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Abstract 
 
Att leva med dyslexi 
 
En kvalitativ studie om skoltid, självkänsla och relationer till andra  
 
Författare: Josephine Hamner och Anneli Stolt 
 
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap och förståelse för hur det är att leva med 
funktionshindret dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter och hur funktionshindret präglar personens 
självkänsla och relationer till andra. Våra problemställningar var följande: Hur påverkas skoltiden 
av funktionshindret dyslexi? Hur påverkas självkänslan och självbilden av att en individ har 
funktionshindret dyslexi? Hur påverkas och formas relationer till andra hos individer som har 
funktionshindret dyslexi? Studiens utformning var av kvalitativ design och grundade sig på 
djupintervjuer som gjordes enligt en temaindelad intervjuguide. Intervjuerna genomfördes med 
tre kvinnor och en man som vid vuxen ålder studerar vid Stockholm universitet. Vi använde oss 
även av en heuristisk metod, självobservationer, som en beskrivning av våra egna erfarenheter av 
funktionshindret, dyslexi. Vår vetenskapsteoretiska ansats var en kvalitativ forskningsmetod med 
hermeneutisk-fenomenologisk position. Analysen tolkades utifrån ett multidimensionellt 
perspektiv. Vi meningstolkade intervjupersonernas berättelser enligt tre olika teoretiska 
perspektiv: systemteori, socialkonstruktivism och kognitivt perspektiv. Vår studie visade att 
funktionshindret dyslexi präglar personens skoltid, självkänsla och relationer till andra. Studien 
visade även vikten av en förstående och stödjande omgivning för att personer med dyslexi ska få 
en fungerande skolgång och möjlighet att utveckla en stark självkänsla och goda relationer till 
andra. Detta ligger i linje med tidigare forskning. 
 
Sökord: Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, ordblindhet, att leva med dyslexi, to live with dyslexia  
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1. INLEDNING 
Det dolda funktionshindret dyslexi är vanligt förekommande i vårt samhälle. Mellan fem och åtta 
procent av befolkningen har betydande svårigheter att läsa och skriva (von Euler, 1997). 
Informationssamhället ställer krav på individen att kunna läsa och skriva obehindrat. 
Konsekvenserna av funktionshindret dyslexi kan därför bli mycket stora och resultera i 
individuella och sociala problem. Om funktionshindret blir ett handikapp eller ej beror på det 
samhälle och den omgivning individen lever i. Läs- och skrivsvårigheter tedde sig inte likadant, 
och fick inte samma konsekvenser, exempelvis i det gamla jordbrukssamhället. Dyslexi som 
fenomen är komplext, ger individuella uttryck och innefattar mycket mer än svårigheter att läsa 
och skriva.  
 
På Socialhögskolan i Stockholm finns en disciplin som leder till arbete med äldre och 
funktionshindrade. Men alla socionomer kan komma att möta individer med svårigheter som kan 
ha koppling till dyslexi. Som blivande socialarbetare är det betydelsefullt att ha ett holistiskt 
synsätt på individen, att se människans hela situation (Hutchison, 1999). Med vår studie vill vi 
belysa dyslexi som funktionshinder och nå en djupare förståelse i ämnet. Vi vill även, genom att 
dela med oss av våra egna erfarenheter, sprida förståelse för hur det är att leva med dyslexi. Vår 
uppfattning är att det finns behov av att dyslektiker berättar om erfarenheter och upplevelser hur 
det är att leva med detta funktionshinder. För att nå en större förståelse och ökad kunskap, både 
på individ och samhällsnivå. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med studien var att få ökad kunskap och förståelse för hur det är att leva med 
funktionshindret dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Samt hur dyslexi påverkar och präglar 
personens självkänsla och relationer till andra.  
 

1.2 Frågeställningar 

1 Hur påverkas självkänsla och självbild hos personer med dyslexi? 
2 Hur påverkas och formas relationer till andra hos personer med dyslexi? 
3 Hur upplevs skoltid och uppväxtår av personer med dyslexi? 
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2. TEORETISK BAKGRUND 
Den teoretiska bakgrunden innehåller definitioner av funktionshindret dyslexi, definitionen av 
funktionshinder samt definitionen av självkänsla och ett urval av tidigare forskning kring dyslexi, 
självkänsla och relationer till andra. 
 
2.1 Definitioner av dyslexi 
Begreppet dyslexi har genom åren visat sig vara svårt att förklara i en allmän definition. Vi har 
valt att begränsa oss till några få utvalda definitioner av dyslexi. Dyslexi som fenomen är 
komplext och kan ge sig olika uttryck hos olika individer. Språkkonsulent Sigrid Madison och 
fil.lic. i pedagogik, Judith Johansson, med lång erfarenhet inom området dyslexi, pekar på att det 
är närmast omöjligt att nå en entydig definition som täcker de olika sidor av svårigheter en 
dyslektiker har. Man kan snarare beskriva kännetecken på svårigheter hos dyslektiker. Ordet 
dyslexi härstammar från grekiska dys- (svår) och lexis (tal, ord). För inte alltför länge sedan 
användes termen ordblindhet. Ett vanligt förekommande utryck är specifika läs- och 
skrivsvårigheter (Madison & Johansson, 1998).  
 
Idag är dyslexi ett vedertaget begrepp. Även om det inte har en väl avgränsad, hållbar definition. 
Professor Ingvar Lundberg vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och Torleiv 
Hoien, läsforskare i Norge, har presenterat en definition där de beskriver vad dyslexi är (Hoien & 
Lundberg, 1991 s.20-21). Den lyder:  
  
         ”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna 

utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till 
känna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. 
Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den 
dyslektiska störningen går som regel i familjen, och man kan anta att en genetisk 
disposition ligger till grund. Karaktäristiskt för dyslexi är också att störningen är 
ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska 
färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i 
vuxen ålder”.  

 
Författarna understryker att man kan finna dyslexi på alla intelligensnivåer. Orsaken 
bakom dyslexi är en språklig svaghet, en svaghet i det fonologiska systemet, vilken leder till läs- 
och skrivsvårigheter. 
 
Föräldraföreningen Dyslektiska Barn (FDB), Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och 
skrivsvårigheter (FMLS) och Svenska Dyslexiföreningen har i LÄSK-projektet (010801) 
sammanställt information om läs- och skrivsvårigheter. Deras definition av dyslexi är: 
 

Dyslexi = specifika läs- och skrivsvårigheter ”(förr sade man ordblindhet) har 
neurologisk bakgrund, medför problem att förstå sambandet mellan ljud och 
bokstäver, är ett dolt funktionshinder, som kan bli ett handikapp, om eleven får 
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fel bemötande”. 
 
”Dyslexi är ett funktionshinder, som medför svårigheter att lära sig att läsa och 
skriva. Dyslexi har inte med intelligensen att göra. Svårigheterna vid dyslexi 
varierar från person till person och går att överbrygga om rätt individanpassad 
hjälp sätts in. Hjälpen ska bygga på en noggrann utredning av elevens läs- och 
skrivförmåga samt starka och svaga sidor”. 
 

Det är viktigt att skilja dyslexi från läs- och skrivsvårigheter i allmänhet. Läs- och 
skrivsvårigheter kan bland annat bero på: syn- eller hörselproblem, bristfällig undervisning, 
bristande träning, sen språk- och talutveckling, psykiska problem, invandrarbakgrund eller på 
dyslexi.   
 
2.2 Definition av funktionshinder 
Nedan presenteras begreppet funktionshinder, enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk på 
Internet (2005-01-25). Sökord: funktionshinder.  

 
”Funktionshinder. Begränsning av en individs fysiska eller psykiska 
funktionsförmåga. Funktionshindret är oftast en direkt följd av en skada, medfödd 
eller förvärvad senare i livet. Det kan vara handikappande i vissa miljöer och 
situationer, i andra inte. Begreppet innefattas i det vidare handikappbegreppet, 
lanserat av bland andra Världshälsoorganisationen, WHO, 1980. 
Funktionshindrad är en beteckning som i officiellt språkbruk alltmer trängt undan 
beteckningen handikappad”. 

 
2.3 Definition av självkänsla 
Nedan presenteras begreppet självkänsla enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk på Internet 
(2005-01-25). Sökord: självkänsla.  
 

”Självkänsla. Inom psykologin en med känslor och värderingar förbunden del av 
en persons självmedvetande. Självkänslan antas bygga på antigen hur tillfreds 
man är med vad man klarar jämfört med vad man förutsatt sig eller hur man tror 
att man uppskattas av andra. William James och George Mead gav tidigt uppslag 
till en omfattande forskning med experimentella och andra metoder. Den har visat 
att självkänsla påverkar kognition, emotion och motivation och har betydelse för 
individuell utveckling, psykisk hälsa och välbefinnande”.    

 
2.4 Urval av tidigare forskning 
Taube (1987) skriver att kunna läsa är viktigt. ”I vårt samhälle är det i hög grad människans 
förmåga att presentera som avgör hennes värde” (a.a, s.77) Det finns ett värde av kognitiva 
presentationer, då det värderas högt att anses duktig på det intellektuella området. Det första 
steget mot en intellektuell karriär är läs- och skrivkunnighet. Det moderna informations-samhället 
ställer krav på individen att kunna läsa och skriva, både för fortsatta studier och i det dagliga 
livet. Taube menar att vuxna människor, som av olika anledningar har utvecklat läs- och 
skrivsvårigheter, ofta har en mycket svår situation i samhället. De möter problem med utbildning 
och arbete, liksom upplevelser av förödmjukande, när omgivningen upptäcker att de inte kan vad 
som förväntas av dem (a.a.). 
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”Få barn förblir oberörda när de jämför sig med sina klasskamrater och tidigt registrerar att de 
alltid blir sist färdiga, alltid gör flest fel i stavningen eller vid högläsningen och ständigt hör till 
dem som inte har förstått uppgiften som ska lösas. Den första skoltiden blir då en obehaglig 
upplevelse av att inte hålla måttet” (a.a, s.81). Taube pekar på att barn lär sig ganska snabbt, om 
inte förr så i skolan, hur pass duktiga de är i ett sammanhang jämfört med andra, ur en kognitiv 
synvinkel. Om ett barn får uppfattningen att denne inte kan klara en uppgift, så är det lätt att ge 
upp eller undvika att ta i tu med den. ”Bristande tillit till den kognitiva förmågan kan alltså leda 
till att man undviker den kognitiva konflikten, som kan leda till att en utveckling av den kognitiva 
förmågan kommer till stånd” (a.a, s.42). Låg självvärdering kan leda till undvikande av 
uppgiften. Men också medföra att endast en begränsad del av uppmärksamheten ägnas åt det 
aktuella problemet, medan resten av uppmärksamheten upptas av individens rädsla för att 
återigen misslyckas (a.a.). Taube talar om att elever med läs- och skrivsvårigheter lätt hamnar i 
en ond cirkel där självbilden påverkas negativt. För att bryta den negativa cirkeln framhåller 
Taube vikten av positiv feedback från föräldrar, lärare och andra (Taube 1987; 1988).   
 
Hoien och Lundberg (1991) beskriver orsaker till dyslexi och dess symptom. De förklarar hur 
dyslexi, förutom de primära symptomen; svårigheter med avkodning och rättskrivning, kan leda 
till ett antal sekundära problem. Författarna skriver: ”Det dåliga självförtroende som man ofta 
kan observera hos dyslektiska elever kan också betraktas som ett sekundärt symtom. På samma 
sätt kan socio-emotionella anpassnings- och beteendeproblem utvecklas som följd av dyslexin” 
(a.a. s.23).  
 
Hellendoorn och Ruijssenaars, professorer vid utbildningsdepartementet, Centret för special- 
undervisning på Leiden universitet i Nederländerna, har i studien Personal Experiences and 
Adjustment of Dutch Adults with Dyslexia forskat kring vuxnas erfarenheter och upplevelser av 
att leva med dyslexi. I studien deltog tjugosju vuxna holländska dyslektiker i åldrarna tjugonio till 
trettionio år. De medverkade i individuella djupintervjuer om att leva med dyslexi. Studien visade 
att de flesta deltagarna kände att dyslexin hade stark inverkan på deras dagliga liv. De upplevde 
många problem beträffande utbildning och karriär på grund av funktionshindret. Skolminnen var 
mest negativa, men familjerelationerna var övervägande positiva och beskrevs som ett viktigt 
stöd. I resultatet framkom att samarbetet mellan hem och skola var närmast obefintligt. De 
intervjuade upplevde sociala och emotionella problem men samtidigt såg de sig själva som 
mottagande och ansvarsfulla. Intervjupersonerna med positiva erfarenheter från grundskolan hade 
lättare att acceptera sitt funktionshinder (a.a.). 
 
Författarna ger sammanfattningsvis förslag på åtgärder som kan hjälpa dyslektiker. De menar att 
fortfarande saknas mycket kunskap och kompetens i grundskolan och efterfrågar tidigare 
möjligheter till stöd och hjälp. Lärare behöver bli mera förstående och uppmuntrande. Att få med 
sig positiva upplevelser från skoltiden påverkar hur barn med dyslexi lär sig att leva med sitt 
funktionshinder. Det skulle vara klokt av skolan att lyssna på och ta till vara föräldrarnas egna 
kunskaper om dyslexi, menar författarna. Även om det finns ett stort behov av stöd för människor 
med dyslexi, är stödet oftast begränsat till läsning och skrivning, men inte till socioemotionella 
problem. Dilemmat är att de människor som kan ta hand sociala och emotionella problem saknar 
kunskaper om dyslexi. Författarna efterfrågar studier över tid, från förskoleåldern till vuxenliv, 
om dyslexi och emotionella svårigheter kopplat till funktionshindret (a.a.). 
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McNulty, PhD, psykoterapeut och socialarbetare, Evanston och Highland Park, Illinois, har i sin 
studie Dyslexia and the Life Course intervjuat vuxna dyslektiker med tonvikt på emotionella 
upplevelser. Studiens syfte var att undersöka hur det är att leva med dyslexi och metoden var 
intervjuer med tolv deltagare. Resultaten visade att problem med självkänsla kan förekomma i 
tidig barndom, när en individ upplever inlärningssvårigheter. Alla deltagare vittnade om problem 
med självkänslan, då de upplevde svårigheter och misslyckanden i skolan. Detta kunde även bli 
ett trauma. Det centrala i studien visade på sambandet mellan låg självkänsla och svårigheter att 
kompensera sin dyslexi. Kompensationen innefattar individens kompetens och omgivningens 
resurser.  
 
Palombo (2001) har en teori om att individer med dyslexi utvecklar en slags självberättelse. Detta 
för att hantera livssituationer och emotionella erfarenheter. Palombo anser att för individer med 
dyslexi tenderar självberättelserna att karaktäriseras av låg självkänsla. En del av berättelserna 
vittnar om ett accepterande förhållningssätt till dyslexi, andra ett förnekande. Dessa påverkar 
dyslektikerns möjligheter att kompensera sitt funktionshinder både praktiskt och psykologiskt. 
Signifikant och effektivt stöd från omgivningen underlättar för dyslektikern (a.a.). 
Detta stärker självkänslan och ger positiva självberättelser, vilket leder till framgångar på 
områden de annars haft svår för. Med rätt stöd är det även lättare att acceptera sina svårigheter, 
menar författaren. McNulty pekar på att det finns sparsamt med litteratur på området självkänsla - 
dyslexi. Författaren efterfrågar mer forskning inom området. 
 
3. METOD 
I detta kapitel redogörs arbetsgång, studiens design och vetenskapliga position. Sedan presenteras 
en förförståelse och ett urval av tidigare forskning, samt litteratursökning. Därefter redovisas hur 
vi gått tillväga i urvalet av intervjupersoner och hur vi samlat in, analyserat och tolkat data. Efter 
det diskuteras studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om etiska avvägningar och studiens praktiska och teoretiska avgränsningar. 
 
3.1 Arbetsgång 
Vi är två författare till uppsatsen som genomfört intervjuerna tillsammans, sedan diskuterat och 
analyserat dem. På grund av vårt handikapp har vi fått skrivhjälp med transkriberingen. Mycket 
tid har ägnats åt diskussioner om våra erfarenheter att leva med dyslexi. Detta för att komma åt 
vår egen kärna och unika upplevelse av att leva med dyslexi. Samtalen har i sin tur hjälpt oss att 
få fram en väl genomarbetad intervjuguide. Då vi varit två har vi hela tiden kunnat pröva idéer 
och tankar mot varandra.  
 
3.2 Studiens vetenskapsfilosofiska positioner och design 
I studien har vi valt att använda oss av både den fenomenologiska och den hermeneutiska 
vetenskapsfilosofiska positionen. Den fenomenologiska positionen har en framträdande roll i 
resultatdelen, där vi försöker ha en öppenhet för och närhet till de intervjuades upplevelser. 
Därför har vi i resultatdelen försökt förhålla oss kritiska till vår egen förförståelse genom att inte 
tolka innebörden i intervjupersonernas berättelser. Enligt Kvale (1997) försöker fenomenologin 
förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv. Den beskriver världen så som den 
upplevs av subjekten och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att 
den är. I redovisningen av empirin tar detta sig uttryck i att vi prioriterat fylliga citat för att få en 
så exakt beskrivning av intervjupersonernas livsvärldar som möjligt. 
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Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin går ett steg längre än den fenomenologiska 
vetenskapsfilosofiska positionen, då den intresserar sig för att tolka de beskrivna ordens mening. 
Syftet är att nå fram till en giltig och gemensam förståelse av dess innebörd. De hermeneutiska 
tankegångarna kommer till uttryck i analyskapitlet i samband med tolkningen av de 
fenomenologiska beskrivningarna som det empiriska materialet grundar sig på. I denna 
tolkningsprocess har vi också inspirerats av det hermeneutiska. Ett tolkningsförfarande där vi 
söker en fördjupad förståelse för intervjupersonernas berättelser i ett växelspel mellan de enskilda 
temans mening och samtliga teman i sin helhet. Syftet är att nå en hermeneutisk 
förståelsekunskap (Kvale, 1997). 
 
Som en konsekvens av vårt syfte och vår problemställning, samt vårt val av vetenskapsfilosofiska 
positioner, är vår forskningsdesign kvalitativ med djupintervjuer. Enligt Kvale (1997) är 
djupintervjun en bra metod att nå en djupare förståelse av en persons beteende, motiv och 
personlighet. 
 
3.3 Vår förförståelse 
Enligt den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska traditionen är det av stor betydelse att man som 
undersökare redogör för den förförståelse man har av det fenomen man ämnar studera innan man 
påbörjar sitt arbete (Kvale, 1997). Forskningen börjar med forskarens förförståelse. Därför har 
forskaren fritt utrymme att använda sig av denna typ av kunskap, menar Ruth (1991). Eftersom vi 
själva lever med dyslexi vill vi klargöra och redogöra för vår förförståelse, i form av egna 
självupplevelser. Därför har vi använt oss av den heuristiska metoden, självstudie inför 
intervjuerna (Patton, 1990). En stor del av vår förförståelse presenteras i resultatdel A.  
 
3.4 Litteratursökning 
För att få fram relevant litteratur om vår problemställning och våra forskningsfrågor har vi gjort 
sökningar i Stockholms universitets bibliotekskatalog, databasen Libris, databasen Artikelsök och 
Psykinfo. Vi har använt sökorden ordblind, läs och skrivsvårigheter, dyslexi, dyslexia och 
kopplingen till sökord som personality, coping, adjustment, self esteem/narratives, life 
satisfaction. Utöver detta har vi använt kurslitteratur, litteratur kopplad till dyslexi samt 
litteraturtips från vår handledare. 
 
3.5 Urval av intervjupersoner 
Det urval vi använt oss av i vår studie kan liknas vid det urval Patton (1990) kallar för 
syftesbestämt urval - "purposeful sampling". I vår studie innebär det att vi sökte efter 
intervjupersoner som levt med dyslexi, men ändå klarat att bedriva studier på universitetsnivå. Vi 
valde dessa personer för att vi tror att de fått distans till sitt funktionshinder och därmed kunde ge 
reflekterande, täta och detaljrika berättelser om hur det är att leva med dyslexi. Detta för att 
uppfylla syftet med uppsatsen. Ruth (1991) menar att en aspekt på reliabiliteten inom kvalitativ 
forskning är just kvaliteten i de data som forskaren samlat in. Patton (1990) anser att 
informationsrika fall är kopplat till studiens validitet. Ett annat kriterium har varit att de utvalda 
intervjupersonerna varit vältaliga.  
 
Vi kontaktade Seija Hiltonen , handkappsamordnare vid Stockholms universitet. Vi skrev ett brev 
där vi presenterade oss och redogjorde för innehållet i vår studie. Vi skickade brevet till 
handikappsamordnaren som i sin tur e-postade brevet till studenter som uppgett att de har dyslexi. 
Efter att ha fått svar från personer som var intresserade av att medverka i studien, ringde vi och 

 6



presenterade oss själva och berättade mer ingående om studien och dess innehåll samt om våra 
frågeställningar. Urval av intervjupersoner kan beskrivas mer i detalj enligt följande: Urvalet kom 
att omfatta tre personer som var studerande vid Stockholms universitet. Dessutom tillfrågades 
professor Jerzy Sarnecki, som också accepterade att delta i studien. Vi har även utifrån en 
heuristisk metodstrategi (Patton, 1990) beskrivit våra egna upplevelser och erfarenheter av att 
leva med dyslexi. Under telefonsamtalet gav intervjupersonerna sitt första samtycke till 
deltagande och informerades om rätten till anonymitet (se bilaga 1) och om studiens övergripande 
syfte. Sedan bokade vi tider för intervjuerna. Vi lät intervjupersonerna läsa igenom 
intervjuguiden innan intervjun startade.  
 
3.6 Datainsamling - intervjuernas upplägg och genomförande 
Den kvalitativa forskningsintervjun kan enligt Kvale (1997) beskrivas som en varken strängt 
strukturerad intervju med standardiserade frågor eller helt "icke-styrande". Intervjun är i stället 
fokuserad på vissa teman i den intervjuades livsvärldar. Vår intervjuguide innehöll fem teman vi 
konstaterade var centrala för våra problemställningar (se bilaga 2). Den arbetades fram genom 
samtal och i samråd med handledare. Samtalen genomsyrades av vår egen förförståelse, eftersom 
vi själva lever med dyslexi. Förutom detta studerade vi flera C-uppsatser, artiklar och annan 
litteratur i ämnet, vilket sammanlagt hjälpt oss forma intervjuguiden. Det innebär att vi i detta 
avseende kan sägas ha inspirerats av en deduktiv strategi (Patton, 1990).  
 
Innan vi genomförde intervjuerna testade vi intervjuguiden på en studerande som har dyslexi. För 
att dels testa gångbarheten i frågorna, men också för att pröva vår egen förmåga som intervjuare. 
Detta ska ses som ett led i att försöka säkra kvalitén i vår studie. Vid denna testintervju 
konstaterade vi att intervjuguiden var mycket bra. Intervjupersonen gav en riklig beskrivning av 
det studerade fenomenet. Vi valde därför att intervjua om denna person, som en av studiens 
intervjupersonerna.  
 
Intervjuerna genomfördes under ett tillfälle med varje intervjuperson. De varade mellan en till två 
timmar. En av intervjuerna ägde rum i intervjupersonens arbetsrum. De andra utfördes på 
Socialhögskolan i Stockholm, i ett grupprum. Samtliga intervjuer har vi genomfört tillsammans. 
Detta har som Kvale (1997) framhåller, inneburit vissa svårigheter. Då det är fler personer 
inblandade har det varit svårare att finna tidpunkter för intervjuerna som passat samtliga. 
Dessutom kan det inneburit en osäkerhetskänsla för de inte intervjuvana personerna att tala fritt 
inför två personer de inte tidigare träffat. Samtidigt som det givit många fördelar, något vi också 
diskuterat med intervjupersonerna. Under samtliga intervjuer har en av oss intervjuat och den 
andre lyssnat och antecknat eventuella oklarheter och följdfrågor. Dessa har sedan ställts efter 
varje temas slut. På så sätt har vi varit två om att uppfatta, jämföra och diskutera den icke-verbala 
kommunikationen, som enligt Kvale (1997) finns närvarande och förmedlas på meningsplanet.  
 
Samtliga intervjuer spelades in i sin helhet på digitalspelare för att vi skulle kunna återge 
ordagranna citat i resultatkapitlet. Vi har försökt skapa ett tryggt, öppet, dynamiskt och 
reflekterande klimat, i syfte att inspirera intervjupersonerna att ge oss reflekterande, 
informationsrika berättelser. Vi har också aktivt ställt uppföljande frågor för att få förtydligande 
svar och konkreta exempel för studiens reliabilitet och validitet (Patton, 1990; Ruth, 1991).  
 
Efter intervjuernas genomförande har vi fått hjälp med transkribering av materialet (alla 
utskrifterna finns att tillgå hos uppsatsförfattarna).  
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3.7 Databearbetning, analys och tolkning 
Vi har haft hjälp med utskriften av intervjuerna. De har skrivits ut i sin helhet. Varje intervju har 
resulterat i mellan femton till trettio sidor text. Enlig Kvale (1997) påbörjas analysarbetet redan i 
och med att intervjuerna börjar skrivas ut. Fördelen med att skriva ut intervjuerna i sin helhet har 
varit att få en överblick av materialet. Det har medfört att vi på ett lättare sätt kunnat sortera bort 
de delar av intervjuerna som gått utanför studiens syfte.  
 
Kvale (1997) pekar på vikten av att välja analysmetoder som forskare har tänkt att använda sig av 
i sin studie redan innan intervjuerna genomförts. Vårt arbete har därför - redan i och med att vi 
skapade vår intervjuguide, genomförde intervjuerna och skrev ut dem - utförts med de tänkta 
analysmetoderna i bakhuvudet. Detta tillvägagångssätt har i enlighet med Kvale (1997) också 
underlättat alla led i forskningsprocessen. Genom att ställa följdfrågor, be intervjupersonerna om 
förtydliganden samt att prestera vissa tolkningar som intervjuaren och bisittaren gjort under 
intervjuns gång, har vi försökt bygga in en del av analysen redan på detta stadium (a.a). 
De teman som analyserades var: 
 
Tema 1. Studier 
Tema 2. Yrkesverksamhet/yrkesval 
Tema 3. Relationer till andra 
Tema 4. Identitet och självkänsla 
Tema 5. Förändringsmöjligheter 
 
Fördelen med att ställa följdfrågor har varit att det underlättat tematisering, tolkning och analys. I 
analysprocessen söktes efter mönster och belysande citat som kunde kopplas till våra grundteman 
i intervjuguiden, vilken utgår från problemställningen och våra frågeställningar. Analysen skedde 
enligt Kvale (1997) via meningstolkning med beaktning av ett hermeneutisk förståelsefokus och 
utvalda teoretiska analysperspektiv . 
 
Vi har försökt, via fylliga och detaljrika citat, lyfta fram dyslektikernas berättelser och  
därigenom gjort dem verkliga för läsaren. På så sätt har vi försökt säkerställa vår analys och vår 
tolkning. Genom att ge läsaren så rika och omfattande citat att de själva kan bedöma dess 
konsistens och giltighet (Larsson, 2004). Analysarbetet är format av ett hermeneutiskt tänkande 
då vi i ett första steg försökt skapa oss en helhetsbild av intervjuerna. Som ett andra steg har vi 
börjat tematisera materialet i mindre delar, med ständiga återblickar på helheten.  
 
I resultatkapitlet har vi inspirerats av det fenomenologiska vetenskapsfilosofiska perspektivet och 
den narrativa struktureringen. Det innebär att vi prioriterat fylliga och utförliga citat samt en 
fallbeskrivning i form av narrativ berättelse, för att få en så direkt beskrivning som möjligt. För 
att få den djupare förståelse för intervjupersonernas utsagor vi efterstävat, har vi tagit hjälp av 
teorier så som systemteori, kognitiv teori samt socialkonstruktivism. Vi har i analysen arbetat 
främst deduktivt, men med inslag av induktiva moment. Deduktiv i den mening att vi genom 
meningstolkning försökt förstå empirin med hjälp av vissa teoretiska perspektiv. Induktivt i 
meningen att vi genom temainriktad innehållsanalys och meningskoncentrering sökt mönster, 
teman och specifika drag i våra intervjuer (Patton, 1990). I analys och slutdiskussion har vi 
försökt sammanfoga dessa teman till en helhet.  
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3.8 Triangulering 
Patton (1990) menar att ett sätt att stärka den kvalitativa studiens design är genom triangulering. 
Det innebär att man kombinerar olika metoder för att förstå ett fenomen. Vi har valt 
vetenskapsfilosofisk triangulering genom att använda oss av fenomenologiska och hermeneutiska 
tolkningar. Förutom ovan nämnda metodtriangulering finns flera trianguleringsmöjligheter. I 
studien har vi ytterligare valt att använd forskartriangulering och teoretisk triangulering. En stor 
fördel att vara två uppsatsförfattare har varit att vi kunnat pröva våra analyser mot varandra och 
därmed gjort en så kallad forskartriangulering (Kjaer-Jensen, 1995). Vi antar att detta medverkat 
till både en höjd validitet och reliabilitet. Enligt Patton (1990) innebär teoritriangulering att 
beakta ett multidimensionellt teoretiskt perspektiv, att olika teorier används vid tolkning och 
analys av data. För att kunna uppmärksamma och analysera olika aspekter av vår empiri har vi 
tagit hjälp av flera teoretiska perspektiv. I analysen har vi använt oss av systemteori, det 
socialkonstruktivistiska perspektivet samt det kognitiva perspektivet.  
 
3.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Till stor del handlar frågan om validitet och reliabilitet i vetenskapliga studier om verifiering av 
kunskap, samt forskarens trovärdighet och vetenskapliga hantverksskicklighet. Forskaren 
fungerar som mätinstrument som aktivt deltar i det kunskapsskapande arbetet tillsamman med 
intervjupersonerna. Det handlar om hur vi fungerar som intervjuare, hur vi formulerar våra 
intervjufrågor, hur vi presenterar och förhåller oss till vår förförståelse samt på vilket sätt vi 
förhåller oss kritiska till materialet. Med anledning av detta har vi genomgående försökt att i detta 
metodavsnitt vara noggranna i beskrivningarna av hur vi gått tillväga (Kvale,1997; Ruth, 1991). 
 
Kvale (1997) pekar på att reliabiliteten inom kvalitativ forskning också hör samman med 
forskningsresultatens tillförlitlighet och konsistens. Under hela arbetets gång har vi fört en dialog 
om vad vi har upplevt och tagit del av i mötet med våra intervjupersoner. Detta menar Ruth 
(1991) är viktigt för att undvika det så kallade intersubjektivitetsproblemet. Vi har också valt att 
använda oss av heuristisk metod, självstudier (Patton, 1990). Detta för att tydliggöra våra egna 
erfarenheter och upplevelser, vilka naturligtvis påverkar den förförståelse vi har. Dessutom att 
utförligt beskriva annan förförståelse inför det studerade fenomenet. Enligt Ruth (1991) är det 
viktigt för en studies reliabilitet att undersökaren redovisar hur han eller hon bearbetat den 
insamlade informationen, så att andra kan granska de tolkningar som gjorts av materialet. I vår 
studie har vi bandinspelat samtliga intervjuer och skrivit ut dem i sin helhet. I vårt metodkapitel 
har vi också försökt att så noggrant som möjligt beskriva hur vi gått tillväga i samtliga stadier, 
vilket kan ha bidragit till studiens reliabilitet. Att vi dessutom triangulerat genom att vara två 
undersökare och analyserat vår empiri utifrån olika teoretiska perspektiv kan också ha bidragit till 
studiens reliabilitet. 
 
Validiteten inom kvalitativ forskning hänger samman med om den metod man valt att använda 
sig av undersöker det man i sin studie avsett att undersöka (Kvale, 1997; Ruth, 1991). Patton 
(1990) pekar också på att avgörande för en studies validitet är att man i studien har 
informationsrika fall, att de personer man intervjuar kan ge täta beskrivningar och en detaljerad 
bild av det studerade fenomenet. Under intervjutillfällen har vi försökt att få intervjupersonerna 
att ge långa och rika beskrivningar av de studerade fenomenen. I resultatdelen har vi valt att 
återge långa och fylliga citat och en narrativ berättelse så läsaren själv får tillgång till en stor del 
av den information vi bygger våra tolkningar på. Detta anser vi bidragit till studiens validitet.  
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Eftersom kvalitativ forskning arbetar med små och syftesbestämda, eller icke-slumpmässiga 
urval, är möjligheterna att generalisera resultaten begränsade, eller inte möjliga alls (Patton, 
1990). Då studien baseras på berättelser från ett mindre urval intervjupersoner finns det 
begränsningar för resultatens generaliserbarhet. Kvale (1997) menar dock att det finns olika 
former för generalisering, beroende på vilken vetenskapsfilosofisk kunskapssyn man har. Inom 
kvalitativ forskning menar Kvale (1997) att man kan tala om en naturalistiskt generalisering, 
vilket syftar på kunskap som kan verbaliseras och därmed övergår från tyst eller implicit kunskap 
till mer explicit eller formulerad påståendekunskap. Den tysta kunskap om dyslexins påverkan på 
självkänsla och relationer har vi i detta arbete gjort mera formulerad som påståendekunskap. 
 
3.10 Etisk diskussion 
Innan vi påbörjade varje intervju informerade vi intervjupersonerna klart och tydligt om 
frivilligheten i deltagandet,  konfidentialiteten och deras rätt att avbryta intervjun. Detta har en 
etisk aspekt, då det är viktigt att framhålla för intervjupersonerna att de inte behöver känna sig 
pressade att svara på frågor eller fullfölja intervjun om de inte vill. Det är svårt att bedöma 
konsekvenserna för intervjupersonerna av intervjuerna, men efter intervjuerna uttryckte alla att de 
upplevde deltagandet som positivt (Larsson m.fl., 2004). Intervjuerna genomfördes via 
informerat samtycke (Kvale, 1997) där intervjupersonerna informerades om studiens syfte och 
allmänna fokus, de gav sitt samtycke till att delta. Intervjupersonerna garanterades anonymitet 
vid resultatredovisningen (Kvale, 1997; Patton, 1990. Jerzy Sarnecki gav sitt samtycke till att 
framträda med namn. Våra egna upplevelser redovisas också med tydlig hänvisning till vem av 
oss som upplevt vad. I enlighet med Kvale (1997) har alltså en av intervjupersonerna tagit del av 
transkriptionen av intervjun för att ge sitt samtycke att vara offentlig i en fallbeskrivning. ”Att ge 
information om en undersökning betyder att känsligt balansera mellan detaljerad överinformation 
och utelämnande av aspekter som kan vara betydelsefulla för undersökningspersonerna” (a.a. 
s.107). 
 
3.11 Studiens praktiska och teoretiska avgränsningar 
I studien har vi valt att bara intervju personer som har dyslexi. Vi hade velat intervjua 
handikappsamordnare Seja Hiltonen vid Stockholms universitet för att få hennes reflektioner  av 
studenters upplevelser av att leva med funktionshindret dyslexi. En annan önskan hade varit att 
genomföra fler kvalitativa intervjuer och en större kvantitativ intervju, kanske en 
enkätundersökning för att ha ett generaliserbart resultat. På grund av begränsat sidantal och 
tidsbrist valde vi bort detta.  
 
Att leva med dyslexi är tolkat utifrån olika synvinklar och har därför multidimensionell ansats, 
men vi har ändå fått göra avgränsningar. Två andra teorier, som vi sett under studiens gång, 
skulle möjligen kunnat ha vidgat och belyst fenomenet: nämligen klassteori och empowerment.  
 
4. TEORETISKA PERSPEKTIV 
I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv vi valt att använda oss av i vår analys, där vi 
tolkar empirin. Dessa är systemteori, socialkonstruktivism och det kognitiva perspektivet, för att 
förstå hur olika system vi lever i påverkar personer som har dyslexi - både positivt och negativt. 
Systemteorin har vi valt för att förstå hur dyslektikern påverkar och påverkas av de olika system 
personen ingått i under sin uppväxt. Hur samspel i de olika systemen påverkat och påverkas, både 
positiv och negativ. Systemteorin kan också hjälpa oss att se vilken roll dyslektikern fått i de 
olika systemen. Socialkonstruktivismen för att få förståelsen för hur dyslexin påverkas av i viken 
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social kontext och i vilket sociala sammanhang individen befinner sig. Det kognitiva perspektivet 
för att förstå hur tankar om oss själva som dyslektiker styr och begränsar, men också ger styrka 
genom kognitiva copingstrategier. Vi har valt dessa närliggande teoretiska perspektiv då vi anser 
att de kompletterar varandra. 
 
4.1 Systemteori 
För att kunna förstå en individ fullt ut måste vi förstå hela systemet och vad var och ens plats i 
detta innebär (Levander, 1998). Systemteorin tillämpas på såväl sociala system, grupper, familjer 
och även på samhället. Systemteorin handlar om att se helhet och delar och dess samverkan. 
Exempelvis genom att se hur medlemmar i en familj påverkar och påverkas av varandra (Payen, 
2002; Hutchison, 1999).  
 
Vilka element i samspelet mellan individer och deras omgivning som ger upphov till problem, är 
bland annat vad socialt arbete går ut på att undersöka. Varken individen eller dess omgivning 
behöver uppfattas som det problematiska, det kan vara samspelet mellan dem som orsakar 
svårigheterna. Målet är att hjälpa individerna att klara sina livsuppgifter, mildra stress och 
påfrestningar och uppnå mål och positioner som är viktiga för dem (Payne, 2002). 
 
Enligt den ekologiska systemteorins livsmodell anpassar sig människor ständigt, i ett pågående 
utbyte med flera olika delar av omgivningen. Miljön både förändrar och förändras av 
människorna. Det förekommer en ömsesidig anpassning om man kan utvecklas genom 
förändringen och få stöd för detta av omgivningen. Sociala problem - exempelvis fattigdom, 
diskriminering och olika stämplingsprocesser - förorenar den sociala omgivningen och minskar 
möjligheten till ömsesidig anpassning. Levande system - både individer och grupper - måste 
sträva efter att vidmakthålla en god anpassning till omgivningen. Alla individer är i behov av ett 
lämpligt inflöde, bland annat när det gäller information, föda och andra resurser för att överleva 
och utvecklas. Stress uppstår om olika transaktioner stör den adaptiva balansen, vilket i sin tur 
leder till problem när det gäller passformen eller överensstämmelsen mellan behov, omgivning 
och förmåga (Payne, 2002). 
 
Svedberg (2003) för över det systemteoretiska tänkandet till skolans värld. Till hur man ser på 
elever med svårigheter. Eller ur ett mer konkret, systemteoretiskt perspektiv - elever med 
svårigheter. Säger läraren att ett visst antal elever ännu inte lärt sig läsa, i stället för att hävda att 
ett visst antal elever inte kan läsa, innebär det att problemet primärt inte anses ligga hos eleven 
utan snarare i det valda arbetssättet. Med detta synsätt är elevens nuvarande förmåga inte en 
begränsning, ett hindrande tak, utan en utgångspunkt - ett möjligheternas golv. Läraren använder 
sin metodiska repertoar och sin kompetens genom att arrangera lämpliga lässituationer där eleven 
utvecklas, förhoppningsvis genom att lära sig läsa. Således ger det systemiska synsättet en 
annorlunda bild av skolsvårigheter än vad det kausala synsättet gör och generar därför kvalitativt 
annorlunda åtgärder. I större utsträckning sker fokuseringen på relationer, arbetssätt och 
förhållningssätt. Systemteorins huvudintresse är sammanfattningsvis att undersöka relationen 
mellan delen och helheten; individen och gruppen, gruppen och organisationen och så vidare 
(a.a). 
 
4.2 Socialkonstruktivism 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet menar att ”verkligheten” inte kan förstås objektivt. 
Genom olika sociala sammanhang och processer konstrueras den. I stället kan verkligheten 
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förstås som en rad överenskommelser och antaganden människor skapar tillsammans. Vilket 
innebär att olika kulturella, historiska, politiska och ekonomiska förutsättningar är viktiga för att 
överhuvudtaget förstå människan och hennes handlingar. Genom att vi delar med oss av vår 
kunskap via olika sociala processer kommer människor fram till gemensamma bilder av 
verkligheten. Processerna organiserar kunskap och gör den objektiv, de sociala aktiviteterna blir 
vanemässiga. Därigenom skapar vi gemensamma antaganden om vår omvärld. Vi människor 
beter oss också i enlighet med sociala konventioner som grundar sig på denna kunskap. När 
många människor är överens om hur man ska tolka samhällets olika aspekter institutionaliseras 
konventionerna. Den socialkonstruktivistiska människosynen utgår från att människor är fria, 
kreativa och aktiva (Hutchison, 1999; Payne, 2002) 
 
Wetterrell & Maybin i (Steven, 1998) menar att jaget i grunden är en social konstruerad 
företeelse. De menar att det finns en hel uppsättning kontextuella jag. ”Människan är inte färdig 
från början och hon blir aldrig fullbordad – hon blir hela tiden, hon konstrueras ständigt”. Jaget 
kan ses som ett multipelt jag, där ”delarna eller konfigurationerna ibland kan vara motsägande”. 
Denna mångfald kan bli plågsam genom att vi socialiseras många gånger. En mångfald av 
konflikter och krockar mellan olika identiteter blir en av följderna när människor förhandlar sig 
fram bland de många möjligheter som finns, när de assimilerar och tar avstånd från olika faktorer 
livet igenom. Nya sociala identiteter måste, för den vuxne individen, samexistera med tidigare 
sociala identiteter och det kan ibland uppstå spänningar mellan dem. För det lilla barnet är 
naturligtvis den första identitet som uppstår ”jag”, eller ”mig” – barnet vet ju ännu inte om något 
annat jag. Dessa första, preliminära jag-upplevelser är avgörande för att barnet ska få känslan av 
kontinuitet, allt eftersom nytt material integreras med tidigare erfarenheter (a.a). 
 
Det socialt konstruktionistiska synsättet på människan betonar gemensamma handlingar. 
Samarbete, dialog, argumentation, samtal, konflikt och diskussion, både mellan och inuti 
individer, när de försöker förena de olika ”röster” och inre dialoger som skapar deras mentala liv. 
Det sociala livet skapar olika typer av påverkan. En mångfald av olika jag skapas. Vilka sedan 
förenas med de redskap vi behöver för att engagera andra människor och för att motstå och 
förändra vårt sociala och kulturella arv (a.a). 
 
4.3 Kognitiv teori 
Kognitiv teori handlar om samband mellan tanke, känsla och handling. Förbindelsen dem mellan 
är inte enkelriktad utan kan snarare som en kretsloppsprocess (Perris, 2000). Den kognitiva teorin 
söker efter de tankemönster som styr individens negativa tolkning av själv och som därmed också 
speglar personers svaga självkänsla (Levander, 1998). Förutom vissa medfödda reflexer är 
merparten av vårt beteende inlärt. Det innebär att beteendets ursprung återfinns i en påverkan 
som ligger utanför oss själva. Vi kan därmed lära oss nya beteenden som passar våra behov och 
ersätter ett tidigare beteende, om detta föranlett problem av något slag (Payen, 2002). 
 
Levander menar att de kognitiva psykologerna påstår att tanken kommer före känslan. Därför ska 
sökandet gå bakåt, till de grundläggande tankar som orsakar en känsla. Människans psykologiska 
konservatism har också påpekats av en del kognitiva psykologer. Våra grundläggande 
uppfattningar styr våra observationer och tolkningar så att vi hela tiden får dem bekräftade. Vilket 
innebär att om jag har uppfattningen att världen är orättvis och full av förtryck, kommer jag finna 
exempel för detta varje dag (a.a). 
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Levander pekar också på att människan tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån vissa 
kognitiva scheman hon fått genom tidigare erfarenhet och inlärning, vilket är den kognitiva 
psykologins första utgångspunkt (a.a.). Havnesköld & Risholm Mothander, (1999) skriver att 
Piaget såg schema som ett relativt bestående psykologiskt filter i vilket erfarenheter anpassades. 
Piaget beskriver hur dessa strukturer normalt kommer att förändras i olika åldrar. Mitchell (1993) 
pekar också på att Piaget menar att ett barn måste gå igenom ett antal olika stadier. Varje stadium 
utgör grund för nästkommande och bakom varje stadium finns en ny kategori av schema. 
Assimilation och ackommodation är vad dessa nya scheman påverkas av. Hellyday et al.(1998) 
menar att assimilation är när individen påverkas av miljön och ackommodation är när individen 
anpassar sig till den yttre världen. Individen strävar efter att uppnå balans mellan assimilation och 
ackommodation. Denna balanssträvan syftar till att försöka utjämna effekter av störningar från 
den yttre miljön, att nya erfarenheter stämmer överens med de föreställningar individen har (a.a). 
 
5. RESULTAT – KOMMENTARER OCH DELANALYS 
I detta kapitel presenterar vi resultatet i tre delar (A) (B) (C). Först gör vi en kort presentation av 
varje intervjuperson, för att läsaren ska få en större helhetsbild. Därefter presenteras del (A) som 
består av självstudie samt kommentarer och delanalys. Del (B) består av djupintervjuer, 
kommentarer och delanalys. Den tredje delen, (C), består av en narrativ berättelse samt 
kommentar och delanalys. Jerzy Sarnecki gav en så pass fyllig och informationsrik berättelse att 
vi valde att redovisa den mer utförligt i ett särskilt avsnitt. Eftersom vi valt en narrativ 
strukturering av våra intervjudata kommer resultatdelen att innehålla utförliga citat från våra 
intervjupersoner. Resultaten är upplagda utifrån fem teman ur intervjuguiden: 
 
Tema 1. Studier 
Tema 2. Yrkesverksamhet/yrkesval 
Tema 3. Relationer till andra 
Tema 4. Identitet och självkänsla 
Tema 5. Förändringsmöjligheter 
 
 
5.1 Presentation av intervjupersoner 
En av intervjupersonerna har givit sitt medgivande att offentligt gå ut med namn och yrkestitel. 
Vi själva är naturligtvis presenterade med namn i redovisningen av den heuristisk metoden. Tre 
av intervjupersonernas namn är fingerade. 
 
Här följer en kort presentation av intervjupersonerna: 
 
Resultatredovisning A: Heuristisk metod, Självstudie  
Intervjuperson 1: Anneli Stolt, 41 år. Student vid socialhögskolan, Stockholms universitet.  
Intervjuperson 2: Josephine Hamner, 36 år. Student vid socialhögskolan, Stockholms universitet. 
 
Resultatredovisning B: Övriga intervjupersoner 
Intervjuperson 3:Sofia, 33 år. Student vid Stockholms universitet. 
Intervjuperson 4:Maria, 26 år. Student vid Stockholms universitet. 
Intervjuperson 5: Anders, 34 år. Student vid Stockholm universitet. 
 
Resultatredovisning C: En fallbeskrivning – en form av narrativ berättelse 
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Intervjuperson 6:  Jerzy  Sarnecki, 57 år, professor i Kriminologi, Stockholms universitet.  
 
5.2 Resultatredovisning A – självstudier 
I resultatkapitlet presenteras den heuristiska metoden, självstudier. Denna del presenteras utifrån 
vår egen förförståelse, empiri och studiens frågeställningar. 
 
Tema 1. Studier 
Här nedan berättar Anneli och Josephine om skolminnen, skoltid, styrkor och svagheter som är 
relaterade till dyslexi. De beskriver både positiva och negativa upplevelser och känslor under 
skoltiden. 
 
Anneli berättar om sitt första skolminne, där svårigheterna att bilda ord gav sig till känna och hon 
blev ledsen och kränkt i skolan. 
 
”Vi hade boxar med bokstäver i och så skulle vi lägga ord som ”mor ror” och ”far är rar” och 
såna saker. Och jag fick en uppgift. Det var” mor är rar”, tror jag. Och alla var så duktiga att 
hitta på, och tog de här bokstäverna och la dem som de skulle. Och jag fick inte ihop det. Fröken 
kom och tittade över axeln och sa: ”Nä, nu blev det lite tokigt”. Jag försökte igen, men det gick 
inte. När hon kom fram tredje gången blev hon arg och trodde att jag satt och larvade mig och 
busade. Jag kommer ihåg att jag kände mig oerhört kränkt, för hon var så himla snäll och blev 
aldrig arg på någon. Och jag hade verkligen gjort det bästa jag kunde. Att hon inte förstod att 
jag inte kunde, utan trodde att jag bara larvade mig, var så fruktansvärt kränkande. Jag började 
storgråta. När hon förstod att det var så att jag inte kunde, såg jag att hon också hade tårar i 
ögonen. Hon var alldeles förtvivlad över vad hon gjort mot mig. På rasten fick jag stanna inne. 
Jag bara hulkade, var helt förkrossad, Och så fick jag skriva orden på tavlan. Vi fick jobba ihop, 
så att det skulle kännas bättre, både för henne och för mig skulle jag tro. Det är mitt första 
skolminne”.  
(Anneli) 
 
Här beskriver Josephine sina första skolminnen, hur hon upplevde sina svårigheter och sitt 
utanförskap samt hur hon kände sig som klassens bromskloss. 
 
”Jag kom ihåg när jag gick i första klass. Jag bodde i Göteborg då och kunde inte skriva mitt 
namn när jag började skolan. Så det började med att bara efter en vecka eller två fick jag gå till 
en speciallärare och sitta där. Det var flera stycken i klassen som gick dit, men jag kände att vi 
fick gå bort från det roliga, iväg någon annanstans. Det är mitt första skolminne. Det kändes hela 
tiden när jag fick gå till den här specialläraren att det inte var för att hjälpa mig, utan för att 
plocka bort mig från den övriga klassen. Jag var en bromskloss. Och kände mig som en 
bromskloss”. 
(Josephine) 
 
Anneli belyser svårigheterna att läsa och framförallt våndan att läsa högt och visa sin svaghet. 
Lärarens brist på förståelse och kunskap om dyslexi får mycket negativa konsekvenser.  
 
” Jag läste oerhört illa när jag gick i femte klass och hatade högläsningen. Jag satt och räknade 
ut när det skulle bli min tur. Men jag hade nog redan blivit lite kaxig på den tiden för att inte bli 
retad för att jag var dålig just i svenska. Min lärare tyckte att jag var rätt kaxig, så han ville 
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gärna jävlas med mig lite, så han kunde hoppa över någon elev. Sen blev det min tur att läsa och 
då blev det ju katastrof, för jag visste inte ens vad texten handlade om. Jag hade ju bara suttit 
och försökt traggla det där stycket där, ungefär, det skulle bli min tur. Så jag fick sån migrän. 
Jag fick fruktansvärd huvudvärk, bokstäverna stod inte riktigt still i boken.  Min mamma tog mig 
till en optiker. Och han sa att jag kanske var lite översynt, men inte så att jag borde få huvudvärk 
av det. Däremot hade han jobbat med elever han kallade ordblinda som hade samma problem 
som jag - de försökte få bokstäverna att stå still i boken. Han sa att inga glasögon i världen 
hjälper för det där, det var någonting som hette ordblindhet. Det var svårt att se ord och ändelser 
och så. Han förklarade det för mig. Det var en sån lättnad för mig att få en förklaring - att jag 
inte var dum, utan kunde inte hjälpa det här. Det var någonting som bara var så. Jag var 
jättestolt! Jag skyndade mig tillbaka till läraren och sa: Det är inte att jag är lat och 
okoncentrerad, jag är ordblind! Då tittade han på mig och sa: Det finns ingenting som heter 
ordblind! Slå upp det i ordlistan ”. 
(Anneli) 
 
Även Josephine beskriver sina svårigheter och sin vånda över att läsa högt, samt känslan av att 
behandlas annorlunda i klassrummet.  
 
”När det var högläsning kommer jag ihåg hur jag satt och räknade ut vilket stycke jag skulle få 
läsa. För jag ville hinna öva på det innan, då gick det lite bättre, annars stakade jag mig så 
fruktansvärt. Men då kunde jag inte lyssna på vad de andra läste. Så jag förstod egentligen 
ingenting. Jag minns att vi satt och gjorde små övningar och så fick man gå när man var klar. 
Men jag satt alltid kvar sist. Till slut fick jag flytta min bänk bredvid frökens kateder för att hon 
lättare skulle kunna hjälpa mig. Det kändes inte bra.”  
(Josephine) 
 
Anneli förklarar hur hon under skoltiden hittar egna strategier att förhålla sig till sina svårigheter 
och skapar en positiv identitet, utanför klassrummet.   
 
”Det är också kopplat till min dyslexi - att jag insåg att jag var tvungen till att hitta ett redskap. 
Jag tränade min verbala förmåga enormt.  Jag tyckte det var oerhört jobbigt att gå i skolan och 
sitta i skolbänken. När det kom förfrågningar att vara med i elevkåren eller gå på ANT-kurs, allt 
sånt där hoppade jag på för då slapp jag skolarbetet. Jag åkte iväg på en ANT-kurs, där man 
föreläser om droger, narkotika och tobak.” 
(Anneli) 
 
Kommentarer och delanalys 
Josephine och Anneli berättar om svårigheterna vid skolstarten i mötet med det skrivna ordet.  
Anneli hade svårt att sätta ihop bokstäver, blev ledsen och upplevde sin första konflikt i skolan. 
Josephine beskriver liknande svårigheter och berättar att hon inte kunde skriva sitt namn när hon 
började skolan. Deras upplevelse var att alla andra hade det lättare att lära sig att läsa och skriva. 
De beskriver känslan att vara och behandlas annorlunda och känna sig sämre. Anneli och 
Josephine beskriver våndan av att tvingas läsa högt. Vid högläsning berättar de båda hur 
läsförståelsen blir lidande av att de övar och övar på de stycken de själva ska läsa inför klassen. 
Anneli vittnar om lärarens oförstående inställning. Anneli tog varje möjlighet att lämna 
klassrummet och genom att träna upp sin verbala förmåga hittar ett redskap. Båda beskriver de 
första minnena av skoltiden. Hur de igenom mötet med andra förstod att de hade svårigheter med 
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läsning och skrivning. Payne (2002) menar att varken individen eller dess omgivning behöver 
uppfattas som det problematiska, det kan vara samspelet mellan dem som är orsak till 
svårigheterna. Målet är att hjälpa individerna att klara av sina livsuppgifter, mildra stress och 
påfrestningar och uppnå mål och positioner som är viktiga för dem (a.a). 
 
Tema 2. Yrkesval/yrkesverksamhet 
Anneli och Josephine beskriver hur dyslexin påverkat deras val av utbildning och 
yrkesverksamhet. 
 
Josephine beskriver hur hennes dyslexi fick svåra konsekvenser i arbetslivet. 
 
”Jag gick på gymnasiet, kontor och distributionslinjen. Där praktiserade man varannan vecka 
hela andra året. Det var så jag fick in en fot på Bonnierföretagen. Och det gick ju bra så länge 
jag jobbade på olika sekretariat, på olika tidningsredaktioner och svarade i telefonen med mera. 
Men hela Bonnierkoncernen handlar ju väldigt mycket om (skratt) att skriva. Till en början 
trivdes jag väldigt bra. Jag jobbade där i några år. Men efter ett tag började ångesten växa i 
mig, ångesten över att inte hinna skriva det jag borde hinna. Jag mådde jättedåligt, fick ont i 
ryggen och blev sedan sjukskriven. Personalchefen kopplades in, men jag kom aldrig tillbaka. 
Jag fick helt enkelt så mycket ångest. Och jag förstod inte varför jag hade ångest.”  
(Josephine) 
 
Anneli framhäver de positiva effekterna av att komma ut i arbetslivet. 
 
”Jag jobbade heltid i butiken och blev butiksföreståndare som sextonåring. Med den uppgiften 
växte jag otroligt. När jag var arton år ansåg jag att jag inte kunde stå i en butik hela livet, men 
eftersom jag inte hade någon utbildning kunde jag inte se någon annan möjlighet att göra så 
mycket annat. Då valde jag att åka utomlands och jag bodde utomlands i drygt två år. Jag bodde 
i Israel ett och ett halvt år och sedan i London ett halvår. Då lärde jag mig engelska, för det hade 
jag haft svårt att lära mig i skolan eftersom jag inte kunde ljuda ihop stavelser. Det var väldigt 
bra för mig och gav mig otroligt mycket självkänsla tillbaka. Sedan började jag i 
restaurangbranschen. Där behöver man inte heller läsa och skriva. När jag tröttnade på det gick 
jag till barnomsorgen. Där behöver man inte heller läsa och skriva”.  
(Anneli) 
 
 
Kommentarer och delanalys 
Att dyslexi påverkat bådas yrkesval visar sig tydlig. Josephine beskriver hur hon kom till en 
arbetsplats där hennes handikapp blev en begränsning och fick negativa fysiska och psykiska 
konsekvenser. Anneli berättar hur självförtroendet kom tillbaka när hon kom ut i arbetslivet. 
Anneli växte med ansvarfulla arbetsuppgifter i butik och levde sedan utomlands och lärde sig 
engelska, vilket hon inte haft möjlighet att lära sig i skolan. Båda vittnar om att funktionshindret 
begränsat och styrt möjligheterna i respektive yrkesverksamma liv. Payen (2002) säger att, 
förutom vissa medfödda reflexer, är merparten av vårt beteende inlärt. Det innebär att beteendets 
ursprung återfinns i en påverkan som ligger utanför oss själva. Vi kan därmed lära oss nya 
beteenden, vilka passar våra behov och ersätter tidigare beteenden, om dessa föranlett problem av 
något slag (a.a). 
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Tema 3. Relationer till andra 
Anneli och Josephine berättar hur relationer till andra påverkats av dyslexi, från barndomen och 
över tid. 
 
Josephine beskriver hur hon skapar ett totalt utanförskap.  
 
”Jag hade den där muren mot allt och alla. Bakom den muren kände jag att det aldrig är någon 
som kommer att förstå hur jag känner här innanför. Så det är ingen idé … att släppa in någon… 
Jag vågade aldrig släppa någon innanför - varken mina föräldrar, släktingar, kompisar, 
pojkvänner. Ingen.”  
(Josephine) 
 
Anneli berättar om  hennes val av kamrater utanför klassen.   
 
”Jag valde en kompis som gick i tvåan när jag gick i ettan. Hon hade status, var lite äldre och 
himla rolig att leka med. Jag lekte ofta med äldre. Jag hade äldre kompisar under nästan hela 
min uppväxt. När jag var liten hade jag en kompis som faktiskt gick i min klass, men när vi 
började skolan var vi inte längre kamrater. Jag undrar om inte det var kopplat till att hon var så 
duktig, kunde läsa och skriva. Och att jag faktiskt kände mig avundsjuk på henne”. 
(Anneli) 
 
Anneli beskriver hur en oförstående lärares kränkning påverkar hennes syn på skolan. 
 
”Jag minns den lärare som sa till mig att jag växte på längden men här står det still, och pekade 
på min panna. Jag satt i skolbussen efteråt, det var en mil hem, och bara tryckte ner den 
fruktansvärda kränkning som nästan fick mig att kräkas. När jag sedan kom hem vrålade jag till 
mamma: `Jag tänker aldrig, aldrig mer gå i skolan. Jag hatar dom jävlarna`!” 
(Anneli) 
 
Nedan beskriver både Anneli och Josephine hur de intar en tuff roll.   
 
”Alla andra var så duktiga och snälla och söta och rara tyckte jag. Jag var bara dålig i skolan. 
Så jag bestämde mig för att ta en annan roll, att vara tuff och kaxig. Och det blev jag nog redan i 
fyran”. 
(Anneli) 
 
”Det enda jag kunde komma på var att vara tuff och kaxig, att sätta upp en mur. Jag började 
umgås med andra elever som skolkade, som hade ett utanförskap. Det fanns ett skinhead, en 
punkare och så jag. På högstadiet höll vi tre ihop.”.  
(Josephine) 
 
Här berättar Anneli om det viktiga stödet från den egna familjen, där hon fick möjligheten att 
utveckla sin verbala förmåga. 
 
”Det var väldigt mycket diskussioner runt köksbordet hemma. Då växte min verbala förmåga. 
Jag fick öva mig att tala. Jämt och ständigt var det diskussioner hemma. Därför kände jag mig 
aldrig misslyckad i min familj och de gav mig ett stort stöd i att göra mig till en duktig person. 
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Jag var kanske inte duktig i skolan, men jag var väldigt duktig på annat. Min familj, som jag ser 
det, har varit väldigt viktig för mig på det sättet”. 
(Anneli) 
Josephine berättar vidare om hur hon förverkligar sig själv genom att skaffa familj och om 
svårigheterna att ha en nära relation. 
 
”Min första man, som jag gifte mig och har två döttrar med, valde jag därför att… Det var en 
överlevnadsstrategi. Det enda jag kunde tro när jag var tjugo år var - hur ska mitt liv bli? Så 
tänkte jag omedvetet, att det ända sätt jag kan förverkliga mig själv på är genom att skaffa barn. 
Att göra karriär eller skaffa en utbildning fanns inte, det hade jag helt räknat bort på grund av 
min dyslexi. Därav valet att jag valde en man som skulle vara en bra pappa. Inte för att jag var 
kär i honom, eller älskade honom. Jag hade inte förmågan att säga något, jag hittade inte orden. 
När det kokade över i mig slängde jag porslinet i golvet för jag hade inte orden! Det är kopplat 
till dyslexin ”.  
(Josephine) 
 
Kommentarer och delanalys  
Josephine beskriver hur dyslexi kan skapa ett känslomässigt utanförskap - hon bygger en barriär 
mot sin omgivning. Josephine berättar vidare hur svårt det kan vara att släppa någon in på livet. 
Anneli berättar hur hon valde kamrater utanför sin klass för att slippa konkurrens i klassrummet. 
Anneli vittnar om vilka förödande konsekvenser ett dåligt bemötande från en lärare kan få. Båda 
beskriver hur de förhållit sig till svårigheterna i skolan genom att ha en tuff attityd. Anneli 
berättar hur hennes familj varit ett mycket viktigt stöd under tiden i grundskolan. Josephine 
refererar till svårigheter med nära relationer i sitt familjeliv. Här beskriver båda hur de påverkats 
och påverkat olika system de växt upp i och kopplar detta till sin dyslexi. Systemteorin handlar 
om att se helhet och delar och hur dessa samverkar, som i dessa kommentarer om samverkan 
mellan individen, familj och skola (Payen, 2002; Hutchison, 1999). 
 
Tema 4. Identitet och självkänsla 
Anneli och Josephine förklarar hur de ser kopplingen mellan dyslexi och identitet/självkänsla. 
 
Anneli beskriver att dyslexin utvecklat hennes verbala förmåga, vilket stärkt hennes självkänsla.  
 
”En lärare var så arg på mig. Någonstans tror jag att jag trampade in på hans revir när jag 
hjälpte den här killen som han skulle hjälpa. En dag mötte jag honom i korridoren, och så sa 
han: Ja. Somliga växer på längden, och så pekade han på pannan, men står still här. Jag kom 
tillbaka till den klassen där den läraren sagt att jag växte på längden men stod still… i hjärnan. 
Så föreläste jag, och det roligaste var att han inte kände igen mig. Efteråt kom han fram och 
tackade mig i hand och så sa: Om alla elever var så otroligt duktiga på att föreläsa och var så 
verbala så skulle de vara en stolthet för skolan. Då tittade jag på honom och sa: Det sa du inte 
till mig för tre år sedan, då sa du något helt annat. Det var så skönt att få den revanschen!… Så 
min dyslexi har också gett mig styrka. En överlevnadsstrategi - jag tänker minsann visa att jag är 
bra på andra saker. Det är ett starkt minne, ett positivt minne, att jag faktiskt fick ge igen. Att 
dyslexin hjälpt mig att vässa mina öron och min tunga”. 
(Anneli)  
 
Josephine beskriver hur dyslexin är en belastning som ger henne en negativ identitet.  
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”Det är så väldigt tydligt att självkänslan och identiteten på något sätt haltar på grund av allt de 
här. Man tror inte att man har förmågan att klara av vissa saker när det gäller yrke, vad man ska 
välja för jobb, i relationer till andra. Vad jobbigt det kan vara att skicka mail och att allt ska 
besvaras på via mail. Jag har så stora prestationskrav på mig själv att jag inte vill lämna ifrån 
mig något som inte är rättstavat. Det är så hela tiden att jag har höga, väldigt, väldigt höga, krav 
på mig själv för att känna att jag duger. Det blir en stor belastning. 
(Josephine) 
 
Vidare berättar Josephine om vilka konsekvenser ett osynligt funktionshinder kan få.  
 
”De här ärren som sitter på insidan syns inte utanpå, men ibland önskar jag att de gjorde det. 
Då skulle mötet med människor kanske bli lite lättare. Jag har ju också lärt mig att vara en 
väldigt aktiv och utåtriktad människa för att kompensera det som är mina negativa sidor, de 
svåra sidor jag har.” 
(Josephine) 
 
Anneli beskriver hur hon tog tillbaka det skrivna ordet och gjorde det till sitt, vilket stärkte 
hennes identitet.  
 
”Min syn har förändrats, från att jag trodde att det skrivna ordet inte var för mig, till att förstå 
att det skrivna ordet visst är till för mig. Jag har tagit tillbaka någonting som togs ifrån mig. Det 
skrivna ordet är lika mycket mitt som någon annans. Jag kanske får jobba lite längre med det. 
Men det blir bra. Och det är mitt, precis lika mycket som ditt! Eller som någon annans som inte 
har dyslexi”. 
(Anneli) 
 
Kommentarer och delanalys 
Anneli och Josephine vittnar om att självkänslan fått sina törnar och vacklat genom åren. 
Dyslexin har skapat ärr hos båda. Anneli beskriver att dyslexin bidragit till att hon utvecklat 
andra förmågor som stärkt hennes självkänsla. Josephine berättar att hennes dyslexi gjort att hon 
utvecklat en negativ identitet. Hon förklarar att hon kompenserat sina svårigheter genom att vara 
aktiv och utåtriktad, vilket stärkt hennes självkänsla. Anneli vittnar om att hon stärkt sin 
självkänsla, förändrat synen på sig själv och fått en ny identitet genom att ta tillbaka det skrivna 
ordet. Kognitiv teori handlar om samband mellan tanke, känsla och handling. Förbindelsen 
mellan dem är inte enkelriktad utan kan snarare ses som en kretsloppsprocess (Perris, 2000). Här 
kan vi se hur dessa tankar påverkat hur båda ser på sig själva och vilka konsekvenser dyslexin får 
för självkänslan. 
 
 
Tema 5 – Förändringsmöjligheter 
Som avslutning ger Anneli och Josephine förslag och tankar kring förändringsmöjligheter de 
anser skulle underlätta för dyslektiker i samhället.  
 
Anneli och Josephine pekar på vikten av information om dyslexi.   
 
”När det gäller dyslexi tror jag att det handlar väldigt mycket om hur andra människor bemöter 
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oss dyslektiker. Att andra får kunskap och vetskap om hur det egentligen äratt vara dyslektiker 
och vad som underlättar för oss.” 
(Josephine) 
 
”Jag tänker på dyslexikampanjen på 90-talet. Den gjorde faktiskt stor skillnad på många plan i 
samhället. Jag tror den hjälpte många att våga komma ut med sitt handikapp. Människor som är 
kompetenta och duktiga vågade säga: Jag har också dyslexi. För att stötta andra. Jag tror det är 
viktigt att vi stöttar varandra, vi som har ett osynligt handikapp. Vad det än må vara så går det 
att tillsammans göra någonting åt det. Det tror jag är oerhört viktigt”. 
(Anneli) 
 
Josephine och Anneli förklarar vidare hur betydelsefullt det är för individen att det i samhället 
finns kunskap om, och förståelse för, dyslexi.   
 
”Det går inte att förklara för någon hur mycket energi, hur många tankar det har gått åt för att 
få fram detta arbete. Det är det som är funktionshindret, det psykologiska. Alla de här åren av 
allt negativt som återkommer varje gång du ska prestera något nytt. Det är det som är 
handikappet! Och det måste berättas och förklaras för människor så att de vet vad det handlar 
om. Inte att jag kan använda rättstavningsprogrammet så att jag kan skriva ut ett papper utan 
stavfel.” 
(Josephine) 
 
” I England till exempel, så går man in i klassrummet och säger att man vet att ungefär tio 
procent av eleverna i en klass har dyslexi. Man gör det till något som är vanligt och normalt 
förekommande. Man stämplar inte utan säger: Så är det och det är inte något konstigt med det. 
Andra har svårt för det här och dyslektiker här har svårt för det här. Och då avdramatiserar man 
problemet. Det skulle den svenska skolan ta till sig.” 
(Anneli) 
 
”Blir man stämplad som lite mindre begåvad, blir man gärna stämplad på många olika sätt. 
Kompisar vill inte vara med en eller så känner man själv att man inte är som dem. Då blir det lätt 
ett utanförskap. Jag tror det är jätteviktigt att vi jobbar för att lyfta upp det här problemet så att 
inte många personer får djupa sår, som sedan blir ärr för livet.” 
(Anneli) 
 
Kommentarer och delanalys 
Anneli och Josephine framhåller vikten av information om dyslexi som ger ökad kunskap och 
förståelse. De förklarar vidare hur betydelsefullt det är att öka förståelsen för vad dyslexi innebär 
för den enskilda individen. Josephine beskriver den psykologiska aspekten av dyslexi, vilket 
innebär en annan form av stöd än enbart kompensatoriska hjälpmedel. Anneli pekar också på hur 
viktigt det är att avdramatisera dyslexi som ett vanligt förekommande funktionshinder som man 
gör i England, och föreslår liknande förhållningssätt i svenska skolan. Anneli och Josephine 
betonar att ökad kunskap, stöd och förståelse på både samhälls- och individnivå är av största vikt 
för personer med dyslexi. Svedberg (2003) skriver att ett systemiskt synsätt ger en annorlunda 
bild av skolsvårigheter än det kausala synsättet gör och generar därför kvalitativt annorlunda 
åtgärder. Fokuseringen sker i större utsträckning på relationer, arbetssätt och förhållningssätt. 
Sammanfattningsvis är systemteorins huvudintresse att undersöka relationen mellan delen och 
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helheten - individen och gruppen, gruppen och organisationen och så vidare (a.a). 
 
5.3 Resultatredovisning B – övriga djupintervjuer 
I denna del (B) presenteras resultat från övriga djupintervjuer av studenter vid Stockholms 
universitet. Citaten presenteras under de teman vi valt. 
 
Tema 1. Studier 
Nedan berättar intervjupersonerna om skolminnen, om styrkor och svagheter som är relaterade 
till dyslexi. De beskriver positiva och negativa upplevelser och känslor de haft under skoltiden. 
 
”När jag började skolan kommer jag så väl ihåg. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag var blyg men 
såg jättemycket fram emot att börja skolan. 
Jag kände egentligen redan i ettan att det var någonting som inte stämde. Jag hade jättesvårt att 
lära mig läsa, jag hatade det där med högläsning - det var det värsta jag visste”. 
(Maria) 
 
”Jag hatade när vi skulle läsa högt. Det är fortfarande så när jag kommer till samma situation. 
Då bara isar det i hela kroppen”.  
(Sofia) 
 
”På låg- och mellanstadiet räknade jag ut vilket avsnitt jag skulle få läsa högt och så satt jag och 
läste det flera gånger tills det blev min tur”. 
(Maria) 
 
”Man skulle lära sig bokstäverna, A-B-C, och då skulle man skriva. Man hade alla bokstäverna 
uppsatta på väggen och så var det som en station vid varje bokstav där man skulle skriva. Jag 
märkte av att det var lite konstig stämning, för alla stod och väntade på mig. Läraren såg mer 
orolig ut för varje gång hon kom fram till mig, jag fattade inte riktigt det där. Nu i efterhand 
förstår jag att hon ju var en av mina hjältar som faktiskt hade tålamod med mig”.  
(Anders)  
 
”Vi var tre eller fyra personer som fick gå iväg till ett annat rum som alltid var mörkt, fick jag för 
mig. Jag vet inte om det var så. Där skulle vi lära oss någonting som alla andra tydligen redan 
kunde. Jag tyckte inte att det kändes bra”. 
(Sofia) 
 
”Jag kommer ihåg jag tyckte det var väldigt jobbigt att jag fick gå i rättstavningsgrupper, med de 
här värstingarna i klassen, bråkstakarna, killarna. Jag var en blyg tjej liksom, som ville vara 
duktig, man blev utplockad där. Det var ju inte speciellt, det var ju jättejobbigt”. 
(Maria) 
 
”Jag kunde inte skriva och fick röda bockar på allting jag skrev. Och idag när jag sitter och ska 
skriva så är det som en jättestor sten som ligger framför och jag får inte ur mig någonting. Det 
tar mig timmar. Jag tror att jag helt enkelt bara låg i mer, jag tror det, för så fungerar jag nu. Så 
jag tror det var så jag gjorde då också. Det har varit min situation sedan födseln, känns det som. 
Om det är tänkt att man ska göra fem timmar så har jag gjort åtta.” 
(Sofia)  
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”Och sen i femman så var vår klass med i Vi i femman. Och jag en av dem som blev uttagna. Och 
då blev det inte riktigt skola utan då blev vi ju grillade att lära oss svara på frågor så snabbt som 
möjligt. Vi fick läsa dagstidningar så att vi hängde med i samhällsdebatten och den formen 
passade ju mig jättebra”. 
(Maria) 
 
Kommentarer och delanalys 
Återkommande i flera av intervjupersonernas berättelser är rädslan över att läsa högt och att 
misslyckas inför andra. Gemensamt för alla är att de haft svårt att lära sig läsa och skriva. De har 
tidigt känt att de varit annorlunda, utanför, och att något inte stämde - men förstod inte varför det 
var så. Samtliga intervjupersoner vittnar om upplevelsen att ha svårt att lära sig det som andra 
klasskamrater lätt kunde ta till sig. Att få gå iväg från de övriga, att känna sig och behandlas 
annorlunda, har satt spår. Sofia berättat om negativa upplevelser av att skriva och hur dessa satt 
djupa spår och påverkar hennes studier än i dag. Anders beskriver hur viktigt det är att ha lärare 
som har förståelse och tålamod. Maria beskriver hur hon använt egna strategier att kompensera 
sina svårigheter. Vi ser även hur intervjupersonerna beskriver hur de påverkats och påverkat olika 
system de växt upp i och kopplar detta till sin dyslexi. Systemteorin handlar om att se helhet och 
delar och hur dessa samverkar, som dessa kommentarer om samverkan mellan individ, familj och 
skola (Payen, 2002; Hutchison, 1999). 
 
Tema 2. Yrkesval/yrkesverksamhet 
Intervjupersonerna beskriver hur dyslexin kan ha påverkat utbildning, yrkesval och 
yrkesverksamhet. 
 
”Jag tror det hade varit bättre om jag vetat att jag hade dyslexi, för då blir det inte lika mycket 
spel för gallerierna. Jag visste ju inte själv riktigt vad det var för något jag var bra på eller vad 
det var jag var dålig på…” 
(Anders) 
 
”Jag kom in på mitt tredjehands-val. Jag kom in på handel och kontor i stället, som var den här 
slask-utbildningen alla hamnade på som inte visste vad de skulle göra”. 
(Sofia) 
 
” Jag jobbade jag på ett av de mest välrenommerade programmeringsföretagen… Ibland har jag 
blixtrat till många gånger då de skickligaste teknikerna bara ger upp. Sen får jag titta på det i 
alla fall och hittar en lösning på det. Eller att jag ibland kanske har andra sätt att se på saker 
och ting. Jag är helt säker på att jag var ett bra komplement i deras team, samtidigt som jag 
jobbade hårt.  
(Anders) 
 
”Jag har aldrig varit rädd för att arbeta. Det finns ingen prestationsnivå som är för hög. Jag 
skulle kunna hålla på hur mycket och hur länge som helst, utan att det är något problem. Det är 
så man gör, bara”. 
(Sofia) 
 
”Jag kommer nog inte att söka något arbete som kräver att man ska skriva långa och stora 

 22



utredningar, att själva arbetet bygger på det. Jag kommer nog att söka mig mer till det praktiska, 
för där kan jag mer göra rätt för mig känns det som. Jag kommer mer till min rätt i såna 
sammanhang. Då märks inte mitt handikapp på samma sätt”. 
(Maria) 
 
Kommentarer och delanalys 
Intervjupersonernas berättelser visar att valmöjligheterna till yrkesutbildning begränsats på grund 
av dyslexin. Anders beskriver dilemmat att inte riktigt känna sina egna styrkor och svagheter 
inför yrkesvalet. De intervjuade säger samstämmigt att de inte varit rädda för att arbeta hårt. 
Prestationsnivån kan aldrig bli för hög, förklarar Sofia. Intervjupersonerna vittnar alla om att de 
lagt ner oerhört mycket tid och kraft på både studier och arbete för att nå sina mål. Maria 
beskriver hur hon känner sina begränsningar i framtida yrkesval på grund av sin dyslexi. I ett 
praktiskt yrke där Maria inte behöver skriva känner hon att hon mer kommer till sin rätt. Maria 
vill inte heller synliggöra sitt handikapp. Anders beskriver att dyslexin utvecklat andra strategier 
som hjälpt honom att lösa svåra arbetsuppgifter. Intervjupersonerna beskriver hur de med hjälp 
av olika strategier kommit vidare trots sitt funktionshinder. Payen (2002) säger att förutom vissa 
medfödda reflexer, är merparten av vårt beteende inlärt. Det innebär att beteendets ursprung 
återfinns i en påverkan som ligger utanför oss själva. Vi kan därmed lära oss nya beteenden, vilka 
passar våra behov och ersätter ett tidigare beteende, om dessa föranlett problem av något slag 
(a.a). 
   
Tema 3. Relationer till andra 
Intervjupersonerna berättar hur relationer till andra kan ha påverkats av funktionshindret dyslexi, 
från barndomen och över tid. 
 
”Det är klart att det måste ha påverkat, jag mådde ju inte bra som barn. Jag mådde jättedåligt, 
grät när jag skulle gå till skolan och grät när jag kom hem från skolan och hade ont i magen och 
ont i huvudet när jag skulle gå till skolan. Det är klart att det måste ha påverkat min relation till 
mina föräldrar. För det är klart att det är jobbigt som förälder att ha ett barn som inte mår bra. 
Pappa har hjälpt mig väldigt mycket med läxor och så, och det kanske han inte skulle ha gjort om 
jag inte hade dyslexi”. 
(Maria) 
 
”Mamma har ju alltid haft förståelse. Hon har väl känt igen de här problemen också, antagligen. 
Vi är väldigt lika hon och jag. Hon har väl försökt och stötta och så där. Med pappa tror jag 
aldrig att jag har pratat över huvud taget. Jag tror inte det. Han fanns liksom inte med under 
mina skolår. Nu är det inte såna saker vi pratar om. Så mamma var väl mer som stöttepelare”.  
(Sofia) 
 
”Jag har haft turen att ha mycket kärlek i uppväxten. Jag hade tur och kom till ett välbetalt 
arbete och sökte upp en psykolog. Att jag över huvudtaget kunde göra det var att min styvpappa 
är social, medan jag var tekniker. Jag sket ju i det sociala planet innan jag träffade honom, så 
det är anledningen till att jag blev nyfiken och gick till psykolog.” 
(Anders) 
 
”Jag fick fokusera så mycket på att lära mig läsa och skriva att jag blev upptagen av det på nåt 
sätt, jag hade svårt att hänga med i utvecklandet när man umgås med andra och relationen till 
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andra och så. Känslan av att hela tiden känna sig misslyckad och dålig som barn gjorde att jag 
säkert blev extra blyg. Jag tror att jag blev väldigt blyg när jag började skolan och det tänker jag 
att det kanske hade med dyslexin att göra. Det förstörde också relationen med kompisar – att jag 
var så blyg”. 
(Maria) 
 
”På låg och mellanstadiet hade jag en kompis och jag tror att han också var dyslektisk. Jag var 
klassens clown och på nåt sätt så var det ett bra sätt att bryta isen. Och jag klarade mig bra på 
det”. 
(Anders) 
 
 ”I gymnasiet flyttade jag och då hade jag inga kompisar. Jag fick nog en kompis som inte gick i 
min klass för i klassen hade jag inga kompisar. Och jag klarade inte skolan. Jag bara satt av 
lektionerna. Jag hade gråten i halsen på många lektioner, för folk skrattade inte ens en gång åt 
det jag sa. Det fanns en annan klassens clown då, men han var inte på samma sätt som jag. Han 
hade råare humor som inte jag var med på helt enkelt”. 
(Anders) 
 
Kommentarer och delanalys 
Alla intervjupersonerna beskriver att dyslexin påverkat relationer till föräldrar och vänner. En av 
dem berättar hur relationen påverkats negativt av att föräldrarna sett hur deras barn har 
svårigheter och mår dåligt. Flera av intervjupersonerna beskriver att de fått mycket stöd och hjälp 
av familjen. Det visar sig att flera av dem vittnar om föräldrar som ställt upp och stöttat. Sofia 
berättar att hennes mamma känt igen problemen, vilket kan ha bidragit till en djupare förståelse. 
Maria berättar hur hennes pappa hjälpt till med läxläsning och stöd. Anders berättar om sin 
strategi att ta rollen som klassens clown, som till en början var positivt men till slut blev en 
belastning för honom. Maria beskriver hur svårigheterna i skolan tagit stor plats och krävt mycket 
energi, att relationer till andra blivit lidande. Intervjupersonerna beskriver hur de påverkats och 
påverkat av olika system de befunnits sig i under uppväxt och kopplar detta till sin dyslexi. 
Systemteorin handlar om att se helhet och delar och hur dessa samverkar, som i dessa 
kommentarer om samverkan mellan individen, familjen och skolan (Payen, 2002; Hutchison, 
1999). 
 
Tema 4. Identitet och självkänsla 
Här beskriver intervjupersonerna hur de kan se kopplingen mellan dyslexi och identitet / 
självkänsla. 
 
”Att min självkänsla påverkats av dyslexin är jag helt övertygad om.  Jag vet inte om jag kan 
säga att jag hade bra självförtroende när jag började skolan. Men jag vet att mamma beskrivit 
att jag var en väldigt glad unge som var levnadsglad och lite tuff så där - tyckte om att slänga 
mig utför svarta backen på skidorna och var duktig idrottare när jag var barn. Jag var en glad 
unge liksom, men sen försvann ju den glädjen under skolan. Jag hade jättedåligt självförtroende. 
Jag tänkte att jag var utvecklingsstörd, att det var nåt, att jag inte var som alla andra”. 
(Maria) 
 
”Jag tänkte ju att jag var jättesmart, det var ju alla andra som var knäppa. När jag blev femton, 
när man började titta på tjejer, tappade jag självförtroendet för det funkade inte. Sen när jag 
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bytte skola och inte ens hade kompisar och inte klarade mig någonstans, då blev jag tyst. Jag 
blev trött, det spelade ingen roll hur mycket jag sov. Jag var alltid trött. Jag fick tinnitus, jag fick 
yrselattacker, jag fick huvudvärk. Jag trodde jag hade hjärntumör. De röntgade hjärnan men 
hittade ingenting. Jag tror det var för att jag körde slut på hjärnan. Jag hade ju dyslexi. I 
samband med det hade jag självmordstankar varje dag”. 
(Anders) 
 
”Dyslexin var nog en undanflykt för att jag inte tog tag i mitt liv. Då hade jag funderingar kring 
vad jag skulle göra, vad jag skulle bli. Jag försökte komma på något roligt jobb. Jag trivdes inte 
med det jobb jag hade. Då tänkte jag inte så mycket på att utbilda mig utan det handlade om att 
byta jobb. Att läsa tre eller fyra år verkade helt orimligt”. 
(Sofia) 
 
”Jag tyckte inte om mig själv. Jag tyckte inte om mitt utseende och jag tyckte inte om min kropp. 
Jag tyckte att jag var dålig och ful och, ja… misslyckad. Jag var helt övertygad om att dyslexin 
bidragit till att jag hade dåligt självförtroende och att jag inte hade mått bra under skoltiden. Jag 
vet att jag tänkte att kan jag inte bli bäst i skolan, så kan jag ändå bli bäst på att bli smalast. Det 
är någonting jag kan klara av. 
 
En vändpunkt är helt klart när jag fick chansen att börja spela teater. Jag fick lite revansch där 
kändes det som, jag blev sedd, det var otroligt viktigt för mig. För jag hade känt mig som en grå 
mus som inte hade blivit speciellt mycket sedd i skolan”. 
(Maria) 
 
”Om jag skulle vara född någon annanstans och fortfarande vara dyslektiker så skulle jag ju 
ändå vara inbjuden i den världen. Nu har jag ju jobbat mig upp i den boxen där jag får vara. 
Hade jag varit född i den där boxen så hade jag nog kunnat jobba mig upp högre, tror jag 
faktiskt. Och jag är jättekritisk mot mig själv - jag har alltid varit en medelmåtta.” 
(Sofia) 
 
Kommentarer och delanalys 
Intervjupersonerna beskriver tydligt hur deras självkänsla påverkats av dyslexin. Maria vittnar 
om hur hennes livsglädje togs ifrån henne och förbyttes till ett mycket dåligt självförtroende efter 
skolstarten. Maria berättar även om sin negativa självbild. Hon kände sig dålig, ful och 
misslyckad och är helt övertygad om att dyslexin bidragit till hennes dåliga självförtroende. 
Hennes negativa tankar ledde sedan till att hon ville bli bäst på någonting. Hon valde att bli bäst 
på att bli smalast. Men vändpunkten för henne blev teatern. Där blev hon sedd, där var hon 
någon. Det blev Marias revansch. Sofia beskriver att dyslexin kan ha varit en undanflykt för 
henne att slippa ta tag i sitt liv. För henne var det orimligt att söka sig vidare, med hjälp av längre 
studier, för hon var jättekritisk mot sig själv. Sofia har alltid sett sig som en medelmåtta och har 
aldrig tänkt på utbildning. En annan av intervjupersonerna, Anders, förklarar att han inte kände 
sig som andra, men han kunde samtidigt se att han var jättesmart. I tonåren tappade Anders 
självförtroendet helt, blev fysiskt sjuk, fick huvudvärk, tinnitus, yrselattacker och drabbades av 
en otrolig trötthet. Det gick så långt att han till och med trodde att han hade en hjärntumör. 
Anders hade självmordstankar varje dag. Kognitiv teori handlar om samband mellan tanke, 
känsla och handling. Förbindelsen mellan dem är inte enkelriktad utan kan snarare som en 
kretsloppsprocess (Perris, 2000). Här kan vi se hur dessa tankar påverkat hur de ser på sig själva 
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och vilka konsekvenser dyslexin får för självkänslan. 
 
 
 
 
 
Förändringsmöjligheter 
Som en slutsats beskriver intervjupersonerna förslag och tankar kring förändringsmöjligheter i 
samhället.  
 
”Jag skulle velat ha hjälp redan i ettan när jag började skolan. Jag hade velat få hjälp med att få 
reda på vad dyslexi var för någonting. Först och främst med att bli utredd, få veta att jag hade 
dyslexi. Jag hade behövt någon som stöttade mig”. 
(Maria) 
 
”Så kom jag på den smarta idén att läsa in all litteratur först på band. Sen lyssnade jag på 
bandet, för när jag lyssnar på texten behöver jag inte koncentrera mig på läsningen och då 
förstår jag innehållet. Att komma till universitetet var en ren dröm för mig, helt klart. Här fick 
jag hjälp med det jag hade behövt haft hjälp med mycket tidigare - inläst litteratur, 
anteckningshjälp om man behöver det. Det finns en förståelse”. 
(Maria) 
 
”Talböcker tror jag hjälper, fast det är svårt i matte. Jag hittade en bok om studieteknik, men den 
är inte för dyslektiker. Jag tror att man själv kan göra väldigt mycket, bara man får information 
om hur man kan handskas med olika situationer, att man pratar med lärare, och får det stöd man 
behöver”. 
(Anders) 
 
”Man får till exempel mer tid vid prov, men vi har för det mesta hemtentamen. Man kan få ta 
bara femton poäng per termin men ändå få fullt studielån. Men det är inte heller genomförbart i 
praktiken. Om jag skulle hoppa över ett moment varje termin och sen efter fyra terminer göra de 
resterande delarna, plocka ihop det efteråt. Det är inte genomförbart”. 
(Sofia) 
 
Kommentarer och delanalys 
Maria menar att det hade hjälpt henne att få reda på vad dyslexi är. Hon hade tidigt behövt få en 
diagnos som kunde lett till det stöd och den hjälp hon hade behov av. Anders anser att talböcker 
hjälper och att studieteknik är viktigt. Han tror att dyslektiker själva kan göra mycket om de får 
information, stöd och hjälp. Sofia pekar på svårigheterna att bedriva universitetsstudier med 
berättigande till förlängd tid då nya moment påbörjas och överlappar varandra. Detta leder till att 
dyslexistudenter inte kan utnyttja denna möjlighet. Även här kan vi referera till Svedberg (2003) 
som skriver att det systemiska synsättet ger en annorlunda bild av skolsvårigheter än vad det 
kausala synsättet gör och generar därför kvalitativt annorlunda åtgärder. I större utsträckning sker 
fokuseringen på relationer, arbetssätt och förhållningssätt. Systemteorins huvudintresse är 
sammanfattningsvis att undersöka relationen mellan delen och helheten; individen och gruppen, 
gruppen och organisationen och så vidare (a.a). 
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5.4 Fallstudieredovisning C – en narrativ berättelse 
Intervju med Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. I denna 
narrativa berättelse beskriver Jerzy sina upplevelser av att leva med dyslexi. (Jerzy Sarnecki har 
givit sitt medgivande att vara officiell i denna studie). 
 
Studier 
Det tog väldigt lång tid innan jag förstod vad det var för fel, men jag minns mycket väl att jag 
hade svårt att lära mig läsa - jag tyckte det var jobbigt när andra barn läste och påstod att det 
var trevligt och kul, så tyckte inte jag att de var. Jag klarade inte av det alls och ville att mina 
föräldrar skulle läsa för mig.  
 
Jag är både uppvuxen och delvis utbildad i Polen. Det polska skolsystemet då var egentligen 
ganska enkelt – antingen så klarade man kraven och då gick man till nästa klass, eller så klarade 
man inte kraven, och då fick man inte gå över till nästa klass. När jag gick i femte klass fick jag 
använda sommarlovet för att öva mig i läsning och stavning. När terminen började gjorde de 
elever som haft sommaruppgifter ett prov för att skolan skulle se om de klarat sina extrastudier 
eller ej och var redo att flyttas upp en klass. Jag klarade inte provet och fick sitta kvar i femte 
klass det andra året, vilket var en fruktansvärd skam. Det var bara busar och idioter som fick 
sitta kvar, och så var det jag. Och buse var jag ju inte, så jag var väl idiot då, minns jag att jag 
tänkte. 
 
Det var ungefär vid den tiden mina föräldrar undrade om något kunde göras. Tack vore deras 
kontakter fick jag genomgå en test. Detta var 1960, då fanns inte begreppet dyslexi, varken i 
Polen eller någon annanstans. Jag genomgick någon sorts prov där slutsatsen blev att: 
”Grabben tycks inte vara totalt korkad, så han är ingen idiot”. Om jag minns rätt innehöll det 
här testet bland annat någon form av IQ-test. Det visade sig att IQ-mässigt så låg jag ganska 
högt. Men däremot kunde jag inte lära mig att stava. Jag stavade dåligt och läste långsamt, men 
någon konkret dyslexidiagnos ställdes aldrig. Det konstaterades bara att mina läs- och 
skrivproblem inte berodde på att jag var allmänt underbegåvad, men att jag var klart 
underbegåvad när det gällde att läsa och skriva.  
 
Copingstrategier 
Jag kunde inte lära mig att stava, och att läsa med den hastighet man förväntade sig att jag 
skulle läsa gick inte heller. Men detta kompenserade jag på olika sätt, bland annat genom att 
memorera snabbt. Jag kunde komma ihåg väldigt mycket från undervisningen, så att det ibland 
nästan verkade som att jag hade läst saker jag aldrig läst. Jag blev en ganska skicklig bedragare 
också, för det måste man vara när man har läs- och skrivsvårigheter. Man måste finna ett sätt att 
klara av undervisningen ändå. När jag skulle läsa in något och inte hann eller orkade eftersom 
det var jobbigt och besvärligt, frågade jag kompisarna under rasten vad texten handlade om. 
Sedan kunde jag med bravur presentera detta på lektionen. Jag lärde mig på något sätt att 
hantera mina läs- och skrivproblem. 
 
Gymnasium 
Jag sökte till ett gymnasium dit alla mina kompisar sökte och det gick helt åt skogen. Jag var helt 
enkelt chanslös. Provet omfattade mattematik, som jag för övrigt inte heller var så duktig på, samt två 
språk: modersmålet polska samt ryska. Och två språk – för mig var ju det en total katastrof. När jag 
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inte kom in på den utbildning jag sökte till hade mina föräldrar ordnat så att jag kom in på något 
sorts tekniskt gymnasium. De råkade känna någon som jobbade inom lantmäteribranschen, så 
jag kom in på en gymnasieutbildning i lantmäteri. 
 
Återigen blev det där med modersmålet ett problem för mig. Jag hade en lärarinna, en kvinna som 
tyckte att hon blivit fel placerad i livet, hon ansåg att de rika bondsöner som gick på skolan inte 
motsvarade hennes intellektuella ambitioner. Så kom dessutom jag, liksom insmugglad genom 
bakdörren, som varken kunde läsa eller skriva som jag borde. 
 
Efter första året på gymnasiet fick jag åter göra ett läs- och skrivprov - skulle alltså igen lära mig 
läsa och skriva ordentligt över sommaren. Den här gången var dock förutsättningarna ännu sämre, 
för i gymnasiet fick man inte gå två gånger i samma klass. Misslyckades jag med provet skulle min 
utbildning vara slut. Tala om att bli plågad. Men på något sätt bestämde sig läraren efter det här 
provet. Jag kunde inte ha skrivit en särskilt bra uppsats men jag fick gå vidare. Jag vet inte om det 
var av nåd eller om det var något annat.  
 
Faktum är att så småningom kom hon att tycka om mig, eftersom hon tyckte att det gick att prata med 
mig, vilket det kanske inte gick att göra med så många andra där. Den intellektuella nivån var inte 
särskilt hög över huvud taget, kan man väl medge så här i efterhand. Däremot var det väldigt hård 
drillning i matematik. Jag tycker inte om matematik och har aldrig varit bra på det men nog lärde jag 
mig en del. I nästa steg gällde det att komma in på någon utbildning efter gymnasiet. 
  
Högre studier 
Om man inte är duktig på att läsa och skriva och dessutom har självförtroendeproblem blir man 
förmodligen en ganska usel elev. Och jag var heller inte någon stjärna i andra ämnen. Om någon på 
den tiden sagt till mig att jag en dag skulle bli professor hade jag bara skrattat. Om det var något jag 
då såg som omöjligt, så var det just något sådant. 
 
Jag kan inte säga att jag tog studenten – jag fick studenten. Sedan var det ju det där med nästa prov, 
och det var stenhårt. Jag ville läsa sociologi. Inte för att jag begrep vad det var, men därför att jag 
hade en kusin jag såg upp till som läste sociologi. Men det fanns ingen chans för mig att komma in på 
den utbildningen, så jag fick söka till tekniska högskolan.  
 
Av någon okänd anledning, eller därför att jag var trött på det där med lantmäteri, så sökte jag till 
väg- och vattenbyggnation. För att komma in på utbildningen i väg- och vattenbyggnation skulle 
eleverna genomgå en examen i fysik, matematik och språk - ryska, som jag i och för sig var 
jätteduktig att utrycka mig verbalt på, men inte skriftligt. Jag vet inte riktigt hur jag klarade det där 
inträdesprovet, men jag gjorde det i alla fall.  
 
Det kommunistiska Polen var ju ett samhälle som byggde väldigt mycket på fusk. Den person som 
var min privatlärare i matematik var ledamot av examinationskommissionen till den här 
utbildningen, och han fick rätt bra betalt för de där lektionerna i matematik. Om han lärde mig 
någon matematik är inte säkert, men möjligen påverkade detta hans ställningstagande i 
kommissionen. 
  
Jag hade en fruktansvärt hemsk, förskräcklig ragata som lärde mig fysik. Men jag hade alla rätt 
på fysikprovet. På matematikprovet däremot hade jag ganska mycket fel, och ryskan var förstås 
bedrövlig - åtminstone när det gällde läsning och stavning. Som sagt, jag vet faktiskt inte riktigt 
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hur det kom sig att jag kom in på utbildningen. 
 
Så småningom kom jag av olika orsaker till Sverige. Här var ju inställningen fullständigt 
annorlunda. Man förväntade sig inte av människor som kom från andra länder att de skulle 
kunna läsa och skriva på svenska. Jag kunde därför komma ganska långt i utbildningen innan 
någon observerade att mina läs- och skrivproblem inte bara hade att göra med att jag var 
invandrare. Jag hade även i fortsättningen ganska uppenbara språkproblem, när det gäller 
stavning. Läshastigheten kan man ju faktiskt träna upp. Läser man fruktansvärt mycket, då ökar 
man ju läshastigheten.  
 
Upplevelserna från skoltiden har påverkat mig väldigt starkt, även om jag kan skratta åt det idag. 
Jag tror att människor skadas ganska kraftigt av att misslyckas. 
 
 
 
Mer om copingstrategier 
Hela skoltiden har i princip varit en utbildning i bedrägeri. Jag blev fullkomligt fantastisk på att 
låtsas. Det är dessutom en vana som ibland sitter kvar. Det kan fortfarande hända att jag, när 
jag får frågan om jag läst någonting jag borde ha läst men inte har hunnit, svarar ja, och 
övertygar mig själv om att jag läst det. På något sätt sitter skammen av att inte ha hunnit läsa 
kvar. Mitt jobb går ut på att läsa väldigt mycket uppsatser, avhandlingar, böcker och artiklar. Att 
läsa är huvuddelen av jobbet. Det råder ingen tvekan om att jag hinner läsa mindre än andra 
människor – det måste vara så. I synnerhet när jag läser engelska som jag inte kan särskilt bra, 
trots att jag publicerat böcker och artiklar på engelska. Det tar en evig tid och då får man ju 
vara intelligent, helt enkelt. Det finns ingen annan möjlighet. Jag läser ibland bara abstract, 
sammanfattningar, och ibland bara vissa valda delar och skaffar mig en uppfattning om resten. 
Ibland läser jag väldigt slarvigt och fort, trots att dyslektiker inte är några mästare på strategiskt 
läsande. Ibland lyssnar jag väldigt noga på vad människor säger och bildar mig en uppfattning 
om någonting utifrån detta.  
 
Jag älskar att lyssna på föreläsningar, det går så mycket fortare. Jag har ett fenomenalt minne 
och kommer ihåg vad folk säger. Jag sitter aldrig och antecknar. Jag skulle förmodligen inte 
kunna läsa mina anteckningar, och att anteckna stör mig när jag lyssnar.  
 
Jag har lärt mig att använda mig av talet. För även om jag skriver mycket texter är jag ingen god 
skribent. Men jag är en väldigt duktig talare. Det är förmodligen därför jag är något av 
mediernas gunstling som jämt och ständigt förekommer i tidningar och TV. Det beror på att min 
verbala formuleringsförmåga är väl utvecklad. Jag kan formulera vad jag menar enkelt och 
tydligt, vilket en hel del av mina professorskolleger inte skulle kunna klara av även om de 
förmodligen skriver bättre. Det där att prata istället för att skriva blir nog väldigt viktigt för en 
dyslektiker. För det är just det man gör när man har läs- och skrivsvårigheter - skaffar sig någon 
sorts pratkompetens. 
 
Självbild 
Mina läs- och skrivsvårigheter har haft mycket stor betydelse för min sociala situation. I 
grundskolan råkade jag gå i en skola där det gick många begåvade barn till duktiga föräldrar. 
Det har haft stor betydelse för min sociala situation. Både vad gäller min självuppfattning och att 
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jag utvecklade väldigt mycket självförakt och ångest - känslan av att vara misslyckad, en definitiv 
känsla av att vara sämre än andra människor.  
 
Min sociala position - att inte vara duktig i skolan - betydde också att jag ansågs som dum. Och 
ansågs man som dum fick man inte umgås med de snygga tjejerna. Jag tror också att jag var 
väldigt blyg och tämligen inkompetent socialt. Som pojke hade jag att välja mellan två roller. 
Den ena var den kompetenta, sociala unga mannens roll. Den rollen gick ut på att man var 
duktig i skolan, trivdes med livet och hörde till det inre gänget. Den andra rollen var busens roll 
- att slåss på rasterna och vara farlig, otäck och så vidare. Jag var alldeles för svag för att våga 
vara farlig och slåss på rasterna. Det naturliga alternativet för mig hade varit att tillhöra den 
välanpassade gruppen. Men där togs jag inte emot, eller vågade inte ens knacka på dörren, 
därför att jag ansågs vara en idiot. Jag var ju dålig i skolan och då fick man inte vara med.  
 
Resultatet blev att jag blev väldigt mycket ensam. Jag var ett ensambarn och hade inte många 
kompisar. Det var väldigt jobbigt. Jag trivdes inte alls med livet. Nu berättar människor jag 
faktiskt känner från den tiden om hur roligt de hade i skolan, vilka fantastiska fester man gick på. 
Det gjorde aldrig jag. Inte heller passade jag in i den andra skolan jag fick gå i. När jag inte kom 
in på det vanliga gymnasiet på grund av mitt handikapp så påverkades min sociala situation 
oerhört kraftigt. Jag fick en väldigt olycklig barndom till följd av detta.  
 
Jag hade tur därför att jag, genom min kusin, kom med i en ungdomsorganisation och blev aktiv 
där. Men det var ganska sent, jag var runt femton år då. Där fick jag i alla fall status och en 
social position. Det var förmodligen det som räddade min självkänsla. För det visade sig att jag 
kunde väldigt mycket och klarade av saker, ibland till och med bättre än andra. Den 
ungdomsorganisationen blev mitt hem och mitt liv, och allt annat kändes som bisaker. Där 
byggde den sociala samvaron väldigt mycket på formella relationer. Jag behövde alltså inte 
skaffa mig några informella relationer, vilket jag hade svårt med. Det visar ju hur uppenbart 
negativt jag påverkades i sociala situationer av mitt handikapp. Men det är inte alltid säkert att 
det som är dåligt i ett sammanhang också måste vara dåligt i ett annat samanhang. 
 
Jag tror att jag, som en del av en strategi för att trots allt lyckas, har lärt mig jobba mycket, 
mycket hårt. Och även om jag börjar bli gammal och lat har jag kvar den där förmågan att jobba 
mera. Att inte bara jobba åtta timmar, utan kanske tolv. Det har förstås lönat sig oerhört mycket, 
så småningom.  
 
Som när jag skulle skriva en doktorsavhandling, vilket jag gjorde vid sidan av samtidigt som jag 
arbetade heltid. Våra doktorander här tycker att fyra eller fem års doktorandstudier är alldeles 
för kort tid, att de inte hinner någonting. Jag har arbetat heltid och studerat och blivit klar på 
fyra år, så det är ingen lysande avhandling, naturligtvis.  
 
Det är en annan sak - man lär sig att saker inte kan bli perfekta, men tillräckligt bra. Det tror jag 
är viktigt. Den där strävan efter perfektion är bara att glömma, för det blir inte så. I stället kan 
man göra ganska hyggliga grejer som duger, som räcker, lämna ifrån sig arbetet och vara nöjd. 
Jag tror att det inte bara är det där hemska, tragiska och jättejobbiga med en förstörd barndom, 
utan även karriären jag så småningom gjort, som är relaterad till handikappet. 
 
Att våga tala om sitt funktionshinder 
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Idag talar jag oftare och oftare och allt mera offentligt om min dyslexi. Jag är inbjuden som 
talare till Nordiska dyslexikonferensen i sommar, men kan tyvärr inte vara med där. Jag ska vara 
på en annan kongress i USA.  
 
Mer om självbild 
Det är väldigt många personligheter som bor i mig, i ett sorts lager-på-lager. En är den 
massmediala, kända professorn som är tuff i vissa sammanhang, som kritiserar regeringen i sina 
artiklar och debatterar. Människor ser vanligen inte detta – men lika väl, där under någonstans 
är jag fortfarande den där lilla pojken som upplevt alla dessa misslyckanden. Han finns kvar, och 
plötsligt blir jag ledsen för obetydliga saker. Det är fortfarande så att jag kan bli väldigt ledsen 
om jag inte blir bjuden på en viss fest, trots att jag ofta nobbar stora tillställningar av olika slag.   
 
Bara för att jag är ansedd och etablerad och framstående i mitt yrke, så är inte det där andra 
borta. Men det är klart att det är lättare att leva med de här besvikelserna, när jag vet att det 
finns en massa människor som tycker att jag är begåvad och har skrivit kloka saker. Så 
småningom blir man ju mognare och vuxnare, äldre och tryggare - åtminstone i vissa lägen. 
Sedan går människor igenom livskriser av olika slag - skilsmässor, dödsfall, eller vad det nu kan 
vara. Och då, helt plötsligt, är man tillbaka till det där gamla jaget. Det är allmänmänskligt.  
 
Det fantastiska för mig är att jag idag kan stå på en stor kongress och tala till flera tusen 
människor, stå där och titta ut över dem. Det är en annan mekanism – jag känner mig praktiskt 
taget aldrig nervös när jag står och talar inför stora grupper av människor. Jag behärskar det 
här. Jag kan det här ämnet. Jag älskar att relatera till andra människor och vara utsatt för deras 
eventuella beundran. Men samtidigt kan jag stå där och tänka:”Vad gör jag min lilla skit här? 
Hur vågar jag stå här?” Jag tror att mina erfarenheter av att kämpa mot mitt handikapp ger en 
stor utdelning i mitt nuvarande arbete. Inte minst gäller detta att jag får lära mig att kompensera 
problem med skrivande med verbala framställningar.  
 
5.5 Sammanfattande kommentarer och delanalys av fallstudien 
(Jerzy Sarnecki) 
 
Jerzy beskriver hur han under sin skoltid hade stora svårigheter med läsning och skrivning. Han 
berättar att han kände sig annorlunda och kände att något var fel. Han minns mycket väl hur svårt 
det var att lära sig läsa. Jerzy kunde inte förstå hur de andra barnen kunde tycka om att läsa. 
Hemma ville han att föräldrarna skulle läsa högt för honom. Jerzy beskriver att han inte var 
duktig i läsning och skrivning, kände sig som en usel elev, vilket påverkade hela hans 
skolsituation. Han var inte stjärna i något ämne. Det var när Jerzy började skolan som han 
upptäckte att han inte var som de andra i klassen. Payne (2002) menar, utifrån ett att 
systemteoretiskt perspektiv, att varken individen eller dess omgivning behöver uppfattas som det 
problematiska, det kan vara samspelet mellan dem som är orsak till svårigheterna. Målet är att 
hjälpa individerna att klara av sina livsuppgifter, mildra stress och påfrestningar och uppnå mål 
och positioner som är viktiga för dem (a.,a). 
 
Han berättar vidare om hur han fick gå om en klass i skolan. Detta var en fruktansvärd skam för 
honom. Det var bara busar och ”idioter” som inte fick gå vidare. Han upplevde sig inte höra 
hemma bland varken busar eller idioter. Genom Jerzys uppmärksamma föräldrar gavs han 
möjlighet att genomgå ett intelligenstest som visade att han hade en ganska högt IQ. Ändå kunde 
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han inte lära sig läsa och skriva. Detta test ledde inte till att Jerzy fick mer hjälp i skolan. Skolan 
kan ses som ett system. Svedberg (2003) pekar på att elever med svårigheter kan bli hjälpta av ett 
systemiskt tänkande. Istället för att bli sedda som elever som inte kan läsa, kan de ses som elever 
som ännu inte lärt sig läsa (a.a). 
 
Jerzy bär själv på upplevelsen att han fuskade sig igenom hela sin skolgång. Under skolåren fick 
han hjälp av ett fåtal lärare att komma vidare i sina studier, trots sina svårigheter. Han beskriver 
upplevelsen av att ha blivit inslussad bakvägen. Jerzy beskriver sin skoltid som en utbildning i 
bedrägeri. Han kunde inte lära sig stava och läsa i den hastighet som förväntades, utan 
kompenserade i stället genom att snabbt memorera mycket från undervisningen. Då han inte 
orkade eller kunde läsa texten själv, tog han hjälp av klasskamrater som fick återge innehåll för 
honom. På så sätt kunde Jerzy med bravur följa med i resonemangen på lektionerna, utan att själv 
ha läst någonting av studiematerialet. Jerzy hittade olika strategier för att klara sin skolgång. Ett 
sätt för honom att anpassa sig till den yttre välden. Hellyday et al.(1998) menar att assimilation är 
när individen påverkar miljön, och ackommodation är när individen anpassar sig till den yttre 
världen. Individen strävar efter att uppnå balans mellan assimilation och ackommodation. Denna 
balanssträvan syftar till att försöka utjämna effekter av störningar från den yttre miljön, att nya 
erfarenheter stämmer överens med de föreställningar individen har (a.a.).   
 
Dyslexin hade även en kraftig påverkan på Jerzys sociala situation. Under barndomen kände han 
sig ensam och utan kompisar. Livet var svårt. När Jerzy idag möter människor från skoltiden och 
de talar positivt om gamla minnen känner han inte alls igen sig. En vändpunkt var när han kom 
med i en ungdomsorganisation under skoltiden. Där fick han en position och viss status. Jerzy 
beskriver även att valmöjligheterna till utbildning begränsats på grund av hans dyslexi. Han kom 
inte in på det gymnasium han själv ville gå på, utan gick i stället en utbildning i lantmäteri. Detta 
påverkade hans sociala situation oerhört kraftigt. Han kände sig misslyckad. Payen (2002) säger 
att, förutom vissa medfödda reflexer, är merparten av vårt beteende inlärt. Det innebär att 
beteendets ursprung återfinns i en påverkan som ligger utanför oss själva. Vi kan därmed lära oss 
nya beteenden, vilka passar våra behov och ersätter tidigare beteenden, om dessa föranlett 
problem av något slag (a.a). 
 
Jerzy betonar hur hans självkänsla definitivt påverkats mycket starkt och mycket negativt över 
tid. Men å andra sidan kan han tänka sig att dyslexin även fått positiva konsekvenser i livet. Han 
förklarar att han på grund av sin dyslexi tvingats arbeta hårdare och mer än andra. Detta har 
också blivit en av hans strategier, som varit honom behjälplig i karriären. Jerzy utvecklar en 
tankegång om hur komplex människan är. Han beskriver sig själv som mycket tuff och 
kompetent i vissa sammanhang, men i andra situationer kan han bli osäker och ledsen för 
obetydliga saker.  
 
Jerzy sammanfattar att upplevelserna från skoltiden påverkat honom starkt, även om han kan 
skratta åt det idag. Jerzy förklarar att om någon på den tiden förutspått att han skulle bli 
professor, hade han själv aldrig trott det. Han menar att människor skadas ganska kraftigt av att 
misslyckas. Jerzy beskriver att skammen sitter kvar än idag, då han i arbetet ibland inte hinner 
läsa i den omfattning han borde. Därför kan det fortfarande hända att han ljuger och låtsas att han 
läst - och intygar sig själv att han verkligen gjort det. Jerzy har lärt sig att ta till sig kunskap 
genom att lyssna. Han lyssnar gärna på föreläsningar och minns väl allt som sagts. Att anteckna 
under föreläsningarna är något han undviker då han upplever detta störande. Jerzy har utvecklat 
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sin verbala förmåga. Han talar hellre än skriver. Han beskriver hur fantastiskt det är när han idag 
kan stå på en stor kongress, tala till tusentals människor och inte ens känna sig nervös. Samtidigt 
beskriver han hur han ibland står där och tänker – ”Vad gör jag min lilla skit här? Hur vågar jag 
stå här?” Levander pekar också på att människan tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån 
vissa kognitiva scheman hon fått genom tidigare erfarenhet och inlärning, vilket är den kognitiva 
psykologins första utgångspunkt (a.a.).   
 
6. HELHETSANALYS 
I denna del kommer vi att presentera en helhetsanalys där vi tolkar materialet i resultatdelen 
enligt hermeneutisk helhetstolkning. Och analyserar detta utifrån valda teoretiska perspektiv och 
begrepp, samt kopplar resultatet till tidigare forskning. ”Den hermeneutiska tolkningens syfte är 
att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening” (Kvale, 1997). 
 
När vi ser på resultaten utifrån ett systemteoretiskt perspektiv visar helheten att de första skolåren 
varit svåra för alla intervjupersonerna. Skolan kan ses som ett system. Svedberg (2003) pekar på 
att elever med svårigheter kan bli hjälpta av ett systemiskt tänkande. Istället för att bli sedda som 
elever som inte kan läsa, kan de ses som dem som ännu inte lärt sig (a.a). Detta tänkande stärker 
eleven i stället för att stämpla vederbörande. Våra intervjupersoner vittnar alla om hur svårt och 
jobbigt det varit att inte kunnat lära sig läsa och skriva. Detta har gjort att de intervjuade fått ärr 
som finns kvar än idag. Hoien och Lundberg (1991) menar att: ”Det dåliga självförtroende man 
ofta kan observera hos dyslektiska elever kan också betraktas som ett sekundärt symtom. På 
samma sätt kan socio-emotionella anpassnings- och beteendeproblem utvecklas som följd av 
dyslexin” (a.a. s.23).  
 
Den socialkonstruktivistiska teorin menar att vi människor kommer fram till gemensamma bilder 
av verkligheten, genom att vi delar med oss av våra kunskaper via olika sociala processer. 
Processerna organiserar kunskap och gör den objektiv. De sociala aktiviteterna blir vanemässiga 
och därigenom skapar vi gemensamma antaganden om vår omvärld (Hutchison, 1999; Payne, 
2002). I en grupp av elever skapar de enskilda individerna en gemensam kontext. 
Socialkonstruktivismen menar med detta att vi människor tillsammans skapar en verklighet 
genom överenskommelser och antaganden (a.a.). Intervjupersonerna beskriver att de behandlades 
annorlunda i den sociala kontext som en skolklass utgör. Genom att inte passa in i 
sammanhanget, och genom att behandlas annorlunda, kände de sig sämre än andra klasskamrater. 
Vilket ledde till dåligt självförtroende och att de tappade lusten till skolan och lärandet. Flera av 
de intervjuade talar om skammen och besvikelsen över att bli bortplockade från klassen, att 
tvingas ”gå bort från allt det roliga”, att inte höra till. Taube (1997) pekar på:  ”Få barn förblir 
oberörda när de jämför sig med sina klasskamrater och tidigt registrerar att de alltid blir sist 
färdiga, alltid gör flest fel i stavningen eller vid högläsningen och ständigt hör till dem som inte 
har förstått uppgiften som ska lösas. Den första skoltiden blir då till en obehaglig upplevelse av 
att inte hålla måttet” (a.a, s.81). 
 
Hellendoorn och Ruijssenaars forskning belyser att det fortfarande saknas mycket kunskaper och 
kompetens i grundskolan och de efterfrågar tidigare möjligheter till stöd och hjälp. Lärare 
behöver bli mera förstående och uppmuntrande (a.a.). Några av de intervjuade berättar om lärare 
som trott på dem och givit dem extra stöd och förståelse. Några av de intervjuade har beskrivit 
motsatsen, och upplevt kräkningar och känt sig missförstådda En av intervjupersonerna berättar 
om svårigheterna i skolan som tog så mycket tid i anspråk att det sociala livet blev lidande. Enligt 
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den ekologiska systemteorins livsmodell anpassar sig människor ständigt, i ett pågående utbyte 
med flera olika delar av omgivningen. Miljön både förändrar och förändras av människorna. Det 
förekommer en ömsesidig anpassning om man kan utvecklas genom förändringen och få stöd för 
detta av omgivningen (Payne,2002). Detta ser även Hellendoorn och Ruijssenaars i sin studie, 
och menar att få med sig positiva upplevelser från skoltiden påverkar hur barn med dyslexi lär sig 
att leva med sitt funktionshinder. Det skulle vara klokt av skolan att lyssna på och ta vara på 
föräldrarnas egna kunskaper om dyslexi (a.a.) Flera av intervjupersonerna beskriver att de fått 
stöd av och hjälp av familjen. Två av intervjupersonerna har upplevt att de fått djupare förståelse 
från föräldrarna för att dessa känt igen problemen kring dyslexi.  
 
Detta för oss till den kognitiva teorin som handlar om sambandet mellan tankar, känslor och 
handlingar. Förbindelsen mellan dem är inte enkelriktad utan kan snarare ses som ett kretslopp 
(Perris, 2000). Intervjupersonerna kände sig annorlunda och flera av dem vittnar om en 
upplevelse av utanförskap. Flera beskriver känslan av att vara sämre än andra och har tankar om 
att uppleva eller upplevas som dumma, obegåvade, lata och slarviga. Dessa negativa tankar har i 
vissa fall lett till fysisk och psykisk ohälsa och destruktiva handlingar. Den kognitiva teorin söker 
efter de tankemönster som styr individens negativa tolkningar av sig själv och som därmed också 
kan spegla personens svaga självkänsla (Levander, 1998).  
 
Det centrala i McNulty, Evanston och Highland Park´s studie är sambandet mellan låg 
självkänsla och svårigheter att kompensera sin dyslexi. Kompensationen innefattar både 
individens kompetens och omgivningens resurser (a.a). Flera av de intervjuade vittnar om hur de 
i ungdomsåren stärkte sin självkänsla genom att delta i aktiviteter utanför klassrummet och fick 
nya roller. Intervjupersonerna beskriver att genom att skapa sig andra roller, som gav positiv 
förstärkning, började de tänka på annat sätt om sig själva och beskriver att detta stärkte 
självförtroendet.  
 
Hellyday et al.(1998) menar att assimilation är när individen påverkar miljön, och 
ackommodation är när individen anpassar sig till den yttre världen. Individen strävar efter att 
uppnå balans mellan assimilation och ackommodation. Denna balanssträvan syftar till att försöka 
utjämna effekter av störningar från den yttre miljön, att nya erfarenheter stämmer överens med de 
föreställningar individen har (a.a.). Flertalet av intervjupersonerna beskriver hur de redan i 
ungdomsåren fått strategier och nya roller som bidrog till att de uppnådde en större balans med 
omgivningen. Vilken de sedermera tog med sig ut i vuxenlivet och utvecklade. Men trots detta 
vittnar deras berättelser om begränsade valmöjligheter till utbildning och yrkesval om en direkt 
koppling till deras funktionshinder. De berättar alla att de fått arbeta mycket hårt för att uppnå 
sina mål. De säger att de från skolåren lärt sig att jobba mer än andra och att de i dag kan se det 
som en styrka hos sig själva. Flera säger också att de fått självförtroende genom att komma ut i 
arbetslivet. Några fick svårigheter i arbetslivet som gav både fysiska och psykiska påföljder.  
Levander pekar också på att människan tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån vissa 
kognitiva scheman hon fått genom tidigare erfarenhet och inlärning, vilket är den kognitiva 
psykologins första utgångspunkt (a.a.). I fallbeskrivningen beskriver intervjupersonen hur han 
upplever sig själv som en lager-på-lager människa. Den kompetente professorn och den osäkra 
lilla pojken finns närvarande i en och samma person. Sarnecki säger: 
 

   
”Mina läs- och skrivsvårigheter har haft en mycket stor betydelse för min 

 34



sociala situation. I grundskolan råkade jag gå i en skola där det gick 
många begåvade barn till duktiga föräldrar. Det har haft stor betydelse 
för min sociala situation. Både vad gäller min självuppfattning och att jag 
utvecklade väldigt mycket självförakt och ångest - känslan av att vara 
misslyckad, en definitiv känsla av att vara sämre än andra människor”. 
 

McNulty, Evanston och Highland Park´s studie visade även att problem med självkänsla kan 
förekomma i tidig barndom när en individ upplever inlärningssvårigheter. Alla deltagare vittnade 
om problem med själkänslan, då de upplevde svårigheter och misslyckanden i skolan. Utifrån 
dessa teorier och tidigare forskning kan vi se ett tydligt mönster - de första skolårens 
misslyckanden har påverkat och än idag påverkar deras självkänsla och självbild (a.a). 
 
 Vårt femte tema i intervjuguiden rörde förändringsmöjligheter. De intervjuade fick själva ge 
förslag på stödåtgärder de i efterhand anser skulle varit dem till nytta. Och vilka hjälp- och 
stödåtgärder de anser sig saknat. Anneli och Josephine framhåller vikten av information om 
dyslexi, för ger ökad kunskap och förståelse. De förklarar vidare hur betydelsefullt det är att öka 
förståelsen för vad dyslexi innebär för den enskilda individen. Josephine beskriver den 
psykologiska aspekten av dyslexi, vilket innebär behovet av en annan form av stöd än enbart 
kompensatoriska hjälpmedel. Anneli pekar också på hur viktigt det är att avdramatisera detta 
vanligt förekommande funktionshinder, som man gör ibland annat England. Hon föreslår 
liknande förhållningssätt i den svenska skolan. Anneli och Josephine betonar att ökad kunskap, 
stöd och förståelse på både samhälls- och individnivå är av största vikt för personer med dyslexi. 
Maria menar att det hade hjälpt henne att få reda på vad dyslexi är. Hon hade behövt att tidigt få 
en diagnos som kunde ha lett till det stöd och den hjälp hon hade behov av. Anders anser att 
talböcker hjälper och att studieteknik är viktigt. Han tror att dyslektiker själva kan göra mycket 
om de får information, stöd och hjälp. Sofia pekar på svårigheten att bedriva universitetsstudier 
med berättigande till förlängd tid då nya moment påbörjas och överlappar varandra. Detta leder 
till att dyslexistudenter inte kan utnyttja denna möjlighet.  
 
7. SLUTDISKUSSION 
Slutdiskussionen innehåller en sammanfattning av resultatbilden. I sammanfattningen kommer vi 
att tolka och värdera de resultat vi funnit utifrån våra frågeställningar: Hur påverkas självkänsla 
och självbild hos individer med dyslexi? Hur påverkas och formas relationer till andra hos 
individer med dyslexi? Hur upplevs skoltid och uppväxtår av personer med dyslexi? Samt 
metoddiskussion och förslag till kommande forskning.  
 
7.1 Sammanfattning av resultatbilden 
Vår studie visar att alla intervjupersoner upplevde svårigheter och utanförskap redan under de 
första skolåren. Svårigheterna upptäcktes i relationer till andra elever, och genom att de 
misslyckades med de uppgifter i läsning och skrivning som andra elever klarade av. De personer 
som fick förståelse och stöd i skolsituationen upplevde skoltiden som svår men hanterbar. De 
som däremot inte fick stöd blev kränkta, skapade ett utanförskap och en avsky till skolan.  
 
I vårt material kan vi även tolka att de som hade bra relationer och stöd hemifrån lättare kunde 
hantera sina svårigheter i skolan genom att hitta andra copingstrategier. Dessa strategier 
innefattade andra inlärningssätt och aktiviteter utanför klassrummet. För att hjälpa elever med 
dyslexi menar vi att det krävs bra pedagoger som inte låter elever misslyckas gång på gång. 
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Lärarens förhållningssätt gentemot eleverna är av högsta betydelse. Svedberg (2001) säger att 
istället för att läraren uttrycker att ett visst antal elever inte kan läsa, säger läraren istället att de 
ännu inte har lärt sig. Taube (1987) talar om onda och goda cirklar som påverkar 
inlärningsprocessen och individernas självkänsla. Att se elevernas svårigheter och hjälpa dem att 
finna redskap och stöd för att lyckas med sina skoluppgifter har visat sig vara viktigt för att de 
ska våga prova nya utmaningar. Det är lätt att ge upp om man ständigt möter för stort motstånd 
och ständigt misslyckande. Misslyckande i tidig skolålder påverkar än i dag intervjupersonerna 
på olika sätt. I den sociala kontexten kan funktionshindret dyslexi bli ett handikapp. 
 
I fallbeskrivningen framkommer hur Sarnecki upplever att han är en lager-på-lager-människa. 
Detta har även övriga intervjupersoner beskrivit. De beskriver att deras svårigheter påverkat 
personligheten genom obalans. Denna obalans består av att å ena sidan vara och känna sig 
mycket kompetent och säker i en situation, men osäker och misslyckad i en annan situation. Flera 
av de intervjuade beskriver hur relationer till andra har blivit påverkade av dyslexin. För några 
tog studierna så lång tid och så mycket kraft och energi att relationer till andra blev lidande. Men 
vi har även sett att flera av de intervjuade utvecklat en social förmåga. Några av 
intervjupersonerna har berättat hur de intog en tuff roll i skolan. Rädslan att misslyckas och ses 
som mindre kompetent finns ständigt närvarande. Vi har sett att de intervjuade arbetat mycket 
hårt för att lyckas och nå balans i självkänslan.  
Detta har beskrivits genom att de intervjuade hittat andra starka sidor hos sig själva. De har hittat 
andra vägar att nå självförtroende - i arbetslivet, genom att vara verbal, spela teater, skaffa familj 
och så vidare. Drivkraften att jämna ut balansen och för att nå inre tillfredställelse och bevisa att 
man duger och kan är så stark. Denna kraft har för flera av de intervjuade lett vidare till högre 
studier i vuxen ålder. Att göra upp med sitt misslyckande, ta revansch på skolan och ta tillbaka 
det skrivna ordet är andra krafter som stärkt de intervjuades självkänsla.  
 
Hos samtliga intervjuade ser vi hur självkänslan och relationer till andra påverkats och påverkas 
av dyslexi. Mötet med omgivningen är avgörande om funktionshindret blir ett hinder eller en 
begränsning i livet. Vår studie har visat vikten av en förstående och stödjande omgivning för att 
personer med dyslexi ska få en möjlighet att utveckla goda relationer och en stark självkänsla. 
Detta ligger i linje med det vi sett med hjälp av våra valda teorier och med tidigare forskning.   
 
7.2 Metoddiskussion 
I denna undersökning valde vi kvalitativ design, då fokus varit att lyfta fram dyslektikers egna 
beskrivningar och tankar. Detta enligt Kvale (1997) som menar att om vi ska ta del av andras 
upplevelsevärldar på ett djupare plan passar det bättre med kvalitativ metod än den kvantitativa. 
Den kvalitativa forskningsmetoden har bidragit till djupare kunskap där vi sett likheter hos alla de 
intervjuade och oss själva genom rika beskrivningar. Dessa fylliga beskrivningar om hur det är att 
leva med dyslexi, som redovisas i resultatkapitlet, stärker undersökningens interna validitet 
(Patton, 1990). Genom teoritriangulering har resultatet tolkats och analyserats med hjälp av tre 
teorier. Detta kan också bidraga till en god reliabilitet och validitet (Patton, 1990). Det är svårt att 
generalisera i kvalitativ forskning eftersom man ofta har relativt få intervjupersoner.  
 
Kvale (1997) menar ändå att man kan tala om en naturalistisk generalisering, vilket syftar på 
kunskap som kan verbaliseras och därmed övergår från tyst eller implicit kunskap till mer explicit 
eller formulerad påståendekunskap. Detta anser vi uppnåtts i denna studie eftersom 
intervjupersonerna kunnat verbalisera sina erfarenheter på ett ingående sätt. 
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Fördelen med att ha varit två uppsatsförfattare har varit att vi hela tiden kunnat reflektera och 
diskutera det vi stött på under arbetets gång. Det har exempelvis varit ett stöd att vara två 
personer i intervjusituationen. En av oss har ställt frågorna från vår temaindelade intervjuguide. 
Den andra har varit bisittare och ställt kompletterande följdfrågor efter varje tema, och klargjort 
motsägelsefulla uppgifter. Vår ambition från början var att göra två intervjuer med varje 
intervjuperson, men efter första intervjuomgången fann vi att vi hade tillräckligt med material att 
arbeta med. Ytterligare fördelar med att vara två har varit möjligheten till reflektion efter varje 
genomförd intervju. Vi tror att detta gynnat våra intervjudata och därmed hela vår uppsats. 
 
7.3 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag är att genomföra en kvantitativ studie med samma teman för att kunna få ett större 
generaliserbart material. Vi skulle även vilja se en studie över tid, från förskoleåldern till 
vuxenliv, om dyslexi och emotionella svårigheter kopplat till funktionshindret. När vi genomfört 
denna studie har vi sett vikten av stöd och hjälp så väl från hemmet som i skolan. Några särskilda 
teman att studera är till exempel följande: 
 

1 Undersöka betydelsen av olika hjälpmedel för dyslektiker, så som speciella datorprogram 
etcetera. 

2 Hur klara sig dyslektiker med olika etnisk bakgrund? 
3 Hur klara sig dyslektiker med olika klassbakgrund? 
4 Likheter och/eller skillnader mellan manliga och kvinnliga dyslektiker. 
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Intervjuguide                                                                   Bilaga 1                                                              
 
Tema 1 Studier 
 

1. Kan du beskriva ditt tidigaste skolminne? 
 

2. Vad är ditt tidigaste minne av att du har läs och skrivsvårigheter/dyslexi?  
 

3. Hur upptäcktes det att du hade dyslexi? 
 

4. Kan du beskriva några skolsituationer som uppkom på grund av din dyslexi? 
(3-4 olika situationer) 

 
5. Hur blev det sen? 

 
6. Använde du olika  strategier för att kompensera din dyslexi i skolsituationer? 
(Beskrivande berättelse) 

 
 
 
Tema 2 Yrkesverksamhet / yrkesval 
  

1. Kan du berätta om din dyslexi har påverkat dig i ditt arbete, yrkesval, utbildning? 
 

2. Kan det vara så att du begränsas eller flyr från vissa situationer på din arbetsplats på 
grund av din dyslexi ? 

 
3. Beskriv hur du handskas med arbetslivet i dag? 
4. Fördelar/nackdelar på grund av din dyslexi. 

 
 
Tema 3 Relationer till andra 
 

1. Beskriv hur din dyslexi påverkat dina relationer under skolåren? 
 

2. Har din dyslexi påverkat dina relationer till föräldrar och nära vänner. Kan du beskriva 
hur. 

 
3. Kan det vara så att ditt val av partner kan ha påverkats av din dyslexi? 

 
4. Har du kunnat berätta för alla att du är dyslektiker, beskriv hur har det har mottagits?  

 
 
Tema 4 Identitet, självkänsla 
 

 40



1. Har din självkänsla påverkats av din dyslexi, kan du beskriva det över tid? 
 

2. Finns det saker som idag kan kopplas till din dyslexi som påverkar din självkänsla ? 
 

3. Är du en kritisk person? Kan du koppla det till din dyslexi? 
 

4. Är du kritisk mot dig själv? Kan du koppla det till din dyslexi? 
 

5. Fanns det något som stärkte din självkänsla under uppväxten, kan du beskriva det. 
 
 
Tema 5 Förändringsmöjligheter 
 

1. Har du några tankar kring förändringsmöjligheter? 
2. Förändringar som stöttar? 
3. Förändringar som hjälper? 
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