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Sammanfattning 

Den här studien är baserad på intervjuer av sex ungdomar i Mälardalsområdet. Ungdomarna har 
läs- och skrivsvårigheter och syftet med studien är att undersöka deras upplevelser av det 
pedagogiska stödet som de har mött i grundskolan. De centrala frågeställningarna i studien är 
när det pedagogiska stödet sätts in, vilka som varit drivande i processen och vilka konsekvenser 
som svårigheterna orsakade av dyslexi, har inneburit för fortsatta studier. 

Undersökningen bygger på ett bekvämlighetsurval där kontakten med respondenterna har 
förmedlats via Dyslexiförbundet. De sex ungdomarna är mellan 12 och 21 år, tre pojkar och tre 
flickor. Vissa jämförelser mellan könen har därför kunnat göras där en slutsats är att pojkarna 
har fått tillgång till kompensatoriska hjälpmedel medan flickorna inte har det. De tre pojkarna 
har alla fått sin diagnos i dyslexi på mellanstadiet medan två av flickorna inte fick någon 
diagnos eller stöd under större delen av grundskoletiden. Det pedagogiska stödet står i relation 
till att diagnosen ställs, både för de tre pojkarna och en flicka som fick sin diagnos under de 
första skolåren 

Lärarna har spelat en viktig roll för självförtroendet och studieframgång. Lärare med ett 
sociokulturellt synsätt har bidragit till självförtroende och studieframgång. I samband med 
språkval har också lärarna haft en avgörande roll för att eleverna inte skulle välja modernt språk 
i sexan eller sjuan. Föräldrarna har spelat en central roll och ungdomarna har upplevt deras stöd 
framförallt i läxläsning som nödvändigt för att klara skolan. 

Studien visar att det pedagogiska stödet, enligt intervjupersonerna, inte är ett resultat av en 
genomtänkt strategi utan snarare sker godtyckligt och ofta efter påtryckningar av föräldrarna. 
Åtgärdsprogram verkar inte ha varit levande under elevernas skolgång, vilket kan vara ett 
uttryck för avsaknad av strategier från skolorganisationen för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 

Nyckelord 

Dyslexi  läs- och skrivsvårigheter Elevers upplevelser av pedagogiskt stöd 



 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de sex ungdomar som så generöst har delat med sig av sina 
upplevelser skolan och därmed gjort denna studie möjlig. Inger Rålenius på Dyslexiförbundet 
förtjänar ett särskilt tack för att hon förmedlade kontakterna med ungdomarna. 

 Tack också till föräldrar och rektorer som har hjälpt mig att boka tider och bra 
intervjurum på för mig okända platser. 

 Jag vill tacka min handledare Anita Söderlund för hennes värdefulla synpunkter på 
arbetet.  

 Till sist, men inte minst, tackar jag alla medlemmar i min familj för allt stöd och intresse 
ni har visat under den här tiden. 
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Inledning 

En relativt stor grupp elever i den svenska skolan har olika grader av läs- och skrivsvårigheter. 
Dyslexi är en relativt vanlig inlärningssvårighet som drabbar ungefär tre till sju procent av alla barn 
och det är inte ovanligt att den uppträder tillsammans med andra problem, till exempel 
koncentrationssvårigheter (Svensson, 2003). 
Att ha svårigheter i läs- och skrivprocessen innebär stora påfrestningar på elevernas självförtroende 
och möjligheter att utveckla sitt lärande (Taube, 2000). Dagens informationssamhälle ställer stora krav 
på läs- och skrivkunnigheten, vilket betyder att det är en angelägen uppgift för samhället att utveckla 
kunskaper om hur skolan kan bemöta elever med läs- och skrivsvårigheter på bästa sätt. Det är ett av 
de största funktionshindren i skolan idag vilket gör det till ett angeläget ämne att behandla. 
 Hur eleverna blir bemötta och vilket stöd de får varierar mellan olika skolor. Ett bidrag till 
debatten om elevers rätt till stöd belyses genom dokumentärfilmen ”Röster om Dyslexi”, där det blir 
skrämmande tydligt vilken negativ effekt skolans bemötande har haft för deltagarnas självförtroende 
(Boberg, 1998).  
 I en intervju berättar Maria Wellros bland annat om svårigheterna med läxläsningen som tog 
mycket tid och kraft genom hela skoltiden. Hon upplevde från första tiden i skolan att hon var 
sämre än alla andra och kände sig vid flera tillfällen ”dum i huvudet” (Ljungström & Godée, 
1999). ”Tors historia” i Høien & Lundberg (1999) visar samma svåra upplevelser under 
skolgången. 
 Jag har intresserat mig för det pedagogiska stödet för elever med läs- och skrivsvårigheter mot 
bakgrund av att jag som lärare har upplevt hur beroende eleverna är av vilken kunskap och kompetens 
det finns inom deras skolorganisation. Det gjorde mig nyfiken på att undersöka hur stödet utformas på 
olika skolor och vilket bemötande barnen får – om det är ett resultat av en genomtänkt strategi som 
löper som en röd tråd, eller om det är kopplat till enskilda lärare och speciallärare.  
 Specialundervisning som helhet domineras av två paradigmer; den psyko-medicinska som 
betonar individuella egenskaper och den social-politiska som har fokus på en makrosocial nivå. I 
slutet av 1900-talet skedde ett paradigmskifte från att se svårigheter som en individuell egenskap till 
att se det som en konsekvens av den sociala verklighet vi lever i (Clark, Dyson, Millward & 
Skidmore, 2004). Med bakgrund av detta diskuterades diagnosen dyslexi, som tidigare haft starkt 
individinriktat fokus. Det nya synsättet som den socialpolitiska paradigmen förde med sig, kanske har 
medverkat till mer diffusa åtgärder för läs- och skrivsvårigheter? Ett annat sätt att se på svårigheternas 
orsak medför med nödvändighet andra kriterier för åtgärder. Att studera bemötandet av elever med 
läs- och skrivsvårigheter framstår därför som angeläget. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande undersökning är att studera hur sex elever med läs- och skrivsvårigheter 
upplever de specialpedagogiska insatser som de har mött i grundskolan. 

 

• Hur utformades stödet enligt eleverna och när ansåg eleverna att stödet sattes in i 
förhållande till att svårigheterna uppmärksammades? 

• Vilka konsekvenser fick läs- och skrivsvårigheterna för elevernas upplevelse av sin 
skolgång och deras olika studieval? 

• Vem eller vilka upplevde eleverna som drivande i processen för åtgärder i skolan för läs- 
och skrivsvårigheterna? 
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Bakgrund 

Fenomenet med läs- och skrivsvårigheter uppträdde i samband med den allmänna folkskolans 
införande 1842. Svårigheter med att läsa och skriva tillskrevs ofta individbundna faktorer som lathet, 
fattigdom eller föräldrars vårdslöshet (Ericson, 2007).  
 Enskilda forskarinsatser på området har gjorts under 1900-talet men det var först i slutet av 
1970-talet som nordisk forskning inom området satte fart och den har sedan dess haft en viktig 
position inom internationell forskning om dyslexi. Det råder stor samstämmighet om att dyslexi 
är orsakad av en bristande fonologisk förmåga som i sin tur är genetiskt betingad (Myrberg, 
2007). Det finns dock kritiska röster som menar att svårigheterna i avkodningsförmågan har fått 
för stort fokus i debatten omkring läs- och skrivsvårigheter. Skriftspråket är bara en aspekt av 
människans kommunikativa register. Ur ett interaktionistiskt perspektiv är en diagnos som 
dyslexi ett utslag av samhälleliga och sociala processer snarare än en individuell avvikelse 
(Zetterqvist Nelson, 2000). 
 Høien och Lundberg (1999) liksom Myrberg (2007) förespråkar den definition av dyslexi 
som bygger på att det är en svaghet i språket som är det viktigaste kriteriet för dyslexi. ”Dyslexi 
är en ihållande störning i kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska 
systemet” (Høien & Lundberg, 1999, s. 21). Definitionen, som är en förenklad sammanfattning, 
skiljer sig mot den tidigare vanliga definitionen där diskrepansen mellan avkodning och 
intelligens betonades (Høien & Lundberg, 1999). Ett grundläggande problem med 
diskrepansdefinitionen är att den inte är teoribaserad och ger en godtycklig gräns för vem som 
är dyslektiker eller inte (Myrberg, 2007). Att definiera dyslexi med hjälp av diskrepans mellan 
intelligens och läsförmåga kan ge olika resultat beroende vilka tester som används. Med en 
sådan definition skulle någon som har en extrem hög intelligenskvot men en normal läsförmåga 
klassas som dyslektiker (Sternberg & Grigorenko, 2000).  

Åtgärdsprogram 

Redan i Läroplanen för grundskolan 1980 fanns det krav på att åtgärdsprogram skulle upprättas 
vid behov. Man poängterade att programmet skulle innehålla insatser på både individuell- och 
organisationsnivå. Sedan 1 januari 2001 finns krav på att åtgärdsprogram skall upprättas i alla 
skolformer utom i förskoleklassen och vuxenutbildningen (Skolverket, 2003). Om det 
framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ansvarar rektor för att behovet utreds 
som syftar till att skolan får ett tillräckligt underlag för att förstå elevens behov och varför 
eleven har svårigheter i skolan. Om skolan saknar kompetens för att utreda problemet ska 
expertis anlitas. Elev och vårdnadshavare kan vanligen tillföra särskilda erfarenheter av 
problemet som skolan tidigt bör ta intryck av (Skolverket, 2008). 
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Lärarens betydelse för läs utveckling 

Lärarens roll för barns läs- och skrivutveckling är stor. Barn med svårigheter har stora chanser 
att utvecklas om de undervisas av skickliga och kunniga lärare. En sådan lärare bör ha 
dokumenterad erfarenhet av läs- och skrivinlärning, god teoretisk grund och god förmåga att 
kommunicera sina kunskaper (Myrberg, 2007).  
 Frost (2002) betonar också lärarens betydelse för en framgångsrik lärprocess. Det är viktigt 
att läraren har kompetens att se var elevens utvecklingsmöjligheter finns, alltså en medvetenhet 
om den närmaste utvecklingszonen enligt Vygotskys definition1. Lärarens personlighet och 
inställning till eleverna och arbetet har visat sig ha stor betydelse för en god läs- och 
skrivutveckling. De lärare som kan beskrivas som trygga i sin lärarroll och medvetet försöker 
väcka elevernas lust att läsa och skriva är egenskaper som är främjande för elever med 
svårigheter menar Frost.  
 I den nya lärarutbildningen betonas mer än förut vikten av att förbättra de nya lärarnas 
kompetens inom läs- och skrivinlärningen. Nyexaminerade lärare har i en enkätundersökning 
från högskoleverket 2005 uttryckt att de känner sig helt oförberedda när det gäller att hantera 
läs- och skrivundervisningen ( SOU 2008:109). Högskoleverket utvärdering visade också att 
läs- och skrivutveckling har varit ett försummat kunskapsområde  

Läsinlärning och språklig medvetenhet 

En viktig faktor för en lyckad läsinlärning är elevens självförtroende. Det har visat sig att 
korrelationen mellan en negativ självbild och låga prestationer i läsinlärningen är starkare än 
positiv självbild och höga prestationer. En negativ självbild innebär att man inte till fullo 
utnyttjar sin egen kapacitet. Ett tidigt misslyckande inom teoretiska ämnen, som till exempel 
läs- och skrivinläring, kan göra att eleven börjar värdera praktiska ämnen som idrott och slöjd 
högre (Taube, 2000). För att stärka elevens självförtroende är det viktigt att eleven möter 
adekvata krav i läsinlärningen vilket förutsätter kvalificerade lärare som tidigt kan 
uppmärksamma och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Ett sätt att stärka elevens självkänsla, 
ansvar och metakognitiva förmåga är att arbeta med övningar som bidrar till att eleven varje dag 
får uppleva att ”jag kan” (Druid-Glentow, 2006). Kontexten är en viktig faktor vid läs-inlärning. 
Eleven måste uppleva läsningen som något meningsfullt och intressant, det finns också ett 
spontant behov hos alla läsare att dela sina läsupplevelser med andra (Liberg, 2007). 
 Sternberg och Grigorenko (2000) varnar för fallgropar när självförtroendet sätts i fokus. En 
undervisningsstrategi som förekommer för elever med lässvårigheter är att erbjuda ett 
läsmaterial för en lägre årskurs. Det kan på kort sikt förbättra självförtroendet eftersom det går 
lättare att läsa, men på lite längre sikt kan det till och med försämrar elevens prestation. 
Materialet för en lägre årskurs erbjuder troligtvis varken kognitiv utveckling eller läsutveckling. 
Ett annat liknande sätt av anpassning som är vanligare på högstadiet och gymnasiet är välja bort 
vissa ämnen. Budskapet till eleverna blir för det första att undvika svårigheter och anta 
utmaningar och för det andra att man som elev är oförmögen att lära sig ämnet som man har 
svårigheter i vilket i sin tur får negativa konsekvenser för det fortsatta lärandet (Sternberg & 
Grigorenko, 2000). 

                                                      
1 Läs vidare under rubrik sociokulturell teori sid 6 
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Matteuseffekten är ett begrepp inom lärande och har stor aktualitet för den grundläggande 
läsinlärningen. Profeten Matteus såg det som en självuppfyllande profetia när de rika blev rikare 
och de fattigare blev fattigare för att till slut förlora det lilla de hade från början (Sternberg & 
Grigorenko, 2000). De som har svårigheter i läs- och skrivutvecklingen stöter på liknande 
problem eftersom läsinlärning bygger på tidigare kunskaper och kräver ständig övning. De som 
har svårigheter undviker av naturliga skäl lässituationer medan de som lyckas bra från början 
sporras att läsa mer (Myrberg, 2007; Sternberg & Grigorenko, 2000). 

Undervisningsprogram  

Det har visat sig effektivt att använda sig av strukturerade interventionsprogram där det ingår träning i 
fonologisk medvetenhet både för dem med diagnosen dyslexi och för dem som är i riskzonen. En 
sådan specialistträning skulle hjälpa många barn men det är fortfarande inte en självklar 
undervisningsstrategi (Humle & Snowling, 2009; Myrberg 2007). 
 Reading Recovery Program, Wittingmetoden och Success for All är exempel på olika 
läsprogram för elever med svårigheter. Både Wittingmetoden och RRP betonar att läsning och 
skrivning är delar av samma process och måste bearbetas samtidigt. De har flera gemensamma 
inslag där bland annat den individuella undervisningen i korta stunder flera gånger veckan 
betonas. Man lägger stor vikt vid att materialet är individuellt baserat och att eleven måste 
känna delaktighet för att kunna ta ansvar för sin inlärning. RRP utvecklades på Nya Zeeland och 
bygger på helordsinlärning bland annat på grund av att engelska fonemen och grafemen är mer 
komplicerade än de i det svenska språket. Frost ser många fördelar med RRP och menar att man 
kan överföra det till nordiska förhållanden och ser det som en möjlig metod att minska antalet 
elever med läs- och skrivsvårigheter (Frost, 2002).  
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Tidigare forskning 

I takt med att samhället har genomgått stora strukturella förändringar under det senaste 
århundradet har också teorierna om barns utveckling och lärande förändrats. Det är framförallt 
en förändring från fokus från individens medfödda möjligheter till miljön och kulturen som 
viktiga faktorer för barns utveckling och lärande. 
 Liberg (2006) ser samma tendens inom läs- och skriv utveckling där man tidigare hade ett 
individualpsykologiskt perspektiv som betonade individens egna förutsättningar och strategier 
för att lära sig läsa. Utifrån detta perspektiv utvecklades på 1960-talet en forskningsgren om 
barns metaspråk alltså hur barnet kan frikoppla sig från språkets betydelse och rikta sin 
uppmärksamhet mot formen. Metaforskningen bidrog till att utveckla debatten om de två 
vanligaste metoderna för läsinlärning, ljudmetoden och helordsinlärning (Liberg, 2006). För att 
barnen ska kunna påbörja sin läs - och skrivinlärning måste de ha en metaspråklig kompetens. 
De måste utveckla sin språkliga kompetens från att använda språket omedvetet till att kunna se 
språket i abstrakt form (Frost, 2002; Taube, 2000; Sternberg & Grigorenko, 2000). 
 Det finns två inriktningar i som har skilda uppfattningar om hur läs-inlärning går till. 
Helordsmetoden ser läsning som en naturlig process som bygger på upplevelser hämtade ur 
vardagen. Den traditionella metoden bygger på att det alfabetiska systemet till skillnad från 
talet, inte är naturligt och måste därför läras in. Här ses de enskilda ljuden, fonemen som en 
förutsättning för läs- och skrivinlärning. Svårigheten med den alfabetiska principen är att det 
inte alltid är en självklar korrespondens mellan ljuden i det talade språket och bokstäverna 
(Frost, 2002; Høien & Lundberg, 1999). 
 Den moderna läsforskningen ser framförallt läs- och skrivinlärning som en social process, 
ett socialinteraktionistiskt perspektiv betonar starkt individens kommunikativa förmåga som ett 
sätt att tillägna sig språket. Två andra teorier som har fått stort genomslag under slutet av 1900-
talet är sociokognitivt och sociokulturellt perspektiv på läs- och skrivinlärning. Det 
sociokognitiva perspektivet studerar hur den enskilde individen utvecklas i den miljön han 
befinner sig i och skiljer därmed från den sociokulturella teorin där individens egen påverkan på 
den omkringliggande miljön också beaktas. 

Sociokulturell teori 

Det sociokulturella perspektivet ser individen som medskapare av sitt eget kulturella 
sammanhang. Liberg (2006) Detta synsätt betonar samspelet mellan barnet och vuxna och 
kamrater som en viktig väg att tillägna sig språket och samtidigt konstruera något nytt. 
Traditionell metod och helordsmetod behöver inte nödvändigtvis utesluta varandra utan med 
fördel kan kombineras (Frost, 2000; Liberg, 2006; Myrberg & Lange, 2006). 
 Lev Vygotsky betraktas som grundare av den sociokulturella teorin där han betonar miljön, 
språket och den kulturella omgivningen som avgörande faktorer för individens utveckling. Han 
observerade barns möjligheter att lära mer i samspel med en vuxen eller äldre kamrat än på egen 
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hand. I detta möte där barnet får stöd i sin lärprocess uppenbarar sig då barnets gömda potential 
och är känt som begreppet den proximala utvecklingszonen.  
 Vygotskys teoribildning har fått starka influenser i den vanliga grundskolan trots att det var 
i specialundervisningssammanhang som han utvecklade sina idéer. Han argumenterade för att 
graden av en funktionsnedsättning beror på den sociala kontexten. Det primära är inte det 
biologiska funktionshindret, utan de sociala följderna. Att inte betrakta en människa som 
summan av sina svagheter var en angelägen fråga som han satte fokus på (Gindis, 1999). 

Individuella faktorer 

Betydelsen av de individuella faktorerna för elever i behov av särskilt stöd är ett ständigt 
aktuellt ämne. Rutter (2002) pekar på vikten av att kritiskt granska olika inriktningar och 
påståenden om hur biologiska faktorer och miljöfaktorer påverkar en människas utveckling. De 
senaste årens genforskning pekar mot att samspelet mellan genetiska och icke genetiska faktorer 
är stort. Människans längd är ett exempel på hur en stark genetisk bakgrund kan påverkas av 
omgivningsfaktorer. Det är ganska vanligt att samma genetiska faktorer ligger bakom olika 
typer av funktionshinder. Miljömässiga faktorer kan sedan medverka till att antingen framkalla 
eller förhindra att den genetiska svagheten kommer till uttryck. Att göra genetiska profiler på 
nyfödda barn är därför inte möjligt (Rutter, 2002). 
 Det har varit en tydlig polarisering mellan biologi och miljö och Rutter (2002) ser behovet 
av att psykosocial forskning införlivar biologin i form av till exempel genetikforskning för att 
kunna erbjuda bättre möjligheter till dem som är i genetisk riskzon. 
 En typ av forskning som har haft negativ inverkan på synen på individens möjligheter har 
varit den hjärnforskning som hävdat att all utveckling som är av vikt sker före tre års ålder. Det 
har sedan visat sig att det tvärtemot vad som hävdats, sker viktiga förändringar under 
ungdomstiden eftersom hjärncellerna växer och ökar i antal. Rutter betonar också 
erfarenhetseffekten på lärandet som en viktig faktor. Han ser ett ökat behov i forskning på för 
tidigt födda barn där man vet väldigt lite om vilka risker som är kopplat med för tidig födsel 
(Rutter, 2002).  
 Den första genen som visade sig ha samband med dyslexi upptäcktes 2003 och nu finns det 
ytterligare sex gener som kan associeras med dyslexi (Kere, 2007). Det finns alltså ingen 
enskild gen som förklarar uppkomsten av dyslexi utan det är ett samspel mellan flera gener som 
ger dyslexi. Det har länge varit känt att dyslexi är starkt ärftligt och förekommer i samma familj. 
Resultaten av genforskningen visar vikten av att ta dyslexi som ett biologiskt fenomen på allvar, 
för att så tidigt som möjligt diagnostisera för att kunna vidta åtgärder. Att diagnostisera dyslexi 
med hjälp av gentest är ingen konstruktiv lösning eftersom inte alla som bär på dyslexiformer av 
generna drabbas, samspelet mellan miljö och individ har betydelse här. Vissa genkombinationer 
kan eventuellt öka risken mer än andra (Kere, 2007; Myrberg, 2007).  
 Wolff (2005) undersöker samband mellan biologi och miljö i en studie om elevers 
läsförmåga. Hon har i fyra delstudier undersökt elever med varierande läsförmåga. Eleverna 
delades in i åtta profiler där majoriteten av eleverna ingick i två grupper bestående av goda och 
medelgoda läsare. Övriga ingick i sex undergrupper av dåliga läsare. När de åtta profilerna 
relaterades till olika bakgrundsvariabler fann hon att de goda läsarna som regel hade bättre 
socioekonomiska förhållande än de dåliga läsarna. Gruppen med elever som uppvisade typiska 
resultat för dyslexi var undantagen, där verkade inte socioekonomisk bakgrund ha någon 
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betydelse för läsningen (Wolff, 2005). Det tyder på den biologiska faktorn har stor 
genomslagskraft för dyslexi. 
 Svensson (2003) anknyter till Rutter om vikten av att sammanföra miljöaspekter med 
biologiska faktorer. Han betonar vikten av att skilja mellan allmänna läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi och menar liksom Wolff (2005) att det finns relativt snabba metoder för att 
identifiera om svårigheterna är genetiskt betingade och alltså är dyslexi. I sin avhandling har 
undersökt elever på särskilda ungdomshem. Tidigare studier som har gjorts på fängelser och 
särskilda ungdomshem i Sverige och övriga världen visar ofta att en väldigt stor del av de 
intagna har läs- och skrivsvårigheter. Det har ibland gett upphov till slutsatsen att det finns fler 
dyslektiker bland interner och att själva tillståndet dyslexi har orsakat en kriminell utveckling. 
Svenssons studie visar dock att det inte fanns fler dyslektiker än i den totala populationen (3-
7%) bland de intagna. Däremot var det en mycket hög del som hade läs- och skrivsvårigheter 
men som relaterades till miljöfaktorer (Svensson, 2003). 

Undervisning 

Effektiva undervisningsmetoder, lärare som har goda teoretiska kunskaper om vad dyslexi är och 
samtidigt visar förståelse för elevernas svårigheter, har stor betydelse för vilka möjligheter en 
dyslektiker har att lyckas i skolan. Rack (2005) visar med hjälp av fyra interventionsstudier vikten av 
en mångsidig undervisning och det står klart att den fonologiska utvecklingen och träningen måste 
följas åt av övningar som tränar läsförståelse. Barn som hade allvarliga problem i läsning och 
fonologisk medvetenhet, gjorde störst framsteg med strukturerade program som genomfördes av 
kunniga lärare i skolan. De barn som däremot hade relativt små svårigheter gjorde bättre framsteg med 
ett program som byggde på stöd hemifrån. Man kunde utifrån de fyra studierna dra slutsatsen att en 
intensiv strukturerad undervisning som bygger på interventioner ger barn med läs- och 
skrivsvårigheter möjlighet att komma ikapp sina jämnåriga kamrater. Om stödet däremot utformades 
utan riktade interventioner i vanlig klassrumsmiljö hade de små möjligheter att komma upp till sin 
åldersnivå i läsning och skrivning. Det är enligt de här resultaten svårt att dra slutsatsen att någon 
särskild metod skulle vara mer framgångsrik i förhållande till andra, så länge undervisningen 
genomförs av kompetenta lärare som anpassar undervisningen efter olika individer (Rack, 2005). 

Generella eller specifika skrivsvårigheter 

Generella läs- och skrivsvårigheter skiljer sig från specifika. Den förstnämnda kan vara miljö- 
och kontextbetingade medan den senare, som också går under begreppet dyslexi, är 
individbetingat och definieras som en svaghet i det fonologiska systemet som i sin tur är 
genetiskt betingad. Det är viktigt i sammanhanget att se att faktorer i miljön omkring ett barn 
med dyslexi påverkar hur och kanske till och med om dyslexi utvecklas (Humle & Snowling, 
2009; Myrberg, 2007; Svensson, 2004). 
 Sternberg och Grigorenko (2000) diskuterar hur olika svårigheterna kan vara inom läsning 
och skrivning och därför kräver varierade undervisningsmetoder. Om det inte finns en god 
kompetens om läs- och skrivsvårigheter riskerar elever med olika problem att behandlas som en 
homogen grupp vilket i slutändan kan betyda att eleven får fler problem än de hade från början. 
I värsta fall kan en elev med svårigheter i att avkoda fonemen få samma undervisning som de 
som har svårigheter i läsförståelse, arbetsminnesproblem och elever som har svårigheter i 
läsning på grund av tvåspråkighet (Sternberg & Grigorenko, 2000). Det finns alltså stora 
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individuella variationer i hur läsning och skrivning fungerar för olika dyslektiker, några läser 
sakta med stor svårighet att avkoda orden medan andra läser hastigt och bygger läsningen på 
gissningar (Høien & Lundberg (1999). 
 Humle och Snowling (2009) betonar också vikten av att utreda vilken typ av läs- och 
skrivsvårigheter det handlar om. Elever med svårigheter i läsförståelse visar ett helt annat 
mönster än de med fonologiska svårigheter. Många barn som har problem med läsförståelse 
läser i normal takt men har stora svårigheter att förstå vad de har läst. Det står i kontrast till 
dyslektiker som har rena avkodningsproblem, det vill säga läsa ordet men ändå har förmågan att 
förstå texten och poängen i stycket de har svårt att avkoda. Hittills finns det mindre kunskap om 
barn med generella lässvårigheter som till exempel läsförståelse än det gör om dyslexi (Humle 
& Snowling, 2009). 

Upplevelser 

Trots forskningsresultaten har det visat sig att många elever har svårt att få adekvat stöd och saknar 
förståelse för sina svårigheter från lärare i skolan (Bonnier, 2007; Ljungström, & Godée, 1999; 
Myrberg. & Lange, 2006).). Förutsättningen för specialpedagogiska insatser har för många varit en 
diagnos i dyslexi och den dominerande attityden i skolan har varit att man vill vänta och se. Skolans 
oförmåga att arbeta för dessa elever verkar ha större negativ effekt på elevernas självkänsla än själva 
dyslexidiagnosen, som istället för många bidragit till en positiv självuppfattning. Skolans avsaknad av 
kompetens att möta elever med läs- och skrivsvårigheter verkar kompenseras av exkluderande 
åtgärder. Nästan alla elever kände ett motstånd mot att behöva lämna den ordinarie klassen för att 
delta i den specialpedagogiska undervisningen som oftast var förlagd utanför klassrummet (Heimdahl 
Mattson & Roll-Pettersson, 2007; Heimdahl Mattson, 2008). Sedan 1990-talet har en märkbar 
nedgång av utbildning inom läs- och skriv inom lärarutbildningen. Lärarutbildningen har kritiserats 
för att de blivande pedagogerna får en bristfällig utbildning vad gäller nödvändig djup kunskap och 
relevanta metoder, deras teoretiska bakgrund för att möta elever med elever med läs- och 
skrivsvårigheter (Heimdahl Mattson & Roll-Pettersson, 2007). 
 Det finns en trend att se läs- och skrivsvårigheter som omognad där attityden har varit att 
man hellre ”väntar och ser” än ser problemen som indikatorer på eventuell dyslexi. Problemen 
med läsning och skrivning tas ofta inte på allvar förrän i fjärde femte klass på grund av den 
avvaktande hållningen (Myrberg & Lange, 2006; Heimdahl Mattson & Roll-Pettersoson, 
2007a). I en intervjustudie om hur elever upplevde specialpedagogiska insatser i skolan 
framträder en slags pedagogisk handfallenhet från lärarnas håll. Läs- och skrivsvårigheter 
uppmärksammades ibland först på högstadiet. De elever som inte fått diagnos upplevde 
genomgångar och nationella prov som svåra och kände sig stressade av tidsbrist (Heimdahl 
Mattson, 2008). 
 Zetterqvist Nelson (2000) har ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersökt vilken 
betydelse och användning diagnosen dyslexi har fått för 20 barn och deras föräldrar och lärare. 
Föräldrarna ser diagnosen som ett verktyg för att betona sitt ansvar för barnets bästa. För lärarna 
går det att urskilja två dimensioner i deras sätt att klassificera eleverna, den ena hänvisar till 
elevens kognitiva förmåga och den andra till elevernas arbetsinsatser och sätt att vara som elev. 
Det sistnämnda har en tydlig moralisk prägel som handlar om förväntningar om den goda 
eleven. Den diagnostiska termen verkar inte ha samma inflytande på tolkningen av problemet 
för lärarna som det har för föräldrarna. 
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 I de fall där eleven bedömdes som en god elev kunde det diagnostiska perspektivet bli 
aktuellt som ett sätt att förstå och förklara hindren i läs- och skrivförmågan. Här framträdde ett 
tydligt genusrelaterat mönster. Lärarna pratade om pojkar respektive flickor på olika sätt. När 
det var en flicka låg det nära tillhands att bortse från det diagnostiska perspektivet. Här fanns 
alltid en mer eller mindre dold antydan om att tydlig tendens att tona ned diagnosen som en 
rimlig förklaring till skriftspråkliga brister. Här blev istället den moraliska dimensionen 
framträdande och tjänade som utgångspunkt för att förklara problemet. Även om flickorna 
uppvisade goda arbetsinsatser kunde lärarna se de bristande resultaten som ett uttryck för 
otillräckliga personliga insatser istället för att se läs-och skrivsvårigheter som en förklaring.  
 Barnens egna upplevelser av diagnosen verkar vara relaterad till huruvida det är föräldrarna 
eller skolan som har tagit initiativ till att utreda problemet. När föräldrarna har drivit frågan om 
utredning verkar det som om att barnen måste ta ställning till diagnosen både i privatlivet och i 
skolsammanhang. I de fall där skolan har varit drivande verkar barnen ha större möjligheter att 
begränsa diagnosen till den egna skolsituationen (Zetterkvist, 2000). 
 Jönsson och Tvingstedt (2002) har i en studie låtit tio elever som skolan bedömt som i 
behov av särskilt stöd, berätta om sin skolvardag. De har använt Foucault syn på diskurs som 
utgångspunkt, det vill säga att det system av yttranden som finns bestämmer vem som får tala 
och vad som kan betraktas som sanning. Varje sådant system av uppfattningar eller diskurs är 
relaterad till en bestämd praktik, i det här fallet specialpedagogik. Den officiella diskursen 
stämmer inte självklart alltid överens med praktiken vilket kan visa sig i en sådan här studie 
som undersöker elevers egen uppfattning om till exempel specialpedagogik som de har 
erfarenhet av. Vissa teman blev tydliga och det handlade om elevers upplevelser av jäkt, stress 
och oro för att inte hinna med samt upplevelse av vardagen som enformig och rutinartad. Något 
som står i kontrast till den positiva och spännande känslan de flesta elever hade när de skulle 
börja skolan. Elevernas fria berättelser handlade mycket om aktiviteterna på rasterna och 
relationerna med lärare och kamrater. Specialundervisningen representerade för flera barn 
lugnet i skoltillvaron där möjligheten att tänka efter och förstå i lugn och ro uppskattades. 
Elevernas egna värderingar både i förhållande till sig själv och till sina kamrater, visade att en 
väsentlig drivkraft handlade om att inte vara olik andra och kunna mäta sig med 
klasskamraterna i skoluppgifterna. Eleverna kände sig många gånger stressade när de försökte 
hålla samma tempo som kamraterna medan de inte upplevde kraven lika stora i 
specialundervisningen. 
 
Sammanfattning av tidigare forskning 
Det råder stor konsensus i forskarvärlden om de biologiska orsakerna till diagnosen dyslexi. 
Flera gener samspelar och genforskning visar att dyslexi är starkt ärftligt (Myrberg, 2007). Både 
Wolff (2005) och Svensson (2003) har genom studier visat att den starka genetiska faktorn gör 
att den socioekonomiska miljön inte har lika stark påverkan vid dyslexi som vid generella läs- 
och skrivsvårigheter. Rutter (2002) ser en fara i att alltför mycket polarisera mellan biologiska 
faktorer och miljöfaktorer, eftersom de senaste årens genforskning har visat att samspelet 
mellan genetiska och icke genetiska faktorer är betydande. Dyslexi kan utvecklas eller inte 
beroende på vilka miljömässiga påfrestningar man utsätts för.  
Flera studier visar att både elever med dyslexi och elever med generella läs- och 
skrivsvårigheter har goda förutsättningar att utvecklas med hjälp av riktade interventioner och 
särskilda program så länge det är kompetenta lärare som genomför en varierad undervisning. 
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Det ökar möjligheten att hitta rätt metod till olika individer (Myrberg, 2007; Rack 2005). 
Undervisning som i huvudsak bygger på stöd hemifrån fungerar för elever med relativt små 
problem, men inte alls för elever med dyslexi (Rack, 2005). 
 Taube (2000) betonar vikten av att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter att bygga 
upp sitt självförtroende, eftersom eleverna annars inte till fullo kommer att utnyttja sin 
kapacitet. Sternberg & Grigorenko (2000) visar dock vikten av att självförtroendet måste sättas i 
relation till utmaningar. Alltför lätta uppgifter som ger självförtroende för stunden försämrar på 
sikt elevens utveckling. 
 Jönsson & Tvingstedt (2002) visar att flera elever upplever specialundervisningen utanför 
klassrummet som en lugn plats där de kan arbeta i lugn och ro utan att känna sig stressade i 
jämförelse med kamraterna i klassrummet. Heimdahl Mattson (2008) däremot konstaterar att de 
flesta elever som fick lämna klassrummet för att delta i specialundervisning kände ett motstånd 
inför detta och upplevde situationen som exkluderande. 
 Olika teoretiska inriktningar har kopplingar till de två dominerande metoderna för 
läsinlärning. Det individualpsykologiska perspektivet betonar de individuella egenskaperna och 
har ett samband med den traditionella läsinlärningsmetoden som bygger på korrespondens 
mellan ljuden och det talade språket. Helordsmetoden sätts i relation till sociokulturell teori, 
som ser samspelet mellan individ och miljö som det centrala. Senare års forskning ser större 
möjligheter än tidigare att kombinera de båda metoderna för en optimal läs- och skrivutveckling 
(Frost, 2000; Liberg, 2006; Myrberg & Lange 2006). 
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Metod 

Kvalitativa studier som intervjuer av det här slaget, har ofta blivit kritiserade för sin bristande 
transparens eller genomskinlighet, det vill säga hur tydligt det framgår av rapporteringen hur 
undersökningen har planerats och genomförts. Kontrasten mot kvantitativa studiers ofta 
noggrant detaljerade beskrivningar för urvalsmetoder och genomförande har påvisats (Bryman, 
2002). Den här studien har ambitionen att ha en hög transparens i beskrivandet av urval och 
genomförande. 

Studiens uppläggning i stort 

Den genomgående metoden i studien är kvalitativ och baseras på intervjuer. Det är en induktiv 
studie som utgår från ett empiriskt material, sex ungdomars (12-21 år) upplevelser av sina läs- 
och skrivsvårigheter i grundskolan.  
 En kvalitativ forskningsstrategi utmärks ofta av ett tolkande synsätt medan en kvantitativ 
inriktning företrädesvis använder sig av naturvetenskapliga mätmetoder med utgångspunkt i 
positivismen och med en deduktiv ansats (Bryman, 2002; Stensmo, 2002). Den här 
undersökningen inriktar sig på att studera och till viss del, tolka elevers upplevelser av sina läs- 
och skrivsvårigheter. Mot bakgrund av detta är det naturligt att välja en kvalitativ 
undersökningsstrategi. Ett alternativ skulle kunna vara en enkätstudie som kan vara en 
kvantitativ undersökningsstrategi. Möjligheten att ställa uppföljningsfrågor är dock obefintlig i 
en enkätstudie och eftersom följdfrågor har setts som en viktig del i datainsamlingen har 
intervjuer föredragits framför enkäter.  
 Intervjuer kan vara både kvantitativa och kvalitativa till sin karaktär. Strukturerade 
intervjuer med exakta frågeformulär med fasta svarsalternativ är kvantitativa (Trost, 2005; 
Bryman, 2002). Intervjuer som karakteriseras av öppna frågor där svaren inte är förutsägbara 
tillhör den kvalitativa undersökningsmetoden. En kvalitativ forskningsintervju kan vara 
strukturerad genom att utgå från vissa på förhand bestämda frågeområden (Bryman, 2002; 
Kvale, 1997;Trost, 2005). 
 Trost (2005) och Kvale (1997) är eniga om att det råder assymetri i maktförhållande mellan 
intervjuare och intervjuperson. Det är intervjuaren som frågar och sätter ramarna för samtalet. 
Medvetenheten om detta assymetriska förhållande präglar förhållningssättet i den föreliggande 
studien. Kvale (1997) ser forskningsintervjun som ett utbyte av synpunkter i ett samspel mellan 
två människor som båda påverkar varandra under samtalets gång. Han menar också att 
intervjuaren måste vara medveten om att det sker ett samspel och ta hänsyn till det i 
intervjusituationen och i den kommande analysen. Trost (2005) däremot menar att intervjuarens 
uppgift är att ställa frågor och lyssna men inte dela med sig av egna åsikter eftersom det riskerar 
att påverka vad den intervjuade säger. Intervjuarens roll i den här studien kommer att vara 
inspirerad av Kvales syn på forskningsintervjun som ett samspel. 
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Ett möjligt alternativ till enskilda intervjuer i studien kunde ha varit fokusgrupper. Det innebär 
att flera intervjuade för ett gemensamt samtal och intervjuarens roll är att observera och styra så 
att samtalet handlar om frågeområdet. Fördelen med fokusgrupper kan vara att 
intervjudeltagarna blir inspirerade av varandra och på det sättet kan delge fler upplevelser än 
annars, men det kan också innebära att de som är blyga ställs åt sidan. Andra svårigheter med 
fokusgrupper är dokumentationen när flera personer agerar samtidigt. ( Bryman, 2002; Trost, 
2005). I den här studien har användandet av fokusgrupper setts som en risk att deltagarna får 
mindre utrymme att öppet och fritt prata om sina upplevelser. I en grupp är det också svårt för 
deltagarna att använda tystnaden för att i lugn och ro tänka efter och formulera sina svar. Därför 
har den individuella forskningsintervjun föredragits framför fokusgrupper. 

Generaliserbarhet 

Resultatet av den här intervjustudien kommer inte att kunna generaliseras till en större grupp 
utan ger kunskap om just det undersökta objektet. Stensmo (2002) och Bryman (2002) betonar 
att varje upplevelse är unik för den enskilda individen vilket innebär att upplevelser eller 
erfaranden i princip inte kan generaliseras. Människor som tillhör liknande sammanhang som 
till exempel undervisningssammanhang i läs- och skrivsvårigheter, har dock vissa gemensamma 
likartade upplevelser som gör att de kan sätta sig in varandras upplevelser (Stensmo, 2002; 
Bryman, 2002). Generaliserbarheten i resultaten från en kvalitativ undersökning finns snarare i 
kopplingen till teorier än till den undersökta gruppen. Kvaliteten på de teoretiska slutsatserna 
formade på grundval av undersökningens resultat är det viktiga i bedömningen av 
generaliserbarheten i en kvalitativ studie (Bryman, 2002). 
 Intervjupersonerna i den här studien har själva aktivt sökt sitt deltagande och bildar inte ett 
slumpmässigt urval. Kvale (1997) menar att det sällan sker ett slumpmässigt urval vid 
forskningsintervjuer vilket är en faktor att ta hänsyn till när generaliserbarheten för en 
intervjustudie diskuteras.  

Fenomenologiskt perspektiv 

Ett sätt att förhålla sig teoretiskt till kvalitativa intervjuer är att anta ett fenomenologiskt 
perspektiv, vilket bland annat betyder att den som intervjuar försöker förstå skeenden utifrån de 
intervjuades egna perspektiv (Kvale, 1997).  
 Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997) som i 
den här studien är representerade av tre flickors och tre pojkars upplevelser av stödet i grundskolan för 
sina läs- och skrivsvårigheter  
 Stensmo (2002) menar att en intervjustudie alltid i någon mening är fenomenologisk, det vill säga, 
fokuserar på människors upplevelser, uppfattningar och erfaranden. Genom intervjun får forskaren 
tillträde till den intervjuades medvetande och den intervjuades uppfattning om hur någonting är 
(Stensmo, 2002). Ett fenomenologiskt perspektiv innebär att det finns en ambition att beskriva världen 
som den upplevs av subjektet, i det här fallet de intervjuade eleverna. Fenomenologin kan också bidra 
till att förstå individens perspektiv och dennes mångfald av upplevelser och på samma gång göra 
upplevelsen explicit. Om man använder sig av en fenomenologisk metod strävar man snarare efter att 
beskriva än att förklara och analysera en upplevelse. Det är viktigt att sträva efter att inte ta hänsyn till 
upplevelsens orsak eller att fälla något omdöme om upplevelsens innehåll (Kvale, 1997). 
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Genom att, i den här studien, anta ett fenomenologiskt förhållningssätt till de intervjuades upplevelser 
av stödet för sina läs- och skrivsvårigheter i grundskolan, har ambitionen varit att eleverna ska ha fått 
möjlighet att förutsättningslöst dela med sig av sina upplevelser omkring de frågeområden som har 
behandlats. För mig som intervjuare har det varit viktigt att inta ett uppmärksamt, aktivt lyssnande och 
vara öppen och kritisk inför det faktum att mina upplevelser som lärare kan skymma sikten för 
elevernas upplevelser. Bjurwill (1995) betonar begreppet reduktion inom fenomenologin. Det innebär 
att den som intervjuare ska reducera sitt omdöme och sina förutfattade meningar för att kunna se 
världen mer förutsättningslöst. ”Slöjorna ska bort, fjällen ska falla från ögonen och verkligheten med 
sina fenomen ska fås att framträda för den grumlade blicken, sanningen ska bli sannare och 
verkligheten bli verkligare.” (Bjurwill, 1995, s. 10).  
 I tolkningen av resultatet uppmärksammas i fenomenologin olika sätt att se på världen vilket 
innebär att man i tolkningen kan få olika beskrivning av samma fenomen. Detta ses inte som 
konkurrerande uppfattningar utan snarare som kompletterande. Det ger omvärlden en möjlighet att se 
det som är dolt för oss erfarenhetsmässigt (Bjurwill, 1995). Med hjälp av detta kan man i den här 
studien komma åt viktig information för lärare och skolorganisation om dolda upplevelser av stödet 
för läs- och skrivsvårigheter. 
 

Undersökningsgrupper och urval 

Intervjupersoner väljs sällan ut på ett slumpmässigt sätt utan efter kriterier som är anpassade 
efter undersökningens syfte. I en kvantitativ undersökningsdesign finns det tydliga regler för hur 
stort urvalet ska vara för att det ska vara representativt, medan urvalet i en intervjustudie kan 
variera. I en vanlig intervjustudie brukar antalet ligga mellan 5-25 intervjuade (Kvale, 1997). 
Även Trost (2005) betonar att en intervjustudie ska ha ett begränsat antal deltagare om den 
kvalitativa ambitionen ska komma till uttryck och menar att fyra till åtta intervjuer ger ett bra 
underlag för en intervjustudie (Trost, 2005).  
 Att urvalet är litet i en kvalitativ undersökning, medför att de data man samlar in kan bli 
omfattande. På det viset kan ett stort antal frågor ställas till ett litet antal personer. Urvalet i en 
intervjustudie är ofta strategiskt, vilket betyder att man fokuserar på informanter som man vet 
något om och på förhand vet är tillängliga (Stensmo, 2002). Ett strategiskt urval ingår under 
begreppet bekvämlighetsurval som betyder att respondenterna på ett eller annat sätt finns eller 
blir tillgängliga för forskaren kanske genom egna eller andras kontakter (Bryman, 2002).  
 I den föreliggande studien har sex ungdomar, tre flickor och tre pojkar, blivit intervjuade. 
Urvalet ger en möjlighet till jämförelse mellan könen men också till viss del mellan olika åldrar 
eftersom fyra elever är mellan 17 och 21 år och två av dem mellan 12 och 14 år. En sjunde 
deltagare som tillhörde den yngre gruppen, gav återbud på grund av oväntade omständigheter i 
familjen. De två åldersgrupperna hade utgjort ett bättre urval med tre istället för två i gruppen av 
de yngre eleverna. Ytterligare en elev gav återbud samma dag som intervjun var bokad och det 
fanns ingen möjlighet att hitta någon ny tid. 
 Urvalet av de sex eleverna till intervjuerna är ett strategiskt bekvämlighetsurval eftersom 
förfrågan om ett deltagande riktades direkt till den grupp som var av intresse för studien. Kontakten 
med en av de intervjuade förmedlades via privata kontakter, också det ett bekvämlighetsurval. Att 
göra ett sannolikhetsurval som bygger på stickprov, som man fått fram genom en slumpmässig 
urvalsprocess (Bryman, 2002) har inte varit aktuell eftersom det passar en kvantitativ studie bättre. Ett 
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sannolikhetsurval var inte heller ett realistiskt alternativ med tanke på studiens upplägg och tidsram. 
Det är också tveksamt om ett sannolikhetsurval hade fångat upp en mer representativ målgrupp. 
 I ett tidigt skede av undersökningen kontaktades Dyslexiförbundet, som fungerade som 
administratör för en efterlysning (bilaga 1) av ungdomar mellan 14 och 19 år. Efterlysningen mailades 
ut från Dyslexiförbundet till olika medlemmar. Urvalet var därefter beroende av vilka som svarade. 
Eventuellt kan utskicket av efterlysningen ha fått effekten att informationen spridits vidare och fick 
därmed ytterligare en dimension av bekvämlighetsurvalet, ett snöbollsurval (Bryman, 2002).  
 Svaren på efterlysningen kom genom föräldrar, en respondent svarade själv och en rektor 
förmedlade kontakten med två elever. Trost (2005) ser att det kan finnas svårigheter i ett strategiskt 
urval när man som i det här fallet måste gå genom andra personer (nyckelpersoner) för att nå sina 
respondenter. Risken är, menar han, att nyckelpersonerna försöker styra urvalet så att särskilt 
intressanta åsikter eller vältaliga informanter väljs ut (Trost, 2005).  
 Intrycket under intervjuerna har varit att alla respondenterna har velat dela med sig av sina 
upplevelser och inte att det i första hand var nyckelpersonernas intresse att låta dem komma till tals. 
För alla utom en av de intervjuade var det första gången de berättade i en intervju om sina läs- och 
skrivsvårigheter. 

Beskrivning av datainsamlingsmetoder 

Intervjustudien bygger på halvstrukturerad intervjuform vilket betyder att utgångspunkten är några 
teman eller frågeområden som behandlas med hjälp av underfrågor. Hur eller i vilken ordning man 
behandlar frågor och teman under själva intervjun har ingen betydelse (Kvale, 1997; Bryman, 2002). 
Den halvstrukturerade formen med öppna frågor ökar sannolikheten för spontana och oväntade svar. 
Detta speglar studiens induktiva, kvalitativa upplägg som inte syftar till att generalisera resultaten utan 
att ge kunskap om något specifikt. Oväntade resultat kan också ge upphov till nya forskningsfrågor 
som man inte har uppmärksammat tidigare.  

Intervjuguiden 

Intervjuguiden (se bilaga 2 och 3) består av fem frågområden med tillhörande underfrågor och 
prövades genom en provintervju några veckor innan de övriga intervjuerna. Frågorna visade sig 
fungera bra och därför användes samma guide i de följande intervjuerna. Ordningen på frågeområdena 
har varit beroende av den intervjuades berättelse men intervjuaren har varit noga med att få med alla 
frågeområden för att ha större möjligheter att jämföra och dra slutsatser av berättelserna.  
 Frågorna i undersökningen har varierat under intervjusituationen. Den inledande frågan om vilka 
skolor eleverna har gått på har haft som syfte att snabbt etablera en kontakt genom ett samtal om något 
konkret som är lätt att prata om. Därefter har frågor som Kvale (1997) beskriver som viktiga för en 
halvstrukturerad intervju använts. Sonderande frågor där intervjuaren försöker få mer detaljerade svar 
är exempel på det, ”Kan du berätta mer om det? ”Även tystnaden har utnyttjats för att ge respondenten 
tillfälle att tänka efter. Tolkande frågor har setts som en möjlighet för respondenten att bekräfta eller 
avslå intervjuarens förståelse av en utsaga. Trost (2005) är tveksam till den typen av frågor och 
förespråkar direkta frågor. Ledande frågor är viktiga att känna igen för att undvika dem i en 
intervjusituation (Trost, 2005; Kvale, 1997).  
 Frågorna bygger på undersökningsledarens förkunskaper inom läs- och skrivsvårigheter, egna 
erfarenheter från undervisning och en högskolekurs (7,5 poäng) i läs- och skrivsvårigheter. För att 



    
 
 

 16

kunna ställa frågor om ett visst område krävs att intervjuaren är insatt i ämnet så att frågorna är 
relevanta (Kvale, 1997). 

Transkribering  

Det finns många fördelar med att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. Det 
ökar möjligheten att göra en noggrann analys eftersom man kan lyssna på utsagan upprepade 
gånger (Bryman, 2002). Vissa etiska aspekter bör dock beaktas när man använder sig av de 
utskrivna intervjuerna. Man bör vara noga med hur man citerar, om man alls citerar, eftersom 
exakt talspråk ibland kan framstå som osammanhängande och leda till en känsla av obehag för 
de deltagande personerna i studien (Kvale, 1997; Trost, 2005). Citaten i den här undersökningen 
kommer därför inte vara exakta återgivningar av det transkriberade materialet utan modifierade 
för att passa skriftspråksformen bättre. 
 Alla intervjuer har spelats in i den här undersökningen. Det har inneburit goda 
möjligheterna till en noggrann analys och bidragit till tillförlitligheten i undersökningen. 
Transkriberingen har skett löpande i nära anslutning till intervjuerna. 

Tolkningen av intervjuerna 

I den här studien används inte begreppet tolkning i en djupare mening som i till exempel 
psykoanalys, när man tolkar djupare underliggande meningar. Begreppet tolkning sätts i 
undersökningen in i ett fenomenologiskt perspektiv där det är viktigt att beskriva världen som 
den upplevs av de intervjuade eleverna och göra deras upplevelse explicita. Båda begreppen 
tolkning och analys kommer här att användas som uttryck för samma sak. Kvale (1997) 
uppmärksammar skillnaden mellan analys och tolkning och menar att det senare snarare är 
kopplat till hermeneutikens djupare tolkningar av underliggande meningar. Han använder sig 
dock av båda termerna när han diskuterar bearbetning av en intervjusituation som han ser 
annorlunda på än till exempel ett terapisamtal med psykoanalytiska tolkningsambitioner.  
 Kvale (1997) ser fördelar med att redan under intervjuerna inleda tolkningsarbetet genom att 
intervjuaren sänder tillbaka och förtydligar den intervjuades berättelser. Den här typen av 
tolkningsarbete har använts under intervjuerna i studien. Trost (2005) menar att all tolkning ska ske 
efteråt i intervjuarens analysarbete och ser inte några vinster med ett tolkningsarbete under själva 
intervjun. 
 Tolkningarna utgår från ett fenomenologiskt synsätt men inspireras även av hermenutiken och 
dess idé om att pendla mellan delar och helhet. Hermeneutiken har framförallt utvecklats för att tolka 
texter men har sitt ursprung i fenomenologin (Kvale, 1997; Stensmo, 2002). Till skillnad mot 
hermenutiken som kan utgå från färdiga texter, omfattar en forskningsintervju både skapandet och 
tolkningen av en text (Kvale, 1997). Att försöka förstå och beskriva de intervjuades upplevelser så att 
de blir explicita kan beskriva tolkningsambitionen i studien. 
 Om resultatet av en intervjuundersökning ska bli läsbart måste det reduceras och kodas vilket 
innebär att data sorteras in i olika kategorier (Stensmo, 2002). Kodningsarbetet utmärks av två faser, 
den öppna (deskriptiva) och den axiella där den senare betyder att forskaren analyserar och tolkar det 
som man i första fasen har beskrivit och reducerat till olika kategorier. Den öppna kodningen 
bearbetas med hjälp av frågor som vad, vem, när, hur m.m. I den axiella kodningen försöker man sätta 
utsagorna i ett sammanhang för att upptäcka innebörder som är dolda för både forskaren och den 
intervjuade (Stensmo, 2002). 
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Kvale (1997) ger exempel på fem generella metoder för kvalitativ analys. Tolkningen av resultaten i 
den här studien tar viss hjälp av de här metoderna. Meningskoncentrering innebär att större 
intervjutexter reduceras till kortare och kärnfullare formuleringar medan meningskategorisering syftar 
till att koda intervjuerna i kategorier. Den narrativa struktureringen innebär ett försök att skapa ett 
sammanhang av olika fristående händelser som har berättats under intervjun. Meningstolkningen kan 
beskrivas som en motsats till meningskategoriseringen och används av uttolkaren när det finns 
misstankar om att den uppriktiga meningen eller utsagan hos den intervjuade döljs bakom det faktiska 
uttalandet (Kvale, 1997). Meningstolkning som metod har inte varit aktuell i den här undersökningen 
eftersom intervjuarens inställning till de intervjuades utsagor har varit tilltro snarare än misstro. Den 
sista metoden ad hoc, ses som den vanligaste formen av intervjuanalys och utmärks av att inte utgå 
från en standardmetod i analysarbetet utan ger möjlighet att använda olika tekniker där flera av de 
beskrivna metoderna kan förekomma (Kvale, 1997). Detta är utgångspunkten här. 
 

Undersökningens genomförande 

I ett tidigt skede av undersökningen kontaktades Dyslexiförbundet via mail, där sammanhang, syfte 
med intervjuerna och information om intervjuaren presenterades. Under telefonsamtal och 
mailkonversation formulerades gemensamt en efterlysning (bilaga 1) som sedan administrerades via 
Dyslexiförbundet. Svaren skickades direkt till undersökningsledaren. I efterlysningen återfinns syfte 
med undersökningen, deltagarnas uppgift och information om anonymitet. 
 Åtta intresserade personer svarade på efterlysningen och alla åtta bokades in för intervjutid. Tre av 
respondenterna hade fått information genom sin rektor på en gymnasieskola, i det här fallet var det 
rektorn som kontaktade undersökningsledaren och bokade lokal på skolan. De övriga fyra gick alla på 
skolor i olika kommuner i Mälardalsområdet och tog personligen kontakt med undersökningsledaren, 
antingen själva eller genom sina föräldrar. Dessa intervjuer genomfördes i bokade grupprum på lokala 
bibliotek men en av intervjuerna bokades i ett enskilt rum på elevens skola, efter förslag från elevens 
förälder. Undersökningsledaren tog i det här fallet kontakt med rektorn på skolan både för att 
presentera studiens syfte och för att få hjälp med att boka lokal.  
 Valet av lokal har setts som betydelsefullt i studien. Trost (2005) förespråkar en neutral plats för 
en kvalitativ intervju. Här har de intervjuade fått erbjudande om tid och plats på ett lokalt bibliotek i 
närheten av där de bor, samtidigt som de har fått möjlighet att ge egna förslag på plats om de så har 
önskat. Alla har föredragit att komma till den bokade lokalen framför egna förslag. Vid bokning av 
lokal har kravet på ostördhet varit viktigt och har vid alla intervjutillfällen tillgodosetts. 
 Alla intervjuade har fått missivbrevet (bilaga 4) om studiens syfte och genomförande, minst en 
vecka före själva intervjun, antingen via e-post eller ordinarie postgång (beroende på respondenternas 
önskemål). Där eleverna har varit under 16 år har föräldrarna ombetts förklara och läsa informationen 
så att allt ska vara klart och tydligt, till exempel möjligheten att avbryta intervjun när som helst. Det 
framgick också av informationsbrevet att intervjun skulle spelas in på band. Föräldrar och elever har 
fått ge sitt skriftliga samtycke till sitt deltagande. Det är något som Trost (2005) ser som en självklar 
procedur. Vid intervjutillfället gjordes en återkoppling till informationsbrevet och frågan om allt var 
klart och tydligt för den intervjuade ställdes innan intervjun påbörjades. Dagen innan intervjun 
skickades en påminnelse på via mail eller sms. 
 Den äldsta personen, 21 år, valdes ut till en provintervju ett par veckor innan övriga intervjuer 
genomfördes. Det gav möjlighet att pröva frågorna och intervjuguiden (bilaga 2 och 3) som visade sig 
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fungera bra. Trost (2005) anser att det är viktigt att använda insamlat material om det är av kvalitet 
och ser inga hinder i att använda en provintervju som har fungerat.  
 De övriga intervjuerna har fördelats på tre dagar. Vid ett tillfälle genomfördes två intervjuer direkt 
efter varandra men övriga har alltid haft minst en timmes mellanrum eftersom det har setts som viktigt 
att hinna reflektera efter och förbereda sig inför nästa intervju. Både Kvale (1997) och Trost (2005) 
ser det som ett viktigt tillfälle att till exempel skriva ned direkta intryck som intervjuaren har fått som 
inte finns att återfinna i inspelningen.  
 Vid intervjutillfället användes bandspelare vid inspelning och intervjuaren var tydlig med att 
berätta när inspelningen pågick. Kvale (1997) beskriver att den intervjuade ibland kan uppleva det 
som en slags tomhet när intervjun är slut och föreslår att intervjun rundas av med att erbjuda den 
intervjuade att ställa egna frågor eller ta kontakt senare om så önskas. Vid intervjuerna i studien 
uppmanades eleverna i slutet av intervjun att ställa frågor eller alternativt maila eller ringa om vad 
som helst de undrade över eller ville prata om. Chokladasken som delades ut efter intervjun 
uppskattades, och bidrog till en lättsam stämning och förhoppningsvis känslan av uppskattning för den 
egna intervjuinsatsen. Samma dag eller dagen efter har deltagarna/deltagarnas föräldrar fått mail eller 
sms där de tackas för sin insats. 

Tillförlitlighet 

I kvantitativ forskning utgör begreppen reliabilitet och validitet viktiga kriterier för 
mätningarnas pålitlighet. Eftersom kvalitativ forskning inte använder exakta mätmetoder på 
samma sätt som kvantitativ forskning har det diskuterats om begreppen är relevanta för 
kvalitativ forskning Reliabiliteten vid kvantitativa studier kan till exempel mätas genom att göra 
ett test vid två tillfällen. Om mätningen har hög korrelation, det vill säga har liknande resultat 
vid båda tillfällen bedöms reliabiliteten vara hög (Bryman, 2002). Trost (20025) ser inga 
fördelar med att använda ett sådant tillvägagångssätt för att mäta reliabiliteten vid kvalitativa 
intervjuer. Den här studien gör därför inga anspråk på reliabilitet som bygger på att få samma 
resultat vid en upprepad studie. Trost menar att kvalitativa intervjustudier intresserar sig för 
förändring och inte konstans mellan olika mättillfällen. Trovärdigheten utgör dock ett av de 
största problemen med kvalitativa studier. Ett sätt att öka trovärdigheten vid en kvalitativ 
intervjustudie är att visa hur frågorna är formulerade liksom tydliga reflektioner över etiska 
aspekter (Trost, 2005). I bilaga (2 och 3) återfinns den här studiens intervjuguide med 
tillämpade underfrågor för att öka trovärdigheten. De etiska aspekterna har också behandlats 
under en egen rubrik. 
 Kvale (1997) använder begreppet reliabilitet för kvalitativa forskningsintervjuer och 
diskuterar intervjuteknikens betydelse för reliabiliteten. Det är viktigt att intervjuaren är 
medveten om hur och vilka frågor som används så att inte svaren påverkas på ett oavsiktligt sätt.  
 Validiteten ingår i hela den process som betecknar en intervjuundersökning. Logiken i 
härledningen från teorin till undersökningens syfte, planering och intervjusituation där 
intervjuaren hela tiden bör kontrollera informationen från de intervjuade, utskriften måste utgöra 
en god översättning från talspråk till skriftspråk, analysens och tolkningens hållbarhet är 
exempel på hur valididiteten kan synliggöras (Kvale, 1997). 
 Alternativa kriterier för kvalitativa studier finns och respondentvalidering och triangulering 
är sådana begrepp som kan mäta tillförlitligheten i en kvalitativ studie. Respondentvalidering 
innebär att forskaren rapporterar resultaten till undersökningsdeltagarna och kan på så vis få 
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bekräftelse på att verkligheten har beskrivits på ett tillförlitligt sätt. Ett annat sätt är att använda 
flera metoder för att undersöka samma sak. I en intervjustudie kan olika kategorier av 
människor intervjuas för att beskriva ett fenomen ur olika perspektiv, så kallad triangulering 
(Bryman, 2002). Varken respondentvalidering eller triangulering har använts i den här studien. 
Eftersom intervjuerna har spelats in ger det elevernas berättelse en hög tillförlitlighet och 
behovet av respondentvalidering blir på det viset liten, även om det kan hända att någon skulle 
vilja kommentera eller utveckla sin berättelse om de hade fått möjlighet till det. Under intervjun 
har intervjuaren använt tekniken att vid vissa tillfällen ställt tolkande frågor för att få bekräftelse 
på att tolkningen har varit relevant och på så sätt förbättra tillförlitligheten. Att använda 
triangulering som metod har inte ansetts tillföra studiens syfte något. Elevernas upplevelser kan 
inte utvecklas genom att andra som till exempel lärare och föräldrar ger sin syn hur läs- och 
skrivsvårigheterna upplevs. 

Etiska aspekter 

Forskningsintervjun beskrivs av Kvale (1997) som ett samtal om ett tema som är av ömsesidigt 
intresse för båda parter. I sammanhanget är det viktigt för forskaren att vara medveten om den 
maktassymetri som råder i intervjusituationen (Kvale, 1997).  
 I föreliggande studie har intervjuaren haft ambitionen att se upplevelserna ur den intervjuades 
synvinkel, men samtalet har styrts av olika teman och frågor i en, i förväg planerad, intervjuguide. 
 I studien intervjuas barn och ungdomar som har haft svårigheter i skolan på grund av läs- och 
skrivsvårigheter. Intervjuaren bör vara uppmärksam på hur frågorna upplevs av de intervjuade så att 
de inte känner sig utsatta eller pressade. Förutom den maktassymetri som alltid finns mellan 
intervjuare och intervjuad råder i de här intervjuerna dessutom ojämnt maktförhållande mellan vuxen-
barn. Provintervjun med en vuxen (21-åring) avsåg bland annat att visa vad som kan upplevas som 
känsligt och svårt att prata om, som vägledning för de följande intervjuerna. 
 De forskningsetiska principer som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har 
utformat har fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

  I studiens efterlysning (bilaga 1) informerades barn och föräldrar om syftet med undersökningen, 
villkor för deltagande (informationskravet) och att deltagandet är anonymt. Banden med inspelningar 
förvaras på ett sådant sätt att bara intervjuaren har tillgång till dem. Inga namn, skolor, eller städer 
nämns och barnen garanteras total anonymitet (konfidentialitetskravet). De namn som finns i 
rapporten är fingerade. I ett särskilt brev informerades barn och föräldrar om rätten att avbryta sitt 
deltagande när man vill och att det är en självklarhet som inte kommer att bli ifrågasatt 
(samtyckeskravet). Föräldrarna fick möjlighet att förklara villkor och tillvägagångssätt för barnen före 
själva intervjusituationen. Information om nyttjandekravet fanns i efterlysningen och repeterades i 
informationsbrevet. Nyttjandekravet innebär att intervjuerna enbart ska användas till föreliggande 
studie och sedan kommer att förstöras. 
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Resultat 

 
I analysen av intervjuerna har fyra temaområden utkristalliserats. Utifrån dessa områden 
presenteras resultatet. Det första området, det pedagogiska stödet handlar om hur läs- och 
skrivsvårigheterna börjar för att sedan öka med tiden. I det andra området, föräldrarnas 
betydelse för stödet och självförtroendet intar läxor en central plats. Uteblivna stödåtgärder tar 
bland annat upp diagnosens betydelse för hur stödet utformas och det fjärde temaområdet 
slutligen, beskriver känslan av att alltid måste orka mer än alla andra. 
 Caroline (17 år) är den enda av de sex intervjuade som inte har diagnosen dyslexi. Hon fick 
inget pedagogiskt stöd för sina svårigheter någon gång under grundskolan. Nu i gymnasiet har 
hon fått erbjudande om att genomgå en utredning men säger i intervjun att hon inte orkar det 
just nu. Hon tror att det skulle vara bra med en diagnos i dyslexi inför eventuella 
högskolestudier.  
 De tre pojkarna i undersökningen (Marcus, 17 år, Emil, 14 år och Johan, 12 år) fick 
diagnosen i slutet av mellanstadiet, Lina (17 år) i ettan och Katarina (21 år) i slutet på nian.  
Marcus, Johan, Lina och Caroline har föräldrar eller mor- och farföräldrar som har dyslexi 
medan Emil inte känner till någon i hans släkt som har dyslexi. Katarina är adopterad och vet 
därför inte om det finns dyslexi i hennes släkt. 

Det pedagogiska stödet  

Är det pedagogiska stödet för läs- och skrivsvårigheter resultatet av ett medvetet val eller en 
godtycklig insats från skolan? 

Svårigheterna börjar 

Fem av de sex eleverna upplever att de hade svårigheter med läsning och skrivning på lågstadiet 
och halkade efter den ordinarie undervisningen i svenska på olika sätt, men Emil som går i åttan 
nu kommer inte ihåg några speciella problem med läsning och skrivning utan minns skolstarten 
som positiv. ”Lågstadiet var kul, åh, nu ska vi börja skolan, det var liksom kul” (Emil). 
 Carolines problem började på lågstadiet och hade från början svårt med läsningen. Hon 
tyckte inte om att läsa de små böckerna (med två rader på varje sida) som de hade i läsläxa för 
hon läste så sakta. Ingen lärare har reagerat på Carolines svårigheter att läsa och det var först på 
högstadiet som hon själv började förstå att det var någonting som inte stämde. Hon beskriver 
situationen på lågstadiet så här: ”… men sen när jag började läsa när jag var liten och så, blev 
det mera att jag läste sakta, alla var lite steget före mig. Så har det alltid varit, så än 
idag”(Caroline). 
 Johan hade stora svårigheter att läsa direkt i ettan och fick enkla meningar på ett papper 
som läsläxa istället för i läseboken som alla andra. 
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Jag hade inte bok, jag hade något papper, men jag ville ju också ha vanlig bok, det 
kändes ju konstigt att läsa så där lite. Man ville ju vara som alla andra. Mamma 
märkte det nog tidigare än jag, hon har sagt senare att hon ofta fick rätta när jag 
skrev (Johan).  

 
Linas mamma som själv har dyslexi, uppmärksammade tidigt Linas svårigheter med bokstäver 
och ljud och det medverkade till att pedagogiskt stöd sattes in redan i ettan. En äldre lärare 
ansvarade för Linas stödundervisning som var helt inriktad på läs- och skrivsvårigheterna. Lina 
minns det som väsentligt att hon fick arbeta i sin egen takt och tror att läraren var särskilt 
utbildad i svenska. Hon är glad över att hon så tidigt fick hjälp. Undervisningen var varierad och 
individanpassad. 
   

För det är ofta så när man ska lära sig svenska som dyslektiker, att det är viktigt att få 
göra det i sin egen takt och inte bli påpushad av prov och tester och sånt för det är 
ingenting som hjälper. Vi tog det så naturligt hela tiden. Läraren sa: Nu Lina går vi 
ut och läser, vi sätter oss i solen och läser ihop. 

 
Fyra av de intervjuade minns att de fick extra undervisning i svenska på lågstadiet. För 
Katarina, Marcus och Johan handlade det pedagogiska stödet framförallt om att få extra 
undervisning för att hinna lika långt i svenska som kamraterna i klassen, vanligtvis fick de gå 
iväg vid ett par tillfällen i veckan och arbeta enskilt med en extra lärare med samma uppgifter 
som de övriga i klassen. Marcus kommer ihåg att han under lågstadiet och en tid på 
mellanstadiet hade enskild undervisning där man inriktade sig på språkets form, ändelser och 
dubbelkonsonant.  
 Några av föräldrarna till de intervjuade reagerade över att läs- och skrivläxan på lågstadiet 
var så svår att genomföra. De har senare berättat för sina barn att de tagit kontakt med läraren på 
grund av detta. Katarina har starka minnen av det ofta blev konflikter omkring läxläsningen i 
lågstadiet.  
 

När man satt där hemma och skulle göra nån läxa i svenska till exempel så kunde jag 
bara bli jättearg och slänga boken i golvet precis när mamma kom in i rummet och så 
blev det mycket bråk på grunda av det (Katarina).  

 
Det framgår av intervjuerna att föräldrarna har dragit paralleller mellan barnets problem och den 
dyslexi som finns i släkten på nära håll.  
 Lina som nu är 17 år tror att kvalitén på hennes specialundervisning på lågstadiet har varit 
en förutsättning för att hon har lyckats så bra som hon har gjort i skolan eftersom hon har svår 
dyslexi eller ”grov” som hon själv beskriver det. Hon tycker att det är konstigt att det är så 
många lärare som inte verkar veta någonting om dyslexi och hur man kan hjälpa elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Lärare kan ibland till och med misstro eleverna och ifrågasätta om 
dyslexin är ett svepskäl få extra fördelar vid prov och rättningar. ”Man stöter ju på saker hela 
tiden, lärare som frågar: Du försöker inte åka snålskjuts på din dyslexi?” (Lina).  
 
Sammanfattning 
Alla har tidigt upplevt svårigheter i läsning och skrivning. De har kommit efter i läsandet direkt 
från ettan där lågstadieläraren ofta uppmärksammat detta och bidragit till att eleven har fått 
enskild undervisning. Fem av eleverna minns att fick gå iväg till en speciallärare på lågstadiet 
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för att i lugn och ro arbeta med samma skoluppgifter som de andra kamraterna. Några har 
upplevt att stödundervisningen har varit mer tydligt inriktad mot språkets form och man har 
arbetat med till exempel datorövningar, memory och dubbelkonsonant. 
Det har inte varit självklart vare sig för eleverna eller för lärarna, att den långsamma läs- och 
skrivutvecklingen kunde bero på speciella svårigheter som dyslexi. Föräldrarna däremot, har 
tidigt satt svårigheten i samband med dyslexi på grund av det har funnits i familjen. Emils 
föräldrar reagerade inte på hans svårigheter utan satte det i samband med ökad svårighetsgrad i 
skolan.  

När svårigheterna tar i 

I årskurs fyra har Katarina, Marcus, Emil och Johan upplevt att läs- och skrivsvårigheterna har 
ökat markant. Matematik, svenska och engelska var de svåraste ämnena. Johan tyckte att 
matematik var roligt fram till fyran då det blev för svårt och ämnet blev tråkigt. Marcus hade 
svårt att följa med i undervisningen och gick om årskurs fem för att komma ikapp. Emil tyckte 
fortfarande i fyran att matten gick bra men i åttan säger han att han inte klarar av den längre. 
 

Första gången när det verkligen tog i var väl i fyran. Flera konstiga ord, långa ord 
och det började bli annorlunda ord än det var på lågstadiet. Det blev segare och 
segare. Det var mest svenska och engelska som det tog i andra ämnen som matte där 
det kanske bara var något lästal då och då där gick det bra och var inte så svårt. Det 
var så lite text ändå. Nu i åttan klarar jag inte av matten, jag kan inte lära mig 
multiplikationstabellen (Emil). 
 

Lina som har varit medveten från början om sina svårigheter minns inte någon särskild tid där 
svårigheterna plötsligt blir ett uppenbart hinder i skolarbetet. 
 Det var först på högstadiet som Caroline började reflektera över varför hon hade så svårt att 
förstå och att det kanske fanns hjälp för henne. Det var i samband med att hennes mamma och 
mormor hade funderat på om Caroline kanske hade dyslexi som sin morfar. Under tidigare 
skolår kände hon att hon var annorlunda för att hon inte förstod som de andra. ”…jag sa alltid 
att jag var trög, trögfattad och undrade varför jag var så trögfattad. Jag tänkte att jag var 
efterbliven, det måste var någonting fel när jag inte kan läsa en bok” (Caroline). 
 Sista året i nian fick Caroline särskilda uppgifter att läsa på i sitt språkval för att kunna få 
godkänt. Under hela högstadiet hade hon haft stora svårigheter med just spanska, som var 
hennes språkval och ser slutbetyget som lättförtjänt eftersom hon menar att hon inte alls var på 
samma nivå som sina klasskamrater.  
 

Mina kompisar [de som hon läste spanska med] skrattade åt mig och sa: gör du det 
där nu! Men jag fick ta bort allt det där och tänka på att bara försöka skriva och 
lämna in så att det blir godkänt ( Caroline). 

 
Nu på gymnasiet upplever Caroline att hon och hennes mamma att Caroline får adekvat stöd för 
sina svårigheter. Här har hon [och Lina som går på samma gymnasieskola] fått tillgång till ett 
litet rum där hon kan läsa i lugn och ro. Hon får även komplettera muntligt om hon misslyckas 
på prov. ”Det är jättekul nu, jag mår mycket bättre. Det är just att vårt stöd, alltså vår rektor och 
lärare som vet om det så det känns jättebra” (Caroline). 
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Även Marcus och Katarina upplevde att de verkliga stödinsatserna sattes in i nian, sista året i 
grundskolan. För Marcus del fick han hjälp av en särskild lärare i svenskan för att kunna skriva 
klart texter som skulle lämnas in för att kunna få godkänt i slutbetyg i svenska. De arbetade 
tillsammans vid Marcus dator med texterna. Han har också haft tillgång till kompensatoriska 
hjälpmedel som alphasmart2 och Daisyspelare för att kunna lyssna på inlästa böcker men tyckte 
inte att de gav den hjälp han behövde.  
”Jag minns att jag inte tyckte om de där sakerna över huvud taget. Det var så långsam text som 
lästes upp plus att bilderna förklarades vilket ju är bra om man är blind” (Marcus).  
Däremot beslutet att han skulle få tillgång till en dator i nian beskriver han som betydelsefullt 
vilket är den enda åtgärden han minns beslutades. 
 Katarina minns högstadiet som ett enda stort rop på hjälp där hon hade väldigt svårt att 
komma igenom med godkända betyg i särskilt kärnämnena svenska, engelska och matematik. 
Hon upplevde det som att den hjälp hon fick var i nian och den kommer hon ihåg som kaotisk 
och luddig. Hon känner inte till att hon någonsin har varit med och upprättat ett åtgärdsprogram. 
I matten sa hennes lärare att hon bara skulle jobba på extra hemma i matteboken. Både hon och 
hennes föräldrar ville ha mer hjälp från skolan. Katarina minns alla möten under nian som 
förfärliga. ”Varje sånt där möte knäckte ju mig då. Jag kommer ihåg att jag kapslade in mig 
under varje möte. Det var flera möten som jag bara satt och grät också, för jag var så trött på 
det” (Katarina).  
I slutet av nian fyra veckor innan skolavslutning fick Katarina diagnos i dyslexi.  
 Även Emil upplever möten där man diskuterar hans svårigheter som mycket jobbigt. ”Jag 
gillar inte möten (…) jag vägrar och drar iväg någonstans för jag vill verkligen inte gå på såna 
här möten mer” (Emil). 
 Efter att Johan hade fått sin diagnos i dyslexi fick han enskild undervisning ett par timmar i 
veckan hos en speciallärare. Där fick han arbeta med svenska, matte och so och möjlighet att 
göra nationella proven med längre tid och uppförstorade texter. Han fick också en Alphasmart 
för att skriva på när han inte orkade skriva för hand. ”Det var ganska bra med den [Alphasmart], 
skönare att skriva” (Johan). Däremot upplevde Johan det som ett problem att han inte fick 
använda miniräknare på mattelektioner och prov. Han har alltid haft svårt att lära sig 
multiplikationstabellen och uppställningar som liggande stolen i division och ser miniräknaren 
som ett bra hjälpmedel i matematiken. Även Emil, Katarina och Caroline nämner svårigheten att 
lära sig multiplikationstabellen som ett hinder i matematiken men har inte fått använda lathund 
eller miniräknare som hjälpmedel för detta. 
Nu när Johan går i sexan på en högstadieskola har han blivit lovad en egen dator, något som han 
ser fram emot eftersom han tycker det är särskilt jobbigt att skriva för hand. Han får också stöd i 
form av extraundervisning i en liten grupp dit han går fyra dagar i veckan och arbetar med 
läsning och skrivning. 
 Emil fick extraundervisning i en liten grupp och tillgång till en dator efter att han hade fått 
sin dyslexidiagnos i sexan. Det är cirka tre till fyra elever i den lilla gruppen som alla har läs- 
och skrivsvårigheter. Han har upplevt det som ganska skönt att gå iväg till gruppen men gör det 
inte lika mycket nu i åttan eftersom det har kommit en ny lärare som inte är lika bra som den 

                                                      
2 Alpha Smart är en bärbar digital anteckningsbok särskilt utformad för att arbeta med 

ordbehandling i klassrummet. 
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förra. Han tycker inte om hennes sätt att rätta när han läser och hon ger det rätta svaret istället 
för att låta honom själv försöka i lugn och ro. ”… och så rättar hon direkt istället för att vänta 
och säga nej, försök igen… så säger hon rätt svar och är på mig hela tiden. Vissa lektioner 
hjälper hon inte alls” (Emil). 

Åtgärdsprogram 

Under intervjuerna diskuterades åtgärdsprogrammets betydelse för elevernas stöd för sina 
svårigheter. Det visade sig att av de sex intervjuade ungdomarna var det bara Lina som hade 
någon upplevelse av att vara delaktig i att upprätta åtgärdsprogram omkring sina läs- och 
skrivsvårigheter. Från fyran till nian gick hon på samma skola där man arbetade aktivt med en 
Indivudell Utvecklingsplan där alla åtgärder och mål skrevs in och följdes upp regelbundet. 
Särskilt minns hon åtgärden som handlade om att hon skulle sänka kraven på sig själv. Hon har 
alltid velat lyckas bra i skolan och har haft svårt att sluta och känna sig säker på att hon kan.  
 Caroline har för första gången på gymnasiet deltagit i ett möte där man har upprättat ett 
åtgärdsprogram som har medfört att hon har lättare att genomföra sina studier. 
 Marcus tror att beslutet att han fick datorn i nian kan ha varit en åtgärd i ett åtgärdsprogram.  
 
Sammanfattning 
I fyran är det flera av de intervjuade som upplever att svårigheterna har ökat och blivit ett 
problem som förut inte var lika tydligt. Det är framför allt i so-ämnen, där många nya ovanliga 
ord och begrepp dyker upp, och i matten där läs-talen ökar i svårighetsgrad som svårigheterna 
blir synliga. De som tidigare har upplevt matte som ett roligt ämne på lågstadiet börjar nu i 
fyran tycka att det är svårt och tråkigt ämne. Multiplikationstabellen upplevs som många som ett 
hinder eftersom de har mycket svårt att lära sig den och inte får ta hjälp av lathund under 
lektionerna. 
 Pojkarna fick alla sin diagnos någon gång under mellanstadiet och har fått mer hjälp efter 
diagnosen. Hjälpmedlen har bestått av kompensatoriska hjälpmedel som handdator och 
möjlighet att få längre tid i provsituationer. Upplevelsen av handdatorn Alphasmart är olika hos 
de intervjuade. Johan tycker att det har varit ett bra hjälpmedel medan Marcus föredrar en riktig 
dator. Emil och Lucas går i en liten grupp med andra som har läs- och skrivsvårigheter. De 
tycker att de får hjälp där och har positiva upplevelser även om Emil upplever en försämring 
sedan hans tidigare lärare har slutat. När diagnosen har satts sent eller inte alls har skolgången 
blivit väldigt svår och har fått konsekvenser för avgångsbetyget i nian. Det är bara pojkarna som 
har upplevt tillgång av kompensatoriska hjälpmedel. 
 Under högstadiet verkar stödet vara beroende av de enskilda lärarnas förståelse och vilja att 
erbjuda extra tid före. Det har skett i form av stödjande och uppmuntrande samtal där hjälp inför 
proven har setts som en viktig del av eleverna. Att göra prov under längre tid och få möjlighet 
att komplettera muntligt är exempel på stödjande åtgärder som är vanliga på högstadiet och som 
både pojkar och flickor tycker har varit betydelsefulla för att nå målen i skolan.  
Flera av eleverna, även de utan diagnos, har upplevt att skolan har satt in extra resurser i nian 
för att eleverna ska klara målen för årskursen. Man har inte upplevt det som att stödet sätts in 
för att utveckla kunskaperna i första hand utan för att nå målet godkänd i kärnämnena svenska, 
engelska och matematik i slutbetyg. 
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 Lina är den enda av ungdomarna som har upplevt delaktighet i åtgärdsprogram, de övriga 
kommer inte ihåg att de har haft åtgärdsprogram. Katarina och Emil har däremot deltagit i 
extramöten som skulle kunna vara relaterade till åtgärder men deras upplevelser av dessa möten 
är mycket negativa. 
 Emil och Katarina upplever möten där man diskuterar deras svårigheter som besvärliga och 
har dåliga erfarenheter av dem. 

Ett betydelsefullt bemötande 

Eleverna upplever att lärarna har och har haft stor betydelse för lärandet och det pedagogiska 
stödet. De sex intervjuade beskriver i stort sett sina lågstadielärarna som förstående och snälla 
men har många gånger upplevt lärarnas oförståelse för sin situation på mellanstadiet och 
högstadiet. Markus och Lina har starka upplevelser av lärare som premierade snabbt inlämnade 
läs- och skrivuppgifter vilket är extra svårt för den som har dyslexi. I fyran fick eleverna i 
Marcus klass vid ett tillfälle gå tidigare till idrotten när de var klara med uppgiften.  
 

Då minns jag att jag tänkte: Jag sitter inte här och skriver den här dumma saken 
istället för att gå till idrotten. Jag minns att jag bara gick och att läraren sa att jag inte 
fick göra det men jag bara gick (Marcus). 

 
Känslan av maktlöshet inför skolans krav kommer ofta till uttryck i samband med prestationer 
av olika slag. Läraren i Linas klass delade vid ett tillfälle ut fina skrivböcker till eleverna när de 
var färdiga med vissa uppgifter. ”Alla fick såna här böcker, en jättefin bok med färger och allt, 
men jag blev ju aldrig klar med alla de där uppgifterna så jag fick ingen bok” (Lina). Inför ett 
rättstavningsprov i tvåan hade Lina pluggat så mycket hon kunde för att få en guldstjärna. 
 

Så får man tillbaka provet och så var det typ tre rätt av hur många frågor som helst. 
Jag kommer ihåg att jag gick in och satte mig i torkskåpet och tänkte att nu ger jag 
upp det är inget kul (Lina). 

 
Lärarnas engagemang och intresse är avgörande för hur eleverna upplever ämnet och i viss mån 
vilket stöd de får. De praktiska ämnena som hemkunskap, idrott och musik upplevs av alla de 
intervjuade som roliga.  
 

Jag tyckte ju om idrotten, inget skriva bara gå ut och då hade jag samma 
förutsättningar som alla andra. En lärare som alltid kommer att betyda väldigt 
mycket minns jag för mig han tog mig som person och inte som dyslektiker, han 
vågade fråga, vågade fråga såna frågor som man inte vågar fråga. Han fick mig att 
känna mig som en i klassen, det var stort (Lina). 

 
Lina har alltid känt att hon har haft stöd för sina svårigheter. På låg- och mellanstadiet fick hon 
gå iväg till en liten grupp eller han enskild undervisning och ibland kom en resurslärare in i 
klassen för att hjälpa Lina. Senare på högstadiet har det viktigaste stödet varit de ordinarie 
ämneslärarnas stöd i form av samtal i anslutning till prov och uppbackning. ”Det är inte det 
viktigaste att få längre tid på prov och hjälp med att läsa, det viktigaste är att du får en push i 
ryggen av en lärare som finns där och ställer upp för dig” (Lina). 
”…och svenska är ganska kul för då får jag gå till Inger, hon har ju sagt också att om jag 
behöver hjälp med något så kan jag bara komma till henne” (Johan). Alla utom Katarina 
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uttrycker att engelska alltid har varit ett svårt ämne. Trots att Johan tydligt uttrycker att engelska 
är svårt, beskriver han det som ett roligt ämne. Han tycker läraren är bra och han känner sig 
delaktig.  
 

Engelska har jag riktigt svårt med, där kan jag inte stava så har jag svårt att säga saker 
och läsa. Där har jag svårast. (…) Engelska är också roligt, min lärare hjälper till ganska 
mycket som idag när vi fick jobba fyra stycken, då behövde jag inte skriva, alltså jag 
skrev typ ett och ett halvt papper sen fick jag hjälpa de andra att hitta rätt svar i texten, 
istället för att själv skriva allt (Johan). 
 
Min svenska lärare i fyran och femman hjälpte mig mycket. Hon var glad, trevlig och kom 
ofta med idéer. Hon liksom pushade på, särskilt mitt skrivande. Det sista året i nian då kom 
det en ny lärare som fick igång mig och det var väl liksom det som gjorde så att jag fick G i 
svenska (Marcus). 
 
Bra lärare sätter sig ner och pratar med en och frågar, lyssnar och låter en tänka färdigt i 
lugn och ro om det har blivit fel. De som inte är så bra tror jag ofta glömmer bort att du har 
dyslexi så jag får ofta säga till dem (Emil). 

 

Caroline upplevde läraren som en grindvakt till den lilla undervisningsgrupp i högstadiet, som 
hon ville börja i för att få hjälp med skolämnena. Caroline pratade mycket och tyckte själv att 
hon hade svårt att koncentrera sig. Hennes mentor, som också var hennes matte-lärare, menade 
dock att det inte fanns någon anledning till extra stöd och att svårigheterna berodde på att 
Caroline var pratig. Efter att ha tagit upp frågan om en liten studiegrupp två eller tre gånger gav 
Caroline och hennes mamma upp med följden att det gick sämre för henne i skolan. ”Om man 
har svårigheter och inte fattar då struntar man hellre i allt om man inte får hjälp” (Caroline). Till 
slut blev Caroline godkänd i matten i nian och hon säger att hon fick kämpa hårt men också att 
hennes matte-lärare hjälpte henne när tillfälle gavs. ”Hon [matteläraren] hjälpte ändå mig 
väldigt mycket när hon kunde på lektionerna. Det var ju ändå ganska bra att hon kunde hjälpa så 
gott hon kunde, vi var ju ändå en ganska stor klass” Caroline). På gymnasiet har Caroline fått 
göra nationella proven i matte i ett eget rum och lyckades bättre än hon gjort någonsin förut och 
fick G+.  
 
Sammanfattning  
Resultatet i undersökningen bygger på ungdomarnas upplevelser av det pedagogiska stödet 
vilket betyder att ju äldre man blir desto svårare kan det vara att i detalj minnas hur det gick till 
för flera år sedan.  
 Lärarnas bemötande visar sig vara viktigt för elevernas möjligheter att lyckas inom ämnet. 
Även ett teoretiskt ämne som biologi som kräver en hel del instudering kan fungera om läraren 
är förstående inför elevens behov. Lärare som tar sig tid att lyssna, fråga och upprättar en 
relation med eleverna ses av eleverna som nyckeln till framgång. 
Det visar sig också att lärare kan ha stort inflytande på hur stödet fördelas. Carolines önskemål 
om att få börja i en liten grupp avslogs av hennes mentor (mattelärare) som inte ansåg att hon 
hade några specifika svårigheter. Läraren tog alltså beslutet om att avslå hennes önskemål utan 
stöd av någon utredning eller elevvårdskonferens. 
De pedagogiska insatserna är ofta ett resultat av föräldrarnas aktiva insats snarare än en 
medveten åtgärd i skolans organisation. 
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Föräldrar – en oumbärlig resurs 

Resultatet i studien visar att föräldrarna särskilt mammorna, på olika sätt har varit drivande för 
att deras barn ska få stöd för sina svårigheter i skolan. Alla de tre pojkarna nämner att deras 
mammor har kontaktat skolan om och om igen för att hjälpa sitt barn att få tillgång till 
kompensatoriska hjälpmedel som till exempel tillgång till en dator. ”Det var alltså mamma som 
tjatade från sexan sjuan tror jag. Till slut fick jag en dator att skriva på men det var först i nian” 
(Marcus). 
 Det är oftast föräldrarna som först har insett att någonting är fel och kontaktat skolan och 
lärare. ”Det var väl min mamma som har drivit det hela eftersom hon från början har förstått att 
det var något knas” (Katarina). 
 Emils mamma trodde att det var dyslexi som var orsaken till problemen men Emils 
hjälplärare menade att Emil var för bra för dyslexi. För att Emil skulle få hjälp kontaktade hans 
mamma rektorn som gick med på att låta Emil göra en utredning. ”Det var jag och mamma som 
verkligen ville veta. Vi tyckte att det kan inte vara något annat när det verkligen är jättesegt att 
läsa, skriva, stava och sånt där”(Emil). När väntetiden visade sig vara väldigt lång på Karolinska 
såg Emils mamma till att han fick sin diagnos någon annanstans vilket gjorde att han fick 
diagnosen i sexan istället för senare. 
 Carolines mamma försökte få in Caroline i den lilla gruppen på högstadieskolan men 
misslyckades. Hon har ett tydligt minne av att mamman var väldigt besviken och vädjade till 
rektorn att låta henne gå där. Mamman hade pratat både med Carolines mentor och rektor som i 
sin tur hänvisat till att mentorn skulle fatta beslutet. I efterhand har Carolines mamma berättat 
att hon länge misstänkte att det kunde vara dyslexi.  
 Alla de intervjuade har upplevt att de har känt sig annorlunda och att det är något fel på 
dem, särskilt under de första åren i skolan innan de fått diagnos. Ungdomarna har känt stöd från 
sina föräldrar som förklarat att det handlar om läs- och skrivsvårigheter eftersom det har varit 
föräldrarnas uppfattning, något de inte alltid fått stöd för från skolans lärare eller ledning. I 
Katarinas fall fick hon och hennes föräldrar inte skolans stöd för sina läs- och skrivsvårigheter 
förrän i slutet på nian då hon fick sin diagnos.  

 
Jag kommer ihåg hur hon förklarade klart och tydligt att jag inte var dum i huvudet. 
Det var ganska tidigt någonstans på lågstadiet. Jag blev så frustrerad och arg och måste 
ha tänkt någonting sånt där att jag var dum i huvudet och inte som alla andra 
(Katarina). 

 

Läxor 

Ungdomarna har genom hela skoltiden varit beroende av sina föräldrar för att klara 
läxläsningen. De beskriver alla hur föräldrarna har deltagit vid läxläsning från lågstadiets läs- 
och skrivläxor till högstadiets plugg inför prov och läxförhör. Under mellanstadiet och 
högstadiet har många föräldrar läst och förklarat texter och hjälpt till att besvara frågor inför 
prov. 
 När Caroline pluggar till läxor och prov är det fortfarande hennes mamma som läser för 
henne när det är långa texter som till exempel i SO-ämnen. De går igenom texten tillsammans 
och hjälps åt med anteckningar, hennes mamma förklarar också texten för henne. ”Min mamma 
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läser för mig om och om igen. Så det är liksom fortfarande som när man var liten men det är 
jättebra, förr eller senare sitter det”(Caroline). 
 Marcus som också går på gymnasiet upplever har läst mycket läxor med sin mamma, när 
han var yngre delade de upp läsläxan och läste högt varannan sida. Nu i gymnasiet vill han helst 
inte ta hjälp av sin mamma. 
 Särskilt flickorna i undersökningen uttrycker tydligt en medvetenhet och tacksamhet mot 
sina föräldrar för deras hjälp och stöd under skoltiden.  
 

Mina föräldrar var den drivande kraften, jag förstår inte var de har fått den kraften 
ifrån för det har varit lika jobbigt för dem som det har varit för mig, så utan dem 
hade jag inte kommit dit där jag är idag (Katarina). 

 
”Utan mina engagerade föräldrar hade jag aldrig klarat mig så bra” (Lina). 
 Caroline har två bröder, en yngre och en äldre, och båda är väldigt duktiga i skolan. Därför 
är Caroline glad över att hennes mamma uppskattar alla hennes skolprestationer trots att hon 
ibland har svårt att nå upp till godkänd. Hon förstår att det stärker hennes självförtroende att ha 
en mamma som stödjer henne fullt ut. ”Det känns ju jätteskönt att ens förälder blir glad för att 
man får godkänt, jag blir ju mycket mer motiverad än om hon skulle sucka och säga men åh, 
Caroline...” Caroline är också medveten om att det är en stor lättnad för hennes mamma när hon 
nu på gymnasiet får mer hjälp än tidigare. ”Hon är ju ändå ensam med tre barn, så det blir ju 
mycket att tänka på och hjälpa mig med läxor och allting” (Caroline). 
 
Sammanfattning 
Alla de intervjuade menar att föräldrarna, kanske i synnerhet mammorna, har drivit frågan om 
det pedagogiska stödet under hela skoltiden. Det är föräldrarna, inte skolan som har 
uppmärksammat problemen först och kontaktat skolan för att få hjälp. Det framgår av 
intervjuerna att skolan i flera fall har förminskat problemen och inte agerat för att utreda 
problemen med elevernas svårighet att förstå och följa med i skolarbetet. I Emils fall hade det 
tagit längre tid att få den hjälp som diagnosen innebar om inte hans mamma aktivt hade skyndat 
på utredningen.  
 Ungdomarna är medvetna om föräldrarnas betydelse för deras möjligheter att klara av 
läxläsningen. Det innebär samtidigt en beroendeställning till föräldrarna. Caroline tycker 
fortfarande att det fungerar bra att läsa läxor med sin mamma medan Marcus helst inte vill ha 
den hjälpen längre. Även i stödet för självkänslan har eleverna varit beroende av att föräldrarna 
kunnat förstå och förklara att det handlar om dyslexi och att de inte är ”dumma i huvudet”. 
Föräldrarna har gett sitt stöd utifrån sin egen känsla av att det borde vara dyslexi utan stöd från 
skolan i sin uppfattning. 
 Caroline, Lina och Katarina uttrycker tydligt en medveten insikt i att deras dyslexi har 
medfört mycket extra arbete för deras föräldrar och är tacksamma för den hjälpen.  

Uteblivna stödåtgärder  

Är det uteblivna stödet en grogrund för dåligt självförtroende? Intervjusvaren pekar på ett 
samband. Katarina och Caroline har gått igenom hela grundskolan utan diagnos eller riktat stöd 
för sina svårigheter. Stödet var i de flesta fall beroende av om lärarna ansåg det som en 
nödvändig åtgärd eller inte.  
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Lärarna trodde ju inte på mig och då inbillade man sig själv att det kanske inte var så, utan bara 
jag som inte är duktig bara. Då blir man ju nästan hjärntvättad och då började mamma också tro 
att det kanske inte var så farligt (…) jag var alltid så jättedålig, i engelska är jag jätteusel på 
allting (Caroline). 
 

När det inte finns ett tydligt åtgärdsprogram eller ställningstagande från skolan som bekräftar 
svårigheten blir följden att eleverna själva tar på sig ansvaret för sina tillkortakommanden och 
upplever det som att de inte är tillräckligt duktiga. De får uppfattningen att om de bara hade 
ansträngt sig lite mer hade de lyckats i skolan. Flera av ungdomarna verkar tidigt ha grundlagt 
ett dåligt självförtroende som fått konsekvenser för hela skoltiden. Oro inför framtiden på grund 
av bristande tro på den egna förmågan uttrycks i intervjuerna. Två pojkar och två flickor säger 
om sig själva att de är dåliga, att de inte kan eller att de har upplevt att det är något fel på dem. 
”I ettan var jag dålig på att läsa och i trean var jag dålig på att skriva fast det märktes typ lite 
mer i fyran då började det bli svårare” (Johan). 
 I takt med att svårigheterna tilltar blir skolan tråkigare. Katarina minns hela 
grundskoleperioden som en hatperiod och Emil säger så här: ”Men det blir ju tråkigare när man 
kan mindre och mindre för att jag kan nästan ingenting då är det jättetråkigt i skolan” 

Språkval/gymnasieval 

Läs- och skrivsvårigheterna har för alla de intervjuade blivit extra tydliga i ämnet engelska 
undervisningen på mellanstadiet. Det har medfört att Marcus, Emil, Johan och Katarina valde 
utökad engelska-svenska i sexan eller sjuan istället för ett modernt språk. Valet har styrts av 
lärare som avrått dem från att läsa ytterligare ett språk. Ungdomarna har inte känt sig delaktiga i 
valet även om de menar att det nog var ett bra beslut eftersom de nog inte hade klarat av att läsa 
ett modernt språk och ser det också som en lättnad i skolarbetet att slippa ytterligare ett ämne 
med läxor och prov. ”Man fick välja mellan spanska och franska, men jag var tydligen så dålig 
på engelska så jag fick ha svenska och engelska” (Marcus). 
 

Först ville jag ju ha franska, men jag skulle inte klara av det och sen så hade mamma 
och rektorn pratat och då fick jag engelska och svenska. (…) Jag är intresserad av 
franska fortfarande men det är ganska skönt att gå på engelska –svenska också (Johan). 
 

Både Marcus och Johan tror att det skulle ha varit roligt att läsa ett modernt språk, Marcus kan 
ibland känna sig utanför i kompisgänget på grund av att han inte läser ett modernt språk. 
 Lina blev också avrådd av flera lärare i sexan men valde ändå spanska och läser nu steg fyra 
i spanska på gymnasiet.  
Alla de intervjuade har funderat på framtida yrkesval, även de yngre. De menar att det är 
självklart att deras svårigheter att läsa och skriva påverkar dem när de tänker vilket yrke de kan 
tänka sig i framtiden.  
 Katarina är glad över att få delta i intervjun om sina upplevelser och tycker att alla blivande 
lärare borde göra en liknande intervju för att förstå vad det innebär att ha dyslexi. 

Diagnosen medför ökat självförtroende 

Att få en diagnos har medfört ett ökat självförtroendet hos ungdomarna i studien. Framförallt 
oron över vad det är som inte stämmer försvinner.  
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Lina fick sin diagnos tidigast av alla och har tack vare den fått riktat stöd för sina svårigheter 
redan från lågstadiet. Hon har alltid vetat att hon har dyslexi och förstått att det har varit svårt 
för henne i skolan på grund av det.. Det har gjort att hon har vågat berätta att hon har dyslexi 
och fått ökad förståelse av kamrater och lärare genom hela grundskoletiden. Hon har varit 
fokuserad på att det är mycket jobb för henne och säger själv att hon har stora krav på sig själv 
att klara skolan med bra betyg men har också ställt krav på att skolan ska hjälpa henne. 
 De svårigheter Lina har stött på menar hon har stärkt henne. Språkvalet i sjuan är ett 
exempel på det. Trots att flera lärare avrådde henne från att välja spanska litade hon på att hon 
skulle klara det och kunde gå emot auktoriteterna. Lina har medvetet övat positiva egenskaper 
(som att uttrycka sig muntligt till exempel) för att höja sitt självförtroende. 
 Katarina som till skillnad mot Lina, fick sin diagnos så sent som i slutet på nian menar att 
det var först efter diagnosen som hon fick bättre självförtroende.  
 

Alltså skillnaden då och när jag började i gymnasiet och även idag, är det att jag inte 
tycker att jag är dum i huvudet längre, det är inget jag skäms för, jag har absolut inga 
problem att berätta det (Katarina). 

 
Emil är en av dem som tycker att tiden före diagnosen var jobbig. Han fick inte samma stöd från 
sina föräldrar, som de övriga i undersökningen har fått, vilket beror på att ingen i hans släkt har 
dyslexi. Det medförde att hans föräldrar inte förrän i slutet på mellanstadiet började fundera på 
dyslexi. ”Innan jag visste [att han hade dyslexi] visste jag inte vad det var som var fel på mig, 
liksom inget hände” (Emil). 
 
Sammanfattning 
De som upplever att stödinsatserna har satts in sent eller inte alls uttrycker bristande 
självförtroende inför den egna förmågan i skolsammanhang. När de egna svårigheterna inte tas 
på allvar och man inte blir trodd, ger det upplevelsen av att inte vara tillräckligt duktig eller att 
ha gjort sitt bästa. Undervisningen får motsatt effekt, man lär sig att man inte kan. Lärare och 
rektor har haft stort inflytande på språkvalet i sexan och sjuan där eleverna har haft liten 
delaktighet. Eleverna har accepterat att de inte kan förvänta sig att klara språkstudierna vilket 
kanske har påverkat deras självförtroende. Både språkval och gymnasieval har påverkats av läs- 
och skrivsvårigheterna. 
 Diagnosen har för alla inneburit en lättnad över att förstå varför det har varit så svårt i 
skolan. Den har också medfört att man vågat berätta om sina svårigheter. En tidig diagnos som i 
Linas fallverkar han gynnsamma effekter för självförtroendet. Hon har också haft höga 
förväntningar på sig själv vilket har lett till goda studieresultat.  
 Elevernas upplevelse av uteblivna en upplevelse är ofta starka.  

Att orka göra mer än alla andra 

Extra pluggande till prov och läxförhör har påverkat fritiden för ungdomarna i studien. Särskilt 
flickorna som nu går på gymnasiet, uttrycker att skolarbetet är väldigt krävande. De relaterar 
ofta till betyg när de pratar om hemarbete. Ansträngningarna för att nå godkända betyg i nian 
förknippas med stora ansträngningar som i Katarinas fall hjälpte henne att lyckas få godkänt i 
svenska och engelska men inte i matematik. Konsekvensen blev att hon måste välja Individuella 
programmet på gymnasiet. ”Jag pluggade som en gud vet vad i svenska sen så klarade jag det 
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men matten klarade jag ju inte så jag gick ju ut utan fullständiga betyg” (Katarina). Hon har 
funderat på att läsa upp det senare men känner att hon inte har den orken som krävs. 
 Att behöva ägna mer tid än andra för att få samma resultat eller till och med sämre har gjort 
att både Caroline och Lina har känt sig utanför och har svårt att komma bort från känslan av en 
orättvis situation.  
 

Jag kan ha suttit och pluggat jättemycket och så kommer en kompis och har pluggat tre 
timmar dagen innan och kanske får lika bra som jag eller bättre, då känner jag att jag 
får ont i magen och blir jätteledsen och bara gråter (Caroline). 

 
Att få sämre betyg för större ansträngning medför prestationsångest och känslan av att inte göra 
tillräckligt. Lina har alltid känt att hon haft stora krav på sig själv och har haft svårt att sluta 
plugga eftersom hon kan känna sig säker på att hon kan. Nu har hon tidsbestämt sitt pluggande 
för att må bättre. Caroline känner sig ofta trött på kvällar och helger och tycker att hon borde 
plugga mer för att få bättre betyg. 
 Pojkarna uttrycker inte samma oro för att inte prestera tillräckligt bra men tycker att fritiden 
under grundskolan har blivit påverkad av extra läxläsning. De nämner inte heller svårigheten att 
få lika bra betyg som orsak till att känna sig utanför. Marcus tycker särskilt fritiden blev 
påverkad av läsläxor den tiden då han skulle lära sig läsa från tvåan till femman. Emil tycker att 
det är för jobbigt att göra läxor hemma och försöker på något sätt klara av dem i skolan på 
lektionerna och tror att han är för lat för att göra läxorna hemma. Hans föräldrar har hjälpt 
honom med läxläsning, främst genom att läsa högt ur kursböckerna. 
 Johans upplevelse av extra arbete som är svårt att orka med är när han får göra om 
skrivuppgifter som är för korta eller när han inte har skrivit tillräckligt snyggt.  
 
Sammanfattning 
Betygen intar en central plats i flickornas berättelser. De måste plugga mer än andra för att få 
samma betyg och deras egna prestationskrav gör att de tycker att de borde göra mer.  
 Två av pojkarna är mycket yngre och har ännu inte fått betyg vilket kan vara anledningen 
till att inte tycker att skolarbetet är lika arbetsamt. 
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Diskussion 

Ämnet för undersökningen är hur sex ungdomar har upplevt det pedagogiska stödet som de har fått för 
sina läs- och skrivsvårigheter. 
Centrala frågeställningar är när det pedagogiska stödet sätts in, vilka som varit drivande i processen 
och vilka konsekvenser som svårigheterna orsakade av dyslexi har inneburit för fortsatta studier. 

Metoddiskussion 
En av studiens begränsningar är tidsperspektivet för de intervjuade, särskilt för de äldre som kan ha svårt 
att minnas sin tid på låg- och mellanstadiet. Intervjuns längd (ca en timma) och återknytande frågor 
verkar dock ibland ha bidragit till att de intervjuade senare under intervjun kommer ihåg saker som de 
först hade svårt att minnas. En av de intervjuade uttryckte sig så här på en återkommande fråga om stödet 
under de första skolåren: ”Jo, alltså som jag sa så gick jag på något special, jag vet inte vad det var för 
något, Montessori tror jag, alltså som jag kommer ihåg, jag börjar få bilder, jag kommer faktiskt ihåg att 
vi gjorde…” (Katarina). 
 Andra faktorer som kamrater och raster var med stor sannolikhet mer betydelsefulla för eleverna 
under det första skolåren än det pedagogiska stödet. Och kanske är det vad man främst kommer ihåg från 
den tiden. Men upplevelsen att till exempel raster intar större utrymme i elevernas minnesbilder, kan 
också ha samband med att det är en situation som eleven värderat högre än teoretiska ämnen, vilket 
Taube (2000) anknyter till när hon diskuterar hur elevers självförtroende och självbild i skolan utvecklas.  
 Utöver de begränsningar i urvalet som diskuteras i metoddelen, kan tilläggas att studiens 
respondenter med stor sannolikhet tillhör en grupp med särskilt aktiva och medvetna föräldrar, vilket ger 
utslag i till exempel frågan om vem som varit drivande i processen för elevens stödåtgärder. Det indikerar 
också att det finns ett behov av att undersöka hur elever med mindre stöd hemifrån klarar sin skolgång 
om man har läs- och skrivsvårigheter, specifika eller allmänna. 
 Alla intervjuer utom Johans genomfördes på en plats som inte hade anknytning till det pedagogiska 
stödet. Johan intervjuades i ett grupprum på den skola han nu går på. Det kan ha inneburit att han 
hamnade i lojalitetskonflikt med sin skola och lärare vilket i sin tur kan ha påverkat hans svar till att bli 
mer restriktiva i eventuella kritiska upplevelser. Trost (2005) ser en sådan lojalitetskonflikt som ett 
möjligt dilemma vid barnintervjuer. Johans mamma föreslog att vi kunde göra intervjun på skolan men 
det kunde ha varit en god idé att intervjuaren hade erbjudit en alternativ plats för intervju, till exempel på 
det lokala biblioteket. Intervjuerna bedöms för övrigt ha god tillförlitlighet eftersom förutsättningarna har 
varit mycket likartade och respondenterna har visat stor öppenhet och gett rikliga och uttömmande svar. 
Några av respondenterna uttryckte också spontant att de uppskattade att bli intervjuade om sina 
upplevelser av stödet för läs- och skrivsvårigheterna. Däremot har det varit svårt att lyfta fram detaljer om 
hur det pedagogiska stödet utformades under skoltiden. Orsaken kan vara att frågorna inte varit 
tillräckligt utforskande men det kan också bero på hur eleverna uppfattar vad ett pedagogiskt stöd eller 
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åtgärder består av. Vissa åtgärder kanske har varit synliga för lärare och skolpersonal men inte för eleven 
själv. 

Resultatdiskussion 

Utformning av stödet 

Hur utformades stödet enligt eleverna och när ansåg eleverna att stödet sattes in i förhållande till att 
svårigheterna uppmärksammades? 
Under de första åren fick flera av eleverna enskild undervisning som inriktades på samma 
uppgifter som de andra kamraterna i klassen. Stödet sågs som ett sätt att hinna i kapp de övriga 
eleverna i klassen. Lärarna uppmärksammade en långsam läs- och skrivinlärning men enligt de 
intervjuade eleverna sattes deras svårigheter inom kontexten av en normal variation. I 
utredningen till en ny lärarutbildning (SOU 2008:109) har man sett att många nyexaminerade 
lärare känner sig helt oförberedda på hur de ska hantera läs- och skrivundervisningen. Det 
stämmer helt överens med min egen uppfattning från min lärarutbildning. Jag tog examen för de 
yngre åldrarna 2004, men kände att jag saknade kompetens att genomföra läs- och 
skrivundervisning. Ett förnyat fokus på läs- och skrivinlärning i lärarutbildningen ger 
förhoppningar om en förbättrad lärarkompetens inom området. 
 Föräldrarna har i samtliga fall tidigare än lärare relaterat svårigheterna till dyslexi främst 
på grund av förekomsten av dyslexi i nära släkt. Myrberg och Lange (2006) har 
uppmärksammat att det finns en trend att se läs- och skrivsvårigheter som omognad där man 
ofta intar attityden att ”vänta och se”, vilket får konsekvensen att problemen ofta inte tas på 
allvar förrän i fjärde femte klass.  
 Första året på mellanstadiet, årskurs fyra, upplevdes som en kritisk period. Då blev 
svårigheterna tydligare, särskilt i de samhällsvetenskapliga ämnena och i språk. För några blev 
också ämnet matematik svårare och mindre roligt än på lågstadiet vilket kan sättas i samband 
med svårare termer och mer utvecklade lästal. Det kan också ha samband med ökad abstraktion 
och ett allmänt behov av ökat stöd för detta. En stödinsats för en av pojkarna var att gå om 
årskurs fem. I slutet av mellanstadiet fick de tre pojkarna sin diagnos i dyslexi vilket medförde 
att de fick tillgång till vissa kompensatoriska hjälpmedel. Flickorna nämner inte 
kompensatoriska hjälpmedel alls. I Linas fall borde intervjuaren här ha utforskat mer om 
kompensatoriska hjälpmedel eftersom det är troligt att hon fick använda dator som hjälpmedel. 
 Under högstadiet verkar stödet ha varit beroende av de enskilda lärarnas inställning till 
svårigheterna och bestod främst i anpassade uppgifter och prov. I nian upplevde eleverna en 
förnyad fokusering på stödinsatser, som kan sättas i relation till skolans ambition att alla elever 
ska uppnå målen för godkänd i kärnämnena svenska, matematik och engelska. Ämneslärarnas 
ansvar för att anpassa undervisningen, efter de möjligheter som har funnits inom ramen för 
klassundervisning, har sett likadant ut i nian som tidigare i högstadiet. En elev fick tillgång till 
egen dator i årskurs nio, något som han önskat under hela högstadietiden. De två yngre pojkarna 
som är tolv respektive fjorton år, går i en liten undervisningsgrupp med andra elever som har 
läs- och skrivsvårigheter, flera tillfällen i veckan.  
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Upplevelse av skolgång och studieval 

Vilka konsekvenser fick läs- och skrivsvårigheterna för elevernas upplevelse av sin skolgång 
och studieval? 
När diagnosen har satts sent eller inte alls som i Carolines och Katarinas fall, har skolgången upplevts 
som svår. I Katarinas fall fick den uteblivna diagnosen stora konsekvenser för gymnasievalet, hon fick 
inte godkänt i matematik och måste därför välja det individuella programmet. Samtliga elever i studien 
har påverkats av sina svårigheter i sitt språkval vilket har inneburit att alla utom en har valt bort att läsa 
moderna språk, trots att de har haft intresse för det. Det är framförallt lärare och rektorer som har 
påverkat ungdomarna att inte välja moderna språk med motiveringen att det skulle vara för svårt för dem. 
Det kan verka som ett gott råd men det kan också få konsekvensen att eleverna inte presterar enligt sin 
förmåga på grund av lägre förväntningar och mindre kognitiva utmaningar. Sternberg och Grigorenko 
(2000) påvisar negativa effekter när elever väljer bort vissa ämnen på grund av sina svårigheter. 
Budskapet till eleven blir då att hon ska undvika svårigheter men också att hon inte kan klara en 
utmanade uppgift vilket får konsekvenser för självförtroendet och det fortsatta lärandet. Man kan också 
tolka resultatet som att skolan/lärarna har ett mer eller mindre uttalat individualpsykologiskt synsätt där 
man förlägger svårigheterna till individbundna faktorer som inte går att påverka. Det är troligt att det inte 
är ett uttalat ställningstagande utan ett allmänt synsätt som är accepterat inom en skolorganisation. 
Vygotskys sociokulturella perspektiv, där man ser graden av funktionshindret som beroende av den 
sociala kontexten (Gindis, 1999), skulle här kunna bidraga till en mer omfattande diskussion om 
elevernas möjligheter att klara av språkvalet. En ambition att möta eleven i den proximala 
utvecklingszonen för att synliggöra gömd potential ser jag som en angelägen uppgift, både för den 
enskilda läraren och för skolorganisationen som helhet. 
 Lina som går emot lärarnas råd att inte välja modernt språk, bekräftar Sternberg och Grigorenkos 
(2000) slutsats att man utvecklas genom utmaningar och följaktligen ökar sina egna utvecklingschanser. 
 Upplevelsen av att vara dummare än andra på grund av svårigheterna att följa med i undervisningen 
har påverkat självförtroendet. Särskilt flickorna uttrycker besvikelse över att så ofta misslyckas på prov 
och i betyg. Resultatet i undersökningen pekar på att uteblivna stödåtgärder har gett starka upplevelser av 
maktlöshet inför sin situation. För de som har fått diagnos har det betytt ett ökat självförtroende och 
förståelse för sina egna svårigheter. Det har också medfört att man vågat berätta för andra klasskamrater 
och lärare om sina problem. 

Att driva processen 

Vem eller vilka upplevde eleverna som drivande i processen för åtgärder i skolan för läs- och 
skrivsvårigheterna? 
För alla sex eleverna har föräldrarna, och kanske i synnerhet mammorna, spelat en central roll både för 
det pedagogiska stödet men också för självförtroendet. Det finns en uttalad medvetenhet hos de 
intervjuade om föräldrarnas stödjande roll för skolarbetet, där läxläsningen intar en central plats. Det 
innebär också innebär en annorlunda beroendeställning till föräldrarna, särskilt för äldre elever på 
högstadiet och gymnasiet. Föräldrarna har drivit frågan om det pedagogiska stödet genom hela 
skolgången och eleverna har beskrivit flera av sina lärare som avvaktande inför svårigheterna. 
 Läxläsningens centrala plats för elever med dyslexi är en fråga som kan behöva lyftas fram. Det 
verkar som att både lärare, föräldrar och elever ser den gemensamma läxläsningen som en nödvändighet 
för elevernas möjlighet att klara av skolarbetet när de har diagnosen dyslexi. Ungdomarna beskriver att 
de framförallt får hjälp genom att föräldrarna läser för dem ur kursböckerna. Rack (2005) har kommit 
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fram till att barn med allvarliga problem i läsning och fonologisk medvetenhet gjorde störst framsteg med 
hjälp av strukturerade program som byggde på interventioner. Det var betydelsefullt att programmet 
genomfördes av kunniga lärare i skolan vilket hade bättre effekt än ett program som baserades på stöd 
hemifrån.  
Om föräldrarna alltid läser alla texter ställs eleverna inför mindre utmaningar vilket kan bidra till en 
sämre utveckling (Sternberg & Grigorenko, 2000). Matteuseffekten blir också aktuell, ju mindre man 
läser desto fler lässituationer försöker man undvika (Myrberg, 2007). Samtidigt betonar de intervjuade, 
liksom Maria Wellros i inledningen, att de aldrig hade klarat av skolarbetet utan föräldrarnas hjälp vid 
just läxläsningen. 

Biologiska och miljörelaterade faktorer 

Endast en av eleverna, Lina, har genom hela grundskoletiden upplevt ett tydligt stöd. Hon fick diagnos 
redan på lågstadiet och minns att hennes lärare var särskilt utbildad. Lina bedöms i studien som den av 
ungdomarna som har haft störst skolframgång vilket bland annat visar sig i att hon är den enda som läser 
ett modernt språk, dessutom på hög gymnasienivå. Hon beskriver själv sin dyslexi som ”grov” och ser 
tydliga genetiska kopplingar eftersom både hennes mamma och bror också har diagnosen dyslexi. 
Myrberg (2007) och Kere (2003) slår fast att dyslexi är starkt ärftligt och ofta förekommer i samma 
familj. Rutter (2002) belyser samspelet mellan miljö och biologi när det gäller genetiska svagheter som 
till exempel dyslexi vilket får sin aktualitet i Linas fall. Hennes beskrivning av de stödåtgärder och en 
särskilt utbildad lärare tyder på att det var en lärare med kompetens i läs- och skrivsvårigheter som 
använde sig av varierade undervisningsmetoder. Undervisningen kan ha baserats på en kombination av 
traditionell ljudmetod och helordsmetod vilket i vissa fall kan ge god effekt i läs- och skrivinlärning 
(Frost, 2000; Liberg, 2006). Hon uttrycker också ett självförtroende som kan vara relaterat till lärarens 
bekräftande inställning som bidrog till en positiv självbild (Taube, 2000). 
 Behovet av skickliga lärare med kompetens att bedöma när elever har läs- och skrivsvårigheter, 
specifika eller allmänna, får sin aktualitet i undersökningen där avsaknad av ett riktat pedagogiskt stöd 
blir mer synligt än det faktiska stödet. Myrberg (2007) och Frost (2002) betonar betydelsen av lärarnas 
erfarenhet, teoretiska grund och förmåga att möta eleven där hon befinner sig i sin utveckling.  

Åtgärdsprogram 

Resultatet visar att de intervjuade ungdomarna har väldigt vaga uppfattningar om åtgärdsprogram vilket 
är anmärkningsvärt eftersom det sedan 2001 finns krav på att åtgärdsprogram skall upprättas för alla 
skolformer utom förskoleklass (Skolverket, 2003). De skolor som saknar kompetens för att utreda ett 
problem ska anlita expertis (Skolverket, 2008). I både Carolines och Katarinas fall borde det ha varit 
aktuellt med hjälp utifrån eftersom de hade stora svårigheter med skolarbetet, särskilt under högstadiet 
och skolan kunde inte förstå problemet tillräckligt väl för att själv formulera åtgärder för dem. 
 Emil och Caroline har fått höra av lärarna att de är för bra för att ha dyslexi. Humle och Snowling 
(2009) diskuterar vikten av att utreda vilken typ av läs- och skrivsvårighet det handlar om eftersom det 
finns olika typer av dyslexi (Høien & Lundberg, 1999). Elever som har problem med läsförståelse kan 
läsa i normal takt men har stora svårigheter i att förstå vad de har läst. Svårigheter med generella 
lässvårigheter som läsförståelse är mindre utforskat än dyslexi, vilket eventuellt kan vara en orsak till att 
Caroline inte fått adekvat hjälp under hela grundskolan. Hon berättar i intervjun att hon upptäckte i sjuan 
på högstadiet att hon inte förstod vad hon läste, något som kan tyda på att hon har svårigheter med 
läsförståelse vilket kräver andra insatser än om hon haft fonologiska svårigheter. Eftersom det inte är 
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ovanligt att dyslexi uppträder tillsammans med andra problem kan det betyda att man både har 
svårigheter med avkodning och läsförståelse (Humle & Snowling, 2009). Emil och Johan går i 
specialundervisning några gånger i veckan tillsammans med andra som har läs- och skrivsvårigheter. De 
riskerar enligt Sternberg och Grigorenko (2000) i värsta fall att få andra problem med sin läsning och 
skrivning än de hade från början, eftersom risken är stor att alla behandlas som om de hade samma 
svårigheter med läsning och skrivning från start. Men om deras lärare är skicklig och kan utreda de 
individuella svårigheterna har de goda förutsättningar att lyckas (Myrberg, 2007). 

Lärarnas betydelse 

Elevernas upplevelser av bra och dåliga lärare är i samtliga fall relaterade till vilket bemötande de har fått 
i samband med sina svårigheter. De ger alla exempel på någon lärare som har haft stor betydelse för både 
deras studieframgång i ämnet respektive självkänsla. Lärare som har visat intresse, lyssnat och frågat 
eleven själv hur hon önskar att stödet utformas har haft positivt inflytande på elevens självförtroende och 
studieresultat. Ett sådant lärarmöte är betydelsefullt eftersom det har visat sig finnas en korrelation mellan 
en negativ självbild och låga prestationer i läsinlärning (Taube, 2000). En lärandesituation som bygger på 
ett samspel mellan lärare och elev grundar sig på sociokulturell teoribildning. Att möta eleven med frågor 
och intresse och inte betona elevernas språkliga svaghet, relaterar väl till Vygotskys idéer om att graden 
av ett funktionshinder som dyslexi, beror på den sociala kontexten (Gindis, 1999; Liberg, 2006). Det är 
dock viktigt att också se till de biologiska faktorerna, eftersom dyslexi har så stark koppling till svaghet i 
vissa gener och genkombinationer. (Kere, 2007; Svensson, 2003;Wolff, 2005). Linas undervisning de 
första åren tyder på en betoning på det individuella, där stödet var kopplat till en förstående lärare som 
såg hennes möjligheter i den proximala utvecklingszonen. Hennes undervisning byggde på en 
kombination av biologiska faktorer och miljö, något som har visat sig vara fruktbart (Rutter, 2002; 
Liberg, 2006; Myrberg & Lange, 2006). 
 I den här studien tyder resultatet på att lärarna har större inflytande än rektorerna för hur stödet 
utformas. Eventuellt visar också undersökningen en viss skillnad i lärarnas bemötande av eleverna som 
kan relateras till genus. Alla tre pojkar har fått diagnos någon gång under mellanstadiet vilket har medfört 
kompensatoriska hjälpmedel för alla tre. Två av flickorna gick hela grundskolan fram till årskurs nio utan 
att få pedagogiskt stöd för sina svårigheter trots att de själva och deras föräldrar önskade det och 
relaterade svårigheterna till dyslexi. Flera av lärarna, som de beskrivs i studien, såg det som att flickornas 
problem kunde åtgärdas genom att de själva ”jobbade på” mer och pratade mindre. Zetterqvist Nelson 
(2000) visar att lärarna bemöter pojkar och flickor läs- och skrivsvårigheter på olika sätt. Lärarna bortsåg 
oftare i flickornas fall från att problemen kunde relateras till diagnosen dyslexi. De förklarade oftare 
flickornas svårigheter som en otillräcklig personlig insats medan det låg närmare tillhands att se 
diagnosen dyslexi som en förklaring till pojkarnas likartade problem. 

Förslag till vidare forskning 

Den här studien visar att det finns ett behov av att utveckla hur skolorganisationer kan tillämpa 
redan befintliga kunskaper och metoder för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det verkar 
som skolor behöver lång tid på sig att utreda elever med dyslexi trots att det finns relativt 
snabba metoder att identifiera om svårigheten är genetiskt betingad (Svensson, 2003; Wolff, 
2005). Svårigheten att identifiera läs- och skrivsvårigheter kan ha samband med att dyslexi och 
allmänna läs- och skrivproblem tillskrivs vara samma fenomen. Idag finns det framförallt ett 
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behov av att utveckla kunskaper om allmänna läs- och skrivsvårigheter som till exempel 
svårigheter med läsförståelse (Humle & Snowling, 2009; Sternberg & Grigorenko, 2000).  
Det har diskuterats under rubriken tillförlitlighet att urvalet i studien förmodligen representerar 
en aktiv och engagerad föräldragrupp vilket troligen har påverkat resultatet. Att undersöka hur 
det pedagogiska stödet ser ut för elever som inte har ett stöd som bedömts som aktivt, skulle 
vara av intresse för en kanske ännu mer utsatt grupp än den här undersökta. 
 Skillnaden mellan pojkar och flickor i tilldelning av kompensatoriska hjälpmedel ger en grund för 
vidare forskning om läs- och skrivsvårigheter ur ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Hej  
Har du ett barn / ungdom som vill hjälpa till och svara på några frågor om 
läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. se  
Ylvas brev nedan. I så fall kontakta henne 

Vänliga Hälsningar  

Inger Rålenius 

Dyslexiförbundet FMLS Skriv-Knuten  
08- 665 17 08  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Hej! 
 
Jag heter Ylva Hjerpe och studerar sista terminen på specialpedagogiska 
programmet vid Stockholms universitet. Nu ska jag skriva en D-uppsats som 
handlar om elevers upplevelser av stödet för läs- och skrivsvårigheter i 
grundskolan.  
 
Nu söker jag dig som är mellan ca.14-19 år och vill delta i en intervju om dina 
upplevelser. Allt deltagande är anonymt.  
Ditt deltagande har stort värde för mig som blivande specialpedagog. 
 
Kontakta mig om du vill delta i intervjun: 
 
Mail:          ylva.hjerpe@telia.com 
Mobil:       0708 22 14 32 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Ylva Hjerpe 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  
 
 
 
  
Lärares betydelse 
 

 

 
 
Specialpedagogiska insatser 

 

 

 
Individuella upplevelser 

 

 

 
Inställning till nuvarande och fortsatta studier 
 
 
 
 
Föräldrars betydelse 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
Inledande fråga Berätta om din/dina skolor från första klass  
 
Lärares betydelse 
Hur gick det till när ni skulle lära er läsa och skriva? 
Vilken lärare uppmärksammade dina svårigheter? 
Hur upplevde du olika lärares bemötande/reaktioner av dina svårigheter? 
Specialpedagogiska insatser 
När fick du hjälp för första gången för dina svårigheter i skolan? 
Hur såg hjälpen/stödet ut? 
Vem/vilka såg till att du fick stöd? Någon som var drivande? 
Åtgärdsprogram? 
Hur länge pågick det? Avbrott? 
Olika typ av stöd? (enskild undervisning, hur ofta?, kompensatoriska hjälpmedel, mer läxor, 
assistent) 
Hur upplevde du stödet? 
(inkludering/exkludering) 
Individuella upplevelser 
(Självförtroende)  
När upplevde du första gången att du hade svårigheter i läs- och skriv? Hur reagerade du då? 
Vad var roligt i skolan (olika under låg-mellan och högstadie?) (raster, lektioner, olika typ av 
arbeten, grupparbeten enskilt, olika ämnen ) 
Vad var tråkigt i skolan? 
Vad gjorde du när det var svårt att genomföra uppgifterna på grund av dina läs- och 
skrivsvårigheter? Exempel. 
Pratade du med dina kamrater om dina svårigheter? (hjälpare) 
(utanförskap?) 
Har din fritid blivit påverkad av dina läs- och skrivsvårigheter? (mer läxor?) 
Inställning till nuvarande och fortsatta studier 
Svårt att uppnå målen på grund av läs- och skrivsvårigheter? 
Språkval till sexan? 
Gymnasieval? 
Högskola? 
Yrkesval? (praktiskt/akademiskt) 
Föräldrars betydelse 
Hur gick det till när dina föräldrar började prata med dig om dina svårigheter? (dyslexi i 
släkten?) 
Hur har dina föräldrar hjälpt dig med skolarbetet? 
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Bilaga 4 

Informationsbrev 
 
Hej! 
Mitt namn är Ylva Hjerpe och jag läser sista terminen på specialpedagog-programmet vid 
Stockholms universitet. Nu ska jag skriva en D-uppsats som handlar om elevers upplevelser av 
stödet för läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. Uppgifterna i studien kommer enbart att 
användas för forskningsändamål. 
 
Studien bygger på intervjuer av ungdomar. Intervjuerna spelas in på band. 
Ditt deltagande är frivilligt och Du kan avbryta intervjun när som helst om Du inte vill fortsätta.  
Alla resultat från undersökningen kommer att redovisas så att inga enskilda individer kommer 
att vara identifierbara.  
 
Undersökningen utgår ifrån Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets fyra 
huvudkrav när det gäller etiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Om Du har frågor omkring intervjuerna eller Din medverkan är Du välkommen att kontakta mig 
på: 
  
Mobil: 0708 221432 
e-post: ylva.hjerpe@telia.com 
 
Med vänliga hälsningar 
Ylva Hjerpe 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 Jag vill delta i intervjustudien och godkänner villkoren för mitt 
deltagande 
 
Deltagare:
 __________________________________________________ 
 
Vårdnadshavare:
 __________________________________________________ 
(För deltagare under 16 år) 
 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


