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Abstract “I didn’t understand a thing” A qualitative study about six young people’s experience 

with dyslexia in school.   

 

By: Sara Johansson, autumn term of 2010. Teacher Education, University College Södertörn.  

Supervisor: Maria Zackariasson. 

 

One of the most important goals of school is to teach children how to read and write.  But there 

are also children with great problems in reading and writing/dyslexia at school. In the Swedish 

School Plan you can, for example, read that one of the school’s most important goals is to give 

these children with special needs the help that they need.  

 

This study will investigate how six young people with reading and writing problems/dyslexia 

experienced the first nine years at school. There has been very little research regarding students´ 

experiences of having reading and writing problems/dyslexia early in school, which is strange 

because school is a place where children spend most of their time. This study will raise the 

questions about how young people were treated by their teachers, what they think of having a 

diagnosis, what kind of individualization they received and how they think about continuing their 

education. To fulfil the study’s purpose I did six qualitative interviews with young people 

between the ages of 18 and 24 years. The primary theoretical basis in this study was identity 

formation, inclusion, exclusion and integration. The results show, for example, that five out of 

the six young people sometimes experienced that their teachers didn’t understand their writing 

and reading problems and that resulted in inappropriate treatment from the teachers. The young 

people could feel anxiety which often led to low self-confidence. The diagnosis was difficult for 

three of them, but none of the interviewed felt that the diagnosis had affected them. The results 

also show that a good individualization was difficult for the teachers to accomplish in practice, 

and it also showed that previous experiences in school perhaps influenced whether they chose to 

continue their studies or not. One of the conclusions is that it is very important to discover a 

child’s reading and writing problem at an early age and to give the child a lot of help. Otherwise 

the child can develop a low self-esteem, and it is negative for a child’s identity formation. 

 

Keywords: reading and writing problems/dyslexia, diagnosis, forming identity, 

inclusion/exclusion/integration.  

Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, diagnos, identitetsskapande, 

inklusion/exklusion/integrering.  
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla de sex ungdomar som ställde upp på att bli intervjuade och 

delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser. De har gjort denna studie möjlig. Jag vill 

även tacka min familj och mina vänner som har varit ett stort stöd för mig under skrivprocessen. 

Denna studie har varit väldigt spännande och intressant att genomföra.  

 

Jag vill också rikta ett tack till min handledare Maria Zackariasson för det engagemang och stöd 

hon har gett mig.  

 

Sara Johansson 

 

 



4 

Sara Johansson 

Innehåll 

1. Inledning ........................................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte & frågeställningar ...................................................................................................................... 6 

2. Bakgrund .......................................................................................................................................... 6 

2.1 Dyslexi ................................................................................................................................................ 6 

2.2 Dyslexiutredning ................................................................................................................................. 7 

2.3 Pedagogiska hjälpmedel/metoder ....................................................................................................... 8 

3.  Tidigare forskning ....................................................................................................................... 8 

4. Övrig litteratur ............................................................................................................................. 11 

5. Centrala teoretiska begrepp .................................................................................................... 12 

5.1 Identitetsskapande ............................................................................................................................. 12 

5.2 Inklusion/exklusion/integrering ........................................................................................................ 14 

5.3 Erfarenhetsrummet & förväntningshorisonten ................................................................................. 15 

6. Metodologisk utgångspunkt .................................................................................................... 16 

6.1 Metod ................................................................................................................................................ 16 

6.2 Intervjupersonerna ............................................................................................................................ 17 

6.3 Genomförandet ................................................................................................................................. 18 

6.4 Bearbetning & analys ........................................................................................................................ 19 

6.5 Etiska riktlinjer.................................................................................................................................. 20 

7. Resultat & analys ........................................................................................................................ 21 

7.1 Presentation av intervjupersonerna ................................................................................................... 21 

7.2 Upplevelser från grundskolan ........................................................................................................... 22 

7.3 Lärarnas betydelse ............................................................................................................................ 23 

7.4 Öppenhet ........................................................................................................................................... 26 

7.5 Utredningen....................................................................................................................................... 28 

7.6 Individualisering ............................................................................................................................... 31 

7.7 Nu- & framtiden ................................................................................................................................ 35 

8. Avslutande diskussion ............................................................................................................... 37 

8.1 Vidare forskning ............................................................................................................................... 43 

9. Litteratur och källförteckning ................................................................................................ 44 

9.1 Otryckta källor .................................................................................................................................. 45 

10. Bilagor ........................................................................................................................................... 46 

10.1 Bilaga 1 ........................................................................................................................................... 46 

10.2 Bilaga 2 ........................................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Sara Johansson 

 

1. Inledning  

Läsforskaren Ingvar Lundberg menar att skolans viktigaste uppgift är att lära barnen att läsa och 

skriva, för skriftspråket tar allt mer plats i samhälls- och arbetslivet och därför blir det mer 

angeläget än någonsin att barnen blir läs- och skrivkunniga. En bra start på läs- och 

skrivinlärningen är viktig för fortsatt utveckling (Lundberg 2006:4). Skolan och lärarna har med 

andra ord ett stort ansvar för att eleverna ska bli läs- och skrivkunniga, men i skolan finns det 

också ett antal elever som har olika grader av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem, Lpo 94, står det i skolans riktlinjer 

att alla som arbetar i skolan ska:  

 

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd…  

utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  

stärka elevers vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, (Lpo 94:12). 

 

Det framgår tydligt av läroplanen att varje elev har rätt till individuellt stöd och att elever som 

har särskilda behov ska få den hjälp/stöd de behöver. Det framgår dock inte hur man ska hjälpa 

elever med just läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läkaren Martin Ingvar menar att efter många år 

av offentliga diskussioner om dyslexi, så har skolan i Sverige fortfarande inte en praxis som är 

enhetlig, för att kunna stödja alla barn till att bli bra läsare (Ingvar 2008:9).   

 

Denna studie kommer att handla om sex ungdomar i åldern 18-24 år som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Studien syftar till att få en inblick i hur ungdomarna själva upplevde att 

ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan och hur detta påverkade deras 

identitetsskapande. Anders Garpelin menar att det är intressant att det inte har forskats så mycket 

om ungas erfarenheter i skolan. Skolan är ändå en plats där de tillbringar större delen av sin tid 

(Garpelin 2003:17). Med utgångspunkt i det Garpelin skriver om, vill denna undersökning lyfta 

fram ett inifrånperspektiv och få en inblick i hur ungdomarna själva upplevde att ha läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan.  
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1.1 Syfte & frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur sex ungdomar i åldern 18-24 år upplevde att ha läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan och hur det påverkade dem i deras identitetsskapande. 

Studien ska undersöka frågor som vilka erfarenheter och upplevelser ungdomarna har av 

bemötandet de fick, hur ungdomarna upplevde att bli diagnostiserade och hur de upplevde att 

individualiseringen av undervisningen såg ut i grundskolan. Studien syftar också till att 

undersöka frågan om det finns några skillnader i ungdomarnas inställning till fortsatta studier 

efter grundskolan och se vilka faktorer som kan ligga bakom den inställningen och se om det har 

ett samband med deras tidigare erfarenheter i grundskolan. 

 

För att kunna besvara studiens syfte kommer dessa fyra frågeställningar att vara centrala. 

 Hur upplevde ungdomarna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bemötandet de fick i 

grundskolan? 

 Hur upplevde ungdomarna att få en diagnos? 

 Hur upplevde ungdomarna det individuella stödet de fick? 

 Hur ser ungdomarna med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi på fortsatta studier efter 

grundskolan och vilka faktorer kan ligga bakom den inställningen? 

 

2. Bakgrund 

I följande del kommer en övergripande beskrivning av vad dyslexi innebär att ges. Det kommer 

även att kort beskrivas vad som görs vid en dyslexiutredning och vilka pedagogiska hjälpmedel 

som kan sättas in till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Denna studie kommer inte att 

gå in och analysera begreppet dyslexi, utan syftet är istället att undersöka ungdomarnas egna 

erfarenheter och upplevelser av att ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan.  

 

2.1 Dyslexi 

Professorerna Juha Kere och David Finer skriver i boken Dyslexi (2008) att begreppet dyslexi 

har ett grekiskt ursprung och betyder svårighet med ord. Vidare skriver Kere och Finer att 

utmärkande drag hos personer med dyslexi är att de bland annat tappar bokstäver, kastar om 

bokstäver, läser långsamt och har svårigheter med att förstå vad de har läst (Kere & Finer 

2008:25ff). 
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Ester Stadler menar att det är svårt att definiera begreppet, eftersom det inte är ett absolut 

begrepp, utan dyslexi kan bero på flera orsaker. Den medicinska forskningen söker till exempel 

efter biologiska orsaker till varför en del människor har dyslexi (Stadler 1994:12). Stadler menar 

vidare att symptomen hos personer med dyslexi kan vara mycket skiftande, men gemensamt för 

dessa personer är att de har svårigheter med avläsning och/eller rättstavning och det är det som 

kallas för dyslexi. Stadler vill även poängtera att personer med dyslexi kan göra en mängd fel, 

men man ska vara försiktig med att uttala sig om att en person som gör många fel har dyslexi, 

istället måste man titta på de mönster som ligger bakom de felaktiga strategierna (Stadler 

1994:21). 

 

Torleiv Høien och Ingvar Lundberg, båda professorer och läsforskare skriver i Dyslexi från teori 

till praktik (1999) att den som har dyslexi har svårigheter i att koda av ord och stava rätt på grund 

av att personen har en svaghet i det fonologiska systemet. Dyslexi kan med andra ord enligt 

denna definition finnas på alla intelligensnivåer (Høien & Lundberg 1999:21f).  

 

Enligt Martin Ingvar är dyslexi den vanligaste formen av inlärningssvårighet. Ingvar skriver att 

funktionsnedsättningen dyslexi har en biologisk grund och blev så sent som 1990 accepterat som 

funktionshinder i Sverige. Barn med läs- och skrivsvårigheter blev tidigare betraktade som 

”dumma” i skolan (Ingvar 2008:20ff). Karin Zetterqvist Nelson skriver att om man ensidigt 

betonar att orsaken till dyslexi har sin grund i en individs biologi kommer de sociala och 

kulturella omständigheterna i skymundan (Zetterqvist Nelson 2003:10).    

 

Kere och Finer skriver att det är cirka 5 – 10 procent av befolkningen som har dyslexi (Kere & 

Finer 2008:25). Enligt Martin Ingvar har mellan 25 och 65 procent av barn till föräldrar med 

diagnosen liknande svårigheter. Ingvar skriver vidare att det förmodligen inte finns någon 

specifik dyslexigen, utan den mest sannolika grunden till den genetiska orsaken är att gener har 

betydelse för nervsystemets mognad (Ingvar 2008:31f).    

 

2.2 Dyslexiutredning 

Vid en dyslexiutredning görs först en noggrann kartläggning av ordavkodningsstrategierna. 

Diagnostiseringen omfattar även en grundlig utredning av svårigheterna med att stava rätt. Detta 

kompletteras sedan med en språklig funktionsanalys, läsförståelse och kartläggning av andra 

möjliga faktorer till läs- och skrivsvårigheterna (till exempel dålig hörsel, dålig syn eller 

bristande undervisning).   
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Diagnostiseringen ska utgå från att visa eleven stor respekt och målet är att nå en djupare 

förståelse för elevens starka respektive svaga sidor, så att rätt individuellt pedagogiskt stöd och 

hjälp kan sättas in (Høien & Lundberg 1999:263).   

 

2.3 Pedagogiska hjälpmedel/metoder 

Martin Ingvar skriver att datorn är ett bra hjälpmedel för dyslektiker. Datorn ger mycket 

gratisträning i läsningen då eleven måste läsa instruktioner och genom datorn är det lättare för 

eleven att skriva och att se om den har stavat rätt, genom ett rättstavningsprogram. Datorn kan 

också spela upp talböcker så att eleven kan lyssna på och se texten samtidigt. Det finns även 

många olika program på datorn där eleven kan öva sig i läsning och skrivning (Ingvar 

2008:126ff). På dyslexiinfo går det att läsa att hjälpmedel för dyslektiker kan vara talböcker, 

textmarkörer, handdatorer, diktafoner med mera (www.dyslexi.info.se).  

 

Høien och Lundberg vill poängtera att den pedagogiska insatsen måste vara bred för elever med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, för att de menar att det handlar inte bara om att underlätta för 

eleven, utan det handlar också om att göra det meningsfullt och stimulerande för att eleven ska 

bli engagerad (Høien & Lundberg 1999:264). 

 

3.  Tidigare forskning 

I följande del av studien kommer tidigare forskning om ämnet att redovisas. Det finns relativt lite 

forskning om dyslexi utifrån ungdomars egna upplevelser och erfarenheter. Däremot finns det 

mycket tidigare forskning om dyslexi. Denna del kommer därför först att ta upp Gunnel 

Ingessons avhandling och Karin Zetterqvist Nelsons bok. De har båda skrivit om barns eller 

ungdomars egna erfarenheter och upplevelser av att ha dyslexi. Resten av tidigare forskning är 

taget ur ett större perspektiv, det vill säga från forskning om dyslexi och inte från ungdomarnas 

egna upplevelser och erfarenheter av att ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.     

 

I sin avhandling Growing up with dyslexia (2007) har Gunnel Ingesson skrivit om 75 ungdomar i 

åldern 14-25 år. Hon har använt sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder och gjort tre 

delstudier. I en av delstudierna har fokus legat på ungdomarnas eget berättande om att ha dyslexi 

i skolan.  

 

 

http://www.dyslexi.info.se/
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De sex första åren i skolan var för många av de medverkande jobbiga år, då de upplevde att 

mycket var förvirrande och frustrerande för dem. Med tiden berättar de intervjuade att de trivdes 

bättre och bättre i skolan. Gymnasietiden blev för många en bättre tid och de kände att de 

lyckades där. En tolkning som Ingesson gjort av detta är att ungdomarna valde gymnasielinje 

efter intresse och därför trivdes de bättre där. Majoriteten av ungdomarna som medverkade i 

undersökningen valde att gå en gymnasielinje som var yrkesförberedande eller inriktad på musik 

eller idrott. En minoritet av ungdomarna valde att läsa vidare på högskola/universitet efter 

gymnasiet. Många av ungdomarna i undersökningen har ett lågt akademiskt självförtroende 

(Ingesson 2007:9f).  

 

I en annan delstudie i avhandlingen har Ingesson delat in ungdomarna i tre olika kategorier, vilka 

är ”de uppgivna”, ”de obekymrade” och ”kämparna”. De ungdomar som finns i kategorin ”de 

uppgivna” löper större risk för dåligt självförtroende, medan ungdomarna i de två övriga 

kategorierna bedömdes ha en högre självkänsla överlag. ”Kämparna” var de envisa som hade 

accepterat sin dyslexi och sina svårigheter till fullo, de hade den högsta självkänslan. ”De 

obekymrade” hade överlag starka intressen utanför skolan eller en speciell talang (Ingesson 

2007:9f).  

 

Karin Zetterqvist Nelson skriver i sin bok Dyslexi – en diagnos på gott och ont (2003) att det 

ännu inte har uppmärksammats mycket hur dyslektikerna själva upplevt betydelsen av en 

diagnos, men att det är syftet med hennes bok. Boken handlar om 20 barn som alla har fått 

specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi som diagnos. Zetterqvist Nelsons fokus i boken 

har framförallt legat på att undersöka vilka sociala och psykologiska betydelser diagnosen 

inneburit för barnen. Hon har även valt att intervjua lärare och föräldrar för att lyfta fram 

diagnosens betydelse från tre olika perspektiv. Frågor i boken är förankrade i ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Detta gör det möjligt att diskutera synen på dyslexi som ett socialt 

fenomen (Zetterqvist Nelson 2003:7ff).  

 

Fokus i Zetterqvist Nelsons bok har legat på hur diagnosen dyslexi kan påverka barns 

självförståelse och identitet. Ett resultat hon fick var att det är svårt att svara på om en diagnos 

blev en stämpel eller inte för barnen, därför att det framkom att frågan om en diagnostisering är 

mer komplex än så. Positioneringsperspektivet har i Zetterqvist Nelsons undersökning bidragit 

till att visa att det finns en mängd betydelser och innebörder i diagnostiseringens betydelse. 

Positioneringsperspektivet utgår från det sagda och språkets funktion. Barnen i undersökningen 

påverkas olika av sina tidigare erfarenheter och upplevelser.  
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De har olika erfarenheter av begreppet. De har bland annat fått höra olika berättelser och 

förklaringar om begreppet dyslexi som de sedan använt sig av i ett identitetsarbete (Zetterqvist 

Nelson 2003:158).   

 

Ester Stadler vill i sin bok Dyslexi En introduktion (1994) framförallt presentera lättillgänglig 

information om dyslexi. Stadler skriver att ett viktigt argument för tidig diagnos är att personer 

med dyslexi ofta mister sitt självförtroende då de misslyckas och brister i läsning och skrivning. 

Detta kan även leda till olika följdproblem. Det är effektivare att sätta in tidiga resurser än sena, 

då det finns större formbarhet bland yngre i de kognitiva funktionerna (Stadler 1994:88f).  

 

Vidare skriver Stadler att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inte syns på utsidan och därför kan det 

vara lätt att dölja för närstående, genom att inte läsa och skriva. När dyslektikerna har 

erfarenheter av att misslyckas upprepande gånger skapar det ett lågt egenvärde hos dem (Stadler 

1994:27). Ingrid Häggströms resonemang i ”Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi” 

(2003) kring läsförmåga och självkänsla går att relatera till det Stadler skriver. Häggström menar 

att när ett barn märker att läsförmågan inte utvecklas i samma takt som hos sina kamrater eller i 

den takt de tror, blir besvikelsen och frustrationen stor. Många barn tappar då självförtroendet 

när de misslyckas och det blir både tungt och tråkigt för dem att läsa och skriva (Häggström 

2003:237).  

 

Stadler skriver även att dyslektiker behöver en metod som är skräddarsydd efter de språkliga 

förmågor dyslektikern visade sig ha vid utredningen. Det är även viktigt med en kompetent 

lärare som är väl insatt i elevens språkliga strategier. Dyslektikerna behöver också en 

individanpassad undervisning, där de kan arbeta i sin egen takt (Stadler 1994:45ff).  

 

Martin Ingvar tar i sin bok X En liten bok om dyslexi (2008) framförallt upp den senaste 

forskningen om dyslexi. Han har ett brett perspektiv i boken då han är hjärnforskare, läkare, 

debattör, pappa, mentor, lärare och före detta elev. Ingvar skriver att många forskningsresultat 

visar på att barn med dyslexi ska fångas upp tidigt. Det svenska utbildningssystemet genomsyras 

dock inte av detta och mycket kan då gå fel på vägen (Ingvar 2008:17). Ingvar menar vidare att 

med hjälp av en diagnos får personen förståelse för sina svaga och starka sidor. Personen får 

även insikt i vilken hjälp den kan kräva och det brukar för de allra flesta innebära en befrielse att 

få sina problem bekräftade (Ingvar 2008:66).  
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I motsats till det Stadler och Ingvar skriver, menar Peder Haug i Pedagogiskt dilemma (1998) att 

en diagnostisering kan innebära en risk att skapa nya svårigheter för eleven, för att den känner att 

den får en stämpel på sig. I en del fall kan diagnosen leda till att identiteten som avvikare 

förstärks. Haug skriver även att det finns resultat som tyder på att elever som inte har fått en 

diagnos, genomför skolan bättre än de elever som har fått en diagnos eftersom dessa elever har 

undvikit att få en stämpel på sig (Haug 1998:39).  

 

Professorerna Egelund, Haug och Perssons övergripande syfte med boken Inkluderande 

pedagogik i skandinaviskt perspektiv (2006) är att redogöra för den skandinaviska utvecklingen i 

pedagogik och specialpedagogik.  De skriver att det blir allt starkare krav på skolan att ha en 

individanpassad undervisning. Skolan ska anpassa sin verksamhet så att alla individers olika 

förutsättningar får plats och varje elevs intresse, möjlighet och förmåga ska tas hänsyn till 

(Egelund, Haug & Persson 2006:178f).  

    

4. Övrig litteratur  

De legitimerade logopederna Föhrer och Magnusson har skrivit två böcker som heter Dyslexi – 

förbannelse eller möjlighet?(2010). Den ena boken består av individuella levnadsberättelser. Den 

andra boken, som jag kortfattat kommer att ta upp består av en bearbetad information som 

författarna har tolkat med hjälp av deras egna erfarenheter och teoretiska kunskaper om ämnet. 

Båda böckerna bygger på 40 djupintervjuer från vuxna människor som har läs- och 

skrivsvårigheter. Författarna skriver att de senaste åren har ämnet läs- och skrivsvårigheter lyfts 

fram mycket, men det är ofta de negativa konsekvenserna som det har skrivits om. Förhrer och 

Magnusson vill istället lyfta fram ett inifrånperspektiv bland de personer som klarat skola, 

utbildning och yrkesliv bra trots sina svårigheter i läsning och skrivning och förmedla ett inifrån 

perspektiv (Föhrer & Magnusson 2010:7ff).  

 

För många av de intervjuade i boken hade det en stor betydelse att inse att de hade läs- och 

skrivsvårigheter och att de inte var dumma i huvudet. Föhrer och Magnusson skriver att genom 

att en person blir utredd och diagnostiserad tidigt blir den medveten om att den har svårt att läsa 

och skriva, men inte att lära sig andra saker (Föhrer & Magnusson 2010:52). 

 

Föhrer och Magnusson kom fram till att det är viktigt att barn med läs- och skrivsvårigheter får 

stöd och förståelse från kunniga vuxna i sin omgivning och att de blir medvetna om att deras 

svårigheter inte beror på bristande intelligens, för att kunna acceptera dem.  
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Författarna skriver vidare att det är viktigt att en person med läs- och skrivsvårigheter accepterar 

och erkänner dem, för att kunna se dem som en tillgång och inte en begränsning (Föhrer & 

Magnusson 2010:339ff). 

 

5. Centrala teoretiska begrepp 

I teoridelen kommer studiens centrala, teoretiska begrepp att tas upp. Det centrala begreppet i 

studien kommer framförallt att vara identitetsskapande. Inkludering, exkludering, integrering 

kommer också att vara centrala teoretiska begrepp och Reinhart Kosellecks teorier om 

”erfarenhetsrum” och ”förståelsehorisont” kommer också att kortfattat tas upp som centrala 

teoretiska begrepp, då en människas erfarenheter och förståelse är en del av en henne och hennes 

identitet.   

 

5.1 Identitetsskapande  

Sociologen Jonas Stier skriver i Identitet Människans gåtfulla porträtt (2003) att begreppet 

identitet har ett latinskt ursprung och betyder ”densamme”. Stier menar att begreppet är svårt att 

definiera, men han gör en liknelse i boken och skriver att en individs identitet kan ses som ett 

porträtt som återspeglar personen. Porträttet innefattar både personens egna uppfattningar om sig 

själv och andra personers uppfattningar om personen. Stier menar att när ens identitet jämförs 

med andra blir den meningsfull. Först när identiteten ställs mot något annat definieras 

innebörden av den. En individ har sin egen uppfattning om sig själv, samtidigt som andra har 

uppfattningar om den (Stier 2003:14ff). 

 

Stier hänvisar bland annat till Erik Homburger Eriksson i boken. Eriksson menar att en 

människas identitet har sin grund i barndomens erfarenheter. Vidare menar Eriksson att ens 

identitetsskapande fortskrider hela livet, även om barndomen och ungdomstiden är speciellt 

betydelsefulla, det vill säga en identitet förändras genom åren (Eriksson i Stier 2003:30). 

 

Enligt Stier är en persons självkänsla och självbild sammanflätande med varandra. Om en person 

har en positiv självkänsla möjliggörs en positiv självbild. En negativ självkänsla innebär oftast en 

bräcklig självbild. Om en person känner sig omtyckt får självkänslan en positiv förstärkning. Om 

en person däremot utsätts för kritik och avståndstagande under en lång period, blir detta istället 

en negativ förstärkning av självkänslan (Stier 2003:53). Vidare skriver Stier att en individs 

självuppfattning fungerar som en stomme för alla människors egna unika biografi/livshistoria.  
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En individs självuppfattning innefattar upplevelser och kunskaper av vad den kan och inte kan 

behärska, det vill säga den egna kompetensen. Detta bildar sedan grunden för en individs 

självförtroende (Stier 2003:54). 

 

Stier hänvisar också till den amerikanske filosofen, sociologen och socialpsykologen George 

Herbert Mead. Stier skriver att Meads arbeten ofta kopplas samman med symbolisk 

interaktionism och hans intresse var att undersöka människans ”Själv”. Mead menade att 

”Självet” är uppdelat och sammankopplat via ”Jaget” och ”Miget”. ”Jaget” är så som jag själv 

uppfattar mig och ”Miget” är hur andra ser mig. ”Självet” utvecklas i samspel med andra (Mead i 

Stier 2003:86). 

  

I sin doktorsavhandling Uppfattningar om specialpedagogiska insatser refererar Dennis Groth 

till Mead. Han skriver att Mead menar att det specifika för människan är hennes mänskliga 

medvetande. Människan har ett ”Jag” och har förmågan att se sig som subjekt och objekt. 

Människan kan reagera på olika sätt i liknande situationer. Annorlunda uttryckt kan människan 

utifrån de olika förväntningar som ställs på henne forma sitt handlande (Mead i Groth 2007:46f). 

Groth menar vidare att följden av detta blir att människans beteende styrs av individen, 

situationen och individens förväntningar (Groth 2007:46f). 

 

Vidare skriver Groth att Mead menar att människan har förmågan att se sig själv genom andras 

ögon, människan har ett självmedvetande. Det innebär att en person kan inta samma attityd till 

sig själv som andra har om den. Detta kallas för ”den generaliserade andre”. Personers handlande 

sker inte alltid utifrån den aktuella situationens interaktion, utan även utifrån en generalisering av 

hur andra personer ser på en (Mead i Groth 2007:47). Vidare skriver Groth att utifrån Meads 

resonemang kring ”den generaliserade andre” så innebär det för en elev i en specialpedagogisk 

verksamhet att den utformar sig själv genom andras attityder som den möter, från till exempel 

lärare (Groth 2007:47).   

 

Enligt Groth menar Mead att barn är delaktiga och ingår i olika sociala situationer under deras 

utveckling och de bedömer sig själva i förhållande till gruppen. För att bli en medveten individ i 

samhället är det en viktig process (Mead i Groth 2007:48). Vidare skriver Groth att skolan är en 

plats där elever möter andra elever och bedömer sig själva och blir bedömda (Groth 2007:48).   
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5.2 Inklusion/exklusion/integrering 

Borgunn Ytterhus skriver att i alla former av social samvaro finns det eller saknas det socialt 

samspel, det vill säga inklusion eller exklusion. Med social samvaro menar Ytterhus ett samspel 

och ett utbyte av upplevelser, känslor och erfarenheter. Social inklusion innebär att individen 

känner deltagande och tillhörighet i den sociala gemenskapen. Den sociala inklusionen kan ha 

både en objektiv och subjektiv dimension. Den objektiva dimensionen innebär att andra kan 

iaktta och se att individen deltar i den sociala gemenskapen. Den subjektiva dimensionen handlar 

istället om individens upplevda tillhörighet. Den sociala exklusionen kan också ha en objektiv 

eller subjektiv dimension. Den objektiva dimensionen är relaterad till en förlust av möjlighet till 

social gemenskap och indirekt utstötning. Den subjektiva dimensionen är istället relaterad till en 

individens egna upplevelser av utstötning (Ytterhus 2003:18).    

 

Professorerna Egelund, Haug och Persson väljer att använda begreppet integrering istället för 

inkludering. De skriver att integrering är ett begrepp som är väsentligt att ta upp när man talar 

om att alla elever ska känna sig delaktiga i den sociala gemenskapen, vilket går att relatera till 

Ytterhus begrepp inklusion. Integrering handlar om att skolan ska förändras på ett sådant sätt att 

alla elevers olikheter ses som en resurs i den dagliga verksamheten. Alla elever ska ha rättighet 

att bli sedda och förstådda utifrån sina egna förutsättningar (Egelund, Haug & Persson 

2006:60ff).    

 

Haug menar att begreppet integrering måste omtolkas i två riktlinjer när det kommer till elever 

med speciella behov. Haug betecknar dessa två riktlinjer som segregerande och inkluderande 

integrering. Segregerande integrering är specialundervisningens ursprung. Eleven går iväg från 

den gemensamma elevgruppen för att få den extra hjälp den behöver. Målet är dock att eleven så 

småningom ska fungera i den gemensamma klassen (Haug 1998:19ff). Egelund, Haug och 

Persson menar att i historisk bemärkelse är specialundervisningen förknippad med segregerande 

åtgärder som till exempel specialklasser och speciella grupper eller klasser (Egelund, Haug & 

Persson 2006:183). 

 

Inkluderande integrering innebär enligt Haug däremot att eleven alltid är med i den 

gemensamma elevgruppen. Läraren behöver en bred kompetens för att kunna undervisa alla 

elever.  
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De skillnader som finns mellan eleverna accepteras och i den samhällsgemenskapen ska alla vara 

delaktiga. Inkluderande integrering strävar efter lika rätt för alla och gemenskap. Segregerande 

integrering strävar istället efter ämneskunskaper som det mest optimala för individen (Haug 

1998:19ff). Enligt Egelund, Haug och Persson är ett dilemma inom inkluderingen att det är svårt 

att gynna både kollektivet och den enskilde individen lika mycket. Något blir överordnat det 

andra (Egelund, Haug & Persson 2006:182). 

 

5.3 Erfarenhetsrummet & förväntningshorisonten  

I essäsamlingen Erfarenhet, tid och historia (2004) finns den tyske historieprofessorn Rienhart 

Kosellecks tankar om förhållandet mellan erfarenhet, förväntan och tid samlade. Kosellecks 

huvudtanke är att nutiden uppfattas och bestäms genom förhållandet mellan erfarenhet och 

förväntan. Koselleck menar att den moderna tiden kännetecknas av en asymmetri mellan 

erfarenheter ”erfarenhetsrummet” och det som förväntas ”förväntningshorisonten”. I inledningen 

skriver Helge Jordheim att när Koselleck försöker innehållsbestämma tiden anknyter han till en 

filosofisk – hermeneutiks tradition. Koselleck övertar tanken från Gadamer att ”språket samlar 

erfarenhet och samtidigt föregriper kommande erfarenheter genom att inordna dem i språkliga 

sammanhang som existerar före erfarenheten själv”(Jordheim i Koselleck 2004:11). Människor 

förstår världen genom språket och uppfattar sin historiska verklighet genom språkliga 

förändringar (Jordheim i Koselleck 2004:10f).      

 

Koselleck menade att all historia har utgjorts av människors erfarenheter och handlande och att 

de två begreppen erfarenhet och förväntan är sammanflätade med varandra. Koselleck ansåg att 

”ingen erfarenhet utan förväntan, ingen förväntan utan erfarenhet”(Koselleck 2004:169). 

Erfarenhet och förväntan får det förflutna och det framtida att haka i varandra. ”Det är 

meningsfullt att säga att erfarenhet som härrör från det förflutna är rumsliga eftersom den är 

samlad till en helhet i vilken många skikt av svunna tider är närvarande utan att ge någon 

indikation om före eller efter”(Koselleck 2004:173). Koselleck menade att det inte existerar 

någon kronologisk mätbar erfarenhet då erfarenheten vid varje tillfälle består av alla minnen från 

ens egna erfarenheter och andras (Koselleck 2004:167ff). 
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6. Metodologisk utgångspunkt 

Inom vetenskapsfilosofin finns det två huvudlinjer, en har sin grund i den naturvetenskapliga 

traditionen, positivismen, medan den andra har sin grund i den humanvetenskapliga traditionen, 

hermeneutiken. Hermeneutikens huvudsyfte är att förstå och tolka saker och ting utifrån en 

kontext. Den vill även gå in på djupet i specifika/enskilda fall (Thomassen 2007:45f). 

Fenomenologin är en gren från hermeneutiken och i fenomenologin vill man undersöka världen 

utifrån subjektets perspektiv (Thomassen 2007:91).  

 

Denna studie kommer ha sin utgångspunkt i fenomenologin, då den syftar till att tolka och förstå 

några ungdomars upplevelser och erfarenheter från grundskolan. 

         

6.1 Metod 

Frågeställningarna i denna studie kommer att besvaras genom en kvalitativ undersökning med 

sex ungdomar i åldrarna 18-24 år. Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver i Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2009) att en kvalitativ forskningsintervju syftar till att förstå världen utifrån 

intervjupersonernas eget perspektiv, se deras vardagliga värld och utveckla mening från deras 

upplevda erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2009:17). Steffan Stukát skriver i Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005) att huvudmålet för en kvalitativ undersökning 

är att tolka och förstå det insamlade materialet och resultatet, målet är inte att t.ex. generalisera 

eller förklara (Stukát 2005:32). Denna studie syftar till att förstå och tolka ungdomarnas egna 

berättelser av de erfarenheter och upplevelser de har från grundskolan utifrån deras egen 

synvinkel, samt få en djupare förståelse för hur de kände och upplevde saker och ting. Därför har 

jag valt att använda mig av en kvalitativ undersökning.  

 

Ann Kristin Larsen skriver i Metod helt enkelt (2009) att några fördelar med en kvalitativ 

intervju är att man som forskare får en djupare förståelse och forskaren kan få en 

helhetsförståelse av ett fenomen. Forskaren möter också intervjupersonen ansikte mot ansikte, 

vilket är en fördel då den bland annat kan ställa följdfrågor och missförstånd kan redas ut, vilket 

leder till bättre förståelse för det som studeras. En nackdel som Larsen tar upp med en kvalitativ 

intervju är att forskaren inte kan generalisera sina resultat. Andra nackdelar är att det kan vara 

svårare för intervjupersonen att vara ärlig i sina svar, när den sitter mitt emot den som intervjuar. 

Intervjupersonen kan ge intervjuaren de svar den tror att intervjuaren vill höra, vilket leder till ett 

mindre sanningsenligt resultat (Larsen 2009:26f).  
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Studien syftar som jag tidigare skrev till, att få en djupare förståelse av ungdomarnas egna 

upplevelser och syftet var inte att söka efter generella/övergripande svar.  

 

För att minska risken för att få osanningsenliga svar använde jag mig av ostrukturerade 

intervjuer, för att intervjupersonerna skulle få möjligheter till att tala fritt och inte bli alltför 

påverkade av mina frågor. Larsen skriver att i en ostrukturerad intervju används i allmänhet en så 

kallas intervjuguide. En intervjuguide innehåller frågor som ska vara till hjälp under intervjun. 

Larsen skriver vidare att det är viktigt att den som intervjuar inte styr samtalet för mycket, utan 

att den som intervjuas måste få utrymme till att tala fritt (Larsen 2009:84). Stukát menar att det 

är viktigt att intervjuaren är väl insatt i undersökningens ämne och att det är intervjusituationen 

som avgör i vilken följd frågorna ska ställas. En frågeguide innehåller oftast ett antal 

huvudfrågor och teman (Stukát 2005:39).  

 

Intervjuguiden i studien hade ett antal olika teman och hade allmänna neutrala frågor i början, för 

att få intervjupersonen att slappna och känna sig trygg. Allteftersom blev frågorna mer specifika 

och djupa och intervjupersonen fick minnas tillbaka och tänka/tala mycket fritt. Intervjun 

avslutades med några enklare och neutrala frågor.    

 

6.2 Intervjupersonerna 

De intervjuade i denna studie är ungdomar i åldern 18 till 24 år. Intervjupersonerna var tre killar 

och tre tjejer som bor geografiskt utspritt i Sverige. Urvalet av intervjupersoner gjordes genom 

ett icke – sannolikhetsurval. Larsen skriver att i ett icke – sannolikhetsurval är inte målet att 

generalisera, utan målet är istället att få mycket kunskap inom ett speciellt område (Larsen 

2009:77). Vidare skriver Larsen att det finns olika metoder när man väljer människor till 

undersökningen. En metod som är vanlig i kvalitativa undersökningar är ”det godtyckliga 

urvalet”. Forskaren gör här medvetna val om vilka människor som ska medverka i 

undersökningen, det vill säga människor som forskaren anser kan belysa frågeställningen. 

Människorna väljs ut efter till exempel ålder eller utbildning (Larsen 2009:77f).  

 

Eftersom studiens syfte är/var att lyfta fram ungdomars erfarenheter av att ha dyslexi i 

grundskolan och få en djupare förståelse för det, valde jag att intervjua personer som hade gått ut 

grundskolan och på olika sätt har hunnit smälta och reflektera över sina erfarenheter, men 

samtidigt har de relativt färska minnen kvar från grundskolan.  
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En annan anledning var att det kan vara svårare och känsligare att intervjua elever som är i de 

yngre åren/tonåren, dels för att det är en känslig tid och dels för att de kan vara mitt uppe i en 

utredning då. Syftet var då inte att få någon generell bild av området dyslexi, utan målet var att få 

en djupare kunskap av det ungdomarna själva hade upplevt. Intervjupersonerna valdes också 

efter om de hade valt/eller kunde tänka sig att studera vidare efter gymnasiet eller om de inte 

kunde tänka sig att studera vidare efter gymnasiet.  

 

Studien syftade däremot inte till att se om det fanns några geografiska skillnader eller om det 

fanns skillnader mellan könen, då studien är relativt liten.  

 

6.3 Genomförandet  

För att hitta intervjupersoner till undersökningen tog jag bland annat kontakt med 

dyslexiförbundet. Jag skrev ett informationsbrev till dem angående min studie. De hjälpte mig 

genom att vidarebefordra mitt informationsbrev till cirka 50 personer, men eftersom många av 

dessa personer redan hade ställt upp på många intervjuer i höst fick jag tyvärr inga positiva svar 

därifrån, vilket blev ett problem. Då mina förhoppningar var att jag kunde få tag på 

intervjupersonerna via dyslexiförbundet. Jag fick istället sprida ut bland mina bekanta vilket 

ämne jag skulle skriva om och på så sätt fick jag tag på intervjupersonerna. Av mina bekanta fick 

jag antigen en e-postadress eller ett telefonnummer så jag kunde kontakta intervjupersonerna.  

 

Intervjupersonerna fick ett informationsbrev per e-post eller studiens syfte uppläst i telefonen 

och jag fick bekräftelse på att de ville medverka/eller inte ville medverka via e – post eller per 

telefon. Andra svårigheter jag stötte på var att några intervjupersoner ställde in eller bokade om 

intervjuerna. För att lösa detta flyttades vissa intervjuer fram, men om detta inte gick fick jag 

kontakta ytterligare intervjupersoner. Intervjupersonerna bor geografiskt utspritt i Sverige så jag 

åkte buss eller tåg när jag skulle intervjua de personer som bor söder ut i Sverige för att jag ville 

att alla intervjuer skulle göras ansikte mot ansikte. Intervjuerna spelades in på band och var 

mellan 30 och 65 minuter långa. Under intervjuerna hade jag en intervjuguide som jag utgick 

ifrån. Intervjuguiden bestod av olika teman och samtliga intervjupersoner fick svara på frågor i 

alla teman, men frågorna ställdes inte i exakt samma ordning varje gång, utan de ställdes istället 

utifrån intervjupersonernas berättande. 
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Samtliga intervjuer spelades in på band och jag gjorde även en del anteckningar under 

intervjuerna. Majoriteten av intervjuerna ägde rum i en lugn hemmiljö hos intervjupersonerna 

och de intervjuerna blev överlag lite längre och mer ingående än de andra. Ett par intervjuer ägde 

rum på en allmän lite rörigare plats och de intervjuerna blev lite kortare, då platsen inte ingav 

samma lugn.  

 

6.4 Bearbetning & analys  

Efter att intervjuerna var gjorda skrev jag ned dem i intervjusammanfattningar på datorn. Först 

lyssnade jag igenom intervjun en gång och pausade bandet då och då och sammanfattade det 

viktigaste. Sedan lyssnade jag på bandet en gång till och gjorde sammanfattningen utförligare 

och lyssnade också efter intressanta citat från intervjupersonerna. Sammanfattningarna blev 

drygt fyra till sex sidor långa beroende på hur lång tid intervjun hade tagit.  

 

Kvale och Brinkmann skriver om intervjuanalys som bricolage. De skriver att en 

bricolagetolkare analyserar och skapar mening genom bland annat att använda sig av olika ad 

hoc – metoder. En ad hoc – metod är till exempel att forskaren som tolkar ett insamlat material 

lägger märke till mönster och teman i det, för att lättare få en överblick över materialet (Kvale & 

Brinkmann 2009:251f).   

 

När intervjusammanfattningarna var klara letade jag efter mönster som Kvale och Brinkmann 

skriver (Kvale & Brinkmann 2009:251f) och sedan funderade jag ut ett antal teman som var 

lämpliga att ha i resultat - och analysdelen. Sedan analyserade jag det insamlade materialet och 

jämförde likheter och olikheter. Till sist skrev jag resultat- och analysdelen och jämförde den 

med den skrivna litteraturen i studien och analyserade och diskuterade det.  

 

När jag bearbetade citaten från intervjupersonerna valde jag att skriva om talspråket till 

skriftspråk. Kvale och Brinkmann skriver att en forskare bör återge citat i skriftspråk, för att om 

citat från intervjupersonerna återges ordagrant kan det vara svårt att förstå och få ett 

sammanhang av vad personen menar, eftersom det till exempel blir upprepningar, utvikningar 

och liknande (Kvale & Brinkmann 2009:301). Jag ville att citaten skulle vara lätta att förstå för 

läsaren och därför valde jag att bearbeta citaten från talspråk till skriftspråk.   
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6.5 Etiska riktlinjer 

Inom forskningen finns det fyra allmänna etiska huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Jag har 

utgått från dessa huvudkrav i studien. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanterna om undersökningens syfte 

och övergripande ge en förklaring till hur undersökningen ska genomföras. Det ska framgå 

tydligt att det insamlade materialet enbart kommer att användas till undersökningen och att 

informantens deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet 2002:7). Intervjupersonerna i studien fick 

veta via ett informationsbrev per e - post eller höra via telefon studiens övergripande syfte och att 

intervjuerna skulle spelas in på band. Informanterna fick också veta att intervjuerna enbart skulle 

användas i min studie och att deras medverkan var frivillig.  

 

Samtyckeskravet innebär att informanten själv väljer om den vill medverka. När informanterna 

deltar aktivt i undersökningen ska deras samtycke alltid hämtas in. Informanten har rätt att 

bestämma själv om den vill avbryta sin medverkan och på vilka villkor den ställer upp 

(Vetenskapsrådet 2002:9f). Jag fick bekräftelse och samtycke från intervjupersonerna antingen 

via e-post eller per telefon. Intervjupersonerna var även medvetna om via informationsbrevet, att 

de kunde avbryta sin medverkan när de ville, samt själva välja vilka frågor de ville svara på. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska ges största möjliga konfidentialitet och att 

deras personliga uppgifter inte ska förvaras så att obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 

2002:12). Intervjupersonerna fick vid ett flertal tillfällen förklarat för sig att de skulle vara 

anonyma i studien. I min studie är namnen fingerande, men det var även viktigt i vissa av 

intervjuerna att fingera antigen bostadsorten eller ämnesval de gjorde till högskolan, för att 

anonymisera dem. Det insamlade materialet förvarades sedan på en säker plats så att ingen 

obehörig hade tillgång till det. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet till undersökningen enbart får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). Intervjupersonerna i studien fick förtydligat för 

sig att intervjuerna enbart skulle användas i min studie och inte till något annat, samt att 

materialet därefter skulle förstöras.   
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7. Resultat & analys 

I denna del kommer intervjumaterialet att redovisas och analyseras med utgångspunkt i den 

tidigare forskningen och teorin som tidigare har tagits upp. Resultatet och analysen är uppdelade 

i olika teman som jag upptäckte var centrala i min genomgång av intervjuerna. En kort 

presentation av de sex intervjupersonerna kommer att göras i början av detta avsnitt. Samtliga 

namn är fingerade på grund av etiska skäl. Innan intervjupersonerna presenteras vill jag tillägga 

att alla de intervjuade har berättat att de fick mycket stöd hemifrån från sina föräldrar. Denna 

studie kommer inte att undersöka hur ungdomarna upplevde hjälpen hemifrån, men eftersom 

samtliga av de intervjuade har betonat att de har fått mycket hjälp och stöd hemifrån var detta 

väsentligt att notera.      

 

7.1 Presentation av intervjupersonerna 

Kalle är 24 år och bor i Stockholmsområdet. Han gick i en stor kommunal grundskola som ligger 

söder om Stockholm. Kalles läs- och skrivsvårigheter blev upptäckta tidigt på lågstadiet och 

Kalle blev utredd för sina svårigheter i årskurs tre och han fick diagnosen ”grav dyslektiker”. På 

gymnasiet gick Kalle teknisk linje med inriktning data. Idag studerar han till ingenjör och han 

har valt att läsa tre kurser istället för fyra på en termin, för att han vill variera sig och jobba lite 

emellanåt. 

 

Oskar är 23 år och studerar till högskoleingenjör inom maskinteknik i Lund. Han gick 

tekniklinjen på gymnasiet. Oskar gick i en kommunal grundskola och hans läs- och 

skrivsvårigheter blev upptäckta på lågstadiet. Han blev utredd för sina svårigheter i årskurs fem 

och fick diagnosen dyslektiker. 

 

Sofia är 20 år och arbetar som kock. Hon gick i en kommunal grundskola i Stockholmsområdet. 

Hennes läs- och skrivsvårigheter blev upptäckta i årskurs fyra, men hon blev utredd för dem först 

i årskurs åtta. Sofia fick diagnosen dyslexi första gången, men andra gången hon gjorde 

utredningen fick hon diagnosen grava läs- och skrivsvårigheter. Efter grundskolan började Sofia 

studera vidare på gymnasiet, men hon hoppade av efter en månad och tog ett sabbatsår. Efter 

sabbatsåret gick hon på hotell- och restauranglinjen.  
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Malin är 18 år och bor i norr om Stockholm och går nu tredje året på omvårdnadslinjen. Hennes 

grundskola var liten och kommunal. Malins läs- och skrivsvårigheter blev upptäckta och utredda 

redan på lågstadiet. Hon fick diagnosen grava läs- och skrivsvårigheter. 

  

Anna är en 22-årig tjej som bor i Småland och hon gick i en liten kommunal grundskola i årskurs 

ett till och med årskurs sju. I årskurs åtta bytte hon till en större kommunal grundskola. Hennes 

läs- och skrivsvårigheter blev upptäckta väldigt sent och hon fick sin diagnos i slutet av årskurs 

sju. Anna fick diagnosen dyslexi. Efter grundskolan studerade hon vidare på hotell- och 

restauranglinjen. Idag arbetar hon i en mataffär som kallskänka. 

  

Anders är en 18-årig kille som bor i Stockholmsområdet och han gick i två olika grundskolor. 

Den första grundskolan var en friskola och den andra en kommunal skola. Hans läs- och 

skrivsvårigheter blev upptäckta i årskurs fyra, men han blev utredd för sina svårigheter först på 

högstadiet. Anders fick diagnosen dyslexi. Idag går han sista året på gymnasiet och läser sjöfart. 

 

7.2 Upplevelser från grundskolan 

Majoriteten av de intervjuade har svårt att komma ihåg vilka förväntningar de hade innan de 

skulle börja i årskurs ett, men de flesta tror att de var positiva inför skolstarten. Malin berättar att 

hon upplevde att hon var förväntansfull inför skolstarten för att det skulle bli ett nytt äventyr. 

Fem av de sex intervjuade upplevde att idrotten var det roligaste ämnet och att det är ett bra 

minne från grundskolan. De berättar att ämnet var roligt i sig och att de också fick använda hela 

kroppen på idrottslektionerna. Majoriteten av dem var också duktiga i ämnet. Tre av de sex 

intervjuade nämner även att de har bästa kompisen/kompisar som det bästa minnet från skolan.  

 

De intervjuade har väldigt få och vaga minnen av hur läs- och skrivinlärningen gick till på 

lågstadiet. De kommer ihåg att det var mycket att skriva bokstäver, ljuda och läsa, vilket ingen 

av dem tyckte var roligt. Det tråkigaste minnena de intervjuade har från skolan är de ämnen de 

tyckte var extra jobbiga. Samtliga av de intervjuade upplevde att läsningen och skrivningen var 

svår och jobbig. 

 

Tre av de intervjuade berättar att ämnet engelska var extra jobbigt under grundskoletiden. Ämnet 

engelska var svårt i sig och några av ungdomarna upplevde att lärarens insats inte var tillräcklig. 

Anna berättar: 
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Jag förstod ingenting och jag fick inte fram det… det gick bara inte, det låste sig. Först 

kanske man tyckte att det var lite roligt att få prata ett nytt språk, men när man inte fick 

fram något eller inte förstod någonting och märkte att de andra var duktiga då blev man 

ännu mer… shiit jag kan ingenting och man drog sig tillbaka. (Anna 22 år)  

 

Tidigare i teoridelen skrev jag att Groth skriver att enligt Mead ingår barn och är delaktiga i olika 

sociala situationer och utveckling och de granskar sig själva i relation till gruppen. Detta är en 

viktig process för att bli en medveten individ i samhället (Mead i Groth 2007:48). Groth skriver 

vidare att skolan är en plats där elever möts, bedöms och bedömer sig själva (Groth 2007:48). 

Annas uttalande kan ses som ett exempel till det Groth skriver om. Hon upplevde att engelskan 

var jobbig för att hon inte förstod någonting och inte hängde med resten av klassen. När Anna 

jämförde sig själv med de andra i klassen påverkade detta Annas identitetsskapande negativt, för 

hon bedömde sig själv som att hon inte kunde någonting när hon märkte att de flesta andra i 

klassen låg före henne i engelskan. En möjlig slutsats jag drar utifrån detta är att Annas 

självförtroende sjönk då och därför drog hon sig tillbaka. 

 

Sammanfattningsvis har de intervjuade väldig få och vaga allmänna minnen från de tidigare åren 

i grundskolan. Jordheim skriver att Koselleck menar att människor förstår sin värld och uppfattar 

sina historiska erfarenheter genom språket (Jordheim i Koselleck 2004:10f). När de intervjuade 

minns tillbaka och berättar om sin grundskoletid kommer de bäst ihåg de minnena från 

grundskolan som var bra eller jobbiga. En tänkbar tolkning som går att göra, utifrån Kosellecks 

teori, är att när ungdomarna blickar tillbaka och berättar om sina tidigare upplevelser och 

erfarenheter, är det lättast för dem att komma ihåg de bra och de jobbiga minnena från 

grundskolan, eftersom det är de minnen som har påverkat dem mest i deras identitetsskapande. 

 

7.3 Lärarnas betydelse 

De intervjuade har både positiva och negativa minnen av olika lärare de mötte under 

grundskoletiden. Kalle minns att han hade väldigt bra och stöttande lärare under hela 

grundskoletiden. Han berättar:  

 

Jag hade turen att hamna i ett lärarlag som brydde sig väldigt mycket. De var unga och 

pigga och de ville väldigt mycket. De gav aldrig upp på mig, utan de stöttade mig i alla 

lägen. (Kalle 24 år) 

 

 



24 

Sara Johansson 

 

Stier menar att som, jag tidigare tog upp i teoriavsnittet, självkänslan och självbilden hos en 

person är sammanflätande med varandra. En positiv självkänsla möjliggör en positiv självbild. 

När en människa känner sig omtyckt stärks självkänslan positivt. Om en människa istället utsätts 

för kritik eller avståndstagande förstärks självkänslan negativt. Om självkänslan är negativ blir 

självbilden oftast bräcklig (Stier 2003:53). Stier menar vidare att det en människa uppfattar att 

den behärskar och inte behärskar, det vill säga självuppfattningen bildar en grund för dess 

självförtroende (Stier 2003:54). 

 

Om Kalles upplevelser jämförs med det Stier skriver, går det att förstå det som att Kalles 

självkänsla och självbild förstärktes positivt av hans lärares bemötande. Kalle berättar att lärarna 

brydde sig och stöttade honom i alla lägen, vilket går att tolka som att han kände sig omtyckt och 

sedd av sina lärare och det förstärkte honom positivt i hans självuppfattning och självförtroende 

och därmed även hans identitetsskapande. Men lärares bemötande kan även påverka ens 

självkänsla, självbild, självuppfattning negativt och därmed även ens självförtroende och 

identitetsskapande. De övriga av de intervjuade har varierande minnen av sina lärare.  

 

En likhet är dock att de överlag inte har så bra minnen av lågstadielärarna. Sofia berättar att hon 

hade en lärare på lågstadiet som var väldigt oförstående. Läraren hade ingen förståelse för att 

Sofia hade svårt med läsningen och skrivningen och hon upplevde att läraren var elak. Hon 

berättar: 

 

Det var inte roligt alls, jag ville knappt gå till skolan, jag missade ungefär två år 

sammanlagt av lågstadiet om man sammanfattar all tid jag var borta då. Jag mådde så 

otroligt dåligt och vägrade gå till skolan. (Sofia 20 år)  

 

Anna har också ett negativt minne av en speciell lärare. Hon upplevde att hennes engelsklärare 

inte förstod att hon hade läs- och skrivsvårigheter. Anna upplevde att den här läraren ”inte ville 

förstå” att hon hade svårigheter. Hon berättar att hon hade samma lärare i idrott och i idrotten var 

hon väldigt duktig och hon tror att läraren hade svårt att förstå att hon kunde vara bra i idrott, 

men ”helt värdelös” i engelska.  

 

Oskar och Anders upplevde också att de fick ett oförstående bemötande från sina lågstadielärare. 

De berättar:  
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Läraren agerade lite konstigt på lågstadiet tror jag… hon såg mig inte som en dyslektiker 

utan hon sa bara att jag var lite efter de andra och att jag skulle komma i kapp så hon 

agerade lite konstigt. (Oskar 23 år)  

 

Jag fick aldrig hjälp i skolan förrän i årskurs fyra för det var egentligen inte riktigt någon 

lärare som ville ha mig, för att jag var ganska jobbig kommer jag ihåg och väldigt 

skoltrött för att jag förstod ju att det var något fel på mig. (Anders 18 år)   

 

Malin kommer inte ihåg någon speciell lärare, men hon kommer ihåg att hon fick olika 

bemötande av olika lärare. Hon berättar att några lärare var förstående och stöttande medan 

andra lärare ”inte ville ha med henne och göra” och hon upplevde att hon fick en ”dumstämpel 

på sig” av dessa lärare.  

 

På högstadiet upplevde de flesta av de intervjuade att de möttes av bättre och mer kompetenta 

lärare som visste hur de skulle göra för att hjälpa och stödja dem på ett bra sätt. De lärare som 

ungdomarna upplevde var bra, var de lärare som förstod deras svårigheter och visste hur de på 

bästa sätt kunde hjälpa dem. Groth menar, som jag tidigare skrev i teoridelen, att enligt Mead har 

människan ett självmedvetande och kan därför se sig själv genom andras ögon.  

 

En individ kan inta samma inställning till sig själv som andra har om den. Det kallas för ”den 

generaliserade andre” (Mead i Groth 2007:47). Groth menar vidare att om man sätter Meads 

resonemang kring ”den generaliserade andre” i relation till skolan och elever så innebär det att en 

elev utformar sig själv genom andras attityder som den möter, från till exempel lärare (Groth 

2007:47).  

 

Ungdomarnas erfarenheter av olika lärares bemötande går att ses som några exempel på det 

Groth skriver om Meads resonemang kring ”den generaliserade andre” (Mead i Groth 2007:47). 

Fem av de sex intervjuade i min undersökning upplevde att de mötte oförstående lärare i 

grundskolan, vilket påverkade dem negativt i deras självkänsla, självbild och identitetsskapande. 

Utifrån de intervjuades uttalanden går det att se att de under vissa perioder mått dåligt och att de 

känt sig annorlunda eller ”tröga” jämförd med övriga klasskamrater.   

 

När de intervjuade i min undersökning ska formulera hur en bra och kompetent lärare är, berättar 

samtliga att det är viktigt att läraren är engagerad och uppmärksammar en som elev. Sofia 

uttrycker sig: 
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… som elev vill man att en lärare ska se en själv. Att hon/han ska se mig och vem jag är 

och inte ägna sig åt hela klassen jämt eller bara de stökiga i klassen, vilket det lätt blir. Det 

är dem man måste skrika på, men en del lärare glömmer bort en om man inte pratar så 

mycket och det man saknar då är att man själv blir sedd och får hjälp. (Sofia 20 år)  

 

Det framgår tydligt av de intervjuades uttalanden att det är viktigt att ha ”en lärare som ser en 

själv” som Sofia uttrycker det. Stier menar att en individs identitet innefattar både ens egna 

uppfattningar och andras uppfattningar om en. Identiteten blir meningsfull först när den ställs 

mot andra (Stier 2003:17). Ungdomarnas uttalanden om vad en kompetent och bra lärare innebär 

går att relatera till det Stier skriver. Det framgår tydligt i deras uttalanden att det är viktigt att en 

lärare uppmärksammar och ser alla individer, eftersom en elev blir påverkad både av sina egna 

och av andras uppfattningar om en i identitetsskapandet.  

 

Sammanfattningsvis går det återigen att se att fem av de sex intervjuade någon gång under 

grundskolan har upplevt att de har mött oförstående lärare som verkar ha påverkat deras 

självkänsla, självbild och identitetsskapande negativt. När Anders till exempel ser på sig själv 

genom hans gamla lärares ögon ser han sig själv som om han var en stökig och jobbig elev. Han 

drog då slutsatsen att ”ingen lärare riktigt ville ha honom” och att läraren var lättad över att han 

försvann från klassrummet. Det är bara Kalle som stärkt sitt identitetsskapande positivt genom 

hela grundskolan, då hans lärare hela tiden har stöttat och trott på honom.  

 

En slutsats som är möjlig att göra utifrån ungdomarnas upplevelser är att det bemötande och det 

förhållningssätt läraren hade till dem var viktigt för deras självbild, självkänsla, självuppfattning 

och därmed även deras självförtroende och identitetsskapande.  

 

7.4 Öppenhet 

Fem av de sex intervjuade har inte varit öppna med sina svårigheter i grundskolan. Samtliga av 

dem har dolt sina läs- och skrivsvårigheter eller enbart pratat med sina närmaste kompisar om 

det. De upplevde att det varit jobbigt att tala om sina svårigheter med andra. Alla kompisar har 

bemött ungdomarnas läs- och skrivsvårigheter bra och kompisarna har försökt att hjälpa dem på 

bästa sätt. Anna berättar att hon pratade med sina kompisar om sina svårigheter, men även om 

kompisarna bemötte det bra så skämdes hon när hon berättade om sin dyslexi.  
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Enligt Stadler är det lätt att dölja att man har dyslexi för andra, eftersom det inte syns på utsidan 

att man har läs- och skrivsvårigheter, genom att undvika det svåra (Stadler 1994:27). De fem 

intervjuade som inte har varit öppna med sin dyslexi är alla ett exempel på det Stadler skriver 

om. De har ofta dolt sina svårigheter i klassrummet och tyckt att det har varit jobbigt att prata om 

sina läs- och skrivsvårigheter med andra.   

 

Kalle är den enda av de intervjuade som har varit öppen med sin dyslexi redan från början. Kalle 

berättar att alla elever och lärare på hans skola var medvetna om hans dyslexi och att ingen har 

tyckt att det har varit annorlunda eller konstigt. Kalle har aldrig skämts över sina svårigheter, 

utan säger:  

 

Det har varit så öppet så jag bryr mig inte för fem öre att jag är dyslektiker, det är inget jag 

har eller lider något speciellt av… nej jag bryr mig inte om att jag är dyslektiker, det får 

vara, sen får man kämpa lite extra, alla har problem med någonting, sen får man kämpa lite 

extra med det. (Kalle 24 år)  

 

Majoriteten av de intervjuade upplevde att det fick ganska bra bemötande från resten av 

klasskamraterna, men Anders som fick gå iväg till en specialklass på mellanstadiet berättar att 

han minns att några i klassen/skolan tyckte att det var konstigt att han gick iväg. Han berättar:  

 

Det blev lite konstigt bland de andra eleverna i skolan. De undrade varför jag gick iväg till 

cp - klassen som det kallades för och sådär… läraren var inte öppen med mina läs- och 

skrivsvårigheter. Läraren var nog ganska lättad över att jag lämnade klassen eftersom jag 

inte gjorde någonting och var ganska störig. (Anders 18 år)  

 

Tidigare i teoridelen tog jag upp att Groth skriver att Mead menar att människan har ett ”Jag” 

och har förmågan att se sig som subjekt och objekt. Människan reagerar olika utifrån de olika 

förväntningar som ställs på henne och från det som formar hennes handlande (Mead i Groth 

2007:46f). Vidare menar Groth att följden av detta blir att det mänskliga beteendet bestäms av 

individen, situationen och individens förväntningar (Groth 2007:46f). Ungdomarnas erfarenheter 

och upplevelser är några exempel på det Groth skriver. När lärarna valde att inte vara öppna med 

ungdomarnas läs- och skrivsvårigheter verkar det som om ungdomarna skämdes ännu mer över 

sina svårigheter. Anders fick till exempel höra av några i skolan att han gick iväg till cp - 

klassen, vilket bara bidrog till att förstärka identiteten av att det är ”annorlunda” och ”konstigt” 

att ha läs- och skrivsvårigheter.  
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Kalles erfarenheter av att alla på hans skola visste om hans läs- och skrivsvårigheter bidrog 

istället till att stärka att det inte är något konstigt eller annorlunda att ha läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Kalle har alltid accepterat dyslexin som en del av honom.    

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det bara är Kalles lärare som har varit öppna med 

hans dyslexi. Kalle har alltid pratat öppet om sin dyslexi och han berättar att det är en del av 

honom, alltså en del av hans identitet. Annas, Sofias, Anders, Malins och Oskars lärare har inte 

varit öppna med deras svårigheter. Några av ungdomarna tror att deras lärare inte var öppna med 

deras läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för att de själva skämdes över den, men lärarnas agerande 

genom att inte vara öppna med ungdomarnas svårigheter verkar istället ha ökat känslan av och 

att vara ”annorlunda”, som till exempel i Anders fall.  

 

Idag har alla de intervjuade hunnit reflektera över sin diagnos och de känner att de alla kan prata 

öppet om den, men det har tagit tid. Anna berättar att ett år efter gymnasiet började hon inse att 

diagnosen inte var någonting att skämmas över. Malin, Sofia, Oskar och Anders har också 

behövt tid på sig att inse att läs- och skrivsvårigheterna inte är något att skämmas över och 

samtliga kan prata om sina svårigheter idag.     

 

7.5 Utredningen  

De sex intervjuade har alla olika erfarenheter av att bli utredda. Kalle berättar att hans läs- och 

skrivsvårigheter blev upptäckta redan på lågstadiet. Kalle blev utredd på dyslexicentrum och har 

totalt gjort tre utredningar. Han fick diagnosen grav dyslektiker. Kalle upplevde att utredningen 

varken var jobbig eller konstig att göra, utan att det snarare var ett konstaterande för honom att få 

en diagnos. Han tyckte att det var bra att göra utredningen, för att det blev lättare för honom att 

få extra hjälp och stöd.  

 

Martin Ingvar menar, som jag tidigare skrev i tidigare forskning, att det är viktigt att barn med 

dyslexi fångas upp i tid, för en diagnos visar vilka starka respektive svaga sidor en person har 

(Ingvar 2008:17). Med hjälp en diagnos får personen även veta vilka hjälpmedel hon kan få 

tillgång till och för många är det en lättnad att få sina svårigheter bekräftade (Ingvar 2008:66).  

  

Kalle kan ses som ett exempel på att en utredning kan vara positivt för en elev, som Martin 

Ingvar skriver om (Ingvar 2008:17).  
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Men en utredning kan också upplevas som jobbig och negativ att göra. Malin, Sofia och Anna 

berättar att de upplevde att utredningen var jobbig att göra. Malin blev utredd för sina läs- och 

skrivsvårigheter på lågstadiet precis som Kalle, men hon minns att hon fick en dålig förklaring 

till varför hon skulle utredas och tyckte att det kändes som om hon skulle få en ”dumstämpel” på 

sig. Utredningen gjordes på skolan och när Malin hade gjort utredningen berättar hon att det inte 

hade känts så farligt att göra den. Efter utredningen upplevde Malin att det blev en lättnad att ha 

diagnosen på papper, för då kunde hon visa att hon behövde extra hjälp och stöd. Sofia upplevde 

i likhet med Malin att det var skönt efteråt att få en diagnos på papper, men att det var jobbigt att 

få veta att hon skulle bli utredd. Sofias läs- och skrivsvårigheter blev upptäckta på mellanstadiet, 

men hon blev utredd först på högstadiet. Sofia berättar: 

 

Jag vet att en lärare på mellanstadiet förstod att jag hade någonting, men jag gjorde själva 

utredningen för dyslexin först i åttan och då hade jag börjat gå hos en psykolog för att jag 

hade ofta ont i magen och i huvudet och det var väl de mer som tog tag i det och gjorde en 

utredning. (Sofia 20 år) 

 

Anna berättar att hon mådde väldigt dåligt över att bli utredd. Hon kommer inte ihåg när hennes 

läs- och skrivsvårigheter blev upptäckta, men hennes mamma började märka i slutet av lågstadiet 

att det gick långsamt för henne i läs- och skrivinlärningen. Anna blev utredd först i slutet av 

årskurs sju. Hon berättar att innan hon gjorde utredningen kunde hon känna att hon var ”trögare” 

än andra, men hon ville inte riktigt inse det själv. När hon fick veta att hon skulle utredas i 

årskurs sju berättar hon: 

 

Det var mest jobbigt till en början, nej jag gillade det inte alls, då var det bara jobbigt. Jag 

kunde tänka, varför är jag inte som alla andra, vad kan jag, vad kan jag inte? Jag mådde 

väldigt dåligt över att få stämpeln då. (Anna 22 år)  

 

Senare på högstadiet tyckte Anna ändå att diagnosen var ”bra att ha”, för att då kunde hon få den 

extra hjälp hon behövde. Haug menar att det kan finnas en risk med att bli diagnostiserad för 

diagnosen kan ge effekten att eleven känner att den blir stämplad och istället stärka personens 

identitet av att känna sig som en avvikare (Haug 1998:39). Malins, Annas och Sofias upplevelser 

visar att en individ kan uppleva en diagnos på olika sätt. Ingen av dem tre kände sig stämplade 

efter diagnosen som Haug skriver, utan de kände en oro innan diagnosen av att de skulle bli 

stämplade. Det berodde istället på den dåliga förklaring Malin fick varför hon skulle göra en 

utredning eller vid vilken tidpunkt Sofia och Anna fick veta att de skulle göra utredningen.  
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Sofia och Anna fick veta på högstadiet att de skulle utredas och då hade de gått hela låg- och 

mellanstadiet innan de fick veta att de skulle bli utredda. 

 

Ytterhus skriver om den sociala samvaron. Den personliga dimensionen i den sociala inklusionen 

handlar enligt Ytterhus om en persons upplevelse av tillhörighet. Den personliga dimensionen av 

social exklusion handlar däremot om en persons egna upplevelser av brist på tillhörighet 

(Ytterhus 2003:18). Malin, Sofia och Anna upplevde själva att de kände sig annorlunda från ”de 

andra” eleverna när de fick veta att de skulle göra en utredning. Deras upplevelser går att koppla 

till Ytterhus begrepp sociala exklusion. Malin, Sofia och Anna upplevde att de saknade 

tillhörighet med ”de andra” eleverna, eftersom de upplevde sig annorlunda från de ”andra 

eleverna” när de fick veta att de skulle göra en utredning.  

 

Oskar och Anders upplevde inte att själva utredningen var jobbig eller att de blev stämplade för 

att de fick diagnosen dyslexi. Däremot hade båda en jobbig period i skolan innan de blev 

utredda. Oskar berättar: 

 

Jag tror att det var i årskurs tre som jag upptäckte att det tog lång tid att läsa för mig och jag 

var inte särskilt bra på att läsa överhuvudtaget… efter ett tag blev det väldigt jobbigt, i 

fyran och femman mådde jag inte alls bra… jag tror att jag blev utredd i årskurs fem. 

(Oskar 23 år)  

 

Oskar berättar vidare att hans självförtroende sjönk när han märkte att han inte hängde med sina 

klasskamrater och att alla ämnen blev lidande. Efter utredningen fick Oskar gå om årskurs fem, 

för att ta igen det han hade missat. Anders blev upptäckt på mellanstadiet och fick börja i en 

specialklass. Han blev utredd först på högstadiet. Anders berättar: 

 

I fyran, femman någonstans så blev jag indragen i en specialklass för att jag hade jättesvårt 

med att läsa och jag kunde knappt skriva så att någon kunde läsa det och då var det en 

lärare som jag gjorde ett test med, men sen tog det många år innan jag fick göra en 

utredning, men de antog att jag hade dyslexi… jag tror jag blev utredd i sjuan eller åttan. 

(Anders 18 år)  

 

Häggström menar att när barn märker att de inte utvecklas i samma takt som sina klasskamrater 

blir de besvikna och frustrerade. Många tappar då självförtroendet på grund av att de känner att 

de inte lyckas (Häggström 2003:273). Oskars och Anders upplevelser kan ses som ett par 

exempel på det Häggström skriver om.  



31 

Sara Johansson 

 

När de kände att de inte utvecklades i samma takt som sina klasskamrater upplevde framförallt 

Oskar att hans självförtroende sjönk. Han tyckte det var jobbigt att upptäckta att han inte höll 

samma utvecklingstakt som resten av hans klasskamrater.  

 

Sammanfattningsvis går det att se att ingen av ungdomarna upplevde att diagnosen de fick blev 

en stämpel för dem efter utredningen. Zetterqvist Nelson menar att utifrån hennes undersökning 

var det svårt att svara på om en diagnostisering för barnen innebar en möjlighet eller en 

stämpling för barnen, då begreppet var mer komplext än så. I Zetterqvist Nelsons undersökning 

har barnen olika erfarenheter av begreppet som de sedan använt sig av i sina identitetsskapanden 

(Zetterqvist Nelson 2003:158).  

 

I min undersökning framkommer det framförallt att Malin, Sofia och Anna trodde att de skulle få 

en stämpel på sig för att de gjorde utredningen. De kände sig annorlunda mot ”de andra” 

eleverna under utredningen på grund av den dåliga förklaringen Malin fick av sin lärare inte veta 

varför hon skulle utredas. Sofia och Anna hade hunnit börja på högstadiet och hade gått hela låg- 

och mellanstadiet innan de fick veta att de skulle göra en utredning. Oskar har svårt att minnas 

vad han kände inför utredningen, men han upplevde att det var skönt att bli utredd.  

 

Oskars självförtroende var lågt innan han gjorde utredningen och han undrade varför han inte 

höll samma utvecklingstakt i läsningen och skrivningen som de flesta andra i klassen. Anders 

upplevde också att skolan var jobbig innan han blev utredd. Det som framgår, utifrån 

ungdomarnas upplevelser, är att det inte var diagnosen som var jobbig för dem, utan att Sofia, 

Anna, Oskar och Anders blev utredda så sent och därför kände de sig annorlunda eller fick lågt 

självförtroende. Kalle är den som kände att det varken var konstigt eller jobbigt att bli utredd. 

Han upplevde sig inte annorlunda för att han var dyslektiker. Kalle är den enda av de intervjuade 

som alltid har känt sig som en i den sociala gemenskapen då Kalles läs- och skrisvårigheter blev 

upptäckta och diagnostiserade tidigt och han förstod varför han skulle göra en utredning.  

 

7.6 Individualisering  

Efter att de intervjuades läs- och skrivsvårigheter/dyslexi blivit upptäckta och utredda upplevde 

de att de fick olika individuell hjälp/stöd av undervisningen. En likhet mellan de intervjuade är 

att de inte använde så många kompensatoriska hjälpmedel under grundskolan. Några av de 

intervjuade använde sig av dator, översättningspenna och inspelade band. En annan likhet är att 

de intervjuade tyckte/tycker att det lättaste sättet att lära sig på är genom att lyssna.  



32 

Sara Johansson 

 

Samtliga av de intervjuade hade tillgång till speciallärare någon gång under grundskolan. Anna 

som blev utredd sent kommer ihåg att hon ibland fick gå iväg till speciallärare innan hon blev 

utredd, men att hon inte trivdes där.  Anna berättar: 

 

Det hjälpte inte alls att gå iväg, jag missade ju bara ännu mer i det vanliga. De skickade 

iväg mig mitt i en lektion och jag fick till exempel gå iväg 20 minuter från entimmes 

lektion i svenska för att öva p och b. Då kände jag bara att jag missade 20 minuter från den 

andra lektionen och då blev det dubbelt så mycket att göra. (Anna 22 år) 

 

Malin upplevde i likhet med Annas upplevelser av att gå till specialläraren, att hon fick dubbelt 

så mycket att göra som de andra för att hon fick läxor både från klassen och från specialläraren. 

Malins lärare tog bort engelskan för henne i årskurs tre för att de ville att hon skulle få ett ämne 

mindre, men det upplevde hon inte som något bra. Hon anser att de hade kunnat hjälpa henne 

mer i språkundervisningen istället för att ta bort ämnet. Det blev bara extra jobbigt när hon skulle 

läsa det på högstadiet.  

 

Haug skriver, som jag tidigare skrev i teoridelen, om segregerande integrering. Segregerande 

integrering innebär att eleven lämnar klassrummet för att få extra stöd och det är 

specialundervisningens ursprung. Segregerande integreringens mål är att uppnå ämneskunskaper 

och det optimala för eleven (Haug 1998:19ff). Anna och Malin fick gå ifrån klassen när de skulle 

få extra hjälp och stöd och det är exempel på segregerande integrering. Anna och Malin upplevde 

dock inte att det var någon bra individuell lösning, för när de gick ifrån klassen kände de att de 

missade det arbete de andra gjorde i klassen. Ytterhus skriver att den objektiva dimensionen i 

den social exklusionen innebär en förlorad möjlighet till den sociala gemenskapen (Ytterhus 

2003:18). När Anna och Malin gick iväg från klassen till specialläraren kände de att de gick ifrån 

de övriga i klassen för att gå och öva på något annat som de upplevde var relativt meningslöst. 

En möjlig tolkning som går att göra utifrån detta är att de kände, som Ytterhus skriver, en saknad 

tillhörighet med de övriga klasskamraterna och det de gjorde i klassrummet.   

 

En segregerande integrering kan även vara en positiv upplevelse. Oskar och Sofia berättar båda 

att de fick tillång till speciallärare efter utredningen. Oskar berättar att de var en grupp elever 

som ofta gick till specialläraren och han tror att de gjorde lättare saker där än vad de gjorde i 

klassen. Specialläraren var bra för att hon gick in mer på varje elev. Han berättar:  

 

… det var lite mer att hon försökte gå in på varje elev för att se vad vi gjorde för fel, det 

var lite mer specifikt… hon var riktigt duktig hon som hade oss. (Oskar 23 år)    
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Sofia uttrycker att hon upplevde att hon fick extra hjälp och stöd från lärarna efter utredningen. 

Hon gick till specialläraren några dagar i veckan och det var bra, tyckte hon, för där upplevde 

hon att hon fick mer tid att prata och diskutera en uppgift, än vad hon kunde få i klassrummet.  

 

Anders upplevelser av det individuella stödet var att han först fick gå iväg till en specialklass på 

mellanstadiet, men att det inte hjälpte honom någonting. Han berättar: 

 

Jag fick gå iväg till en specialklass för vår skola hade en klass med elever med speciella 

behov och jag fick komma dit, men det hjälpte inte mig någonting, jag blev bara anti… Om 

jag bara hade fått stanna kvar i klassrummet och kanske fått lite lättare men fler uppgifter 

hade det nog hjälpt mig, så att det blev mer repetition… nej jag tyckte inte om att gå ut från 

klassen jag blev anti den läraren och det ämnet och allting som jag hade där. Jag kände mig 

så speciell men ändå inte speciell för det var ändå inget fel på mig förutom att jag hade 

svårt med att läsa och skriva. (Anders 18 år) 

 

På högstadiet fick Anders istället tillgång till en speciallärare. Han berättar att han gick till 

specialläraren flera gånger i veckan och han tyckte att han fick bra hjälp och stöd där, vilket är en 

likhet med som Oskars och Sofias positiva erfarenheter av att gå iväg till en speciallärare. 

 

När Anna efter årskurs sju bytte skola upplevde hon att lärarna verkade lättade över att hon 

slutade på skolan. I årskurs åtta upplevde Anna att hon mötte lärare som förstod henne. I åttan 

och nian hade hon tillgång till speciallärare varenda engelsklektion och många svenskalektioner 

och hon gick iväg hela lektioner. Hos specialläraren fick hon använda kroppen mer och inte bara 

sitta stilla. Det var här hon märkte att det hjälpte att få extra stöd/hjälp från specialläraren. Anna 

ansåg att den segregerande integreringen hjälpte henne när hon fick gå iväg hela lektioner och 

mötte mer kompetenta lärare. Hon berättar: 

 

I åttan och nian fanns det kunnigare speciallärare som kunde förmå en till mer. De visste 

mer vad de höll på med. Man kände sig duktig när man hade varit där, de pushade en att 

klara det… man kände sig inte trögare när man gick därifrån. (Anna 22år) 

 

Stier menar att en identitet blir påverkad av både ens egna och andras uppfattningar om en. När 

ens identitet blir ställd mot någon/något annan/annat blir den meningsfull (Stier 2003:17ff). En 

slutsats som är möjlig att dra utifrån det Anna berättar och det Stier skriver är att Annas identitet 

blev påverkad av de olika lärarnas bemötande. Lärarna i årskurs sju, upplevde Anna, tyckte det 

var skönt att hon slutade och det påverkade Anna negativt i hennes identitetsskapande.  
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Hon kände att hon var ”ett problem” som lärarna tyckte det var skönt att bli av med. När Anna 

bytte skola upplevde hon att hon mötte lärare som var förstående och som kunde hjälpa henne. 

Hon berättar bland annat att hon kände sig duktig efter att ha varit hos specialläraren, vilket kan 

förstås som att det stärkte hennes identitetsskapande positivt.  

 

Kalle fick hjälp redan på lågstadiet. Kalle upplever att han fick bra hjälp och stöd hela vägen. 

Lärarna var förstående och medvetna om hans läs- och skrivsvårigheter. Han fick till exempel 

förlängda provtider, göra prov muntligt och så vidare.  Kalle fick också en segregerande 

integrering som Haug skriver om (Haug 1998:19ff). Han gick till speciallärare till och med 

årskurs sju, sedan valde han själv att sluta gå där. Kalle valde bort att gå iväg till specialläraren 

för att han fick gå ifrån de lektionerna han var stark i, för att förbättra det han var svag i, och det 

hjälpte honom inte till slut. Han tog hem och arbetade mycket hemma istället. Han berättar:  

 

Jag tror inte att det gick så mycket mer att göra, jag har inga tips på hur man hade kunnat 

göra det bättre. Det finns inget bra och ultimat sätt som jag vet. (Kalle 24 år)  

 

I läroplanen går det att läsa att läraren ska: 

 

utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka 

elevers vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, stimulera, handleda och ge 

särskilt stöd till elever som har svårigheter, (Lpo 94:12). 

 

Genomgående genom ungdomarnas erfarenheter går det att se att lärarna har svårt att följa 

läroplanen i praktiken. Ungdomarna har någon gång under grundskolan känt att de inte har fått 

någon optimal individualiserad undervisning. Det visar sig till exempel att en integrerande 

segregering som Haug skriver om (Haug 1998:19ff) kan både vara en positiv och en negativ 

upplevelse. Det positiva, som ungdomarna bland annat tar upp, är att de har fått mer tid och kan 

diskutera mer med läraren, som Sofia berättar om. De negativa upplevelserna av den 

segregerande integreringen har bland annat varit att Anna och Malin känt att de har fått dubbelt 

så mycket att göra och missade en del som övriga klassen gjorde. Kalle kände att han fick gå 

ifrån de ämnen han var duktig i, för att öva på sådant som han var sämre i, vilket bara blev 

jobbigt för honom.   

 

Sammanfattningsvis framkommer det i intervjuerna att det är viktigt att ha en individualiserad 

undervisning med en förstående och kompetent lärare som vet hur den ska hjälpa och stödja 

eleven på bästa sätt.  
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Det är även viktigt för eleverna att känna att de lyckas i skolarbetet. När de kände att de lyckades 

i skolarbetet kände de att de kunde och det var viktigt för ungdomarnas identitetsskapande. 

Utifrån ungdomarnas erfarenheter och upplevelser går det dock att fråga sig: Hur lätt är det att 

följa läroplanen i praktiken? och vilket är det bästa individuella stödet i praktiken för elever med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?  

  

7.7 Nu- & framtiden 

Kalle och Oskar har valt att studera vidare efter gymnasiet. Kalle studerar idag till ingenjör i 

Stockholm. Efter grundskolan hade han bra betyg, över VG i snitt och han hade inte svårt att nå 

målen i grundskolan. På gymnasiet gick han en teknisk linje. I ett år efter gymnasiet arbetade 

Kalle som säljare, men han kände att han ville något annat och därför började han studera igen. 

Kalle menar att han behövde studera vidare för att göra det han ville. Oskar studerar idag till 

högskoleingenjör inom maskinteknik i Lund. Han blir klar några månader efter intervjun. När 

Oskar gick ut grundskolan hade han godkänt i alla ämnen. På gymnasiet gick han en teknisk 

linje. Oskar berättar: 

 

Jag visste direkt att jag ville till högskolan. Jag tycker att det är kul att hålla på med 

tekniska saker. Det har jag alltid tyckt, jag har alltid haft det intresset… sen vet jag inte vad 

alternativet är, det skulle vara om jag skulle bli snickare eller något och det är ju ingen 

vidare framtid… Ja det går bra på högskolan, jag är inte den bästa i klassen, men jag klarar 

allting. (Oskar 23 år) 

 

I teoridelen skrev jag tidigare att Groth menar att människans beteende inte bara styrs av 

individen, utan situationen och individens förväntningar styr också människans beteende, vilket 

innebär att det är människans erfarenheter som formar hennes handlande (Groth 2007:46f). 

 

Om Kalles och Oskars erfarenheter och upplevelser ses som ett par exempel på det Groth skriver, 

kan en möjlig orsak till deras val att fortsatta studera vara deras tidigare erfarenheter och deras 

omgivning. Kalle är den som genomgående genom grundskolan upplevt att han har fått bra stöd 

och hjälp och aldrig skämts över sin dyslexi. Kalles goda erfarenheter och hans omgivning har 

gjort att han har valt att studera vidare. Oskars val grundar sig mer på den sociala omgivningen, 

än hans goda erfarenheter från grundskolan. Oskar upplevde dock att han från årskurs fem och 

framåt fick bra hjälp/stöd i skolan.   
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Malin och Sofia kan tänka sig att studera vidare om några år. Malin går idag sista året på 

omvårdnadslinjen på gymnasiet. I framtiden kan hon tänka sig att studera vidare, men hon vill ta 

ett sabbatsår först och resa runt i världen. Malin hade bra betyg i snitt från grundskolan, men 

nådde inte målen i engelska. Engelskan fick hon läsa upp på IV, samtidigt som hon läste på 

omvårdnadslinjen. Sofia upplevde att det var kämpigt att nå godkänt i grundskolan. Hon berättar 

att hon var väldigt skoltrött efter grundskolan. Sofia började på gymnasiet, men hoppade av efter 

ett år och tog ett sabbatsår. Efter det gick hon hotell- och restauranglinjen. Idag arbetar hon som 

kock. Sofia säger: 

 

Jag vill gärna plugga vidare senare i livet. Jag vill inte arbeta som kock i resten av mitt liv, 

utan det är något som jag gör nu. Jag kan tänka mig att plugga till något annat… foto eller 

psykologi skulle jag kunna tänka mig. Jag har utvecklats så mycket under de senaste åren, 

mycket lossnade under gymnasiet. (Sofia 20 år)   

 

Om Malins och Sofias erfarenheter och upplevelser relateras till det och Groth skriver om att en 

individs erfarenheter formar ens handlande (Groth 2007:46f) går det att se att Malin fick tidig 

hjälp i skolan, men inte alltid rätt hjälp. Hennes tankar om att eventuellt fortsätta sina studier 

grundar sig framförallt på omgivningen och hennes intressen och inte så mycket på de tidigare 

erfarenheterna från grundskolan. Sofia fick sent hjälp och stöd i grundskolan och har många 

jobbiga minnen från grundskolan, men hon tyckte att det blev bättre senare på högstadiet och 

gymnasiet. Sofias val påverkas också av hennes erfarenheter och hennes omgivning. Sofia vill 

inte arbeta som kock hela livet, så därför ser hon möjligheten till andra jobb genom att studera 

vidare.  

 

Anna och Anders tror inte att de kommer studera vidare på högskola eller universitet. Anna gick 

ut grundskolan med godkänt i alla ämnen, men i engelska var det tufft att komma över 

”godkändgränsen”. Efter grundskolan gick hon hotell- och restauranglinjen. Idag arbetar hon 

som kallskänka i en matbutik. Anna säger: 

 

Nej det får bli en jättekris om jag ska sätta mig i skolbänken igen. Det skulle i så fall vara 

om jag inte har något jobb och jag måste plugga för att komma vidare. Det ska mycket till 

om jag ska sätta mig i skolbänken igen… det tog sådan lång tid att ta sig igenom skolan… 

jag kommer nog ihåg den jobbiga biten mest från grundskolan. (Anna 22 år)   

 

Anders går sista året på gymnasiet och läser sjöfart. Han hade godkänt i alla ämnen efter 

grundskolan, men upplevde att han ofta kom efter i svenska och matematik.  
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Anders tror inte att han kommer att studera vidare i framtiden, som det känns just nu. Han tycker 

bättre om att arbeta än att sitta i stolbänken. Anna och Anders är de två som inte kan tänka sig att 

studera vidare i framtiden, som det känns just nu. När deras erfarenheter och upplevelser 

relateras till Groth teorier om hur erfarenheter och social omgivning påverkar oss (Groth 

2007:46f) går det att se att båda har många jobbiga minnen från grundskolan och det är en möjlig 

orsak till att de inte vill studera vidare. Både Anna och Anders har erfarenheter och upplevelser 

av sen hjälp i grundskolan och av lärare som de upplevde att de ”tyckte det var skönt att de 

försvann” antingen från skolan eller klassen.  

 

Om jag sammanfattar detta så har två av de intervjuade valt att studera vidare på högskola, två är 

tveksamma till att studera vidare och två kan för tillfället inte tänka sig att studera vidare. Frågan 

om vilka faktorer som kan ha påverkat deras val till detta är komplex att svara på, eftersom det 

kan vara en mängd olika faktorer som har påverkat dem i deras val. En möjlig slutsats jag kan 

dra av detta är att deras tidigare erfarenheter, upplevelser och den sociala kontexten påverkat 

dem i deras senare val i livet. 

 

8. Avslutande diskussion 

Den avslutande diskussionen kommer dels att besvara studiens fyra frågeställningar och dels 

innehålla fyra andra frågor som jag vill lyfta fram till diskussion, eftersom dessa frågor har 

väckts under studiens gång.   

 

Den första frågeställningen i studien var att undersöka hur ungdomarna med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi upplevde bemötandet de fick i grundskolan. När den frågan ska besvaras 

har jag framkommit till att ungdomarna har både positiva och negativa upplevelser av 

bemötandet de fick i grundskolan. Ingesson lyfter bland annat fram i sin avhandling att de 

intervjuade ungdomarna upplevde att mycket var förvirrande och frustrerande för dem de sex 

första skolåren. Högstadiet och gymnasiet blev dock en bättre tid för de flesta. På gymnasiet 

valde de flesta ungdomarna en yrkesförberedande linje. Ingesson gjorde tolkningen att 

ungdomarna valde gymnasielinje efter intresse och därför trivdes de bättre där (Ingesson 

2007:9f).  

 

Mina intervjuer går att relatera till Ingessons avhandling. Det är bara Kalle i min studie som bara 

har positiva upplevelser från de sex första åren i skolan. Kalle mötte ett bra och stöttande lärarlag 

under hela grundskolan.  
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De övriga fem har alla haft jobbiga och förvirrande perioder i grundskolan och det är framförallt 

oförstående lärare i grundskolans tidigare år som har påverkat dem negativt i deras självkänsla, 

självbild och identitetsskapande. Sofia upplevde att hennes lågstadielärare var väldigt 

oförstående och elak och Sofia mådde otroligt dåligt hela lågstadiet på grund av det. Oskar 

upplevde att hans lågstadielärare inte ansåg att han hade läs- och skrivsvårigheter, utan att han 

bara låg lite efter, vilket resulterade i att Oskar själv kände att han kom efter sina klasskamrater i 

alla ämnen och hans självförtroende sjönk då. Anders och Anna upplevde att några av deras 

lärare var lättade över att de försvann från klassen eller skolan, för att lärarna då blev av med 

”problemet”. Malin upplevde också att vissa lärare var väldigt oförstående för hennes läs- och 

skrivsvårigheter och hon kände sig dumförklarad av dessa lärare.  

 

Enligt Stier menar Mead att ”Självet” är indelat och förbundet via ”Jaget” och ”Miget”. ”Jaget” 

är mina egna uppfattningar om mig själv och ”Miget” är andras uppfattningar om mig. ”Självet” 

utvecklas i interaktion med andra människor (Mead i Stier 2003:86). Om Sofias, Oskars, Anders, 

Annas och Malins upplevelser av vilket bemötande de fick från några av sina lärare ses som 

några exempel på det Stier skriver, går det att tolkas som att deras självkänsla, självbild och 

identitetsskapande påverkades negativt av det.  

 

Stier skriver att Mead menar att en människa påverkas av både sina egna och andras 

uppfattningar när den definierar sig själv (Mead i Stier 2003:86). När ungdomarna upplevde att 

lärarna inte bemötte deras svårigheter eller upplevde att lärarna blev lättade över av bli av med 

till exempel Anna och Anders, så kände de sig mindre värda som personer, eftersom de upplevde 

att lärarna inte såg dem eller var lättade över att ”problemet” försvann från klassrummet. Alla 

fem mådde dåligt av detta under någon period i grundskolan och det påverkade dem negativt i 

deras självbild, självkänsla, självuppfattning och därmed även i deras självförtroende och 

identitetsskapande.  

 

Samtliga av de intervjuade nämnde någon gång under intervjun att det är viktigt att ha en lärare 

som ser en, vet hur den ska stötta på ett bra sätt och är engagerad. Denna studie visar att vilket 

bemötande elever får av sina lärare är oerhört viktigt för elevernas självbild och självkänsla och 

att bemötandet en elev får från någon annan påverkar den som individ och därför kan även 

ungdomarnas identitetsskapande ha påverkats av detta.  
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I studiens inledning skrev jag att Martin Ingvar menar att det är konstigt att den svenska skolan 

inte har en enhetlig praxis för hur lärarna/pedagogerna ska stödja barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi att bli goda läsare, trots att det under många år har förts offentliga 

diskussioner om dyslexi (Ingvar 2008:9). Ungdomarnas upplevelser kan ses som några exempel 

på det Ingvars skriver, eftersom fem av de sex intervjuade någon gång under grundskolan kände 

att de inte fick det bemötande av lärarna som de hade behövt. En möjlig slutsats jag kan dra av 

ungdomarnas upplevelser och det Ingvar skriver är att det verkar vara svårt för en del lärare att 

veta hur de ska bemöta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett bra sätt, eftersom de 

inte har en praxis som de kan utgå ifrån.  

 

En viktig fråga som har väckts under studiens gång och som jag vill lyfta till diskussion är hur 

ungdomarna upplevde om de och lärarna var öppna eller inte öppna med deras läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och hur det påverkade deras självbild. Kalle och hans lärare är de enda i 

studien som har varit öppna med hans dyslexi. Det är bara Kalle som varken har skämts eller 

tyckt att det varit jobbigt att prata om dyslexin, utan det är en naturlig del av honom. De övriga 

av de intervjuade har tyckt att det har varit jobbigt att prata om sina läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och deras lärare har inte varit öppna med det. Föhrer och Magnusson 

menar att det är viktigt för en individ att den erkänner och accepterar sina läs- och 

skrivsvårigheter för kunna se dem som en möjlighet (Föhrer & Magnusson 2010:346). 

 

En slutsats som är möjlig att dra genom att sätta ungdomarnas upplevelser i relation till det 

Föhrer och Magnusson (Föhrer & Magnusson 2010:36) skriver är att det blev jobbigare för de 

fem ungdomarna som inte var öppna med sina läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att prata om sina 

svårigheter när lärarna inte var öppna med dem. Öppenhet är med andra ord en viktig del för att 

man själv ska acceptera och inse att det inte är något konstigt att ha läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och istället kunna se möjligheterna.      

 

Studiens andra frågeställning var hur ungdomarna upplevde att få en diagnos. När jag ska 

besvara den blev slutresultatet att ingen av ungdomarna tyckte att de fick en stämpel efter 

utredningen, men det var framförallt Anna, Sofia och Malin som var rädda att de skulle bli 

stämplade innan de gjorde utredningen. Anna och Sofia blev utredda först på högstadiet och då 

hade de gått hela låg- och mellanstadiet innan de blev utredda. Malin upplevde att hon fick en 

dålig förklaring av lärarna varför hon skulle utredas. Oskar och Anders upplevde inte att 

utredningen var jobbig, men de upplevde att det var jobbigt i skolan innan de blev utredda, för de 

blev också utredda sent.  
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Oskar blev utredd för sina läs- och skrivsvårigheter på mellanstadiet och Anders blev utredd först 

på högstadiet. Kalle är den som blev upptäckt och utredd för sina läs- och skrivsvårigheter tidigt 

och han upplevde inte att utredningen var jobbig för honom varken före, under eller efter.  

 

Martin Ingvar anser att det svenska utbildningssystemet inte genomsyrar att barn med läs- och 

skrivsvårigheter ska fångas upp tidigt, även om många offentliga diskussioner visar på att detta 

är viktigt. Ingvar skriver även att det är mycket som kan gå fel på vägen om barnen inte fångas 

upp i tid (Ingvar 2008:17). Anna, Sofia, Oskar och Anders kan alla ses som exempel på det 

Ingvar skriver. De blev alla utredda sent och fångades inte upp i tid. Det var även en del saker 

som gick fel på vägen innan de blev utredda. Alla fyra ungdomarna berättar att de mådde dåligt 

under någon period i skolan innan de fick resultatet av utredningen. En utredning kan också vara 

jobbig att göra även om eleven fångas upp i tid. Malins upplevelser kan inte ses som ett exempel 

på det Ingvar skriver, eftersom hennes läs- och skrivsvårigheter blev upptäckta och utredda 

tidigt. Men Malin upplevde ändå att det var jobbigt att få veta att hon skulle utredas, eftersom 

hon inte förstod varför hon skulle göra en utredning, för hon minns att hon fick en dålig 

förklaring på varför hon skulle utredas. Malin hade behövt veta mer om varför hon skulle 

utredas, med andra ord har läraren också en viktig roll här. En möjlig slutsats som går att göra 

utifrån detta är att om en lärare avdramatiserar och ger en bra förklaring om varför en elev ska 

utredas kan detta leda till att en utredning inte känns så jobbig att göra.   

 

Det har framkommit utifrån ungdomarnas erfarenheter och upplevelser att det är viktigt att ens 

läs- och skrivsvårigheter blir upptäckta tidigt och att man som elev förstår varför man ska 

utredas. När de intervjuade blev upptäckta sent eller inte visste varför de skulle utredas sjönk 

deras självförtroende och deras identitetsskapande påverkades negativt. Den andra frågan denna 

studie vill lyfta fram till diskussion är att det är konstigt att de flesta av ungdomarnas läs- och 

skrivsvårigheter blev upptäckta betydligt tidigare innan de blev utredda. Varken jag eller de 

intervjuade kan svara på frågan varför det är så, men det är en intressant fråga som borde lyftas 

upp. Haug menar att en diagnostisering kan innebära att en elev kan känna att den får en stämpel 

på sig (Haug 1998:39). En möjlig anledning till att ungdomarnas lärare verkar ha varit rädda för 

att diagnostisera dem tidigt kan kopplas till det Haug skriver. Lärarna kan ha trott att en diagnos 

skulle bli en stämpel för eleverna och stärka deras identitet till att bli avvikare från övriga 

klasskamrater och valde därför att vänta med utredningen.  
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När den tredje frågeställningen i studien ska besvaras om hur ungdomarna upplevde det 

individuella stödet de fick, framkommer det framförallt att individualisering i praktiken är en 

komplex fråga. Det verkar vara svårt att i praktiken hitta en individualiserad undervisning som 

gynnar individens utveckling utan att den känner sig utanför resten av de övriga i klassen. 

Samtliga av de intervjuade fick någon gång segregerande integrering som Haug skriver om 

(Haug 1998:19ff). De fick då gå iväg från klassrummet till en speciallärare för att få extra hjälp.  

 

Stadler menar att dyslektiker behöver en skräddarsydd metod efter de språkliga förmågorna 

dyslektikern visade sig ha vid utredningen. Vidare skriver Stadler att det är viktigt med en 

individanpassad undervisning och att eleven får arbeta i sin egen takt (Stadler 1994:45ff). De 

intervjuades upplevelser och erfarenheter som kan ses som exempel på det Stadler visar att se att 

det är svårt att ge eleverna en skräddarsydd metod som passar varje elev individuellt. Anna och 

Malin upplevde att det fick mer att göra när de gick ifrån klassen. Sofia och Oskar upplevde att 

de fick bra hjälp och att de fick mer tid och hjälp när de gick iväg till specialläraren. Anders fick 

innan sin utredning gå iväg till en specialklass och det upplevde han var jobbigt, för att han 

kände sig så speciell då, fast han ändå inte var det. När Anders senare fick gå iväg till 

speciallärare upplevde han att det hjälpte honom mycket, i liket med Sofia och Oskar. Kalle 

upplevde att han fick bra stöd hela grundskolan, men han upplevde att det blev jobbigt att gå 

ifrån klassen hela tiden i de ämnen han var stark i, för att öva på sådant han var svag i. Kalle har 

dock svårt att veta hur lärarna hade kunnat göra något annorlunda och bättre. Han valde själv att 

ta hem och göra mer hemma.  

 

Utifrån Kalles och de andras ungdomars upplevelser går det att se att det kan vara svårt i 

praktiken att veta hur man som lärare ska stödja/hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi på bästa sätt. En tredje fråga studien vill lyfta fram till diskussion är 

frågan om hur det individuella stödet ska utföras i praktiken.  

 

När den sista frågeställningen i studien ska besvaras om hur ser ungdomarna med läs- och 

skrivsvårigheter/ dyslexi ser på fortsatta studier efter grundskolan och vilka faktorer som kan 

ligga bakom den inställningen så skrev jag tidigare att det var Kalle och Oskar som studerade 

vidare. Malin och Sofia funderar på att studera vidare i framtiden och Anders och Anna kan för 

närvarande inte tänka sig att studera vidare.  

 

 

 



42 

Sara Johansson 

 

Det är en komplex fråga att svara på vilka faktorer som kan ha påverkat deras val, men det går 

ändå att se att deras erfarenheter och omgivningen omkring dem har påverkat dem på olika sätt. 

Enligt Koselleck är erfarenhet och förväntan två begrepp som är sammanflätade med varandra. 

Han menade att det inte finns någon erfarenhet utan någon förväntan och det finns ingen 

förväntan utan någon erfarenhet. Det är dessa två begrepp som gör att historien och framtiden 

hakar i varandra (Koselleck 2004ff). Om ungdomarnas val till fortsatta studier eller inte ska 

tolkas i ljuset av Kosellecks resonemang kring erfarenhet och förväntan är en möjlig tolkning till 

deras val att deras tidigare erfarenheter påverkar deras framtidsplaner. Kalle har bra erfarenheter 

från grundskolan, hans lärare stöttade honom och alla på skolan visste om hans dyslexi, så Kalle 

har aldrig skämts för sin dyslexi. Kalles goda erfarenheter från grundskolan kan vara en 

påverkande faktor till hans val av fortsatta studier på högskolan. Men Kalle menar också för att 

bli det han vill bli så måste han studera vidare. Samhällets krav på fortsatta studier verkar även 

ha påverkats hans val till fortsatta studier. Oskar har inte lika bra erfarenheter från grundskolans 

tidigare år som Kalle har, men han valde ändå att studera vidare. Oskar berättar att det är hans 

intresse och omgivningen som framförallt har påverkat hans val. Sofia och Malins val att kanske 

studera vidare i framtiden grundar sig också framförallt på intressen och omgivningen. Sofia 

berättar bland annat att under gymnasietiden började hennes intresse för att studera väckas mer 

och mer. 

 

Stier skriver att enligt Eriksson formas en grund till en människas identitet genom de 

erfarenheter hon har från barndomen, men en identitet är inte statiskt utan den förändras genom 

åren även om barndomen är speciellt betydelsefull för en människas identitetsskapande (Eriksson 

i Stier 2003:30). Om Sofias uttalande ses som ett exempel på det Stier skriver kan en annan orsak 

till Sofias val av framtida studier även vara att hon verkar ha mött lärare på gymnasiet som 

kunde väcka hennes intresse till att studera mer och mer. Även om Sofia har en del jobbiga 

minnen från grundskolan och dessa påverkade hennes identitetsskapande negativt så skriver Stier 

att en identitet förändras hela livet.  

 

Anders och Annas val grundar sig både på att de inte har så positiva erfarenheter och upplevelser 

från grundskolan och att de inte är intresserade av att studera vidare. Anna berättar bland annat 

att det ska mycket till om hon ska sätta sig i skolbänken igen, för att det tog så lång tid för henne 

att komma igenom skolan och hon har många jobbiga minnen därifrån. Anders har också många 

jobbiga minnen från grundskolan, men menar att han framförallt är praktiskt lagd och därför kan 

han inte tänka sig att studera vidare.  
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Sammanfattningsvis vill jag återigen påpeka att det är en komplex fråga att svara på vad det 

egentligen är/var som påverkar/de ungdomarna till fortsatta studier eller inte. Den sista frågan 

denna studie vill lyfta fram till diskussion är att en anledning till ungdomarnas val till fortsatta 

studier kan bero på vilka tidigare erfarenheter och upplevelser de har från grundskolan.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att detta har varit en studie om ungdomarnas egna upplevelser och 

erfarenheter, alltså ingen objektiv sanning. Men utifrån ungdomarnas berättande och studiens 

resultat går det att se att deras upplevelser och erfarenheter från grundskoletiden har påverkat 

dem på olika sätt i deras identitetsskapande.  

 

Slutligen vill jag tillägga att denna studie inte syftade till att visa någon generell bild av att vara 

elev och ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, utan syftet var att få en djupare inblick hur dessa 

sex ungdomar upplevde att gå i grundskolan med dyslexi och hur detta påverkade dem i deras 

identitetsskapande. Utifrån frågeställningarna och resultatet av studien vill jag lyfta fram att det 

är viktigt vilket bemötande eleverna får från sin lärare. Jag vill även lyfta fram att det är viktigt 

att diskutera hur det individuella stödet ska se ut i praktiken och utifrån studiens resultat verkar 

det viktigt att bli utredd tidigt och att alla är öppna med att en elev har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, för detta kan alla vara påverkande faktorer i en elevs identitetsskapande 

och val i det fortsatta livet.  

 

8.1 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant om någon i framtiden intervjuade och observerade lärare om deras 

arbete med elever läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och se hur de arbetar med det i praktiken. Det 

skulle även vara intressant om någon undersökte den nya läroplanen som kommer i januari 2011 

och se hur den ser ut gällande elever med speciella behov och det individuella stödet. Det skulle 

även vara intressant om någon gjorde en större undersökning och se om det finns några 

skillnader mellan könen eller geografiska skillnader i landet gällande barn/ungdomar med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi.  
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9.1 Otryckta källor  

Intervju 1 2010-10-07 Kalle 24 år. 

Intervju 2 2010-10-13 Anna 22 år. 

Intervju 3 2010-10-16 Malin 18 år. 

Intervju 4 2010-10-19 Anders 18 år. 

Intervju 5 2010-10-20 Sofia 20 år. 

Intervju 6 2010-10-24 Oskar 23 år. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Sara Johansson och är 25 år gammal och studerar vid Södertörns Högskola. Jag går min 

sista termin på högskolan och ska skriva en c-uppsats som handlar om vilka erfarenheter och 

upplevelser ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har från grundskolan. Nu söker jag 

dig som är mellan 18-25 år och vill delta i en intervju. Intervjun kommer att spelas in på band. 

Ditt deltagande kommer att vara anonymt. Under intervjun kan du själv välja om du inte vill 

svara på någon fråga eller om du vill avbryta intervjun. 

De här frågeställningarna är den preliminära utgångspunkten för min uppsats: 

Vilket pedagogiskt stöd upplevde ungdomarna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att de fick i 

grundskolan? 

Vilket bemötande upplevde ungdomarna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att de fick av 

andra elever och lärare? 

Hur ser ungdomarna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på fortsatta studier efter grundskolan? 

Detta var mina första frågeställningar, men de har ändrats under studiens gång. Ska dessa vara 

med ändå? 

Det har ett stort värde för mig som blivande lärare om du vill delta i intervjun. Kontakta mig om 

du vill delta. 

Mobil:0708831949 

Mail: sara_johansson787@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar  

Sara Johansson 
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10.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Presentation av studien, jag berättar vad studien handlar om och varför jag valt att skriva om 

detta ämne. Jag informerar intervjupersonen igen om att den kommer att vara anonym och jag 

frågar om intervjupersonen undrar över något. 

 

Jag börjar med enkla och allmänna frågor så att intervjupersonen känner sig trygg och 

avslappnad.  

Frågorna blir sedan mer djupgående och känsligare.  

Jag avrundar intervjun med enkla och mer allmänna frågor igen.  

Jag avslutar intervjun med att fråga om intervjupersonen undrar över något eller om den vill 

tillägga något.  

Jag tackar för intervjun, det är viktigt med ett bra avslut. 

 

 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? 

Vilken sorts grundskola gick du i? (kommunal, privat, liten, stor?) 

Vilket är ditt bästa minne från grundskolan? (kompisar, raster etc.) 

Kommer du ihåg vilka förväntningar du hade inför skolstarten? (positiva, negativa?) 

 

Upplevelser från grundskolan: 

Hur upplevde du att din klass var i lågstadiet? (många, få elever, sammanhållningen?) 

Kan du berätta om hur du upplevde att läs- och skrivinlärningen gick till på lågstadiet. 

Vad upplevde du var roligast i skolan? 

Vad upplevde du var tråkigast i skolan? 

Vem upplevde du uppmärksammade dina läs- och skrivsvårigheter? (lärare, föräldrar, ngn 

annan?) 

Hur reagerade du när du märkte att du hade svårt med läsningen och skrivningen? Kommer du 

ihåg när det var? 
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Utredningen: 

Minns du när du blev utredd för dina läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

Av vem gjordes utredningen? 

Vem var med dig när du utreddes? 

Kommer du ihåg vem som ville ha utredningen gjord? (föräldrar, lärare, ngn annan?) 

Kommer du ihåg när du fick hjälp/stöd för första gången för dina svårigheter? 

Kan du berätta vem som var drivande för att du skulle få den hjälpen/stödet? 

Fick du något åtgärdsprogram? Hur såg det ut i så fall? 

Hur kändes det att bli utredd? (lättnad, jobbigt?) 

 

Hjälpmedel/strategier 

Vilka olika hjälpmedel hade du tillgång till i klassrummet? 

Hade du tillgång till någon speciallärare? (hur ofta, vad brukade ni göra?) 

Vad gjorde du när du hade svårt att förstå eller lösa en uppgift i klassrummet? 

Kan du berätta om vilka olika strategier du hittade för att underlätta dina läs- och 

skrivsvårigheter? 

Vilket är det lättaste/bästa sättet att lära sig på upplevde du? 

 

Lärarnas bemötande: 

Vad är utmärkande för en bra och kompetent lärare? 

Kan du berätta hur du upplevde olika lärares bemötande av dina läs- och skrivsvårigheter? 

Hur upplevde du stödet du fick i grundskolan? (tillräckligt, kunde det ha gjorts mer?) 

Anser du att någon hade kunnat göra något annorlunda? (t.ex. mer hjälpmedel mm.) 

Hur såg samarbetet ut mellan hem och skola? 

Kan du berätta om hur det gick till när ni pratade hemma om dina läs- och skrivsvårigheter? 

 

Elevernas bemötande: 

Hur upplevde du att dina kompisar bemötte dina läs- och skrivsvårigheter? (pratade de med dem 

om dina svårigheter?) 

Var dina övriga klasskompisar medvetna om dina läs- och skrivsvårigheter? 

Upplevde du att det var lätt eller svårt att prata med andra om dina svårigheter? 

 

Inställning till fortsatta studier: 

Vilket språkval gjorde du i årskurs sex? Varför valde du det? Ngn som påverkade det valet? 

Upplevde du att du hade svårt att uppnå målen i grundskolan pga. dina läs- och skrivsvårigheter? 
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Nådde de målen i alla ämnen efter grundskolan? 

Hur såg du på att studera vidare efter gymnasiet? (gymnasieval?) 

Hur ser/såg du på att studera vidare efter gymnasiet? (högskoleval?) 

Kan du berätta vad det var som påverkade ditt val? 

 

Avslutning: 

Vad sysselsätter du dig med idag? 

Undrar du över något eller vill du tillägga något? 

Tack för din medverkan! 


