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Självkännedom kring sitt lärande 

En intervjustudie med elever med specifika läs- och skrivsvårigheter 

Lena Wintzell Österberg 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa hur elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever 

sina möjligheter att utveckla en självkännedom kring sitt eget lärande. Studien har genomförts som en 

kvalitativ studie där totalt sex ungdomar från tre olika skolor har intervjuats. Tre av dem är elever på 

högstadiet och tre på gymnasiet. Utsagorna har analyserats tematiskt med en fenomenologisk ansats. 

Resultatet visar på att de intervjuade eleverna upplever begränsningar i lärmiljön för att utveckla en 

självkännedom kring sitt lärande. Eleverna upplever ett beroende av olika former av stöd och hjälp av 

andra för att klara av skolan. Ett beroende som gör dem osjälvständiga. Eleverna upplever även 

problem kring att behöva acceptera svårigheterna som dyslexi innebär samtidigt som de försöker se 

fördelar med att ha diagnosen. Elevernas upplever att hur de blir bemötta av lärare är betydelsefullt för 

deras självkänsla i likhet med att få möjligheten att vara bra i skolan och lyckas med olika uppgifter i 

skolan. Att få möjlighet att utveckla en självkännedom kring sitt lärande leder till både mer 

självständighet och bättre självkänsla enligt de intervjuade eleverna. Elevernas utsagor kan ge oss 

vägledning i det specialpedagogiska arbetet med att främja utvecklandet av lärmiljöer som ger elever 

med dyslexi möjlighet att utveckla kunskaper om både sig själva och om dyslexi.   
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Förord 

Redan i samband med att jag utbildade mig till lärare för cirka tio år sedan väcktes mitt intresse för 

problematiken kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Från början handlade det mest om att vilja lära 

mig olika metoder för att arbeta med att utveckla läsförmågan hos dessa elever. Men nu under 

utbildningen till specialpedagog har det växt till ett intresse för utvecklandet av lärmiljöer som både 

möter deras behov och skapar förutsättningar för dem att växa i sin tilltro till sin förmåga att lära i 

skolan.  

 

Det har varit mycket intressant och givande att arbeta med den här studien. Jag känner en oerhörd 

tacksamhet och ödmjukhet inför de elever som deltagit. Inte bara för att de varit generösa med sin tid 

utan framförallt för att jag fått ta del av deras upplevelser av att vara i en verksamhet som varje dag 

innebär att de ska göra något som för dem upplevs som mycket svårt. Jag vill därför rikta ett stort och 

innerligt tack till er och jag vill att ni ska veta att jag inte hade kunnat genomföra den här studien utan 

er. 

 

Jag vill även framföra ett stort tack till min handledare Åsa Murray som med kort varsel fick hoppa in 

när den handledare jag först fått blev sjukskriven. Tack för ditt stora engagemang, all snabb respons 

samt alla goda råd. 

 

Att arbeta med den här studien har inte varit något som jag har kunnat göra på bara dagtid under 

veckorna utan även kvällar och alla helger har använts flitigt under denna period. Något som jag inte 

hade kunnat göra utan en fantastisk familj som stöttat med allt från matlagning till glada tillrop. Tack 

älskade Emma, Alexander och Per-Arne. Jag hade aldrig blivit klar i tid utan er.  

 

Under specialpedagogutbildningen har jag haft turen att träffa fantastiska vänner. Ett särskilt tack till 

er för allt stöd och alla härliga skratt. Ni är underbara. Ett särskilt tack till Louise som dessutom varit 

kritisk vän under arbetet med den här studien.  

 

Ett sista tack vill jag också rikta till min arbetsgivare som stöttat med tid och goda råd. 
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Inledning 

Barns rätt att fritt uttrycka sin åsikt och att vuxna lyssnar på dem är en central del i FN:s 

Barnkonvention och innebär bland annat att barn har rätt att påverka sin vardag i skolan. Rätten till 

inflytande i skolan är formellt förankrat i skolans styrdokument och stödet för elevers rätt till 

inflytande förefaller vara stort. När man talar om elevers inflytande i skolan tänker många på de 

elevråd som finns på de flesta skolor och som utgör en del av det kollektiva formella inflytandet. Men 

vilket inflytande har enskilda elever på sin lärmiljö och på sitt lärande? Och framförallt vilket 

inflytande har elever med specifika läs-, och skrivsvårigheter/dyslexi inte bara på sin lärmiljö utan 

även på det särskilda stöd han eller hon får i skolan?  

 

Skolans huvudsakliga uppdrag har ifrån början varit att lära barn att läsa och att skriva. Dagens skola 

är ännu präglad av detta och stora delar av skolans verksamhet bygger på att elever ska vidareutveckla 

sina befintliga kunskaper och erövra ny kunskap genom att läsa och skriva. Vi kommunicerar 

dessutom idag på fler sätt än tidigare med hjälp av skrivet språk. Det ställer stora krav på oss att 

snabbare än någonsin tidigare kunna läsa stora mängder text. Även vår förmåga att skriva möts av nya 

förväntningar när vi numera behöver kunna skriva inte bara snabbt och korrekt utan även kärnfullt 

samt innehållsrikt. Att ha specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som elev i skolan innebär inte 

bara dagliga utmaningar av att under långa stunder göra något som är oerhört svårt utan dessutom 

finns en stor risk att självkänslan påverkas negativt.  

 

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu (Olsson, 1978). Orden är hämtade från en 

text som ofta sjungs när barn blir döpta eller namngivna. Ord som beskriver hur värdefull varje 

människa är men som kan kännas osanna när man dag efter dag, år efter år sitter i skolan och upplever 

att man inte har ett värde i det sammanhanget. Om man dessutom upplever att man inte har möjlighet 

att ha inflytande över sitt stöd och sitt lärande vad händer då med känslan av delaktighet och 

meningsfullhet?  

Den som är berörd har rätt att bli hörd (Nihlfors & Wingård, 2005, s. 21).  Orden sätter fokus på det 

den här studien ska belysa, nämligen hur elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

upplever sina möjligheter till inflytande över sitt lärande, sitt särskilda stöd i skolan och utveckla en 

förståelse för sitt eget lärande. 

Det är utifrån ovanstående som jag väljer att formulera föreliggande studiens syfte.  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att belysa hur elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever sina 

möjligheter att utveckla en självkännedom kring sitt eget lärande. 

 

Utifrån syftet väljer jag följande frågeställningar:  

- Hur upplever ett antal högstadie- och gymnasieelever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi sina möjligheter att utveckla en förståelse för sin egen lärprocess? 

- Hur upplever dessa elever sina möjligheter till inflytande på lärmiljön och sitt särskilda stöd/extra 

anpassningar? 

- Vilka möjligheter upplever eleverna att utveckla sin självbild i skolan? 

 

Bakgrund 

I den här delen kommer jag inledningsvis att lyfta tidigare forskning inom några olika områden som 

har relevans för den här studiens syfte. Därefter beskriver jag de olika teoretiska utgångspunkter och 

perspektiv som ligger som grund för analysen i studien.  

Tidigare forskning 

Det finns en mängd olika studier gjorda kring elevers upplevelse av inflytande, självbild samt av 

elevers upplevelse av att ha dyslexi och att gå skolan. Dock är omfattningen av forskning som 

undersöker relationen mellan specialpedagogiskt stöd och psykisk hälsa begränsad (Gustafsson et al, 

2010). Jag redogör här för forskning som belyser hur elever kan stödjas i att utveckla en förståelse för 

sin lärprocess, elevers upplevelse av inflytande över sitt stöd samt hur skolan kan stödja eleverna i 

utvecklandet av deras självbild, vilka utgör de olika aspekterna i mina frågeställningar.  

 

Förståelse för sin lärprocess 

Likheter mellan olika elevers upplevelse av att ha inflytande över sin lärprocess är något som belyses 

av Torstenson-Ed (2007). Han menar att det för elever som fått särskilt stöd i skolan är betydelsefullt 

att få utrymme för att arbeta självständigt genom att få inflytande över sitt skolarbete. Inflytande över 

när man skall arbeta med något, i vilket sammanhang, på vilken plats och tillsammans med vem. Det 

eleverna uttryckte som den vanligaste relationen med lärare i skolan innebar att de skulle anpassa sig 

efter den vuxnas önskemål. Att försöka göra som läraren ville för att få bra betyg. Alla elever som fått 

särskilt stöd uppvisade dock olika sätt att hantera det särskilda stöd de fått i skolan. Torstensson-Ed 

menar att vad unga kommer ihåg som meningsfullt är möten och aktiviteter där de har kunnat delta 
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utifrån egna förutsättningar och val. Det vill säga när det har funnits möjlighet att ha en dialog med 

sina lärare. The way you handle new experiences, and your choice of path are crucial to your 

development and learning (s.62). Även Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) beskriver 

betydelsen av inflytande över sitt lärande och menar att en bra lärare är en lärare som frågar eleverna 

vad de vill göra, som vågar och gör saker på ett annat sätt och som inte undviker problem. Att lärarna 

vill samarbeta samt pröva nya och ibland även okonventionella lösningar. 

 

Att det finns en skillnad mellan elever som har och elever som inte har behov av särskilt stöd i skolan 

belyses av Gustafsson et al. (2010). De menar att elever i behov av särskilt stöd kan ha svårt att 

uttrycka sina negativa upplevelser av skolan medan de ännu går i skolan då de inte upplever att de kan 

påverka sin situation utan istället försöker anpassa sig till den. Riskfaktorer när det gäller barn och 

ungdomars erfarenheter av skola, välbefinnande och psykisk hälsa menar de utgörs av 

funktionsnedsättning, problematisk familjesituation och stigma. Medan de skyddande faktorerna i 

skolan är delaktighet, tillfredsställelse, kompetens och stödjande relationer med lärare och vänner. 

Även hur skolan väljer att organisera särskilt stöd har betydelse både för elevernas lärprocess och för 

att undvika att elever behöver uppleva misslyckanden: dels genom att säkerställa en hög kompetens 

kring läsinlärning och dels genom att ha god tillgång till specialpedagogiskt stöd under de första 

skolåren enligt Gustafsson et al. (2010). 

 

Westling Allodi (2002) menar att elever ger uttryck för en ambivalens gällande sin lärandesituation 

och stödet de får i skolan. Deras uppfattning av sig själva som elever är ett resultat av den enskilda 

elevens möjligheter till samspel med lärmiljön. Elever i behov av särskilt stöd upplevde inte att de 

kunde utöva lika stort inflytande i sina klasser jämfört med de andra eleverna. Något som Westling 

Allodi menar är en följd av att deras åsikter och förslag ges för lite uppmärksamhet i utbildnings-

systemet. Att få stöd av en utbildad och erfaren speciallärare upplevdes inte som något som påverkade 

elevens självbild negativt, trots att traditionell specialpedagogisk undervisning har kritiserats just för 

det. Eleverna var positiva till det stöd de fick och accepterade formen som det gavs i, samtidigt som de 

gav uttryck för att de inte trivdes med att behöva gå ifrån sin vanliga klass. Eleverna hanterade 

svårigheterna i sin skolsituation antingen genom att kompensera för de med hjälp av bra 

kamratrelationer eller genom att kämpa för sina rättigheter utifrån en önskan om att det är lärmiljön 

som ska anpassas efter deras behov och inte tvärtom.  

 

Föhrer och Magnusson (2010) menar att det finns skillnader i hur elever med dyslexi hanterar sina 

svårigheter och att dessa skillnader leder till olika sätt att reagera och tackla sina svårigheter på vilket 

kan förklara varför vissa klarar skolan bättre än andra.  Elever beskrev att det var betydelsefullt vad de 

fått med sig för värderingar hemifrån men att de även hade formats av hur de bemöttes i skolan. 

Föhrer och Magnusson (2010) menar att det finns ett antal strategier som de som lyckas bättre 

använder sig av i skolan för att hantera de svårigheter som dyslexi orsakar. En genomgående strategi 

var att lyssna ordentligt. Genom att lyssna på genomgångar och följa med uppmärksamt på lektionerna 

beskrev elever med dyslexi att de till och med ibland upplevt att de lärt sig mer än sina klasskamrater. 

En annan strategi var att ställa frågor på lektionerna och delta i diskussioner. Inte i första hand för att 

få bra betyg utan för möjligheten att få veta mer. En tredje strategi var att påverka att det blev mer 

grupparbeten. I grupparbeten kunde elever som har dyslexi bidra på andra sätt än genom att läsa och 

skriva. Den fjärde strategin var att få sina läxor upplästa. Författarna beskriver att en del använde 
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lärare eller kompisar för att få hjälp med det men att det vanligaste var att det var föräldrarnas gjorde 

det. Ytterligare en strategi var att läsa högt då flera beskrev att det fungerade bättre då de kunde höra 

om det blev fel. Den sjätte strategin var att lära sig läsa effektivt genom att hitta nyckelord och läsa 

sammanfattningar. Den näst sista strategin var att försöka skaffa sig förkunskaper om det man skulle 

läsa om, då läsningen underlättades av att de redan i förväg visste en del om innehållet. Den sista 

strategin var att lära sig hur de skulle tänka för att stryka under det viktigaste i en text. Humphrey 

(2002) menar att lärmiljöns utformning har visats sig ha en avgörande betydelse för elever med 

dyslexi och deras möjligheter att nå framgång i skolan. Han beskriver att skillnaden mellan en skola 

som är dyslexi-vänlig och en skola som inte är det utgörs av om det är praxis att använda varierad och 

multisensorisk läsundervisning samt om lärarna har specialpedagogisk utbildning inom området.  

 

Inflytande över särskilt stöd 

Att det finns en tendens att inte låta enskilda elevers upplevelser av sina behov ha inflytande över 

utformningen av det särskilda stödet är något som Isaksson (2009) belyser då han menar att han inte 

kunnat finna att skolorna utformade några specifika åtgärder utifrån den enskilda eleven utan istället 

erbjöd samma stöd oavsett svårighet. Oftast gavs stödet i liten grupp eller individuellt utanför klassen 

trots att eleverna gett uttryck för att de inte ville beskrivas och uppfattas som avvikande och behöva 

lämna klassrummet för olika stödinsatser. En bra dialog med eleverna och deras föräldrar kring 

elevernas svårigheter saknades generellt. Upplevelsen av skolan i relation till sitt upplevda inflytande 

på utformning av sitt särskilda stöd är också något som Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) 

belyser. De beskriver att eleverna upplevde att en diagnos sågs som villkor för att kunna få något stöd 

och att de kände sig tvungna att acceptera stöd i liten grupp vilket ledde till en känsla av ambivalens 

kring det stöd de behövde.  En elev beskrev det som, This suited a couple of the guys who were there 

but it wasn’t what I really wanted (s.246). Problemet var inte det särskilda stödet i sig utan hur det 

organiserades och genomfördes. Hur eleverna reagerade på det särskilda stödet berodde på hur de 

behandlades. Ambivalensen gällande differentierade stödåtgärder belyses även av Isaksson (2009) 

som menar att eleverna både upplever det som positivt och negativt. De positiva upplevelserna 

utgjordes av den lugnare undervisningsmiljön som den enskilda undervisningen bidrog till medan de 

negativa upplevelserna bestod dels av stigmatiserande effekter av att behöva lämna sin ordinarie klass 

och dels att stödåtgärdernas pedagogiska innehåll inte var relaterat till den enskilda elevens önskemål 

och behov. Något som även Gustafsson et al. (2010) berör när de belyser att det specialpedagogiska 

stödet behöver organiseras på sätt som inte upplevs som stigmatiserande av eleven.  

 

Hur skolor arbetar med elever i behov av särskilt stöd och hur eleverna och deras föräldrar upplever 

stödet de fått kan enligt Isaksson (2009) förstås som en kamp både för erkännande och för inkludering. 

En kamp med målet att få ett större erkännande för de egna förslagen angående stödåtgärder och 

specifika undervisningsmetoder. Isaksson menar att stödåtgärder i huvudsak gavs individuellt eller i 

liten grupp utanför den ordinarie klassen och innebar att eleverna gick miste om den undervisning som 

skedde i klassen. Följden av att inte uppleva inflytande över stödåtgärderna blev att elever och 

föräldrar istället kände en brist på förtroende för skolans kunskap om lämpliga stödinsatser.  
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Självbild 

Att elever som är i behov av särskilt stöd inte är någon homogen grupp med liknande självbild är 

något som Westling Allodi (2002) belyser. Däremot menar hon att elever med läs- och 

skrivsvårigheter har en sämre självbild än elever som inte har dessa svårigheter. 

Att skolan och förskolan har betydelse för formandet av ungas liv och självbild är något som 

Torstensson-Ed (2007) även belyser. Författaren menar att vad som upplevs som betydelsefullt är 

olika för olika personer och påverkar den individuella upplevelsen. Eleverna beskrev betydelsen av att 

få vara där kompisarna var och när de berättade om sin självbild beskrev de dels sig själva som 

personer men också vad de upplevde att de var i förhållande till andra. Bland de elever som hade fått 

särskilt stöd i skolan fanns det de som upplevde att det hade haft stor inverkan på deras liv både i och 

utanför skolan. Några hade utveckla en låg självbild då de upplevde att den huvudsakliga uppgiften i 

skolan var att vara en duktig elev, något de kände att de inte kunde leva upp till. Gustavsson et al. 

(2010) belyser också att tidiga svårigheter i skolan, särskilt läs- och skrivsvårigheter och upplevelse av 

inre och yttre kontroll påverkar elevers psykiska hälsa och att jämförelser med klasskamrater påverkar 

självbilden negativt. Även i Ingessons (2007) studie framkom att elever med dyslexi upplevt 

misslyckanden i skolan och att detta hade påverkat deras självbild. De beskrev att de första sex åren i 

skolan hade varit fyllda av misslyckanden och Ingesson menar att upplevelsen av att inte vara lika 

kompetent som sina klasskamrater i läsning och skrivning kan orsaka en stor påverkan på 

självkänslan. Föhrer och Magnusson (2010) menar att det har stor betydelse för elever med dyslexi att 

vara bra på något och att om de upplever att de är det blir det lättare att stå ut i skolan och att kunna 

må bättre. Den som upptäcker sina styrkor förändrar också synen på sig själv (s.107). Genom att vara 

bra på något kunde de bli någon inte bara i egna ögon utan också i andras.  

 

Zambo (2004) menar att det finns ett samband mellan självkänsla och kunskap om dyslexi och om hur 

hjärnan fungerar när man har dyslexi. Elevernas självbild kan utvecklas positivt när de får utbildning i 

detta, men även självförtroendet och tilliten till den egna förmågan kan utvecklas positivt. Zambo 

skriver I think talking about dyslexia makes them better advocates for themselves and I also think it 

helps them understand their disability better (s. 89). Genom att få kunskap om dyslexi och om hur 

hjärnan fungerar fick eleverna känslan av att de var normala då de lärde sig att det de upplevde var 

normalt på grund av hur deras hjärna var strukturerad. Zambo menar att det hade en positiv betydelse 

att eleverna bättre förstod vad de behövde göra för att hantera de svårigheter som dyslexi innebar. 

Även Ingesson (2007) belyser det här i sin studie där hon beskriver att eleverna inte upplevde att få en 

diagnos som betydelsefullt men däremot att få möjligheten att förstå sina svårigheter. Författaren 

menar att elevernas växande förståelse för att deras svårigheter gällde specifikt läsning och skrivning 

gjorde att de dels kunde se sig själva som normala dels att de fick lättare att anpassa sig. Att förstå sig 

själv och sina svårigheter gjorde att de förstod sig själva bättre och fick lättare att se och använda sina 

starka sidor och kämpa för att få sätt stöd. 

 

Ingesson (2007b) menar att det finns ett samband mellan självkänsla och emotionella problem till följd 

av dyslexi. I sin studie av elever med dyslexi utifrån ett salutogent perspektiv beskriver hon att 

eleverna kan delas in i tre olika grupper utifrån deras känsla av sammanhang (KASAM) och upplevd 

självkänsla. Den första gruppen som benämns de obekymrade karaktäriserades av att de har ett starkt 

intresse eller en särskild talang för något utanför skolan samt att de kommer från en familj utan 

skolambitioner. Det utmärkande för dessa elever var att de med tiden hade anpassat sig väl. Den andra 
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gruppen beskrivs som de uppgivna och karaktäriserades av att de upplevde både svagt stöd från 

föräldrarna och dåliga kamratrelationer. Det här var den grupp som hade lägst självkänsla och störst 

andel emotionella problem. Den grupp som uppvisade högst självkänsla och KASAM kallades för 

kämparna. Det utmärkande för de eleverna var att de hade accepterat sina svårigheter orsakade av 

dyslexi och att de var både mycket envisa och ambitiösa i sitt skolarbete. The features of the 

individuals and their environment that helped to explain positive outcomes were persistence and the 

ability to compartmentalize (s. 68). Gemensamt för dessa elever var att de alla hade vuxna omkring sig 

som trodde på deras möjligheter att klara sig bra.    

 

Teoretiska utgångspunkter 

Inom den specialpedagogiska forskningen kan olika perspektiv och teorier identifieras. För att 

beskriva genom vilka glasögon jag kommer att betrakta och analysera mitt empiriska material kommer 

jag här att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som utgör grunden i min analys.  

  

Sociokulturella perspektiv 

Partanen (2011) beskriver att det sociokulturella perspektivets största pionjär var Lev Vygostkij som 

ansåg att lärande handlar om interaktion, aktiviteter och utvecklingszoner. I sociokulturellt perspektiv 

belyses betydelsen av den fysiska och sociala kontexten i vilken lärandet sker och som även lärandet 

är en integrerad del av. Hur en person lär och situationen där han lär är således en fundamental del 

av det som lärs (Dysthe, 2003, s.42). Säljö (2013) beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv föregår 

lärande utveckling då lärande innebär att tillgodogöra sig delar av samhällets samlade kunskaper och 

färdigheter.  

Dysthe (2003) beskriver att sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande 

men att mycket större vikt läggs vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte 

primärt genom individuella processer (s.41).  Lärande har med relationer att göra då lärande sker 

genom deltagande och i samspel med andra. I det samspelet är språk och kommunikation 

grundläggande element i läroprocessen och den avgörande aspekten på varje lärmiljö är balansen 

mellan det individuella och det sociala. Dysthe (2003, s. 42) beskriver sex centrala aspekter på lärande 

i det sociokulturella perspektivet: 

1. Lärandet är situerat. 

2. Lärandet är huvudsakligen socialt. 

3. Lärandet är distribuerat. 

4. Lärandet är medierat. 

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna. 

6. Lärandet är deltagande i praxisgemenskap. 

 

Att lärandet är situerat beskriver Dysthe (2003) som att lärandet är beroende av i vilket sammanhang 

det sker. Kontexten beskrivs som en väv där alla delar är integrerade och lärandet ingår däri. Säljö 
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(2013) beskriver att individen ingår i olika social praktiker och lär sig genom det hur man ska agera i 

olika situationer. Lärandet sker genom deltagande och som en konsekvens av detsamma. Elever i 

skolan är i den här meningen en varelse som blir till och utvecklas som både person och handlande 

subjekt. I olika miljöer finns även olika förväntningar på hur man ska bete sig, göra och vara, vilket 

leder till att lärande i en institutionell miljö som skolan är utvecklingen av en situerad identitet central, 

den att bli en elev. 

 

Att lärandet huvudsakligen är socialt innebär enligt Dysthe (2003) att lärare och klasskamrater spelar 

en roll i läroprocessen utöver att ge stimulans och uppmuntran. Samspelet med andra är avgörande 

både för vad som lärs och hur det lärs (Säljö, 2013). 

 

Att lärande är distribuerat innebär enligt Dysthe (2003) att genom att delge andra den insikt man själv 

har kan kunskap distribueras bland personerna i en grupp. Människor är skickliga på olika saker som 

kan bidra till en helhetsförståelse. Då kunskapen är uppdelad behöver lärandet vara socialt. 

 

Dysthe (2003) beskriver att lärandet är medierat. Det innebär att mediering kan användas som begrepp 

för alla typer av stöd i läroprocessen, både om personer och om de intellektuella och praktiska resurser 

som vi har tillgång till och som kan användas för att förstå och agera i omvärlden. Mediering innebär 

enligt Säljö (2013) att människan samspelar med externa redskap i sitt lärande. Dessa redskap kan 

vara såväl språkliga redskap som fysiska artefakter och genom att använda dem kan vi dels reagera, 

tolka, ta ställning till och handla på olika sätt. Med hjälp av medierande redskap kan vi agera i olika 

situationer, kommunicera med andra och reflektera kring det vi gör. Säljö (2013) beskriver att 

Vygotskijs medarbetare Leontiev vidareutvecklade dessa idéer och ser de medierande redskapen som 

en relation mellan den handlande människan (subjektet) och det objekt hon bearbetar i någon form av 

verksamhet. Medierande redskap i form av fysiska, till exempel en dator och intellektuella, exempelvis 

kunskaper om ett rättstavningsprogram blir då hjälpmedel som människor kan använda sig av i 

praktisk handling. Utmärkande för olika fysiska artefakter är att de är tillverkade av människan som 

uppfunnit dem för ett särskilt syfte. Genom historien har olika fysiska artefakter utvecklats som 

förändrat vårt sätt att både lära, leva och kommunicera.      

 

Att språket är grundläggande i läroprocesserna beskrivs av Dysthe (2003) som att kommunikativa 

processer är förutsättningar för lärande och utveckling. Språket är ett grundvillkor för att lärande och 

även tänkande ska kunna ske och används både för att förstå och tänka för egen del samt för att kunna 

förmedla vad vi förstår till andra. Språket är även en länk mellan den yttre kommunikationen med 

andra och den inre kommunikationen, tänkandet. En grundtanke i det sociokulturella perspektivet är 

enligt Säljö (2013) att vi formas till tänkande varelser genom att vi tar till oss sätt att tänka, agera och 

kommunicera genom samspel med andra. En förutsättning för att vi kan formas av vår omvärld på så 

sätt är språket.   

 

Att lärande är deltagande i praxisgemenskap innebär enligt Dysthe (2003) att lärande sker i en 

handlingsgemenskap där personen deltar som handlande tillsammans med andra. Att kunna något 

innebär att individen har förmågan att delta i praxisgemenskapen. Säljö (2013) menar att den individ 
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som kan läsa befinner sig många gånger i en annan situation än den som inte kan läsa, när det gäller att 

kunna delta i olika verksamheter. Det gör att det därför är viktigt att se på läsning som en komplex 

färdighet som handlar om mer än avkodning. 

 

Säljö (2013) beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv är en utgångspunkt när det gäller läsning att 

det måste förstås som en social och kreativ process av meningsskapande. I vilken utsträckning som 

skolan lyckas skapa situationer som stimulerar till aktivt deltagande är avgörande för motivationen 

menar Dysthe (2003). Det innebär att skapa tillfällen till interaktion där eleven känner sig accepterad 

och får möjligheten att skapa en positiv självbild är av betydelse. Dewey ansåg enligt Assarsson 

(2009) att skolans uppgift är att ge eleven levande kunskap, det vill säga sådan kunskap som eleven 

kan använda i praktiskt arbete och uppleva som givande.  

 

Askland och Sataøen (2003) beskriver att Vygoskij definierade två olika utvecklingsnivåer hos eleven. 

Den första är den aktuella utvecklingsnivån som beskriver vilka färdigheter och kunskaper eleven har 

vid en bestämd tidpunkt. Den andra är den närmaste utvecklingszonen som visar på avståndet mellan 

den aktuella utvecklingsnivån och den nivå som eleven klarar att nå om det får vägledning, stöd från 

en lärare eller klasskamrat.    

  

Lärande subjekt 

Foucault (1982) beskriver två olika aspekter av subjektsbegreppet, dels som subjekt för någon annan, 

dels som subjekt för sig själv. Den första aspekten utgår från beroende och kontroll medan den andra 

utgår från medvetenhet och självkännedom. Foucault (1993) menar att det är i olika institutioner i 

samhället som människan formar kunskap som ligger till grund för normalisering och styrning.  

Skolan blir således betydande för hur kunskap om andra och om sig själv formas. En kamp i det 

sammanhanget är enligt Dreyfus och Rabinow (1982) … that subjection and forms of subjectivity and 

submission which ties the individual to himself and submits him to others in this way (s.2). Dreyfus 

och Rabinow (1982) beskriver det som att subjekt skapas i diskurser och aldrig kan ses som autonoma 

enheter. Assarsson (2009) belyser att diskursen om skolan har gått alltmer mot att eleven själv ska inse 

hur viktigt det är med kunskap och själv motiveras att styra sitt lärande. Assarsson (2009) menar 

vidare att den rådande diskursen om lärande innebär att eleven ska utveckla insikter som omvandlar 

eleven till en lärande person, som förstår sitt eget sätt att både tänka och lära samt därigenom också 

själv kan ta ansvar för att söka kunskap. Vallberg Roth (2010) belyser att i skolan idag lär sig barn 

tidigt att konstruera sin identitet utifrån olika måttstockar och vänjs vid att inte bara bli bedömda av 

andra i förhållande till dessa utan även förväntas vara självbedömande. Assarsson (2009) beskriver att 

genom historien har olika sociala kategorier skapats och gett upphov till särskiljande praktiker där de 

som avviker från normen avskiljs. Foucault (1993) beskriver det som att i normaliserande praktiker 

ges subjektet möjlighet att reflektera över sig själv i förhållande till bland annat normal-onormal. 

Assarsson (2009) formulerar det som Så subjektivares en elev i den process där hon tillskrivs och 

tillskriver sig själv vissa egenskaper innanför eller utanför det normala, det önskvärda (s.157). På så 

sätt finns det en förväntad roll att försöka leva upp till och subjektet blir då det som han/hon upplever 

det som möjligt att vara.  
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Känsla av sammanhang 

Antonovsky (1991/2005) beskriver formeln för definitionen av KASAM enligt följande: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande 

och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (I) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 

livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna 

möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang (s.46). 

 

Antonovsky (1991/2005) menar att människor har olika förutsättningar att kunna hantera påfrestningar 

i livet och att det är dessa förutsättningar som avgör hur vi reagerar och agerar i svåra situationer. Han 

har utvecklat en teori utifrån begreppet KASAM som står för Känsla Av SAMmanhang. I KASAM 

finns det tre centrala komponenter. De är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Det 

definierar förutsättningarna en person har att hantera påfrestningar. Mängden av dem avgör hur hög 

eller låg KASAM en individ har. KASAM utgår från ett salutogent synsätt som enligt Antonovsky 

(1991/2005) innebär att främja de faktorer som förebygger hälsa genom att de gör tillvaron 

sammanhängande.  

 

Begriplighet syftar enligt Antonovsky (1991/2005) på i vilken utsträckning en person upplever inre 

och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. När en individ har hög känsla av begriplighet förväntar 

sig den att de stimuli som kommer i framtiden oavsett om de är önskvärda eller inte går att förklara.  

Cederblad (1998) beskriver att utvecklandet av begriplighet underlättas av en miljö där man i rimlig 

grad kan förutse vad som kan komma att inträffa. När Druid Glentow (2006) har tolkat Antonovskys 

teori utifrån elever med läs- och skrivsvårigheter har hon gett begriplighet åt innebörden att det 

handlar om att eleven dels förstår uppgiften men också förstår vad den ska göra. En ökad förståelse 

underlättar hanteringen av både yttre och inre påfrestningar.  

 

Hanterbarhet menar Anotovsky (1991/2005) betyder i vilken grad en individ upplever att resurser står 

till dess förfogande och med hjälp av vilka man kan möta krav från de stimuli man möter. En hög 

känsla av hanterbarhet leder till att man inte känner sig som ett offer för omständigheterna. Att det 

ställs krav som står i samklang med ens förmåga utvecklar hanterbarhetskomponenten enligt 

Cederblad (1998). Druid Glentow (2006) tolkar det som att elever behöver få känna att den tid de 

behöver finns att tillgå. De behöver stöd i att planera sitt arbete i skolan.  

 

Den tredje delen meningsfullhet beskriver Anotonovsky (1991/2005) som KASAM:s motivations-

komponent och definieras som upplevelsen av att vara delaktig och kunna medverka i de processer 

som skapar både ens öde och de dagliga erfarenheterna.  Cederblad (1998) beskriver att för att 

meningsfullhetskomponenten ska kunna utvecklas behöver individen känna att den får och kan delta i 

beslut som rör en själv. I Druid Glentows (2006) tolkning beskrivs att elevens känsla av 

meningsfullhet avgörs av att man får vara delaktig och aktivt medverka i skolan för att känna 

motivation och kunna se ett värde i sina prestationer.  
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Druid Glentow (2006) belyser betydelsen av att lärare arbetar på sätt som stödjer eleverna i att nå ett 

högt KASAM och beskriver att så kan ske genom att läraren: 

- är tydlig med sina instruktioner 

- ha positiva förväntningar och låta eleven vet om det 

- ställer rätt krav och tidigt ger de elever som behöver tillgång till kompensatoriska verktyg 

- anpassa tidsramarna till eleverna så att var och en kan arbeta i sin takt och få möjlighet att avsluta 

sina uppgifter 

 

Styrdokument 

Skolans verksamhet styrs och regleras genom ett flertal olika lagar och regler. Jag har här valt att 

fokusera på de delar i styrdokumenten som specifikt berör elever i behov av särskilt stöd.  

 

I Skollagen 2010:800 1 kap. 4 § och 3 kap. 3§ står det att skolan ska ge alla elever den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att, utifrån sina egna 

förutsättningar, kunna utvecklas så långt som möjligt. Bestämmelserna innebär att skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag. Alla elever ska ses som enskilda individer och därför ska det särskilda 

stödet anpassas efter varje enskild individ med en strävans efter att uppväga skillnaderna i deras 

förutsättningar. I Skollagen 3 kap. 3 § står även att stöd ska ges som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Efter lagändringen 1 juli 2014 finns det två former 

av stödinsatser i skolan. Det är dels så kallade extra anpassningar, som är stödinsatser av mindre 

ingripande karaktär och som vanligtvis är möjliga att genomföra av lärare och övrig personal i skolan 

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Dessa ska skyndsamt sättas in om en elev riskerar att 

inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen enligt 3 kap. 5 a § skollagen. Dels är det särskilt stöd som 

är benämningen på stödinsatser av mer ingripande karaktär och som oftare behöver genomföras 

utanför den ordinarie undervisningen. Det är omfattningen och varaktigheten som är den stora 

skillnaden mellan de två stödformerna. Stödinsatser i form av extra anpassningar dokumenteras i 

elevens individuella utvecklingsplan medan särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram.  

 

I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 (Lgr11) står det att syftet med 

utbildningen i skolan är att alla elever ska inhämta och utveckla kunskaper. Utbildningen ska även 

stödja alla elevers utveckling och ta hänsyn till den enskilda elevens förutsättningar och behov. De 

som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och på olika sätt 

samverka för att göra skolan till en bra miljö för deras lärande. Varje lärare behöver ta hänsyn till den 

enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt på olika sätt stödja elevens 

vilja att lära och deras tillit till sin egen förmåga. Läraren ska även ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter och organisera arbetet så att eleven får det stöd han/hon behöver. Varje elev har rätt att få 

känna den tillfredsställelse det ger att få övervinna svårigheter och göra framsteg. Skolan ska utveckla 

elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar genom att delta i planering och utvärdering av den 

dagliga undervisningen. Skolan ska också stimulera eleverna till att pröva egna idéer, lösa problem 

och arbeta för att vidareutveckla verksamheten så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Skolan har ett 
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särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen (Lgr 11, 

s.8 ). Eleven ska således i skolan möta respekt både för sin person och för sitt arbete.  

Metod 

I den här studien har jag valt att göra en kvalitativ intervjustudie och använda mig av fenomenologi 

som ansats då jag vill belysa ett fenomen som de upplevs av dem som är berörda. Fenomenologi 

passar som forskningsansats enligt Szklarski (2012) när man vill utgå från ett empiriskt material och 

belysa ett visst kunskapsintresse. Merriam menar enligt Szklarski (2012) att det finns två 

grundläggande kriterier för att så ska kunna ske. Det första är att det behöver beröra ett fenomen som 

kan vara antingen av allmänt eller specifikt intresse. Det andra kriteriet är att kunskapsintresset ska 

inrikta sig på det mest väsentliga i upplevelsen.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att fenomenologi avser att förstå ett fenomen utifrån aktörernas 

egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem. Något som även Merriam (2002) 

beskriver The defining characteristic of phenomenological research it its focus on describing the 

éssence’of a phenomenon from the perspective of those who have experienced it ( s.93). 

 

Utifrån studiens syfte genomförde jag semistrukturerade intervjuer.  Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) försöker man med hjälp av semistrukturerade intervjuer förstå teman i intervjupersonernas 

levda livsvärld. Intervjuformen har möjlighet att både komma åt och beskriva den levda 

vardagsvärlden.  I den semistrukturerade intervjun använder sig intervjuaren enligt Bryman (2008) av 

en så kallad intervjuguide som kan vara utformad som en lista över olika teman/frågor som ska tas upp 

under intervjun. Frågorna kan även kompletteras under intervjun av flera frågor som knyter an till 

något som intervjupersonen sagt. 

 

Efter att ha läst och bearbetat det material som finns i bakgrunden i den här studien utformade jag en 

intervjuguide (se bilaga 1). Vid det arbetet utgick jag ifrån Dalen (2007) som menar att när man ska 

arbeta med tematisering av intervjuer så ska forskaren redan vid utformandet av intervjuguiden välja 

ut ett antal teman som är relevanta för studien. Jag valde således att bearbeta och sortera mina frågor i 

tre olika teman utifrån de aktuella frågeställningarna. Temana i intervjuguiden var lärprocess, 

inflytande och självkänsla. I analysarbetet av intervjusvaren som gjordes efter att intervjuerna 

genomförts fann jag tre huvudteman som benämndes beroende, dilemman och självkänsla.  

 

Studiens deltagare/urval 

Då studiens syfte är att belysa hur elever med dyslexi upplever sina möjligheter att utveckla en 

självkännedom kring sitt lärande i skolan, valde jag att intervjua elever med erfarenhet av extra 

anpassningar/särskilt stöd under flera år.  Jag valde elever i högstadiet och gymnasiet för att jag ville 
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att de skulle ha haft det som numera benämns extra anpassningar/särskilt stöd i flera år. Då 

möjligheten till inflytande ska anpassas efter elevens ålder och mognad enligt Lgr11 bidrog även det 

till valet av äldre elever.  Valet av deltagande skolor gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval då jag tog 

kontakt med tre skolor som jag tidigare haft kontakt med.  Enligt Bryman (2008) är 

bekvämlighetsurval ett resultat av tillgänglighetsfaktorer och ibland även en följd av olika 

restriktioner. Något som i det här fallet kan sägas utgöra av den begränsade tid inom vilken studiens 

skulle genomföras. Samtliga deltagande elever har blivit utredda för sina läs- och skrivsvårigheter och 

fått diagnosen specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Tre elever gick i årskurs nio på samma 

grundskola och tre elever gick i två olika gymnasieskolor vid intervjutillfället. Två av dessa elever 

gick sista året på gymnasiet och en gick i andra året.  

 

Genomförande 

Inför undersökningen togs kontakt med rektorerna på tre olika skolor. En F-9 skola och två 

gymnasieskolor för att få deras tillåtelse att genomföra studien med hjälp av elever på deras respektive 

skola. Efter att rektorerna gett sitt godkännande fortsatte jag med att kontakta mentorerna för elever i 

årskurs sju till nio på berörd högstadieskola. Jag beskrev för dem studiens syfte och bad dem om hjälp 

med att kontakta de elever som skulle kunna delta. Mentorerna frågade sina mentorselever som har 

diagnosen specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi om de skulle vilja delta i studien och bad dem 

som ville att de skulle träffa mig för att få mer information. Jag bestämde ett möte med de elever som 

uttryckt att de eventuellt ville delta. På mötet beskrev jag studiens syfte, gick igenom ramarna för 

intervjuerna och de forskningsetiska principerna. Veckan efter mötet kontaktade jag de berörda 

elevernas föräldrar/vårdnadshavare för att höra om de gav sitt medgivande till att deras barn fick delta 

i studien. Utav sex tillfrågade elever tackade tre ja till att delta och även deras föräldrar godkände 

deras medverkan. När det gällde eleverna på gymnasiet tog jag kontakt med deras mentorer för att be 

dem om hjälp med att fråga de elever som har dyslexi om de var intresserade av att träffa mig för att få 

höra mer om studien för att se om de ville delta. Den förfrågan resulterade i fyra elever som jag sedan 

träffade och informerade om studiens syfte, samt de forskningsetiska principerna. Eleverna tackade ja 

till att delta. Dock meddelade en av eleverna i samband med att vi skulle boka tider för intervjuerna att 

den ändrat sig på grund av tidsbrist för ett projektarbete i skolan. Av de tre som ville delta var två 

myndiga och därför bad jag bara om medgivande från föräldrarna till den yngre av dessa elever. 

 

Inför första intervjutillfället genomförde jag en provintervju med en person med dyslexi som är tjugo 

år och numera studerar på högskolan. Efter den intervjun valde jag att ta bort en fråga, justera 

ordföljden i ett par frågor samt även ändra på frågeföljden.    

 

Inför intervjuerna tog jag kontakt med de berörda eleverna via e-post för att bestämma tid och plats för 

att genomföra intervjuerna. Intervjuerna med eleverna på gymnasiet gjordes på ett bibliotek som ligger 

i närheten av deras skolor efter skoltid medan intervjuerna med eleverna på högstadiet genomfördes på 

deras skola under skoltid. Deras mentorer hade föreslagit att intervjuerna skulle kunna genomföras på 

lektionstid när eleverna hade elevens val, vilket så även blev fallet. Intervjuerna inleddes med att jag 

informerade om studiens syfte, de forskningsetiska aspekterna samt beskrev ramarna för studien. 
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Intervjuerna spelades in på ljudfiler som jag sedan transkriberade ordagrant, dock togs namn på elev, 

aktuell skola och namn på omnämnda lärare bort. 

Analys av intervjuerna 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) omfattar analysen av intervjuer olika steg. Första steget utgörs av 

att forskaren läser igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. Jag valde att läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna flera gånger efter att jag hade skrivit ut dem. Szklarski (2012) beskriver att 

syftet med det här är att finna det som handlar om det fenomen som utforskas. I det andra steget görs 

en mer detaljerad läsning för att upptäcka skiftningar i innehållet och avgränsa meningsbärande 

enheter samt skildra olika aspekter av fenomenet enligt Szklarski (2012). Detta steg i analysarbetet 

genomförde jag genom att jämföra och kategorisera intervjusvaren för att finna dem som var av 

särskild relevans. Praktiskt gjorde jag det här genom att jag kopierade de utskrivna intervjuerna och 

med hjälp av olika färgpennor band jag ihop de svar som belyste samma aspekt. Det arbetet 

resulterade i en sorts mind-map där sammanbindningarna mellan olika svar blev inledningen på att 

finna olika nya teman. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det tredje steget utgörs av att 

forskaren formulerar teman som dominerar och tematiserar uttalanden som de uppfattas av forskaren. 

Dalen (2007) beskriver detsamma som att det är betydelsefullt att i analysen identifiera teman som 

många uttalar sig om för att veta var tonvikten i analysen ska läggas. Utifrån de analystrådar jag fann 

hittade jag teman som var relevanta för den här studien och som belyste elevernas upplevelse av sina 

möjligheter att utveckla en självkännedom om sitt lärande.  

 

Vid arbetet med analysen av materialet i den här studien valde jag ett empirinära förhållningssätt 

vilket enligt Widerberg (2002) utmärks av att teman tas fram utifrån analystrådar från ett empiriskt 

material till skillnad från ett teorinära förhållningssätt där man istället utifrån olika teorier eller 

begrepp ställer upp teman. Jag valde sedan att bearbeta de teman som jag fann i det empiriska 

materialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna som beskrivits tidigare i den här studien. På så sätt 

har mitt analysarbete inneburit en kombination mellan ett empirinära och ett teorinära förhållningssätt.  

  

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 

Bryman (2008) beskriver att validitet och reliabilitet är två begrepp som utgör kriterier i kvantitativ 

forskning medan det i kvalitativa studier kan vara bättre att använda andra begrepp som tillförlitlighet 

och äkthet för att bedöma samt värdera en studie. Bakgrunden till det är att dessa begrepp passar bättre 

för studier där man beskriver en av flera möjliga uppfattningar om en social verklighet.  Begreppet 

tillförlitlighet består av bland annat av trovärdighet som handlar om att säkerställa att forskningen 

utförts enligt de regler som finns samt att resultatet kan accepteras av de personer som är en del av den 

sociala verklighet som studerats (Bryman, 2008). 

 

Bryman beskriver att ett huvudsakligt intresseområde i kvalitativa studier är ”världen som 

undersökningspersonerna upplever den” (2008, s. 340).  I den här studien har ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande valts för att det fenomen som studien syftat till att belysa ska kunna ses i 

förhållande till den kontext och helhet som skolan innebär. Studiens innehåll presenteras också i 
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förhållande till ett salutogent perspektiv då det varit betydelsefullt att lyfta fram det som skapar 

möjligheter till en utveckling som främjar en god självkänsla. Samtidigt har det utifrån studiens syfte 

varit den enskilda individens upplevelser av möjligheter som varit det centrala varför även 

subjektskapande lyfts fram.  

 

Resultatet av studien kan inte generaliseras. Dock har avsikten med studien varit att belysa ett 

fenomen så som det upplevs av dem som är berörda. På så sätt kan resultatet användas till att bidra till 

en förståelse för samt en konstruktiv dialog kring elevers möjligheter till att utveckla en 

självkännedom kring sitt lärande. 

 

Den här studien lyfter i enlighet med sitt syfte fram olika aspekter av hur elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi upplever sitt lärande och sina möjligheter att påverka detsamma. Resultatet 

redovisas under olika rubriker som är strukturerade utifrån de olika teman som kom fram i 

analysarbetet. De olika temana illustreras med olika direkta citat för att göra studien mer genomskinlig 

och öka möjligheterna för läsaren att själv göra tolkningar. 

 

Forskningsetiska aspekter 

I arbetet med den studien har hänsyn till de av Vetenskapsrådet (2002) utgivna fastställda etiska krav 

genomförts på följande sätt: 

- Angående informationskravet informerade jag eleverna som tillfrågades om de ville delta i studien 

om studiens syfte både vid det första kontakttillfället och även i samband med genomförandet av de 

kvalitativa intervjuerna.  

- Angående samtyckeskravet beskrev jag för eleverna och deras föräldrar att det var helt frivilligt att 

ställa upp och att de när som helst kunde avbryta intervjun och/eller sin medverkan. Eleverna 

informerades både vid det första kontakttillfället och vid genomförandet av intervjuerna. 

Föräldrarna informerades skriftligt i samband med att jag bad om deras medgivande till att jag fick 

intervjua deras barn om studiens syfte och genomförande. Bryman (2008) menar att 

samtyckeskravet innebär att de som deltar ska få fullständig information om studiens syfte och 

uppläggning. Även rektorerna på de berörda skolorna tillfrågades och gav sitt samtycke till att jag 

fick fråga elever på deras respektive skola om de ville delta.  

- Beträffande konfidentialitetskravet beskrev jag både för eleverna muntligt och för föräldrarna 

skriftligt att deras medverkan var anonym och att de inte skulle kunna identifieras på något sätt i 

studien. Jag gav varje elev ett nummer och det var sedan det här numret som jag använde istället för 

namnen i transkriberingen. På så sätt går det heller inte att se om det är en pojke eller en flicka som 

intervjuats. Elevernas mentorer vet vilka elever som i det inledande skedet tackade ja till att få mera 

information och skulle således eventuellt kunna identifiera enskilda elever. Skolornas och 

rektorernas namn nämns dock inte studien.   

- Gällande nyttjandekravet informerade jag eleverna muntligt vid intervjutillfällena och föräldrarna 

skriftligt i samband med förfrågan om medgivande om att allt insamlat material är konfidentiellt 
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och bara finns tillgängligt för mig fram tills dess att studien godkänts. Efter det kommer det att 

förstöras. 

 

Under arbetet med den här studien uppstod det utöver de ovan beskriva andra etiska dilemman som 

jag ställdes inför och försökte hantera. Widerberg (2002) menar att det etiska perspektivet ska löpa 

som en röd tråd genom alla led i den kvalitativa forskningsprocessen och de etiska hänsynen bör vara 

avgörande för utformningen. Vid utformningen av den här studien syfte ställdes jag inför det etiska 

dilemmat att de elever som jag ville intervjua skulle tillfrågas utifrån att de har diagnosticerats som 

elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det skulle även vara deras upplevelse av det 

stöd de fått samt deras lärande och självbild som skulle belysas under intervjuerna. Det var således 

deras svårigheter i skolan som skulle stå i fokus dels vid urvalet men även under själva intervjuerna. 

Assarsson (2010) menar att elevers identitetsskapande sker i samspel med alla aktörer i skolan och att 

de elever som är i behov av särskilt stöd kan bli både utsatta för de maktdimensioner som är i rörelse 

samt även bli agent i dem. Bryman (2008) beskriver att forskare ska föregripa och undvika 

konsekvenser för deltagare samt tänka igenom risken för att deltagarna skulle kunna uppleva obehag 

av att delta. Jag blev tvungen att ställa mig frågan om eleverna skulle kunna uppleva att de blev 

utpekade utifrån sin diagnos. Efter att ha funderat på det här beslöt jag att gå till väga på så sätt att jag 

valde att be deras respektive mentor som redan kände dem att ta den första kontakten och framföra 

frågan om de skulle vilja delta. Även min ursprungliga tanke att genomföra intervjuerna i grupper 

valde jag bort i min strävan efter att förhålla mig till det här etiska dilemmat.   

 

Ett annat etiskt dilemma som jag funderade kring var om eleverna skulle kunna känna en oro för att 

uttala sig negativt om sina lärare och därför anpassa sina svar med hänsyn till det. Dalen (2007) menar 

att om barn i intervjusituationer känner sig pressat kan det lätt leda till att de svarar på ett visst sätt. 

Jag valde att hantera det här genom att vara tydlig med att berätta att det jag var intresserad av var 

deras upplevelse och att det inte fanns några rätt eller fel svar. Det här etiska dilemmat försökte jag 

även förhålla mig till vid utformningen av intervjuguiden. Bryman (2008) belyser betydelsen av att 

intervjuguiden utformas utifrån intervjupersonernas perspektiv samt att frågorna formuleras så att det 

är intervjupersonernas upplevelse av vad som är betydelsefullt och viktigt i sammanhanget som kan 

komma fram. Vid utformningen av frågeguiden försökte jag förhålla mig till det här och formulera 

frågorna så att det tydligt framgick att det var elevernas upplevelser och tankar som var det centrala. 

 

Resultat 

I resultatet presenteras det som framkommit i analysen av intervjusvaren om elevernas upplevelse av 

möjligheten att utveckla en självkännedom kring sitt lärande. Resultatet redovisas under tre 

huvudteman som framkom i min analys av det empiriska materialet. Dessa har jag valt att benämna 

beroende, dilemman och självkänsla. Jag avslutar resultatdelen med en kort sammanfattning i relation 

till studiens frågeställningar. Citat används i de olika temana för att belysa det jag beskriver i analysen. 

Dessa återges ordagrant, dock ibland något förkortat samt i ett fall har även ett namn utelämnats. 
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Beroende 

Ordet beroende står för osjälvständighet och blev benämningen på det första temat efter arbetet med 

analysen utifrån att de elever som jag intervjuade gett uttryck för upplevelsen av att ha svårt att klara 

sig själva i skolan och i skolarbetet. Genom olika uttalanden uttrycktes en osjälvständighet och ett 

beroende av olika former av stöd från andra för att kunna hantera och komma vidare i sitt lärande. Ett 

beroende av andra som grundar sig i att de har dyslexi. Det här beroendet tog sig följande olika 

uttryck.  

• Beroende av andra för att få stöd i arbetet med olika uppgifter i skolan. 

• Beroende av vad en majoritet i klassen vill. 

• Beroende av att ha lärare som anpassar uppgifter och lektionsplanering. 

• Beroende av föräldrar för att få stöd i skolan. 

• Beroende av att få hjälp med att utveckla olika strategier.  

 

Beroende av andra för att få stöd i arbetet med olika uppgifter i skolan 

Att arbeta i grupp beskriver eleverna som lättare då de kan få stöd av de andra personerna i gruppen. 

Beroendet av att få stöd med hur eleven ska arbeta med uppgiften uppfylls genom samarbetet i 

gruppen då andra elever finns nära till hands för att fråga om råd. Eleven behöver inte gå ifrån den 

aktuella arbetsplatsen för att fråga om hjälp utan kan sitta kvar och få hjälp av dem som sitter bredvid 

och arbetar med samma uppgift. Eleverna beskrev även betydelsen av att få diskutera och samtala 

kring olika uppgifter och att arbete i små grupper många gånger kunde vara ett bra forum för att kunna 

göra just det. Beroendet kan då ses som ett behov av att få diskutera med andra eleverna för att få höra 

vad de tycker och tänker samt få möjlighet att sätta ord på sina egna tankar för att kunna utveckla och 

befästa sina kunskaper.  

” … jag tycker att det är enklast att jobba i grupp för då vet jag oftast vad jag ska göra för då kan 

någon förklara mera men om jag ska jobba enskilt så behöver jag i princip hjälp hela tiden...” 

 

Beroende av vad majoriteten i klassen vill 

Eleverna beskrev att i samband med nya projekt eller arbetsområden i skolan fanns det många gånger 

möjlighet för klassen att ha inflytande på hur arbetet skulle genomföras, redovisas och när det skulle 

vara klart. I dessa fall uttryckte eleverna ett beroende av att de beslut som klassen som helhet önskade 

var något som skulle fungera för dem som enskilda elever. Genom att låta klassen vara med och 

bestämma kan lärare uppleva att de har låtit eleverna ha elevinflytande men ett majoritetsbeslut kan 

vara långt från den enskilda elevens önskemål och behov. 

”Men det är inte jag, utan det är hela klassen som får vara med och bestämma. Själv har jag inget 

enskilt inflytande. Det blir hela tiden majoritetsbeslut och tillhör man inte majoriteten så är det 

klart man blir besviken. ” 
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” ... det är majoriteten i klassen som bestämmer, inte jag som personlig eller individuell person som 

kan säga det.” 

  

Beroende av en anpassad undervisning och lektionsplanering 

Att inte få höra förklaringar som gör att man förstår gör elever sårbara när andra alternativ som att lätt 

kunna läsa sig till kunskapen inte fungerar. När en elev ber om hjälp med att förklara något som de 

inte förstått vid genomgången och möts av samma förklaring en gång till blir det ett hinder både vad 

det gäller vad eleven ska göra och dels för att kunna utveckla förståelse för ett visst kunskapsinnehåll. 

Två elever uttryckte även betydelsen av att ha en lärare som har samma svårigheter och utifrån det kan 

möta behovet av att förklara på ett sätt som är begripligt samt även har en förståelse för hur det är att 

vara elev med dyslexi.  

”Men sen när de förklarar på ett dåligt sätt så att man inte fattar så… men så när jag frågar å säger 

att jag fattar inte så förklarar de på exakt samma sätt så att man fortsätter att inte förstå… då halkar 

man rätt mycket efter.” 

”Som till exempel (namn på en lärare) i SO:n. Han har ju typ dyslexi också så han kan ju förklara 

bättre så att man fattar och han förstår ens situation.” 

 

För att få bra förutsättningar att lyckas med uppgifter i skolan beskrev eleverna ett beroende av att 

uppgifterna var anpassade utifrån deras behov. 

”När uppgiften är utformad på ett sätt som funkar för mig.” 

  

Beroende av föräldrar för att få stöd i skolan 

Genom uttalanden som uttrycker att det har varit föräldrarna som haft det största inflytandet på det 

särskilda stöd som eleven fått beskrivs ett beroende av föräldrarna. Det är tack vare ifrågasättande och 

drivna föräldrar som eleverna upplever att de fått stöd i skolan. Utan föräldrarnas engagemang 

upplever eleverna att risken finns att de skulle bli utan stöd. Föräldrarna har även i de flesta fall haft 

inflytande över utformningen av stödet men också för alla elever utom en har det varit föräldrarna som 

uppmärksammat svårigheterna och tagit initiativ till utredning.  

” … det var nog min mamma som gav förslag och körde fighten med skolan. Det var inget jag själv 

var medveten om och skolan erbjöd sig inte själva.” 

 

Beroende av att få hjälp med att utveckla olika strategier 

Vad gäller vilka förutsättningar som de intervjuade eleverna upplevde beträffande beroende av hjälp 

för att utveckla strategier fann jag några återkommande områden. Dessa var önskemål om studieteknik 

anpassat för elever med dyslexi, mer träning i att prova olika strategier men också en önskan om att få 

hjälp med att medvetandegöra olika fungerande strategier och delge varandra dessa.   

” … när ska jag få min studieteknik? Och det sa jag igår till min mentor. När han sa det här med 

studieteknik så sa jag men vi som har dyslexi, varför får inte vi någon studieteknik? Då så svara 
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han att ni får ju det varje år i svenskan. Och då tyckte jag att, men då får ju alla det och vi kanske 

behöver lite extra.” 

”Ja, och sen så kanske inte studietekniken kan vara samma i alla ämnen.” 

”Oj, det var inget enskilt bara för mig. Vi gjorde ett test vet jag där man fick se om man var en 

lyssnare eller en praktisk görare eller en som studerar vad andra gör och sen lär sig. Men det var 

inget unikt för mig.” 

” … då man kan lära sig lite olika studietekniker och prova själv och kanske har några frågor eller 

såna grejer.” 

 

Eleverna beskrev till och med att lära sig utveckla strategier var det de skulle rekommendera yngre 

elever att lägga mycket tid på att göra.   

”Hitta strategier... så tidigt som möjligt”. 

”Be lärarna om hjälp så att man får hjälp med det man behöver… med att sätta upp mål”. 

”Säg vad du behöver snabbt till lärare och rektor och pusha på det så att du verkligen får igenom 

det”. 

” … att börja plugga i tid så att man hinner med att göra, för när man har dyslexi behöver man 

plugga mer för liksom kunna lära sig sakerna. Och fråga sina föräldrar och lärare om hjälp i tid och 

inte liksom en vecka innan ett prov… liksom, jag fattar inte, kan du hjälpa mig? Att man tar allt i 

tid”.  

 

Dilemman 

Dilemman blev benämningen på det andra temat då de elever som jag intervjuade på olika sätt beskrev 

svårigheten med att å ena sidan acceptera att de hade dyslexi samtidigt som de å andra sidan önskade 

att de inte hade dyslexi. Dilemman valdes som benämning på beskrivna upplevelser som har det 

gemensamt att eleverna upplever bekymmer kring hur de ska förhålla sig och hantera dessa. Jag fann 

dilemman i elevernas beskrivna upplevelser inom följande områden som här benämns: 

• Vilja klara sig själv - behöva hjälp 

• Acceptera nackdelar - hitta fördelar 

 

Vilja klara sig själv - behöva hjälp 

Eleverna beskriver att de vill kunna klara sig själva och inte behöva hjälp samtidigt som de ger uttryck 

för att det är genom att acceptera att de behöver stöd och hjälp som de kan nå goda resultat.  

” … det är liksom grejen med att man inte vill ha dyslexi och inte behöva den där hjälpen fast man 

vet att man behöver den, så liksom det är lite som att bita i det sura äpplet.…” 
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Dilemmat kring att vilja kunna klara sig själv och inte behöva hjälp fanns även i berättelser om 

känslan av att vara till besvär för att man bad läraren om hjälp. I ett par av elevernas beskrivningar 

finns upplevelsen av att de tar på sig ansvaret för att inte besvära läraren genom att låta bli att be om 

de anpassningar som de skulle behöva. Att de vill kunna klara sig själva och är beredda att arbeta utan 

anpassningar för att inte behöva be och besvära läraren om hjälp.  

”Dom skulle nog tycka att jag var lite besvärlig då det lägger till arbete i deras arbete. Jag får det 

lättare men dom får det jobbigare…” 

”Synd om dom och att jag själv är jobbig. När man alltid ska kalla dit läraren och fråga om jag inte 

kan få göra på det här sättet…” 

 

Acceptera nackdelar - hitta fördelar 

Som en del i processen att acceptera att de har dyslexi arbetar eleverna med att dels acceptera de 

nackdelar som funktionsnedsättningen innebär samtidigt som de försöker hitta fördelar med att ha just 

dyslexi. Här spelar det roll att det finns andra med samma svårigheter som de kan känna samhörighet 

med. De försöker även använda de fördelar de hittar som att de upplever att de är kreativa som en 

motvikt till det negativa. Att det som gör det så svårt för dem att läsa och skriva å andra sidan kan 

innebära fördelar.  

”… jag ville inte ha det. Ingen vill ha dyslexi... jag brukar ibland säga att om jag inte hade dyslexi 

så skulle jag inte vara så kreativ. Det är en liten fördel av det annars är det att jag använder det som 

ursäkt”. 

”… jag kan känna att jag kan relatera till andra som har den diagnosen och känna att den tar fram 

någonting annat som man är bra på.”  

 

Självkänsla 

Det tredje temat fick namnet självkänsla då det i analysarbetet visade sig vara något som var ett 

återkommande område som kom till uttryck på olika sätt. Att vistas i en miljö flera timmar varje dag 

där utgångspunkten många gånger är att du antingen ska använda dig av läsning eller utveckla din 

förmåga att läsa, kan upplevas som en utmaning för självkänslan för elever som har dyslexi. Det här 

tredje temat berör även de båda tidigare temana då både en upplevd osjälvständighet, beroende av 

andra och dilemman har betydelse för självkänslan. I det här analysarbetet fann jag följande områden: 

• Bemötande 

• Att få känna sig lyckad  

• Att få diagnosen dyslexi  

 

Bemötande 

Eleverna beskriver att de är upp till dem själva att alltid fråga om de kan få göra på ett annat sätt eller 

få längre tid på sig med en uppgift eller på ett prov. I det finns det en frustration över att lärare 

förefaller glömma bort att eleverna har dyslexi och att det inte är självklart att deras behov av 
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anpassningar ska bemötas. Att få bli bemött av lärare som har planerat för att möta deras behov är ett 

önskemål för att känna att de får förutsättningen att lyckas med olika uppgifter. Eleverna kan uppleva 

stress över att behöva förekomma och inte kunna lita på att de får tillgång till stöd och hjälp. 

”Det har ibland varit så att jag har försökt få extratid på prov å sådär men jag känner inte att dom 

tillåter det ibland.” 

På en fråga om när eleven upplever att den får bäst förutsättningar att lyckas med uppgifter i skolan 

blev svaret från en elev. 

 ” … när nån påminner om vad jag ska göra och jag får längre tid.”  

 

En av gymnasieeleverna utryckte skillnaden i bemötande som det innebar att de på deras skola 

installerade talsyntes och rättstavningsprogram på alla elevers datorer, oavsett om de hade dyslexi 

eller inte. 

”… och nu har alla på skolan de här hjälpprogrammen på datorn… å då är det lite skönt för då 

behöver man inte gå till någon speciallärare och fråga, jag har dyslexi så finns det något hjälpmedel 

jag kan få å så ska man sitta själv i något litet grupprum och fixa det utan nu fixar man det på 

mentorstiden.” 

 

Att få känna sig lyckad 

Att acceptera sina svårigheter som dyslexi ger, samtidigt som det gäller att hitta sina starka sidor är 

något som återkommer på flera sätt i elevernas berättelser. Eleverna ger uttryck för betydelsen av att få 

känna sig unik och bra samtidigt som man ska våga kämpa för den hjälp man behöver. De vill känna 

sig lyckade och känna tillit till sin förmåga att bli bra på något.  

”Du kanske har svårt med att läsa och skriva med det finns det program för men du kommer alltid 

ha en kreativ och fantasifull sida som ingen annan har och den ska du ta tillvara på.” 

” … den personen är precis lika bra som alla andra plus att man har samma möjligheter att nå 

samma mål och betyg som de andra men att man ska ta emot hjälp när man får den och även strida 

för hjälp.” 

 

Men när det gäller att känna sig lyckad fann jag även en annan dimension nämligen hur betydelsefullt 

det var för eleverna att andra tyckte att de var bra. För att känna att de gjort en uppgift bra var den 

enskilt viktigaste faktorn betyget som de fick av läraren. Många elever även utan dyslexi känner säkert 

likadant men frågan är om inte elever med dyslexi har upplevt misslyckande i skolarbeten så många 

gånger att deras självkänsla är känsligare för kritik och negativa resultat.  

 

”Meningsfullt är det när jag är bäst eller när andra ser upp till mig och tycker att jag är bra.” 

”När jag får bra betyg. För även om jag tycker att jag gjort ett bra jobb så syns inte det i slutändan 

när det är betyget som räknas…” 
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Att få diagnosen dyslexi 

Majoriteten av eleverna upplever att det har varit positivt att få diagnosen då det har inneburit en 

förklaring till deras svårigheter samtidigt som de upplever att de blivit mer trodda på. Att få diagnosen 

har även ökat deras förståelse för hur de behöver arbeta med olika uppgifter och även i viss mån hur 

de lättast lär sig och utvecklar ny kunskap.   

 

”Bra eller skönt att veta att det finns en förklaring… att man inte är dum i huvudet.” 

”Först var det lite jobbigt för jag ville inte vara annorlunda direkt på något sätt ...ehm... men sen så 

tyckte jag det var skönt att få det man behövde.” 

” … det var bra för då visste vi hur jag kunde få hjälp och nu är jag mer öppen med att jag har det 

och förklarar för alla som undrar och såna grejer…” 

”Samtidigt skönt men samtidigt inte skönt. Det kan vara jobbigt ibland men ändå så är det skönt att 

få reda på det.” 

” … man kan få ljudstöd och frågor upplästa så det var mycket skönare.” 

”Ja, lite för då liksom vet jag ju att jag måste plugga mer och börja innan för att jag liksom behöver 

längre tid att plugga och mer hjälp och sånt.” 

 

Resultatsammanfattning 

Här följer en kort sammanfattning av resultatet utifrån studiens frågeställningar. 

 

- Hur upplever ett antal högstadie- och gymnasieelever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi möjligheterna att utveckla en förståelse för sin egen lärprocess? 

Eleverna ger uttryck för betydelsen av att ha fått diagnosen dyslexi för deras möjlighet att utveckla en 

förståelse för sitt eget lärande. Diagnosen har även hjälpt dem att utveckla en grundläggande insikt om 

hur de behöver arbeta. Att få lära sig mer om olika strategier för att kunna arbeta med uppgifter i 

skolan och med läxor hemma beskriver eleverna påverkar deras möjligheter att förstå sitt lärande. 

Eleverna önskar även att de skulle få lära sig mer om en för dem anpassad studieteknik och även få 

möjlighet att prova på och delge varandra fungerande strategier. Även insikten om att de inte alltid kan 

göra som majoriteten i klassen vill och gör, påverkar dem också. Det uttrycker ett beroende av lärare 

som möter deras behov och föräldrar som stöttar med läxläsning. 

 

- Hur upplever dessa elever sina möjligheter till inflytande på lärmiljön och sitt särskilda stöd/extra 

anpassningar? 

Majoriteten av eleverna upplever att det är föräldrarna som har haft stört påverkan på vilket stöd de 

har fått. Eleverna beskriver svårigheter med att behöva be om olika anpassningar. Dessutom ger de 

uttryck för en upplevd känsla av att vara till besvär när de ber om anpassningar. Eleverna menar att 

deras möjligheter till individuellt inflytande är begränsade i skolan. Det är istället majoriteten i klassen 

som får inflytande över skolarbetet, till exempel redovisningsätt och inlämningstider. Eleverna 
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beskriver en känsla av besvikelse över att behöva vara den som ska ta initiativ till frågor om 

anpassningar. De uttryckte även en önskan om att lärarna själva skulle komma med förslag.   

 

- Vilka möjligheter upplever eleverna att utveckla sin självbild i skolan? 

Eleverna menar att själva diagnosen har betydelse då den ger en förklaring till deras svårigheter 

samtidigt som den också innebär en möjlighet till att förstå hur dessa kan hanteras. De upplever dock 

en ambivalens gällande att behöva acceptera diagnosen när de samtidigt önskar att de inte hade 

dyslexi. Eleverna ger uttryck för betydelsen av att få känna sig bra och lyckade i skolan. Dock 

upplever de ett beroende av andra för att få förutsättningarna att lyckas. De beskriver även en 

besvikelse över att inte få mer stöd i att utveckla en bättre förståelse för hur de kan arbeta med 

skoluppgifter. Något som kan påverka möjligheten att utveckla en positiv självbild i skolan.   

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att belysa hur elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

upplever sina möjligheter att utveckla en självkännedom om sitt lärande. Styrkor och begränsningar i 

hur studien har genomförts diskuteras i det här avsnittet.  

 

För att kunna belysa hur elever upplever sina möjligheter att utveckla en självkännedom om sitt 

lärande valde jag att göra en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats. Valet gjordes utifrån att jag 

ville att det skulle vara elevernas upplevelse som skulle vara det centrala. Bryman (2008) belyser att i 

en kvalitativ studie är det deltagarnas perspektiv, vad de upplever som betydelsefullt som är 

utgångspunkten. Szklarski (2012) beskriver att fenomenologi passar när forskaren vill utgå från ett 

empiriskt material och att inriktningen är mot essensen i mänskliga upplevelser.  

 

Genom studien har ett antal elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskrivit sin 

upplevelse av möjligheterna att utveckla en självkännedom om sitt lärande. Studiens relevans för den 

specialpedagogiska yrkesrollen ligger i att specialpedagogen ska arbeta för att skapa positiva lärande 

situationer för alla elever. Det arbetet innebär enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2014) ett 

förebyggande arbete som kännetecknas av att identifiera såväl risk- som skyddsfaktorer i lärmiljön 

med målet att reducera riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna. Det innebär också ett främjande 

arbete som syftar till att stärka elevens möjligheter till delaktighet och tilltro till den egna förmågan. 

Det innefattar vidare ett åtgärdande arbete för att hantera de mer akuta problem som uppstår. Att få ta 

del av hur elever som har en funktionsnedsättning, och som är direkt berörda av olika former av 

särskilt stöd upplever det kan ge en fördjupad kunskap som kan utgöra grunden för olika 

utvecklingsarbeten kring lärandemiljön i skolan. Nihlfors och Wingård (2005) menar att det är i mötet 

med dem som är berörda som vi kan öka den gemensamma kunskapen. När vi kan förstå hur något 

upplevs kan vi förnya och förbättra situationen för dessa barn och ungdomar.  
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En begränsning med den här typen av studie är att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån 

den och ge ett bestämt svar på frågan hur något är eller upplevs av alla. Studien har gjorts med ett 

mindre antal elever vilket utgör en begränsning i variation och kan således inte göra anspråk på att 

utgöra en representation för upplevelsen hos alla elever med dyslexi som går på högstadiet och 

gymnasiet. Deltagarnas svar kan dock bidra till att belysa hur elever med dyslexi kan uppleva sina 

förutsättningar och möjligheter i skolan samt utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete i skolan. 

Dalen (2007) menar att det betydelsefulla gällande urval i en kvalitativ studie är att det insamlade 

empiriska materialet har varit av sådan omfattning att det har kunnat utgöra underlag för tolkning och 

analys.  

 

Inför intervjuerna informerades de omyndiga elevernas vårdnadshavare om studies syfte och de 

forskningsetiska principerna i ett skriftligt formulär i samband med att jag bad om deras medgivande. 

Bryman (2008) belyser att det kan finnas en fördel med att även respondenterna får informationen 

skriftligt för att tydliggöra var deras medverkan innebär. Således hade det kunnat vara bra att som ett 

komplement till den muntliga informationen även ge skriftlig information till eleverna, kanske främst 

till de myndiga eleverna. 

 

Samtliga intervjuer spelades in på ljudfiler och transkriberades i sin helhet med olika ljudliga 

känslouttryck som till exempel suckar och skratt. Jag gjorde inga systematiska minnesanteckningar 

under intervjuerna utan istället skrevs istället bara minnesanteckningar efteråt. Dock tror jag att det 

kunde ha varit bra att ha fört systematiska minnesanteckningar under intervjuerna för att låta dem 

utgöra en del av det empiriska materialet och som kunnat användas vid analysarbetet. Anteckningarna 

hade kunnat fördjupa analysen då elevernas sinnesstämningar i samband med olika uttalanden de 

gjorde hade kanske kunnat bidra till en mer nyanserad tolkning av dessa. 

 

Intervjuerna genomfördes på tider som inte innebar en begränsning varken för eleverna eller för mig. 

Tiden för varje intervju hade beräknats med marginal och tiderna var inte bokade i direkt anslutning 

till varandra vilket gjorde att eleverna inte träffade varandra i samband med intervjuerna. Varken 

eleverna eller jag behövde på grund av det riskera att känna oss stressade för att någon annan satt och 

väntade på sin tur att intervjuas. Intervjuerna genomfördes i sin helhet vid ett och samma tillfälle. Det 

gjorde att det var lätt att återkoppla till sådant som sagts tidigare i intervjun. Men kanske hade det varit 

bättre att göra intervjuerna i två delar med någon eller några dagars mellanrum då det hade gett tid för 

reflektion för både eleverna och för mig. 

 

Jag upplevde att eleverna gärna ville berätta och var glada över att någon vill lyssna på hur de 

upplevde sitt lärande. Dalen (2007) belyser vikten av att i intervjuer med barn visa genuint intresse 

och engagemang. Jag hade ingen i förväg uttänkt metod för hur jag skulle bemöta eleverna utan lutade 

mig istället emot min erfarenhet som lärare och var noggrann med att eleverna skulle känna att jag var 

helt närvarande i intervjusituationen. 
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Diskussion 

Denna studie syftar till att belysa vilka möjligheter elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/ 

dyslexi upplever att utveckla en självkännedom om sitt lärande. I studiens resultat framkom olika 

aspekter av elevers upplevelse av deras möjligheter att ha inflytande över skolarbetet och sitt särskilda 

stöd. Samt olika aspekter av upplevelsen av möjligheterna att utveckla en förståelse för sitt lärande. I 

det här avsnittet diskuteras dessa resultats samstämmighet och motsättningar i relation till tidigare 

forskning samt de i studien belysta teorierna. Avslutningsvis diskuteras essensen av studiens resultat.  

Beroende 

I studiens resultat framgår att eleverna upplevde att de hade svårt att klara sig själva i skolarbetet. 

Upplevelser som tolkades som ett beroende av andra för att klara olika arbetsuppgifter i skolan. Att 

lärande är huvudsakligen socialt och har med relationer att göra beskrivs i det sociokulturella 

perspektivet (Dysthe, 2003).  

 

Beroende av andra för att få stöd i arbetet med olika uppgifter i skolan 

Eleverna upplever att de behöver andras stöd för att tolka och få stöd i hur de ska arbeta med olika 

uppgifter i skolan. Att arbeta i grupp gör det lättare då samarbetet underlättade och gjorde att hjälpen 

fanns nära till hands. Även betydelsen av att få samtala kring och diskutera olika uppgifter lyftes av 

eleverna som då fick möjlighet att ta del av de andras tankar men också fick sätta ord på sina egna. 

Det var något som stödde dem i utvecklandet av nya kunskaper. Gustafsson et al. (2010) menar att för 

elever i behov av särskilt stöd är två av de skyddande faktorerna i skolan delaktighet och stödjande 

relationer med klasskamrater. Resultatet kan ses som ett uttryck för det sociokulturella perspektivet 

där det betonas att kunskap konstrueras genom samarbete och att lärande sker genom samspel med 

andra (Dysthe, 2003). Både Säljö (2013) och Dysthe (2003) betonar att samspelet med andra är 

avgörande i läroprocessen. Att samarbete med andra har betydelsen för möjligheterna att utveckla nya 

kunskaper är således inget unikt för elever med dyslexi. Dock kanske det finns en skillnad i att 

samarbete inte bara utgör en möjlighet utan även kan vara en förutsättning för lärande och utvecklande 

av nya kunskaper för elever med dyslexi. 

      

Beroende av vad en majoritet i klassen vill 

I resultatet framgår att eleverna upplevde ett beroende av att de beslut som klassen som helhet hade 

inflytande över var något som skulle fungera för dem som enskilda elever. Det fanns hos eleverna en 

insikt om att deras egna personliga önskemål skiljde sig åt från vad de övriga ville men att de blev 

hänvisade till klassens majoritetsbeslut. Det här är något som bekräftas av Westling Allodi (2002) som 

menar att elever i behov av särskilt stöd inte upplever att de har lika stort inflytande som övriga elever 

då deras förslag ges för lite utrymme. I Lgr 11 (2011) står det att skolans verksamhet till sin 

utformning ska vara och bedrivas i demokratiska former vilket kan tolkas som att det är majoriteten 

som ska få bestämma. Men när inte alla får lika möjligheter på så sätt behöver andra delar i skolans 

styrdokument betonas så att det istället är den enskilda elevens behov som får stå i centrum. Häri 
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ligger inget motsatsförhållande utan istället är det hänsynen till den enskilda eleven som lägger 

grunden för det demokratiska förhållningssättet genom allas lika värde och lika rättigheter. 

Upplevelsen av att vara delaktig och ha inflytande är även något som Antonovsky (1991/2005) och 

Druid Glentow (2006) menar har betydelse för motivationen och känslan av meningsfullhet. Även 

Dysthe (2003) belyser att det är avgörande för elevens motivation hur väl skolan skapar situationer 

som uppmuntrar till aktivt deltagande.  

 

Beroende av att ha lärare som anpassar uppgifter och lektionsplanering 

I resultatet beskrivs ett beroende för eleverna av att ha lärare som anpassar uppgifter, lektionsinnehåll 

och förklaringar till deras behov. Det framkommer en sårbarhet när ett alternativ som att kunna läsa 

sig till kunskapen inte fungerar. Druid Glentow (2006) belyser betydelsen av att lärarna stödjer elever 

med dyslexi genom att vara tydliga med instruktioner, anpassa tidsramar, säkerställa tillgång till 

kompensatoriska hjälpmedel, ställa rätt krav samt ha positiva förväntningar och se till att eleven vet 

om det. Humphrey (2002) menar att hur lärmiljön utformas har en avgörande betydelse för elever med 

dyslexi möjligheter att bli framgångsrika i skolan.  

 

Beroende av föräldrar för att få stöd i skolan 

I studiens resultat framgår att det är föräldrarna som haft det största inflytandet på det särskilda stöd 

som eleven fått och att de upplever att de utan föräldrarnas engagemang skulle riskera att ha blivit utan 

stöd. Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) visar det i sin studie: 

 ”What all students in the study said they had met in school was a ”wait-and-see” attitude to their reading and 

writing disabilities that was not resolved until some form of dyslexia diagnosis was obtained, usually om the 

initiative of their parents” (s. 249).  

Isaksson (2009) menar att både elever och föräldrars upplevelse av att få stöd i skolan kan ses som en 

kamp för erkännande och att målet med den kampen är att få ett större inflytande över organiseringen 

av stödåtgärder. I den här studien framkommer dock i motsatts till det att eleverna i de flesta fall 

upplever att föräldrarna har haft inflytande över utformningen av det särskilda stöd det fått.     

  

Beroende av att få hjälp med att utveckla olika strategier 

I Skollagen 2010:800 står det bland annat att skolan ska ge elever den ledning de behöver i sitt lärande 

och i sin personliga utveckling. I den här studien framkom att eleverna önskade hjälp med att utveckla 

fungerande strategier för sitt lärande och få mer kunskap om olika studietekniker. Det här var något 

som eleverna upplevde att de behövde hjälp och stöd med för att kunna göra. Skolan ska i enlighet 

med lagen ge eleverna den ledning de behöver, men de deltagande eleverna upplevde inte att de fick 

det. Assarsson (2009) belyser att den nu gällande diskursen om lärande innebär att eleven ska utveckla 

insikter som gör eleven till en lärande person som förstår sitt sätt att tänka och lära. Det är vad 

eleverna i studien önskar, men inte upplever att de får. Kanske är det så att hur vi tänker kring lärande 

inte alltid står i relation till hur det i praktiken fungerar ute på skolorna. Även Föhrer och Magnusson 

(2010) belyser betydelsen det har för elever med dyslexi att få utveckla välfungerande strategier för att 

lyckas i skolarbetet, genom att beskriva de strategier som de funnit fungerar bäst. Att få 

förutsättningar att utveckla välfungerande strategier kan även belysas utifrån Antonovskys 
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(1991/2005) tankar om hanterbarhet som pekar på betydelsen av i vilken grad individen upplever att 

de fått förutsättningarna att hantera det som förväntas av dem.   

Dilemman 

Vilja klara sig själv - behöva hjälp 

I resultatet framkom att det fanns ett dilemma hos eleverna gällande att inte vilja behöva få och ta 

emot hjälp samtidigt som de upplevde att acceptera behovet av hjälp var en förutsättnings för att nå 

goda resultat. Det kan å ena sidan ses i förhållande till det Isaksson (2009) beskriver som en 

ambivalens gällande om stöd upplevs som positiv eller negativt. Utifrån det kan dilemmat ses som ett 

uttryck för att det är beroende av hur mycket eleven får vara delaktig i utformningen av stödet. 

Det kan å andra sidan också ses mot det som Torstensson-Ed (2007) belyser om att elever beskriver 

sin självbild utifrån hur de uppfattar sig själva i förhållande till andra. Att behöva få hjälp och stöd på 

sätt som övriga elever i klassen inte behöver, kan upplevas som en osäker situation där behovet av 

stöd finns i den ena vågskålen och önskan om att få vara som de andra finns i den andra. Hur skolan 

då erbjuder stöd utifrån elevens önskemål kan då bli det som avgör om vågen tippar åt ena eller andra 

hållet. Det vill säga om eleven väljer att inte vilja ha hjälp och därmed öka risken att misslyckas eller 

om den kan acceptera och ta emot hjälp. 

 

Dilemmat kring att vilja kunna klara sig själv och inte behöva hjälp kom även till uttryck i förhållande 

till att behöva be läraren om stöd och anpassningar. Känslan av att vara till besvär skulle här 

balanseras i förhållande till behovet av att få stöd och hjälp. En känsla som kunde vara så stark att 

eleverna var beredda att arbeta utan anpassningar för att inte behöva besvära läraren. Det här kan ses 

som ett uttryck för det som Torstensson-Ed (2007) menar, nämligen att den vanligaste relationen 

mellan elever och lärare i skolan innebär att eleven ska rätta sig efter lärarens önskemål. Det behöver 

också belysas i förhållande till att det är när elever har fått möjligheten att ha en dialog med sina lärare 

som aktiviteter har upplevts meningsfulla (Torstensson-Ed, 2007).   

 

Acceptera nackdelar - hitta fördelar 

En annan aspekt som presenterades i resultatet berörde balansen mellan att å ena sidan acceptera de 

nackdelar som dyslexi innebär samtidigt som de å andra sidan försökte hitta fördelar med att ha 

dyslexi. Det kan ses som samstämmigt med att det har stor betydelse för elever med dyslexi att vara 

bra på något annat som en motvikt mot svårigheterna med läsning och skrivning (Föhrer & 

Magnusson, 2010). Det kan även ses som ett uttryck för det som Ingesson (2007b) belyser i sin studie, 

nämligen att den grupp elever som hade näst högst självkänsla och KASAM var de som hade ett starkt 

intresse eller en talang för något utanför skolan.  
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Självkänsla 

Bemötande 

Av resultatet framgår att eleverna upplever stress över att behöva påminna läraren om behov av stöd 

eller anpassningar samt en oro över att inte kunna lita på att de alltid får tillgång till stöd och hjälp. 

Elevernas önskemål är att få bli bemötta av lärare som ser och har planerat för att möta deras behov. 

De menar att detta bemötande är en förutsättning för möjligheten att lyckas med olika uppgifter. Att 

lärarens sätt att bemöta eleverna har betydelse överensstämmer med vad Heimdahl Mattson och Roll-

Pettersson (2007) fann. De menar att bra lärare utmärks av att de vill samarbeta med eleverna utifrån 

hur de vill eller behöver få arbeta. Även Assarsson (2009) belyser att hur elever skapar sin identitet 

bestäms av det utrymme skolan ger genom sina undervisningsformer, erkännande, bedömningar samt 

inneslutnings- och uteslutningsmekanismer. Eleverna konstruerar sina identiteter i skolan utifrån olika 

måttstockar som de upplever avgör hur väl de lyckas leva upp till att vara en framgångsrik elev. 

Foucault (1993) menar att skolan är betydelsefull för formandet av kunskap om både sig själv och om 

sig själv i förhållande till andra. Assarsson (2009) menar att hur lärare bemöter elever blir styrande för 

hur eleven både formas och formar sig själv som lärande subjekt. Sett ur det perspektivet blir 

bemötandet i skolan inte bara en fråga om möjligheter att lyckas med olika uppgifter utan även en 

fråga om skapande av sin identitet som en lärande person. 

  

Att få känna sig lyckad 

I studiens resultat framgår att eleverna vill kunna känna sig lyckade och känna tillit till sin förmåga att 

lyckas med studierna och nå bra resultat. Vallberg Roth (2010) menar att den alltmer omfattande 

avreglering, de nya läroplanerna och individualiseringen i skolan borde ha lett till en större möjlighet 

för elever att agera som subjekt men att det i verkligheten blivit det motsatta. Istället för ökat 

inflytande och ökade rättigheter har eleven istället gjorts ansvarig för sitt lärande och sin utveckling. 

Något som riskerar leda till att eleverna i ökad utsträckning upplever en ständig press av att klara av 

att leva upp till förväntningarna och kvalificera sig till att tillhöra de lyckade eleverna. Ingessons 

(2007) menar att det riskerar leda till en jakt på bekräftelse för att uppväga de många tillfällen då 

elever med dyslexi upplever misslyckanden i skolan. Även Torstensson-Ed (2007) belyser risken för 

att utveckla en låg självbild om upplevelsen i skolan är att klara av att leva upp till bilden av den 

duktiga eleven.    

 

Av resultatet framgår den betydelse eleverna upplever över att hitta sina starka sidor för att samtidigt 

acceptera de svårigheter som dyslexi ger. Eleverna vill känna sig lyckade, ha tilltro till själva och 

kunna tro på att de både är och kan bli bra på något. Det här fann även Föhrer och Magnusson (2010) 

som skriver: 

”Av de intervjuades berättelser framgår att det har stor betydelse att vara bra på något. För flera var det också 

det som gjorde att de trots allt härdade ut i skola och kände sig lite bättre till mods. Det hjälpte mycket att 

inte vara dålig på allt. Då fanns det något annat i vågskålen också som gjorde det lättare att stå ut” (s. 106). 

Ingesson (2007b) belyser också betydelsen det har för elever med dyslexi att acceptera sina 

svårigheter för att kunna utveckla en hög självkänsla. Om individen upplever att den har resurser till 

sitt förfogande för att möta de krav som ställs så menar Antonovsky (1991/2005) att man inte känner 

sig som ett offer för omständigheterna.   
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Eleverna beskrev även hur betydelsefullt det var för dem att andra tyckte att de var bra. För att känna 

att de gjort en uppgift bra räckte det inte med att de själva tyckte att det var bra utan den viktigaste 

bekräftelsen var istället responsen ifrån andra och det betyg som de fick av läraren. Om en elev vid 

upprepade tillfällen upplever att de trots att de arbetat noggrant med en uppgift och är nöjda med sin 

ändå inte når ett bra betyg eller ett erkännande från läraren växer tvivlet på den egna förmågan att 

kunna bedöma om något är bra eller inte. Istället blir det andras bedömning som blir den enda rätta. 

Det kan även ses som ett uttryck för att subjekt aldrig kan ses som autonoma enheter utan istället 

skapas i den rådande diskursen (Dreyfus & Rabinow, 1982). 

 

Att få diagnosen dyslexi 

I resultatet framkom att majoriteten av eleverna upplever det som positivt att ha fått diagnosen då det 

har inneburit dels en förklaring till deras svårigheter samtidigt som de upplever att de blivit mer 

betrodda. Det kan å ena sidan ses som ett uttryck för det Ingesson (2007) belyser, nämligen att 

elevernas vidgade förståelse för sina svårigheter och insikt i att dessa berör specifikt läsning och 

skrivning bidrar till att eleverna lättare kan se sig som normala. Å andra sidan kan det även ses som ett 

uttryck för det Zambo (2004) belyser om att det finns ett samband mellan självkänsla och kunskap om 

dyslexis påverkan på eleven. Bättre kunskap om dyslexi kan som Zambo menar även innebära att 

eleverna får en bättre självkänsla då de lär sig förstå bakgrunden till sina svårigheter. 

Essensen 

I den här studien har ett antal högstadie- och gymnasieelever delat med sig av sin upplevelse av sina 

möjligheter att utveckla en självkännedom kring sitt lärande i skolan. Forskningsansatsen i studien har 

varit fenomenologisk med syftet att belysa hur ett visst fenomen upplevs av de som är berörda.  

 

Resultatet i studien visar på olika aspekter som beroende, dilemman och självkänsla som alla berör 

elevernas möjligheter till både lärande och självkännedom kring sitt lärande. Dessa leder till slutsatsen 

att elevernas upplevelser pekar på ett utvecklingsområde för skolan; nämligen att utveckla lärmiljöer 

genom att identifiera riskfaktorer och kunna främja utvecklandet av en självkännedom som ger elever 

med dyslexi förutsättningar att bli mer självständiga istället för beroende. Elevens ansvar för att uppnå 

olika kunskapsmål kan underlättas av bättre förutsättningar för eleverna att utveckla färdigheter och 

kunskaper genom att utveckla en lärmiljö som ger dem fungerande verktyg för det här. 

 

Titeln på den här studien ”Självkännedom kring sitt lärande” får sammanfatta betydelsen det har att få 

möjligheten att utveckla både en förståelse för sig själv och för sitt lärande. Att ha svårt för det som är 

enkelt och självklart för andra riskerar att ge både sämre måluppfyllelse i skolan och en negativ 

utveckling av självkänslan. Om skolan kan erbjuda elever möjligheten att utveckla kunskaper om både 

sig själva och om dyslexi kan vi motverka dessa risker. Istället kan vi arbeta med att främja en positiv 

utveckling av lärmiljön för de här eleverna. Jag lånar ett citat av Antonovsky som avslutning och 

summering av den här studien. 
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”Det räcker inte med att laga broläggningen över livsfloden så att inte folk ramlar eller hoppar i vattnet. Man 

måste därutöver lära dem simma, att hantera sina liv i med- och motgångar, göra det bästa av tillvaron” 

(Antonovsky, 1991/2005, s.9).  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetet med den här studien har nya frågor och funderingar väckts som det skulle vara intressant 

att genomföra studier på. Utifrån att eleverna upplevde ett beroende av andra för att klara sig i skolan 

skulle det vara intressant att genomföra en studie kring elever med dyslexi och deras lärare ur ett 

dialogperspektiv. Enligt Dysthe (2003) är det utmärkande för dialog att samtal har kvaliteter som 

skapar symmetri mellan deltagarna. Det ska finnas en vilja att lyssna och en öppenhet för andras 

argument samt en vilja att ändra sin egen ståndpunkt. Det skulle således vara intressant att belysa hur 

kommunikationen mellan lärare och elever med dyslexi kring elevens lärande ser ut, att belysa hur de 

som är berörda upplever det.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

- Informera om de etiska principerna fastställda av Vetenskapsrådet. 

- Informera om ramarna för samtalet. 
 

 

Lärprocess 
• Hur uppmärksammades det att du hade svårigheter med läsning och skrivning? 
• Hur upplevde du att det var att få diagnosen dyslexi? 

• Har diagnosen hjälp dig på något sätt? 

• Hur lär du dig lättast?  

• Hur arbetar du när du lär dig lättast? Till exempel enskilt, i grupp, i par, enskilt med lärare? 
• Hur arbetar du helst med läxor?   

• Vilket stöd har du fått i skolan för att kunna bli bättre på att förstå hur du lär dig? 

• Hur brukar du arbeta med utvärdering efter att du är klar med ett arbete? 

 
Inflytande  
• På vilka sätt får du vara med och bestämma hur du ska arbeta i skolan? 

• På vilket sätt får du vara med och bestämma vilket stöd du ska få i skolan? 
• Vem upplever du har haft störst inflytande över vilket stöd du ska få i skolan? 

• Hur har du fått varit med och bestämt vilka olika kompensatoriska hjälpmedel du ska ha? 
 

 

Självkänsla 
• Hur upplever du att det är att gå i skolan? 

• Vad upplever du som meningsfullt i skolan? 

• Har du haft stöd av någon speciallärare eller resurs i skolan? Om ja (nästa fråga, annars hoppa gå 
vidare). 

• Hur upplever du att det är eller har varit att gå ifrån klassen för att få arbeta med specialläraren?  

• När känner du dig mest nöjd med det du har arbetat med i skolan? 

• När upplever du att du får bäst förutsättningar att lyckas bra med uppgifter i skolan? 
• Vad skulle du rekommendera en yngre elev som får sin diagnos nu att göra och tänka på i skolan för 

att må bra i skolan? 
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Bilaga 2 

Förfrågan om medgivande 
 

 
Hej, 

 
Jag heter Lena Wintzell Österberg och läser sista terminen på Specialpedagogprogrammet på 
Stockholms universitet. Jag ska nu göra ett examensarbete kring hur elever med dyslexi upplever sina 

möjligheter till inflytande över sitt eget lärande och det stöd de får i skolan. Jag behöver för det här 
göra ett antal intervjuer med elever. Intervjuerna kommer att spelas in på ljudfil på datorn och sedan 

transkriberas (skrivas ut) för att materialet lättare ska kunna bearbetas. 

 

För att kunna intervjua er son/dotter vill jag härmed be om ert och ert barns medgivande till det. 
Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

 

I examensarbetet kommer man inte kunna utläsa varken i vilken skola eller vilken elev som deltagit i 
undersökningen. 

 

De tankar och åsikter som de intervjuade framför kommer att utgöra ett värdefullt bidrag för mig i 
arbetet med den här studien. All information och material är konfidentiellt och finns bara tillgängligt 

för mig fram tills dess att examensarbetet godkänts, efter det kommer det att förstöras. 

 

 
 

Med vänliga hälsningar 

 
Lena Wintzell Österberg 

lena.winost@gmail.com 

 

 
 

Institutionen för Specialpedagogik vid Stockholms Universitet 

Handledare: Åsa Murray 
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