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Abstract  

I have examined how a group of seven selected high school students with diagnosed dyslexia 

experience and handle history as a subject as well as other source materials. This group of 

students attend different practical programs in a medium-sized university town and the 

examinations were conducted through audio recordings and semi-structural interviews. My 

premise was from a handwritten source text detailing the first case of cholera in Sweden back 

in 1834, as well as a simplified computerized version of the text and five pictures of anti-

Semitic propaganda against Jews from between 1900-2013. I feel a personal connection to the 

current research which contains both pros and cons, since I myself have dyslexia – the pros 

being that the respondents felt comfortable speaking to me about their struggles seeing as I 

had similar experiences. The cons, or more accurately the struggles, laid in not placing my 

perspective and experience into the respondents’ answers or reading too much into my own 

perception of their answers.  

The survey revealed that six out of the seven respondents felt uncomfortable talking about 

their diagnosis with their classmates and had had a tough time in school. It became clear that 

none of the respondents had understood what their diagnosis initially entailed, nor had they 

tried to find out more about the tools that were available to them due to their diagnosis or 

about what actually occurs in the mind when a person has dyslexia. The majority of the 

respondents felt perceived as annoying when they didn’t understand assignments right away 

or needed more of the teachers’ time by both teachers and classmates. The respondents also 

felt that the assignments that they were given in History, either by the teacher or that came 

from the books were difficult to understand and most of them felt that it would help them if 

they could get short and concise assignments. 

When the respondents looked at the aforementioned handwritten source text they felt uneasy 

and stressed. A few respondents could make out words and numbers from the text but they 

lacked context and admitted that if given a task like that they would not make an effort to try 

and find information as it according to them would be impossible. The simplified text was 

more appreciated since they without great difficulty could read and understand the content. 

Although discussing pictures was a well-liked way to study history, the respondents would 

rather the teachers talked about the subject based on an image rather than reading long texts, 

however shorter texts could be acceptable. However, only one of the respondents knew that 

the images depicted were of anti-Semitic propaganda. A majority of the respondents claimed 

that they had not been working with source materials in history classes.  



 
 

In the examination of the survey I have concluded that the (study) aid the respondents most 

wanted was more help from the teacher to explain the contents of the assignments and texts, 

thus it was reading comprehension that they struggled with the most. 

  



 
 

Sammanfattning 

Genom ljudupptagna semistrukturerade intervjuer undersökte jag hur sju gymnasieelever med 

diagnostiserad dyslexi på olika praktiska program i en medelstor svensk universitetsstad 

upplever och hanterar historieämnet och olika källmaterial. Jag utgick från en handskriven 

primärkälltext om det första kolerafallet i Sverige 1834, en förenklad dataskriven version av 

texten, samt fem utvalda bilder på antisemitisk propaganda mot judar från perioden 1900-2013. 

Då jag själv har dyslexi har jag en personlig anknytning till forskningsläget vilket gav både för- 

och nackdelar. Fördelarna var att respondenterna kände sig bekväma med att prata om sina 

svårigheter då jag själv hade liknande erfarenheter. Nackdelarna eller snarare svårigheterna var 

att inte lägga mina perspektiv och upplevelser på respondenternas svar, eller läsa in mina 

uppfattningar i deras svar.  

I undersökningen visade det sig att sex av sju respondenter hade haft en svår skolgång och 

kände sig obekväma inför att prata om sin diagnos med klasskamrater. Ingen av respondenterna 

förstod vad deras diagnos innebar från början, men de hade inte heller tagit reda på i efterhand 

vilka hjälpmedel som fanns eller vad som faktiskt händer i hjärnan när man har dyslexi. 

Majoriteten av respondenterna upplevde att både lärare och klasskamrater uppfattade dem som 

jobbiga när de inte förstod uppgifter med en gång, och när de tog upp lärarens tid. Uppgifterna 

i historia, konstruerade av läraren eller utifrån läroböckerna, var för svårt formulerade och en 

önskan om korta och koncisa uppgifter uppkom hos de flesta.    

Undersökningen av primärkälltexten resulterade i att respondenterna kände obehag och stress. 

Några kunde urskilja ord och siffror ur texten men kunde inte få något sammanhang och erkände 

att de antagligen inte skulle anstränga sig för att göra en uppgift där de var tvungna att försöka 

hitta information i en sådan text. Det skulle vara omöjligt, enligt dem. Den förenklade texten 

var mer uppskattad då de utan större problem kunde läsa och förstå innebörden. Att diskutera 

historiska händelser utifrån de utvalda bilderna var ett omtyckt sätt att arbeta med historia på, 

respondenterna uttryckte att de ville att lärarna skulle prata utifrån bilder, i stället för att de 

skulle läsa långa texter. Kortare texter till bilderna vara dock acceptabelt. Det var endast en av 

respondenterna som visste att bilderna föreställde antisemitisk propaganda. Majoriteten av 

respondenterna menade att de inte hade arbetat med källmaterial på historielektionerna.  

I undersökningen kom jag fram till att det hjälpmedel respondenterna helst ville ha, var mer 

hjälp av läraren. De ville att läraren skulle förklara innebörden av uppgifter och texter, således 

var läsförståelse det de hade svårast för.  
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1. Inledningskapitel 

Dagens skolgång genomsyras av ett akademiskt språk, vilket lägger press på elevernas 

kunskaper att läsa och skriva större mängder text. Även samhället och den tekniska 

utvecklingen sätter större press på dagens ungdomars hantering av text, då allt mer 

kommunikation sker via internet och mobiler. Ungdomarna måste då kunna läsa snabbt för att 

hänga med, så även i skolan. Många av dagens elever känner av denna press och blir allt mer 

stressade. Med en funktionsnedsättning som dyslexi höjs pressen och stressnivån ytterligare. 

Elever med dyslexi möts varje dag av utmaningen i det skrivna ordet. Det är en stor utmaning 

i skolvärlden, inte minst i historieämnet.  

 

Historia är ett texttungt ämne, där eleverna bland annat skall läsa långa texter med komplicerade 

begrepp, minnas årtal, ta anteckningar och studera källmaterial som ofta kan vara handskrivna. 

Att läsa ett handskrivet material från 1600-talet kan självklart vara svårt för elever utan dyslexi, 

men om man redan har svårt för det skrivna språket – datorskrivet – kan det kännas som en 

omöjlighet. ”Söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor… utifrån källkritiska 

metoder”.1 Så står det i det centrala innehållet i historieämnet på gymnasiet, i alla historiekurser 

skall hantering av källmaterial ingå.2  

 

Under 1800-talet arbetades strikta metoder fram inom källkritik som kommer från 

historievetenskapen. I Sverige visade de nya tankarna att Sveriges äldre historia var uppbyggd 

på ogrundade påståenden och propagandistiska spekulationer. Man ansåg att genom att bygga 

upp en trovärdig historievetenskap skulle den bli pålitligare.3 I Sverige fanns det även politiska 

anledningar till källkritikens utveckling samt en tro på förnuft och vetenskap. Källkritiken 

måste utvecklas med historien, det som är sant i dag kan vara falskt i morgon, människan sätter 

in fakta i teoretiska sammanhang och är mer komplicerad än vad man tidigare trott.4 Elever ska 

utifrån källkritiska metoder söka och tolka olika typer av källor,5 därför är det viktigt att kunna 

ge alla elever en likvärdig chans att uppfylla de kraven på bästa sätt. Jag menar att även om mer 

och mer källmaterial som kyrkoböcker och dokument blir tillgängliga på internet så finns det 

                                                           
1 Skolverket https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-
kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=his&tos=gy sid 1 hämtad 29/12-18 
2 Skolverket sid 3, 5, 8, 11, 14, 17 hämtad 01/12-18 
3 Thurén, Torsten, Källkritik, 2., [rev. och utök.] uppl., Liber, Stockholm, 2005 sid 10 
4 Thurén, Torsten, Källkritik, sid 11 
5 Skolverket sid 1 hämtad 29/12-18 
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idag inte något hjälpmedel för elever med dyslexi att läsa sådana texter då de fortfarande är 

handskrivna.  

 

Denna uppsats använder sig av intervjuer med elever som har diagnostiserad dyslexi och som 

läser eller precis har avslutat en historiekurs på gymnasienivå. Då inte mycket forskning har 

gjorts mellan dyslexi och historieämnet anser jag att det är viktigt att undersöka hur elever med 

dyslexi tar sig an ett texttungt ämne som historia, hur de hanterar och förstår olika källmaterial, 

vad deras tankar är om att ha dyslexi och läsa historia, vilka svårigheterna är och vilken slags 

hjälp de har fått under sin skolgång, samt att undersöka vad för slags historiskt lärande man kan 

få ut av olika slags källmaterial. Mitt examensarbete bidrar till forskningen då det inte finns  

många undersökningar om sambandet mellan dyslexi och historieämnet, alltså kan mitt arbete 

bidra till vidareforskning och ökad förståelse för problematiseringen kring texttunga ämnen för 

elever med dyslexi.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever med dyslexi upplever och hanterar olika slags 

källmaterial som de kan komma att stöta på under historieundervisningen på gymnasiet, vilka 

svårigheter de upplever i historieämnet utifrån dyslexin samt hur de förstår källmaterialet och 

vad för historiskt lärande man kan få ut av källorna. 

 

1. Hur upplever och förstår elever med diagnostiserad dyslexi olika källmaterial, så som 

handskrivna primärkällor och bilder, och vad för historiskt lärande kan materialet ge? 

2. Vilka är svårigheterna i historieämnet och vad kan underlätta för elever med 

diagnostiserad dyslexi?  

1.3 Bakgrund  

1.3.1 Dyslexi, vad är det? 

I detta stycke ger jag en kortfattad förklaring till vad dyslexi är, för att läsarna skall få en inblick 

i diagnosen innan de fortsätter till själva undersökningen.  

 

Svenska dyslexiföreningen menar att den övergripande termen är läs- och skrivsvårigheter, 

vilket innefattar alla som har svårt för att läsa och /eller skriva oavsett orsak. Dyslexi är en 
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undergrupp med ofta ärftliga hinder vid läsinlärningen.6 Enligt Hjärnfonden är dyslexi en 

funktionsnedsättning i hjärnan.7 Nedsättningen stör särskilt de fonologiska funktionerna, alltså 

språkets ljudmässiga form.8 Vilket innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en 

skriven text. Fyra till åtta procent av befolkningen i den läskunniga delen av världen har dyslexi. 

Dyslektiker är inte mindre intelligenta, det är bara vissa funktioner i hjärnan – som styr språket 

– som inte har utvecklats normalt. Dyslexi är en ärftlig funktionsnedsättning och dyslektiker 

blir sällan av med sina besvär fullt ut, den kan visa sig på olika sätt hos olika individer men 

människor med dyslexi har oftast gemensamt att de läser långsamt och fel, utelämnar ord, stakar 

sig i läsningen och vänder på kortare ord.9  

 

Andra kännetecken som kan uppmärksammas tidigt men som även kan sitta kvar senare i livet 

är svårigheter att skilja på närliggande ljud, som bokstäverna e och ä, eller o och å. Dyslektiker 

kan ha svårt att komma ihåg det de precis har läst vilket är en brist i det fonologiska 

arbetsminnet, de kan även ha svårt för språklekar (bristande fonologisk medvetenhet) och att 

hitta skrivna ords betydelse i sitt egna ordförråd, vilket är en fonologisk ordmobiliseringsbrist.10 

Även problematik i korttidsminnet och räknefärdighet kan förekomma, som att minnas 

multiplikationstabellen eller huvudräkning. Problem med att bearbeta kunskap i ett högt tempo 

eller minnas instruktioner, dock inte att utföra dem, är svårigheter dyslektiker kan uppleva. Det 

är även vanligt att hoppa över rader när man läser eller läsa samma rad två gånger, och att ha 

svårt för att hitta syftet i en text.11 

 

Forskare har låtit människor med dyslexi och andra utan dyslexi läsa en text medan man mätt 

aktiviteten i deras hjärnor. Det visade sig att vissa områden i hjärnan aktiverades mer hos 

dyslektiker än de utan, vilket troligtvis beror på att läsning är mer utmanande för dyslektiker 

som därför använder sig mindre av automatisering.12 Det finns inget botemedel mot dyslexi, 

dock kan det, förutom övning, underlätta med vissa hjälpmedel, som läslinjal, anteckningshjälp 

och talböcker.13 

                                                           
6 Svenska dyslexiföreningen; Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Dyslexiforeningen.se; hämtad 16/04-18 
7 Hjärnfonden Vad är dyslexi? Hjarnfonden.se hämtad 16/04-18 
8 Specialpedagogiska skolmyndigheten Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi spsm.se hämtad 16/04-18 
9 Hjärnfonden Vad är dyslexi? hämtad 16/04-18 
10 Specialpedagogiska skolmyndigheten Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
hämtad 16/04-18 
11 Peer, Lindsay & Reid, Gavin (red.), Dyslexia: successful inclusion in the secondary school, David Fulton, London, 2001 sid 2-
4 
12 Hägnesten, Toura. Läsnivåer, automatisering och flyt. Pedagog Stockholm. 24/10-2014 hämtad 16/04-18 
13 Hjärnfonden Vad är dyslexi? Hämtad 16/04-18 
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1.4 Forskningsläge  

I denna del finns en överblick av relevant tidigare forskning jag använt mig av i mitt 

examensarbete. I detta stycke belyses bristen på forskning i kombinationen dyslexi och historia 

som gymnasieämne, då den forskning som finns mestadels är relaterad till språkrelaterade 

ämnen. Det finns dock forskning angående hjälpmedel som kan appliceras på skolämnen 

(främst inom språk). Då jag endast funnit ett arbete  i kombinationen dyslexi och historia har 

jag valt att även använda forskning om dyslexi i högre utbildningar på exempelvis högskola 

och universitet, dock i andra ämnen men även rörande grundskolan.  

1.4.1 Forskning om dyslexi  

Eva Wennås Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text 

och bild? Syftet med denna avhandling är att undersöka vad som skiljer sig i inspektionen av 

bild och text i en grupp elever med dyslexi jämfört med en kontrollgrupp med elever utan 

dyslexi, även om skillnader kan relateras till olika slags bilder. Deltagarna fick antingen läsa 

texter med tillhörande bilder, eller endast läsa text, vilka handlade om sex konstgenrer. 

Mätningsredskap så som ögonrörelsemätningar genomfördes på alla deltagare, intervjuer och 

enkäter användes. Undersökningen visade att de elever med dyslexi som fick text och bild 

tillsammans fick sämre resultat på frågorna jämfört med kontrollgruppen, bildbetraktandet var 

även slumpmässigt och tolkades som oplanerat. Undersökningen visade att uppbyggnaden av 

hur man lär sig att avkoda ett språk och bygga upp läsförståelsen, försvårades av slumpmässig 

bildinspektion. Båda grupperna urskilde tydliga kontraster medan outsagda (implicita) 

kontraster var svåra att upptäcka för deltagarna med dyslexi.14 

Ett oväntat resultat utifrån flervalsfrågorna som användes i undersökningen var att trots att 

bilderna till viss del hade bidragit med förståelse för deltagarna, var det inte inom de områden 

som efterfrågades. Ögonrörelsemätningarna visade även på hastigheten deltagarna läste i, från 

översiktligt men extremt snabbt till noggrant men extremt långsamt. Olika bilders effekt på 

uppfattning och läsförståelse var en del av undersökningen. Det visade sig att trots längre 

koncentration gav deltagarna med dyslexi bilderna uppmärksamhet vid ett senare tillfälle än 

kontrollgruppen men även i mindre utsträckning. Frågan om på vilket sätt deltagarna upplever 

multimodalt material (bild och text tillsammans) besvarades genom resultaten och 

                                                           
14 Wennås Brante, Eva, Möte med multimodalt material: vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild, Acta 
Universitatis Gothoburgensis, Diss. (sammanfattning) Göteborg: Göteborgs universitet, 2014,Göteborg, 2014 sid 81-84  



5 
 

ögonrörelsemätningen visade att bilder uppmärksammades i lägre grad om de hade ett mindre 

tydligt innehåll (impressionismen) i jämförelse med bilder med ett tydligt innehåll.15 

Trots att resultatet visat att bildbetraktningen var slumpartad ansåg tre deltagare med dyslexi 

att de hade en strategi för att behandla bilder i text. Deltagarna skulle muntligt (intervju) återge 

information från det multimodala materialet. Undersökningen visar att majoriteten av svaren 

kommer från texten, dock kunde man urskilja ord som relaterade till bilderna från de deltagare 

som hade fått materialet med både bild och text. Frågorna om surrealismen besvarades med ett 

rikare ordförråd från gruppen med dyslexi som hade sett bild och text än frågorna om de andra 

konstgenrerna. Vad innebar det att få se text och bild jämfört med endast text när man 

processade materialet? Kontrollgruppen som fick hela materialet skapade sig en överblick 

genom en tidig granskning av bilderna som kombinerades med ögonförflyttningar mellan bild 

och text. Deltagarna med dyslexi som hade tillgång till hela materialet spenderade dubbelt så 

lång tid på surrealismbilden.16 

Hur påverkades förståelsen av materialet? De deltagare som endast fick läsa texten beskrev 

konstgenrerna som en idé mer än hur det såg ut, medan deltagarna som tagit del av hela 

materialet gav en mer bildliknande beskrivning, här skiljde sig inte deltagarna med dyslexi från 

kontrollgruppen. Wennås menar att resultatet ger en idé om att bilder uppfattas indirekt via det 

perifera seendet. Deltagarna med dyslexi har ibland blivit stressade eller störts i processandet i 

hur man skall organisera ett multimodalt material, detta menar Wennås kan vara en konsekvens 

av en mindre utvecklad exekutiv förmåga.17 

I min teoretiska utgångspunkt tar jag avstamp från Wennås studie, jag använder mig av hennes 

förklaring till vad som sker i hjärnan och vilka svårigheter som antagligen uppstår när man har 

dyslexi.  

Marianne Björn Milrads avhandling Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i 

högre utbildning handlar om att ge förståelse för och visa på svårigheter och möjligheter för 

elever med dyslexi och deras utbildning på högre nivåer. Hon visar även på positiva 

förändringar och försöker urskilja spänningar i högskoleverksamheten. Några av 

frågeställningarna är vilka spänningarna är och hur en förbättring kan ske för elever med 

                                                           
15 Wennås Brante, Eva. Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild? sid 83-
84, 87 
16 Wennås Eva. Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild? sid 87 
17 Ibid sid 87, 90 
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dyslexi, även hur utvecklingen angående tillgänglighet ser ut i högskolor. Milrad ger en 

beskrivning av definitioner av dyslexi, utredningar och perspektiv på funktionsnedsättningar.  

Stycket om dyslexi på gymnasiet är mycket relevant för mitt arbete, och hon visar exempel på 

att skolor är skyldiga enligt lag att erbjuda utredning och ge elever den hjälp de behöver, vilket 

inte gäller endast i Sverige utan i ett flertal europeiska länder. Skollagen klargör inte hur stödet 

skall ges, endast att elever skall kunna uppnå åtminstone ett godkänt betyg. Jag använder mig 

även av Milrads tolkning av att svenska skolan är bra på att synliggöra de elever som behöver 

hjälp och att problemet ligger i kunskapen om lämpliga stödinsatser, och att forskare anser att 

kraven för vilken hjälp eleverna skall få kan vara orealistiska.18  

 

Att få en uppfattning om hur specialpedagoger tänker kring diagnosen dyslexi på 

gymnasieskolor är syftet med Patrik Dammdals forskning. Han ställer frågor som vilket 

tidsspann en diagnos ligger på, vilka åtgärder som elever med dyslexi får och vilka elevernas 

upplevelser av gymnasietiden är enligt pedagogerna. Arbetets resultat visar hur 

specialpedagogerna går tillväga för att identifiera dyslexi. Tester genomförs i ämnen som 

svenska, engelska och matematik, och Dammdal menar att pedagogerna relativt snabbt kan 

upptäcka vilka elever som behöver extra hjälp. Hjälpmedlen som finns är bland annat inlästa 

läromedel, datorer och anteckningshjälp. Pedagogerna uppfattar att eleverna känner en lättnad, 

framförallt de som tidigare inte varit diagnosticerade eller fått någon hjälp, dock finns det en 

variation av vilja att ta emot hjälpen bland eleverna.19  

 

Forskningen är relevant för mitt arbete då man får en inblick i elevernas uppfattning av sin 

skolgång med dyslexi, dock kan det bli snedvridet då det är ur pedagogernas synvinkel och de 

kan uppfatta ett hjälpmedel på ett helt annat sätt än eleverna. Jag använder mig sparsamt av 

detta arbete då mitt fokus inte ligger på hjälpmedel eller när eleverna blev diagnostiserade, jag 

finner dock vissa likheter mellan mina respondenters svar och de resultat Dammdal fått i sin 

undersökning när det kommer till stressrelaterade uppfattningar. 

 

Elisabeth Liljegren undersöker i sin studie, gymnasieskolornas erfarenheter och uppfattning 

kring läs- och skrivverktyg. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med två kommuners 

gymnasieelever och specialpedagoger/speciallärare. Med hjälp av citat tolkas och förklaras de 

                                                           
18 Björn Milrad, Marianne, Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre utbildning, Linnaeus University 
Press, Diss. Växjö : Linnéuniversitetet, 2010,Växjö, 2010 sid 81-84 
19 Dammdal, Patrik. Dyslexi utan diagnos - ett hinder i gymnasieskolan Linnéuniversitetet. Växjö 2012 sid 16-21 
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tre teman som Liljegren tar fram som sedan delas in i underteman. Resultatet av studien visar 

att elever med dyslexi som tagit del av hjälpmedel i tidig ålder har användning för dessa på 

gymnasiet, medan elever utan diagnos eller kunskap om hjälpmedel är i behov av enskilda 

samtal för implementering och uppföljning av verktygsanvändandet. Eleverna som blivit 

intervjuade för denna studie anser att rättstavningsprogram är användbart för dem i deras 

skrivande. Stavningen hos elever med dyslexi är inte automatiserad vilket tar mycket av 

arbetsminnet. När eleverna kan använda sig av inlästa läromedel anser de att inläsningen av 

ämnen blir lättare och bidrar till lärande, då de kan både se och lyssna till texten. Sådana 

program kan ge eleverna en känsla av självständighet, men specialpedagogerna/speciallärarna 

menar att olika hjälpmedel hjälper olika elever olika mycket. Liljegren menar att de elever som 

lär sig verktyg i gymnasiet har mindre motivation att lära sig att använda dem.20  

 

Då arbetet visar på hur individuellt dyslexi är, är det av stor betydelse för mitt examensarbete. 

Bara för att ett hjälpmedel fungerar bra på en grupp av elever betyder det inte att det fungerar 

för alla. Liljegrens metoder verkar fungera i språkrelaterade ämnen, så frågan är om det fungerar 

i andra.  

 

Susanne af Sandebergs syfte i Engelskundervisningens betydelse för elever med dyslexi, är att 

belysa och diskutera hur utbildningar i engelska kan påverka elever med dyslexi att 

vidareutbilda sig inom tekniska ämnen, samt att se över antagningsreglerna till högskolan och 

om de har någon inverkan på eleverna. Frågeställningarna utgår ifrån om engelsklärarna har 

kunskap om dyslexi och vilka hjälpmedel de begär för eleverna. Af Sandeberg undersöker 

framgångsfaktorer hos elever med MVG och de som inte har något betyg i engelska B, hon 

undersöker även gymnasiebetyg i engelska A och B, hos dyslektiker som skall studera till 

civilingenjör, vilket hon jämför med en kontrollgrupp.21  

 

Resultatet av undersökningen visade att många av lärarna hade bristfällig kunskap om dyslexi, 

då lärarhögskolorna inte ger kunskap om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. De flesta lärare 

anser sig oförmögna att ge eleverna rätt hjälpmedel och verktyg för att underlätta för dem. Den 

andra frågans resultat visar att fyra studenter anser att deras engelskundervisning varit tung, att 

                                                           
20 Liljegren, Elisabeth. Extra anpassning eller verktyg för alla? En studie om alternativa läs- och skrivverktyg på gymnasiet. 
Linköping; Linköpings universitet 2016 sid 1-2, 40 
21 af Sandeberg, Susanne. Engelskundervisningens betydelse för elever med dyslexi Stockholm; Stockholms Universitet 2010 
sid 2-3 
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den varit uppbyggd med glosinläsning och stor textmassa. Dessa elever upplevde även 

undervisningen hos speciallärare som tung, medan de andra två i undersökningen upplevde en 

förbättring. I sista frågan jämfördes trettio studenter med dyslexi med en kontrollgrupp, och 

man jämförde deras betyg. Medelpoängen var 2,1 högre i kontrollgruppen och de hade även 

fler MVG än dyslexigruppen.22  

 

Jag har valt att ha med denna undersökning då den visar på att många lärare inte har kunskap 

om att hjälpa elever med dyslexi. Det visade sig i min undersökning att eleverna önskade större 

kompetens från lärarna vilket även af Sandeberg visar på att lärare inte har.  

 

Elever har rätten att kunna påverka sin skolgång står det i FN:s barnkonvention, vilket Lena 

Wintzell utgår ifrån i sitt examensarbete Självkännedom kring sitt lärande. En intervjustudie 

med elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I hennes arbete om 

specialpedagogik undersöker hon elever med dyslexi och deras självkännedom, deras 

inflytande i skolan och deras lärande. Huvudfrågorna handlar om hur elever i högstadiet och 

gymnasiet upplever inflytandet de har på extra stöd, utveckling och sin egna lärprocess och hur 

de kan förändra sin självbild. Wintzell tar även upp frågor om hur eleverna känner sig i 

situationer där de inte värdesätts i skolan på grund av sin funktionsnedsättning. Resultatet av 

forskningen visar att en diagnos har betydelse för möjligheten för eleverna att få förståelse för 

hur de behöver arbeta med olika strategier och sin utveckling i skolan. De är även villiga att 

genom den nya kunskapen anpassa studietekniken och dela med sig av kunskapen om sin 

diagnos till andra dyslektiker. Eleverna fick även större insikt i och förståelse för att sättet 

klasskamraterna arbetade på inte alltid fungerade för dem, behovet av tillmötesgående lärare 

och stöttande föräldrar uttrycktes, och i frågan om inflytande i lärmiljön och anpassningar var 

föräldrarnas engagemang det som haft störst påverkan på vilket stöd eleverna fått. Det 

individuella inflytandet upplevs som begränsat då flertalet av eleverna känner sig till besvär när 

de önskar extra stöd, då lärarna oftast ser till majoriteten i klassen. Även önskan om att lärarna 

skall ge förslag på olika anpassningar uppkom i intervjuerna. Eleverna uttryckte att att få en 

diagnos förklarar och ger förståelse till de svårigheter man har, dock är vissa elever ambivalenta 

i att acceptera diagnosen och önskar att de inte hade dyslexi, då en känsla av att vara beroende 

av andra för att lyckas ofta uppstår och leder till att de inte känner sig självständiga.23 

                                                           
22 af Sandeberg, Susanne. Engelskundervisningens betydelse för elever med dyslexi sid 35-38 
23 Wintzell Österberg, Lena. Självkännedom kring sitt lärande. En intervjustudie med elever med specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi Stockholm; Stockholms Universitet 2014 sid 3, 15, 22, 25 
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Wintzell beskriver tydligt hur viktigt det är att få känna sig självständig i sitt skolarbete och att 

lärare och skolpersonal lyssnar på eleverna. Arbetet är väsentligt för mitt examensarbete då jag 

i mina intervjuer kommer att undersöka hur källmaterialet får eleverna att känna sig. Detta 

arbete används då min undersökning berör hur eleverna känner sig under historielektionerna. 

 

Syftet med Qefsere Jusufis master-uppsats, Dyslexia, awareness and discriminatory potential. 

Perceptions of dyslexia among teachers in primary schools in Prishtina, är att granska 

grundskolan och lärarna i Kosovos huvudstad Pristina och deras uppfattning om begreppet 

dyslexi. Lärarna var för det mesta medvetna om att ge alla elever en likvärdig utbildning, och 

ett flertal hade hört om dyslexi men hade missuppfattat begreppets innebörd. Mer än hälften av 

lärarna ansåg trots missuppfattningar att deras uppgift som lärare hade stor betydelse för 

likvärdig utbildning och för arbetet med dyslexi. Enligt Qefsere Jusufi kan lärarnas bristande 

kunskap om dyslexi leda till diskriminering och att elever med dyslexi jämförs med elever utan 

dyslexi.24  

Resultatet är skrämmande och chockartat då Jusufis uppsats skrevs så sent som 2014. Svenska 

lärares och skolors arbete med elever med dyslexi kan ibland ha ett negativt rykte, och jag valde 

att ta med denna forskning då den visar på att i jämförelse med länder som Kosovo är det 

svenska arbetet i framkant. Dock måste utvecklingen gå framåt så att alla elever med eller utan 

dyslexi får en likvärdig utbildning och den hjälp de behöver.  

1.4.2 Historiedidaktisk forskning  

Lindsay Peer och Gavin Reid skriver i boken Dyslexia: successful inclusion in the secondary 

school om vilka svårigheter elever med dyslexi kan uppleva inom olika ämnen så som historia 

och geografi. De ger exempel på hur dyslexi kan visa sig och vilka svårigheter eleverna och 

lärarna på gymnasieskolor i England kan uppleva. Lärare i England, precis som i Sverige, har 

sparsam om någon utbildning inom specialpedagogik och hur de skall hjälpa och underlätta för 

elever med dyslexi. Författarna menar att lärare och psykologer har en tendens att 

feldiagnostisera eller ignorera dyslexi hos flerspråkiga elever, då de anser att det är andra 

faktorer som ligger bakom problematiken. Ansvaret för att hjälpa elever med dyslexi läggs på 

engelskalärarna, och även om dessa lärare skulle vara kompetenta att ge stöd finns det för 

                                                           
24 Qefsere Jusufi Dyslexia, awareness and discriminatory potential, Perceptions of dyslexia among teachers in primary 
schools in Prishtina Växjö; Linnaeus University 2014 sid 12, 21-27, 30 
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många elever och för få lärare. Boken tar även upp hur stress kan påverka dyslektiker negativt: 

”As soon as I make a mistake I panic, and because I panic I make more mistakes”.25 Boken har 

ett särskilt kapitel om dyslexi och historia, där författaren Richard Dargie ger praktiska råd till 

historielärare om vad som behöver ändras i undervisningen. Då historia kan vara ett mycket 

svårt ämne för elever med dyslexi har historielärarna ett ansvar att ändra sin undervisning så att 

den möter elevernas behov. Det ger han exempel på, som att ge möjlighet att prata och diskutera 

mycket under lektionerna och ha en undervisning mer fri från skrivande, för att stärka elevernas 

orala förmåga och deras självförtroende.26 

 

Jag använde mig mycket av denna text i min undersökning då den ger faktiska förslag på vad 

historielärare kan göra annorlunda för att inkludera elever med dyslexi och underlätta för dem.  

 

Karin Sandbergs licentiatavhandling handlar om hundratio elever i fem gymnasieklasser och 

tre lärare. Sandberg tar upp digitaliserade primärkällor i historieundervisningen. Stora digitala 

förändringar har skett i samhället och skolan, och historiska källmaterial finns tillgängliga på 

internet. För historieämnet medför detta en förändring och möjlighet till fler perspektiv för 

elevernas utbildning. Att se samband mellan förfluten tid och möjliga framtidsscenarier, 

världsomvälvande händelser, betydelsefulla personer och vardagshistoria är något eleverna 

skall få kunskap om, vilket digitaliserade källmaterial kan underlätta. Syftet är att utifrån ett 

historiedidaktiskt perspektiv undersöka hur digitaliserade primärkällor fungerar i 

undervisningen.27  

 

Sandberg ger förklaring till de historiedidaktiska perspektiven – historisk empati, 

kontextualisering och historiskt tänkande. Att arbeta med primärkällor lär eleverna att tänka 

källkritiskt, eftersom eleverna måste analysera och använda källorna för att söka svar på frågor 

om det förflutna. I sin studie använder sig Sandberg av källmaterial från söksystemet INDIKO 

och Demografiska databasen (DDB) vilket är en enhet vid Umeå Universitet som gör svenska 

befolkningshistoriska källor tillgängliga för forskare och allmänhet, och även för- och 

efterenkäter, intervjuer, observationer samt elevernas muntliga och skriftliga redovisningar. I 

                                                           
25 Peer, Lindsay & Reid, Gavin (red.), Dyslexia: successful inclusion in the secondary school, David Fulton, London, 2001 sid 4-
6 
26 Dargie, Richard Dyslexia and history i Peer, Lindsay & Reid, Gavin (red.), Dyslexia: successful inclusion in the secondary 
school, David Fulton, London, 2001 sid 4-6, 74 
27 Sandberg, Karin. Elever i den digitala dåtiden: Om digitaliserade primärkällor i historieundervisningen. I: Anna Larsson 

(ed.), Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken (pp. 44-62). Institutionen för idé- och 
samhällsstudier, Umeå universitet, Umeå, 2016 sid 45-47, 
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dessa visade det sig att eleverna föredrar att få sin historiska utbildning genom spelfilmer och 

att de förlitar sig på lärarna och läromedel för att få en korrekt uppfattning. Efterenkäter visade 

att eleverna fick mindre tillit till primärkällor då de hade fått större insikt i deras bristande 

tillförlitlighet.28 

 

Då avhandlingen behandlar primärkällor är den mycket användbar i mitt examensarbete, då 

även jag kommer att utgå från källmaterial, om så andra än Sandberg och utifrån en dyslektisk 

synvinkel. Det framgår dock inte om källmaterialet i studien är omskrivet till datorskrivna 

bokstäver eller om det endast är inskannade bilder av primärkällan. Ur en dyslektisk synvinkel 

har tillgången ingen betydelse om den är handskriven då det fortfarande kommer vara näst intill 

omöjligt att läsa den.  

 

Syftet med Ulrika Gills undersökning var att undersöka bildens sätt att trigga tankeprocesser, 

och om tankarna kunde ses som en kunskapskälla, och beskriva utifrån en receptionsstudie hur 

gymnasieelever reflekterar kring kunskap genom bilder. Gill menar att användningen av bilder 

i undervisningen väcker ett intresse men samtidigt svårigheter. Det är givande att använda sig 

av bilder som exempel på propaganda vilket kan användas i källkritiska uppgifter, då bilder 

talar till våra känslor och ofta har partiska drag. Gymnasieelevers tankar kring bilder och 

förmågan att förmedla historisk kunskap undersöktes genom cirka en timmes samtal, där ett 

bildmaterial på trettiofyra olika bilder visades och diskuterades. Syftet var att undersöka om 

man kan levandegöra kärnan i historieundervisningen genom bilder. Eleverna fick först svara 

skriftligt på frågor för att sedan redogöra i grupp och diskutera, bilderna med tillhörande text 

diskuterades bland eleverna och komplexa resonemang samt moraliska ställningstaganden 

framkom. Högpresterande elever tenderade att reflektera mer omfattande över källkritik, men 

tog oftast inte några moraliska ställningstaganden.29  

 

Denna studie har varit värdefull för mitt arbete då Gill använder sig av bilder i 

historieundervisning, vilket är ett källmaterial jag undersöker. Hon visar på att bilder kan 

användas för att väcka elevers historiska empati och i granskningen av källkritik.  

                                                           
28 Sandberg, Karin. Elever i den digitala dåtiden: Om digitaliserade primärkällor i historieundervisningen sid 48-49, 51, 60 
29 Gill, Ulrika, Att tänka historiskt med hjälp av bilder en receptionsstudie av gymnasieelevers sätt att tolka bilder, 1, 
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Umeå, 2016 sid 196, 201-204, 207-208 
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Sandra Gustafssons uppsats syftade till att undersöka användningen av arkiv i 

historieundervisningen på gymnasiet. Med en fallstudiemetod ställde hon frågor som hur 

användningen av arkivpedagogiska hemsidor ser ut, vilka svårigheterna är när det kommer till 

användningen i undervisningen och vilka arkivhandlingar som används vid källtolkning och 

hur det sker. Gustafsson intervjuade lärare i historia och använde sig dels av en kvalitativ 

intervjuanalys för att tolka intervjusvaren. Gustafsson menar att användningen av primärkällor 

är en betydelsefull ingångsvinkel till elevers kontakt med historiska källtexter, fotografier, 

bilder och kartor. På så sätt kan intresse väckas på ett större plan jämfört med läroböcker, då 

närhetskänslan kan göra att elever får större insikt och förståelse för levnadssituationer och 

värderingar och vad informationen kan lära oss i dag. Dock var det endast två av fem lärare 

som besökte arkiv med sina elever. Lärare ifrågasatte pedagogiska vinster med arkivbesök och 

visade på svårigheter med studiebesök. Undersökningen visade att de flesta av lärarna använde 

sig av arkivpedagogiska hemsidor då eleverna arbetade med primärkällor. Gustafsson menar 

att eleverna behöver mer handledning av lärarna om de skall besöka arkiv inför 

uppsatsskrivande, vilket lärarna inte har tid till, och det förutsätter även att lärarna själva är 

insatta i arkivstudier. Flera arkiv erbjuder ett elevanpassat material, vilket skulle kunna 

utvecklas i fler kommuner.30  

Även denna uppsats behandlar primärkällor likt mitt arbete, Gustavsson undersöker 

användningen av primärkällor i historieundervisningen utifrån arkivmaterial. Problematiken 

här ligger som beskrivits ovan i arkivhantering, att elever med dyslexi inte kan använda 

hjälpmedel till sådana texter, vilket lägger större krav på lärarna. Även de intervjuade lärarna 

kände att det var ett för stort projekt att eleverna skulle söka svar i primärkälltexter.  

Thomas Nygrens studie är en fallstudie som utgår från en historiedidaktisk teori och betonar 

historiskt tänkande. Den har genomförts med intervjuer, examinationsuppgifter, observationer 

och enkäter. Studien är ett experimentellt genomförande av Demografiska Databasens (DDB) 

digitala verktyg INDIKO i historieundervisningen. Genom den kan man göra sökningar i 

kyrkböcker digitalt. Elevdatorerna har innan undersökningen endast använts till 

informationssökningar och att skriva på, och eleverna har inte arbetat med digitaliserat 

källmaterial tidigare. Det digitaliserade källmaterialet blir en ny erfarenhet för lärare och elever 

tack vare denna undersökning. I förenkäter visade det sig att 76% av eleverna föredrar spelfilm 

för att ta del av historia, och den del av historia som intresserar eleverna mest är diktatorer, 

                                                           
30 Gustafsson, Sandra. Arkiv och historieundervisning En fallstudie i användandet av arkiv i historieundervisningen på 
gymnasiet Stockholms universitet, Stockholm 2015 sid 8, 10, 19-21 
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upptäckter, äventyr och krig. Medan människors vardagsliv, jordbruk, handel och industri inte 

väcker något speciellt intresse hos eleverna. Enda undantaget är deras egna familjehistoria, och 

den historia de litar på mest är den som deras lärare återberättar. Nygren menar att denna studie 

synliggör mer än tidigare forskning inom samma område hur gymnasieelever kan använda sig 

av digitala verktyg på olika sätt och uppnå varierande resultat. Studiens elever visar ett liknande 

intresse för historra som i andra undersökningar. Resultatet visar att databasövningen ökade 

elevers intresse för användandet av primärkällor och även intresset för lokalhistoria, men den 

gav även en minskad tillit till primärkällor då eleverna insåg att det finns brister i dem. Denna 

insikt menar Nygren är en vinst, så det kan ha blivit en ögonöppnare för eleverna och något 

som motiverar dem att tänka mer källkritiskt i framtiden.31  

Nygrens studie hade varit en självklar källa om jag endast hade velat undersöka hur man kan 

använda sig av primärkällor i historieundervisningen, men eftersom jag lägger ett dyslektiskt 

perspektiv på min undersökning faller det sig inte lika solklart.  

 

Patrik Johanssons licentiatuppsats fokuserar på den historiska källtolkningen och dess relevans 

ur ett bildnings- och utbildningsperspektiv, och på att förstå olika användningar av historia. 

Johansson fokuserar även på hur elever i gymnasiet lär sig källtolkning av historiska källor. 

Han menar att forskning visar på svårigheter för elever att förstå källtolkning och tillgodogöra 

sig kunskapen. Huvudsyftet för uppsatsen är att kunna tolka primärkällor.32 Uppsatsen bidrar 

även till förståelse för innebörden av ”att kunna resonera historiskt i termer av historisk 

källtolkning”.33 Uppsatsen avser att åskådliggöra forskningsobjektet genom olika scenarion i 

historieundervisningen. Forskningsfrågor som innebörden av tolkandet av historiska källor, 

vilka problem eleverna kan stöta på och hur lärandet går till tas upp i uppsatsen.34  

Metoden Johansson använder är Learning study (LS), detta för att kunna urskilja elevernas 

lärande och tillvägagångssätt, vilket görs av en iscensättning i undervisningen.35 Genom LS 

kartläggs elevernas uppfattningar, dels i samband med för- och eftertester.36 Undersökningen 

                                                           
31 Nygren, Thomas, Sandberg, Karin & Vikström, Lotta, 'Digitala primärkällor i historieundervisningen [Elektronisk resurs] en 
utmaning för elevers historiska tänkande och historiska empati', Nordidactica., 2, 208-245, 2014 sid 209, 211-214, 220, 230 
32 Johansson, Patrik, Att tolka spåren från det förflutna: innebörder, lärande och meningsskapande av historisk källtolkning i 
gymnaiset, Stockholms universitet, Licentiatavhandling Stockholm : Stockholms universitet, 2014,Stockholm, 2014 sid 36 
33 Johansson Patrik Att tolka spåren från det förflutna. Innebörder, lärande och meningsskapande av historisk källtolkning 
på gymnasiet sid 37 
34 Ibid sid 37 
35 Ibid sid 40 
36 Johansson Patrik Att tolka spåren från det förflutna. Innebörder, lärande och meningsskapande av historisk källtolkning 
på gymnasiet sid 41 
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gjordes utifrån två artiklar, den första i syfte att undersöka vad eleverna kan när de kan tolka 

historiska källor. Frågan var hur eleverna uppfattade historiska primärkällor, och olika 

uppfattningar om dem. Resultaten visade att elevgruppens uppfattning var hierarkiskt 

organiserad.37 Tre kritiska aspekter urskildes och slutsatsen är att kunna tolka källor innebär att 

kunna urskilja källans samtida och historiska perspektiv, att kunna urskilja och separera det 

egna och den andres perspektiv samt att separera källtextens undertext i samband med den 

historiska kontexten.38 

Den andra artikeln undersökte hur elevers lärande gick till när de arbetade med historisk 

källtolkning. Detta gjordes genom lektionerna och källtolkningsuppgifter. I grupparbetena 

framkom tydliga tankeprocesser kring innebörden av källor. Resultatet blev att samtalen rörde 

sig som vågor fram och tillbaka och beskrivs som ”ett möte mellan historieämnets 

kunskapsdomän och elevernas livsvärld”.39 Det lyfte även fram elevernas subjektivitet, etiska 

och moraliska dimensioner samt att klassrumskulturen förde med sig möjligheter och 

problematiseringar för att historiskt resonerande skall uppstå. Resultatet av artiklarna visar på 

att källtolkning handlar om källkritiska begrepp och förståelse för vad historisk kunskap är, hur 

den kommer till och hur pålitlig den är.40 Johansson menar att lärandet av historia kan vara det 

viktigaste för eleverna, och processen av frågeställande till historiska källor kan vara lika viktigt 

som svaren på de historiska frågorna. Han menar även att elever kan utveckla sitt 

historiemedvetande genom källtolkning.41 

Relevansen i denna uppsats är stor för mitt arbete, då den tar upp vad elever kan få ut av 

primärkällor i historieundervisningen, dock framgår det inte vilka primärkällor som använts i 

studien. Det hade varit mycket användbart att veta om det var handskrivna texter och hur 

eleverna i så fall reagerade på dessa.  

1.5 Teoretisk utgångspunkt  

Problematiken med handskrivna källmaterial berör inte endast elever med dyslexi, då det är 

mycket svårt att tyda handskrivet material. Med dagens tekniska framsteg finns många fler 

primärkällor inskannade och tillgängliga på internet, men då de oftast inte finns som 

datorskrivna texter finns det inga hjälpmedel för elever med dyslexi som fungerar på dem.  

                                                           
37 Ibid sid 58 
38 Ibid sid 69 
39 Ibid sid 64 
40 Ibid sid 69 
41 Ibid sid 70 
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Det är elever med dyslexi som ligger i fokus för denna uppsats, och hur de upplever olika typer 

av källmaterial så som skriven text och bilder. Jag vill undersöka hur de upplever källorna, 

vilket som är svårast och lättast att ta till sig. Det är alltså inte specifika historiska källor som 

ligger i fokus. Jag har valt tidsperioder (1830-talet och 1940-talet till i dag) med olika 

historiedidaktiska perspektiv, den skrivna texten handlar om det första kolerafallet i Sverige 

och bilderna handlar om antisemitism, hur människor har avmålat judar i olika tidsperioder som 

skadedjur.  

Eva Wennås visar i sin studie att bilder kan ha en negativ effekt på dyslektiker i samband med 

text, de kan störa eller stressa dem i förståelsen om hur materialet skall organiseras när de skall 

processa informationen, på grund av en mindre utvecklad exekutiv förmåga.42 Eleverna i min 

studie kommer endast att få se bilder, men höra information, vilket kan vara lättare för 

dyslektiker. När vi börjar lära oss att läsa sker det i sekvenser. Vi lär oss ordigenkänning först, 

sedan förståelse, detta sker samtidigt för en van läsare.43 Enligt lärprocessen The simple view 

of reading, SVR, uppstår läsförståelse genom samtidighet mellan olika förmågor vid läsning. 

Det är vanligt att man ställer upp faktorerna som ett matematiskt tal: läsning = avkodning x 

språkförståelse, där ”x” symboliserar de båda delarnas samtida behov för att uppnå 

läsförståelse.44  

Utifrån SVR-modellen förväntas förståelse uppstå ju äldre barn blir och ju längre de går i 

skolan, dock är så inte alltid fallet. Ordigenkänningen hindras om de fonologiska bristerna finns 

kvar när barnen växer upp, även samtidigheten är frånvarande och läsförståelsen blir negativt 

påverkad.45 Läsförståelse är då texter processas och bearbetningen sker på olika nivåer. Ord 

och bokstäver avkodas på en mikrostrukturnivå, meningar avkodas på en makrostrukturnivå, 

tydliga budskap på en textbas-nivå och den mentala bilden av texten och dess relation till 

förkunskaper granskas på en situationsmodellnivå.46 En stor del av problematiken för personer 

med dyslexi är läsförståelse, den långsamma avkodningen och att ”höra” vilket ord man har 

avkodat. Uppläst text leder ofta till bättre förståelse. Enligt SVR är det ordavkodningen som 

inte fungerar ordentligt för personer med dyslexi, vilket leder till att läsförståelsen uteblir.47 

                                                           
42 Wennås, Eva. Möte med multimodalt material Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild? sid 90 
43 Ibid sid 42 
44 Ibid sid 41 
45 Ibid  sid 42  
46 Ibid sid 42-43 
47 Wennås, Eva. Möte med multimodalt material Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild? sid 43 
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Det finns olika sorters bilder – det kan vara grafer, fotografier, målningar, de kan innehålla ett 

budskap eller vara ett stöd till en text. I skolvärlden är representativa bilder mycket vanliga, 

kombinationen text och bild, vilka kan ha fördelar genom att presentera samma information på 

olika sätt. Då kan flera sinnen samarbeta och bearbeta informationen vilket kan leda till ökat 

lärande.48 I min uppsats har jag valt att visa på och diskutera historiedidaktiska frågor utifrån 

bilderna.  

1.6 Urval, metod och tillvägagångssätt  

I detta avsnitt förklarar jag vilka avgränsningar jag gjort inom arbetets gång, som val av material 

och tillvägagångssätt genom intervjuer.  

Jag började med att maila fem historielärare på gymnasieskolor i en mellanstor svensk 

universitetsstad, som undervisade på praktiska program. Jag berättade om syftet med mitt 

arbete, att jag önskade intervjua elever som läste historia och hade dokumenterad dyslexi. Jag 

bestämde mig för ett minimumantal på fyra elever och ett maxantal på tio, men kom att intervjua 

sju stycken då jag ansåg efter sju intervjuer att jag inte hade fått ut mer även om jag hade 

intervjuat tre till. Jag valde en blandning av elever utifrån könstillhörighet och etnisk bakgrund 

för att få en så stor spridning som möjligt. En av de tre lärarna som svarade bjöd in mig till en 

lektion där jag själv fick presentera mitt arbete, och jag delade ut lappar till eleverna där de som 

var intresserade fick skriva sin mailadress så jag kunde ta kontakt med dem och boka in 

intervjuer vid ett senare tillfälle. De andra lärarna bjöd in mig att utföra intervjuerna under deras 

lektionstid.  

Varje intervju tog ungefär en timme, och jag valde att göra enskilda intervjuer då det kunde 

vara lättare för eleverna att prata så öppet som möjligt om sin dyslexi, än om de var i en grupp 

med andra elever de kanske inte kände sig bekväma med. Jag valde att göra ljudupptagning för 

att dels underlätta för mig själv, då även jag har dyslexi och det skulle ta lång tid för mig att 

skriva ner allt respondenterna sa, och jag skulle inte heller kunnat komma ihåg allt utan några 

anteckningar. Med ljudupptagning kunde jag koncentrera mig fullt på respondenten och ge hen 

min fulla uppmärksamhet. Jag mötte upp eleverna på deras respektive gymnasieskolor. Jag hade 

i förväg bokat ett grupprum för fler timmar än intervjuerna skulle ta, för att försäkra mig om att 

vi inte skulle bli störda.  

                                                           
48 Ibid sid 45, 48 
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Jag ordnade med utrustningen innan intervjun började så vi kunde börja med en gång, och när 

första eleven kom inledde jag med att tacka för att hen valde att ställa upp på en intervju, och 

återigen gå igenom vad syftet med mitt arbete var. Jag förklarade varför jag gjorde en 

ljudupptagning och att respondenten hade rätt till att avsluta intervjun närhelst hen ville och att 

inte besvara frågor hen kände sig obekväm med. Vidare förklarade jag hur intervjun skulle gå 

till. Först ställdes frågor som rörde själva dyslexin och skolan, för att sedan gå vidare med att 

respondenten fick försöka läsa en primärkälla från 1834, sedan den förenklade versionen av 

texten, för att därefter studera bilderna och ha en diskussion om dem, och avslutningsvis 

diskutera vad som kan förbättras för att hjälpa elever med dyslexi på historielektioner.  

1.6.1 Metod 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med sju 

gymnasieelever. Syftet med att använda mig av intervjuer är att få beskrivande information om 

hur eleverna upplever att det är att studera historia utifrån källmaterial på gymnasienivå, 

samtidigt som de har dyslexi. En kvalitativ intervju är lämplig för att få tillgång till 

informanternas (elevernas) egna erfarenheter och känslor. Semistrukturerade intervjuer innebär 

att man koncentrerar samtalet kring bestämda ämnen, mina är kring de valda källmaterialen.49 

I min intervjuguide i bilaga 4 kan man läsa vilka frågor jag utgick ifrån. Det är dels frågor om 

hur eleverna upplevde sin dyslexi, vad det är de har svårt för och om de känner sig bekväma 

med att öppet prata om diagnosen i klassrummet. Frågeställningarna inför primärkälltexten och 

bilderna kretsade kring vad respondenternas första tankar och känslor var, vad för slags 

historisk kunskap man kunde få ut av texten och bilderna samt vilken bild av samhället de ger. 

Anledningen till att jag valde sådana frågor var för att undersöka hur eleverna hanterade 

materialet, vad de känner inför det och även hur/om deras dyslexi försvårar för dem i 

historieämnet.  

Jag informerade de elever jag tänkte intervjua om syftet med min undersökning, att alla som 

deltar kommer förbli anonyma, samt att ljudupptagningen inte kommer spelas upp för någon 

annan och att den kommer raderas efter att arbetet är godkänt. För de som inte fyllt arton år 

skickades även ett e-mail till föräldrarna som fick ge sitt samtycke till att eleven fick medverka 

i undersökningen. Innan intervjun startade förklarade jag för informanten att hen fick avbryta 

intervjun när hen ville, och att hen hade rätt att säga nej till att besvara frågor som hen inte ville 

                                                           
49 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2., utök. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2015 sid 14, 34 
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besvara.50 Innan intervjuerna med eleverna gjorde jag tre testintervjuer, för att försäkra mig om 

att inspelningsprogrammet fungerade som jag ville, att min intervjuguide var tillfredsställande 

och att inga frågor behövde omformuleras, tas bort eller läggas till, och för att öva inför de 

riktiga intervjuerna. Dessa provintervjuer är inte inräknade i resultatet.51  

Det är inte ovanligt att forskare har en personlig anknytning till forskningsområdet,52 så är även 

fallet med min studie. Då jag själv har dyslexi och skall bli historielärare är det av stor vikt för 

mig att kunna hjälpa de elever som har det svårt med språket på bästa möjliga sätt. Det kan både 

vara en fördel och nackdel att vara emotionellt involverad i ämnet. Det är lättare att lägga in 

egna erfarenheter och känslor när jag tolkar informanternas svar, men samtidigt kan det ha (och 

i detta fall hade det det) en lugnande effekt på eleverna då jag innan intervjun förklarade syftet 

med undersökningen och att jag själv har dyslexi. Då jag är medveten om svårigheterna har jag 

strävat efter att inte ställa ledande frågor utan låtit informanterna själva förklara hur de känner 

så jag inte blir alltför färgad av mina egna upplevelser om hur det är att studera med dyslexi.53  

En problematik som kan uppstå med intervjumetoden är att informanternas berättelser om 

problematiken med att känna sig beroende av andra eller känna svaghet inför att vara 

annorlunda, kan skapa oro hos intervjuaren. Jag anser att eftersom jag antagligen själv har varit 

med om liknande situationer, känner jag empati och förståelse snarare än att berättelserna blir 

jobbiga.54 Jag har i mina intervjuer utgått från en intervjuguide jag konstruerat utifrån de olika 

källmaterialen som intervjuerna kommer att koncentrera sig runt.55 Sedan skall materialet 

transkriberas och analyseras. Jag har noga letat efter likheter och skillnader mellan 

informanternas svar.56 Att transkribera innebär att man översätter en form till en annan, i detta 

fall muntlig diskurs till skriftlig. När man utför intervjuer handlar det om mer än vad som sägs, 

det är även kroppsspråk, ögonkontakt och tonfall som spelar roll. Sådana nyanser är svåra att 

utläsa i utskrifterna.57  

Det finns olika sätt att dokumentera intervjuer. Mitt tillvägagångssätt är som tidigare nämnt 

ljudupptagning, och i efterhand lyssnade jag och skrev ned vad som sades. Jag försökte att på 

ett så korrekt sätt som möjligt få med nyanser, men mycket av kroppsspråket och tonfallen går 

                                                           
50 Dalen, Monica, Intervju som metod sid 25 
51 Ibid sid 14 
52 Dalen, Monica, Intervju som metod sid 16 
53 Ibid sid 16-17 
54 Ibid sid 22 
55 Ibid sid 35 
56 Ibid sid 53 
57 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, TPB, Enskede, 2009 sid 194 
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förlorade. Med en utskriven intervju blir innehållet lättare att analysera. Jag valde att inte skriva 

med pauser och ljud respondenterna gör när de tänker, till exempel ”eeh”, ”hmm” och suckar, 

dock försökte jag att återge så ordagrant som möjligt, framförallt i de citat jag valt att ta med. 

Efter att jag transkriberat alla intervjuer letade jag efter mönster i respondenternas svar, så som 

likheter och skillnader i respondenternas svar och erfarenheter. Dessa prövade jag mot tidigare 

forskning och mina egna forskningsfrågor De transkriberade intervjuernas reliabilitet och 

validitet anser jag är hög då jag själv gjorde intervjuerna, utformade intervjufrågorna, sökte 

fram materialet respondenterna fick se, och transkriberade dem. Ingen annan har på så sätt 

kunnat lägga sin tolkning på materialet.58 

 

1.7 Material 

I detta stycke kommer jag göra en beskrivning av det material jag har tagit fram och som 

respondenterna fick läsa och titta på under intervjuerna. Dessa återfinns i bilagorna; 

originaltexten i bilaga 1, förenklad text i bilaga 2, bilderna i bilaga 3, och min intervjuguide 

finns i bilaga 4. 

Då tolkning och användning av olika källmaterial finns i det centrala innehållet i alla 

historiekurser på gymnasiet,59 valde jag en handskriven primärtext som jag prövat med elever 

under min slutpraktik och visste att många elever fann svår att tyda, respondenterna gick inte 

på den gymnasieskolan jag gjorde min praktik på. Primärtexten handlar om symptomförloppet 

av det första kolerafallet i Sverige 1834 i Göteborg. Jag valde en sådan text för att undersöka 

vilka reaktioner jag skulle få ut av respondenterna. Respondenterna fick även läsa en omskriven 

version av primärtexten, där jag har själv skrivit om texten till en kortare och mer lättläst 

datorskriven text, utskrivet på ljusblått papper.  

Jag fann tretton bilder från olika delar av världen som visade på antisemitism från perioden 

1900-2013. Av dessa valde jag de fem som tydligast, men med variation, visade på förtryck, 

fientlighet och stereotypa bilder av judar. Jag har inte valt bild och text tillsammans då jag ville 

undersöka om just bilder för sig själva kunde vara ett lättare källmaterial att få information 

ifrån, med lärare som förklarar och undervisar utifrån bilderna, då användning av bilder i 

historieundervisningen kan göra att flera sinnen arbetar och bearbetar informationen vilket kan 

                                                           
58 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, sid 196-197, 200 
59 Skolverket historia sid 3-17 
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leda till ökat lärande enligt Wennås.60 Forskare har tidigare undersökt om elever med dyslexi 

störs av bild och text samtidigt, och det har visat sig att så kan vara fallet. Som ett tredje 

källmaterial valde jag ett kort klipp av ett tal där Adolf Hitler pratade om välfärden i Tyskland, 

jag valde dock bort det dels för att arbetet skulle bli mycket större och intervjuerna skulle ta 

längre tid, och dels för att ljudet var på tyska och texten på engelska och jag ansåg att det skulle 

bli för mycket information på en gång och för mycket för respondenterna att sätta sig in i. Därför 

tog jag inte med film som källmaterial.  

Kolerafallet 

I denna del kom jag att visa respondenterna en originaltext om det första kolerafallet i Sverige, 

texten är från 1834. Sedan fick de valmöjligheten att läsa samma text omskriven till ett lättare 

språkbruk, utskriven på ett ljusblått papper eller på datorn. Detta för att se om respondenterna 

reagerade på det färgade pappret, om inte diskuterades anledningen till färgen i intervjun.  

Bilder 

De tyska nazisterna använde sig av avhumaniserande propaganda mot judar. Genom att 

framställa dem som bläckfiskar, råttor, spindlar och andra skadedjur skapades associationer till 

hot, vilket rättfärdigade andra människors våldsutövning mot judar som ett rättmätigt försvar 

och bekämpande.61 I intervjuerna används fem bilder från olika länder som visar på 

avhumaniserande propaganda under perioden 1900-2013. Jag valde dessa bilder för att 

undersöka vad eleverna såg och kände inför dem, och efter diskussion om bildernas ursprung 

undersöka vad respondenterna ansåg om bilderna ur ett historiskt perspektiv.  

                                                           
60 Wennås. Eva, Möte med multimodalt material Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild? sid 42. 
61 Kunskapsbank om rasistiska stereotyper; Avhumaniserande bilder av ”judar” som odjur, spindlar, bläckfiskar och råttor; 
Bilders makt hämtad 22/4-18 
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2. Undersökningsdel 

Här kommer jag redogöra för min undersökning utifrån de intervjuer jag höll. 

2.1 Dyslexi och historia 

Jag inledde som sagt med frågor om hur respondenterna uppfattade sin dyslexi, när de blev 

diagnostiserade och hur det påverkar dem i skolan. Majoriteten av respondenterna fick sin 

diagnos i första klass, alltså när de var sju år. De som blev diagnostiserade tidigt uppgav att de 

inte förstod vad det innebar, men att ingen heller förklarade för dem utan de fick reda på vad 

dyslexi innebar först senare. Två av respondenterna genomgick en utredning eller blev 

diagnostiserade i årskurs fyra, runt tio års ålder. De uppgav att de känt sig värdelösa, annorlunda 

och dumförklarade under sin skolgång. Respondent 5 berättade att hens mamma inte berättade 

varför hen genomgick en utredning, för vad eller vad det innebar. Det var först i årskurs sju som 

mamman berättade varpå eleven gick in i en depression.  

Hon ville inte att jag skulle veta för hon ville inte att jag skulle känna mig dum på något sätt… Det var väldigt 

jobbigt i skolan, jag hamnade efter och förstod inte vad lärarna menade, jag kunde inte ens läsa förrän jag gick i 

sexan, jag kunde inte skriva ordentligt.62 

Majoriteten av respondenterna var överens om att deras läsförståelse inte var bra. När de fick 

uppgifter i historia behövde de läsa igenom dem flera gånger eller be någon förklara innebörden 

innan de kunde börja arbeta. Det var även vanligt att respondenterna inte gjorde uppgifterna 

under lektioner för att de inte förstod vad de skulle göra även om läraren förklarat uppgiften för 

dem. De flesta kände sig jobbiga och upplevde att de störde om de frågade läraren om hen 

kunde förklara tills de förstod: ”Jag behöver att en lärare förklarar uppgifter som vi ska göra, 

för jag förstår inte, och gör de inte det så lägger jag undan uppgifterna och gör dem inte.” 

Det var inte enbart ordförståelse som försvårade för dem. Att inte kunna höra hur ett ord stavas 

och blanda ihop vissa bokstäver så som ”e” och ”ä”, ”o” och ”å”, gjorde att de spenderade 

längre tid och koncentration på att oroa sig över att stava fel. Majoriteten av respondenterna 

gav en bild av att bokstäverna hoppar och byter plats när de läser, respondent 3 sa: 

Läsandet är svårast för jag blandar ihop bokstäverna och de byter plats. Jag blandar ihop vissa 

bokstäver som e och ä och o och å, men även v och f när jag skall skriva dem… Jag har svårt för att 

                                                           
62 Respondent nr 5. Samtliga referat och citat är från samtliga intervjuer 17/5, 21/5, 23/5-18 
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stava, och läser konstigt, jag hoppar över ord och glömmer bort hur man stavar vanliga ord och 

stavar konstigt. 

En respondent uttryckte även att hen känner att människor i hens närhet inte förstår vad 

respondenten menar och att missförstånd ofta uppstår. Samma respondent uttryckte även att 

hen missförstår andra, framförallt i text. Respondent 7: ”Jag läser ett sms från min kompis och 

jag tror att han är jättearg på mig för jag läser det på det sättet, och då skriver jag ett sånt sms 

tillbaka och han förstår inte, och då tycker jag att det är jättejobbigt.” Respondenten menar att 

hen inte kan urskilja tonläge i en skriven text och därför ofta missförstår om någon är arg eller 

inte. Det var endast en av respondenterna som kände att dyslexin inte märktes så mycket.  

Val av gymnasieinriktning gjordes delvis på grund av dyslexin. Vissa hade undersökt vilka 

kurser som skulle ingå i programmet och hur mycket praktik man skulle få innan de sökte. 

Intresset för inriktningen och vetskapen om att man kan få ett arbete direkt efter gymnasiet 

spelade även stor roll i valet av inriktning.  

Jag valde ett praktiskt program för att man kan få jobb direkt efter gymnasiet. Tänkte lite på vilka 

kurser som ingick i programmen och valde bort till exempel ekonomi och sånt. Det skulle blivit för 

mycket och jag skulle inte klara av det. Respondent 3 

Respondent 4 uttryckte att: ”Det är bättre att ha praktik. Man blir lugnare och inte lika mycket 

stress, och det är yrkesförberedande.” En respondent uttryckte att hen hellre hade velat gå ett 

annat program men att det inte skulle gå på grund av dyslexin.  

Jag hade velat läsa ekonomi eller handel, men visste att jag aldrig skulle klara av det, det skulle aldrig 

gå, det går knappt nu så varför skulle det det gå om det hade vart ännu svårare och mycket mera 

texter. Respondent 6 

I frågan om eleverna fick tillräckligt med hjälp under historielektionerna och vad lärarna gör 

var svaren blandade. Den största kritiken var att respondenterna inte förstod uppgifter i historia, 

att de var för långa och för svårt formulerade. Om läraren inte kunde förklara på ett sätt som 

respondenten förstod uppstod irritation, nedstämdhet och aggressioner både mot läraren och 

respondenten själv.  

Uppgifterna är för långa, med för mycket information. Jag hade velat ha kortare uppgifter men så att 

de fortfarande når upp till kunskapskraven. Jag blir stressad av långa frågor eftersom jag inte förstår 

dem, då klarar jag inte av uppgifterna och då hamnar jag efter. Respondent 1 
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En elev uttryckte att hens historielärare hade stor empati och förståelse för eleverna med 

dyslexi, att hen kunde uppfatta snabbt om de hade en dålig dag och då ändrade upplägget för 

just den eleven, vilket gjorde att de kände sig sedda och mindre stressade. Endast en av 

respondenterna uttryckte att hen fick tillräckligt med hjälp i historieämnet. ”Min lärare i historia 

hjälper mig först så jag kommer igång. Hen sitter vid mig och går igenom saker muntligt och 

står mer och berättar.” 

Respondenterna menar att sättet de lär sig bäst på under historielektionerna är när de får 

diskutera i smågrupper och när läraren berättar. Att endast läsa långa texter om historiska 

händelser fungerar inte. Alla respondenter var överens om att lärarna ofta glömde bort att ge 

dem hjälp i form av utskriven PowerPoint, hjälplärare eller att sitta i mindre grupp under prov. 

De kände sig tjatiga, jobbiga, störande och i vägen när de gång på gång behövde påminna eller 

fråga om hjälp. Majoriteten av respondenterna kände inte att de kunde eller ville prata med sina 

klasskamrater om sin dyslexi. Flera skämdes och kände sig sämre än alla andra och var rädda 

för att bli skrattade åt.  

 

2.1.2 Dyslexi och primärtexten 

När det kom till att läsa källmaterialet från 1834 tog de flesta respondenterna en djup suck. 

Deras hållning ändrades och de började skruva på sig. Två av dem försökte urskilja ord medan 

majoriteten endast tittade på texten en mycket kort stund. Jag frågade respondenterna vad för 

känsla som infann sig när de fick se texten. De flesta kände en hopplöshet. Om deras 

historielärare hade gett dem i uppgift att försöka läsa texten och hitta information i den skulle 

de känt sig värdelösa. Det skulle vara jobbigt och de skulle fått panik. En av eleverna uttryckte 

att hen hade velat dö. De flesta av respondenterna sa att de inte skulle gjort uppgiften, utan 

antingen väntat tills de kom hem och frågat sina föräldrar om hjälp, eller struntat i den. De flesta 

kunde urskilja några få ord och siffror men inte få något sammanhang.  

I frågan om det hade känts annorlunda om de hade fått ett papper med alfabetet utskrivet 

bredvid, så de kunde leta efter bokstäverna, svarade majoriteten att de då skulle försöka, men 

att det fortfarande hade varit väldigt jobbigt och att de skulle gett upp. Respondent 3: ”Känns 

inte som att det är någon idé att ens försöka när det inte går att se vad det står.” Respondent 2 

sa: ”Jag vet inte om jag hade försökt då heller, för jag har stora koncentrationssvårigheter också, 

så det hade nog inte gjort någon skillnad, det hade varit rörigt och för mycket att titta på.” En 
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annan elev uttryckte att hen antagligen hade börjat gråta för att det hade varit jobbigt. 

Respondenterna var inte vana att arbeta med ett sådant källmaterial, trots att det står i det 

centrala innehållet att de skall arbeta med olika slags källmaterial. Respondent 7 uttryckte sig 

på följande sätt: ”Hade läraren visat en sådan text och sen förklarat vad det stod hade det varit 

intressant, men detta är bara jobbigt.”  

2.1.3 Dyslexi och förenklad text 

Nästa steg i undersökningen var att se om eleverna ville läsa den förenklade datorskrivna texten 

på ett papper eller på datorn, med eller utan talsyntes eller att jag läste högt för dem. Alla valde 

att läsa själva på pappret. Anledningen var nästintill identisk hos alla eleverna. De tyckte att det 

kändes bättre att hålla i någonting och lättare än att läsa på datorn. När jag frågade dem om de 

tänkte på att pappret var färgat och inte vitt, var det några som sa att de tänkte på det men inte 

reflekterade över varför. Jag frågade då om det kändes annorlunda att läsa nu än i vanliga fall, 

och när de hade funderat en stund svarade alla att det faktiskt var lättare. Respondent 1 sa: 

”Bokstäverna hoppade inte lika mycket.” 

Respondent 4: ”Ja, men nu när jag tänker på det så gick det mycket fortare att läsa igenom det 

än det brukar gå. Det här vill jag verkligen ta med till mina lärare. Det var väldigt användbart.” 

En elev sa att hen hade fått saker utskrivna på färgat papper i mellanstadiet men inte på 

gymnasiet. Hen trodde att det antagligen var för dyrt. Jag frågade om respondenterna kunde 

tänka sig att föreslå det som ett hjälpmedel till sina lärare och de svarade ja. Respondent 1 

uttryckte att:  ”Jag skulle vilja föreslå det till lärarna faktiskt, ska göra det på måndag i 

stödgruppen”, men även kommentarer som denna förekom: 

Jag tror inte att lärarna vet om det, och de kan säkert tycka att det är jobbigt att fixa med färgpapper. 

Det skulle vara bättre om de fixade det till mig för det var mycket lättare för mig att läsa. Men de 

kommer säkert glömma bort det. Respondent 5 

När respondenterna fick läsa den förenklade texten var det inga svårigheter att förstå den. De kunde ge 

förklaringar till vad som hände, vilka symptom mannen och hans fru hade samt argumentera för varför 

texten skrevs. Respondent 3: ”Man skrev ner för att veta vad som händer i kroppen när man får kolera.” 

Respondent 6: ”Syftet är så man ska kunna se händelseförloppet och symptomen, och man kanske inte 

hade vart med om detta tidigare och då skrev man ner för att kunna jämföra med andra fall.” De 

reflekterade över hur det kunde ha varit att leva under 1800-talet. De var överens om att livet var hårdare 

då än nu och att det förekom mer alkohol och i större mängder då. Det var bara en som reflekterade över 

källans trovärdighet. Respondent 2: ”Det är mer personligt när någon har skrivit för hand än att det är 
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datorskrivet, det blir ju lättare på datorn, men skriver man på datorn så är källan inte lika pålitlig.” Att 

få arbeta med källor som blivit omskrivna ansågs vara både lättare och upplyftande, då texten var 

komprimerad till en halv A4-sida, men med förstorad text och större radavstånd. Respondenterna 

menade att de skulle kunna behålla fokuset på texten bättre om den var kort. De skulle få den väsentliga 

informationen och kunna göra uppgifter lättare. Historia som ämne skulle bli mer intressant och lättare 

att hänga med i. 

2.1.4 Dyslexi och bilder 

Vi gick sedan vidare till att diskutera fem bilder som föreställer antisemitiska bilder mot judar 

från perioden 1900-2013. Elevernas kroppsspråk ändrades från att ha varit spänt till mer 

avslappnat, men sex av eleverna sa att de kändes lite jobbigt då de inte visste vad bilderna 

föreställde. Ord som monster, läskiga serier och skräckhistorier kom på tal. Respondent 3: ”Alla 

ser arga ut så det är nog något dåligt.” Endast en uppmärksammade Davidsstjärnan som 

återfanns i tre av fem bilder. Respondent 4: ”Har nog med andra världskriget att göra med tanke 

på judestjärnan, så bilderna föreställer nog judar.” När jag förklarade för de andra 

respondenterna vad det var för slags bilder, var alla överens om att de gav en mycket falsk och 

snedvriden bild av judarna. Respondent 5: ”Människorna trodde nog på att det var sant, att 

judarna var farliga, att de var monster och äckliga varelser.” Respondent 6: ”De tänkte nog att 

judarna var ett stort hot och att de måste förgöras.” Vi diskuterade hur det kunde vara att leva 

under andra världskriget, både för judar och icke-judar.  

Eleverna försökte att se det ur ett neutralt perspektiv och att inte lägga in dagens värderingar i 

sina argument. Att tänka på ett sådant sätt upplevde de vara väldigt svårt, eftersom man inte 

kan veta exakt hur människor på den tiden tänkte. I frågan om hur de trodde att det var att vara 

jude under andra världskriget svarade de på liknande sätt, att det måste varit hemskt och jobbigt 

för dem. Respondent 1: ”Riktigt hemskt, och väldigt svårt, man passade inte in och kanske 

tyckte att de andra hade rätt och man såg ner på sig själv.” Respondent 2: ”Det var nog väldigt 

jobbigt, att man kände sig lägre än alla andra.” Vi fortsatte att diskutera om det fanns några 

likheter mellan hatet mot judarna och andra händelser i historien. Majoriteten fick fundera länge 

innan de kom på något, men alla svarade att den största liknelsen är det hat världen visar mot 

muslimer och invandrare i dag.  

Rasister använder sig av liknande propaganda. Muslimer, och Isis, många som hatar Isis så hatar de 

alla muslimer och tror att alla är terrorister. Man slutar inte med hat mot judarna, och det finns 

fortfarande människor som gör såna hemska saker. Det är hat mot invandrare, och att de bara förstör 

och man vill inte ha dem här. Respondent 4 
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Respondenterna menade att bilderna var missvisande och användes för att förstärka hatet mot 

judar. De blev dock förvånade av att två av bilderna var från 2013 och att hatet fortsätter. 

2.1.5 Avslutande tankar 

I den sista delen av intervjun diskuterades vilket källmaterial som var lättast att ta in information 

från och varför, samt om respondenterna hade funderat på något under intervjun som de ville 

ta upp. Majoriteten ansåg att det var lättare att ta in historisk information från bilder. De hade 

helst velat att läraren hade visat bilder och pratat utifrån dem i stället för att behöva läsa texter. 

Att minska mängden text eleverna var tvungna att läsa var ett stort önskemål, dock var de 

väldigt medvetna om att det antagligen inte skulle fungera och att kunskapskraven inte skulle 

bli uppnådda. Att få sitta och diskutera bilderna i grupp var också ett önskemål som flera av 

respondenterna uttryckte då bilderna kändes mer konkreta. Respondent 6: ”Bilder är lättare, 

man ser och får en bild av händelsen, och en bild fastnar lättare än text.” Dock kände en av 

respondenterna att det var för mycket med fem bilder, att det blev för mycket information 

samtidigt. Källmaterialet de flesta kände sig mest bekväma med var filmer, men under 

diskussion medgav majoriteten att om filmen inte är på svenska eller engelska blir det genast 

svårare. Respondent 3: ”För då får man se och höra samtidigt. Lite lättare att förstå, lite svårare 

om filmen inte är på svenska, för då måste man tänka bort till exempel tyskan och bara 

koncentrera sig på texten…”  

Film, det är mer intressant och det är lättare att förstå när man ser saker hända. Det spelar ingen roll 

om det är ett annat språk jag inte förstår, om man har undertext, det kan vara ibland när jag inte hinner 

läsa något ord eller inte förstår. Respondent 4 

Majoriteten berättade att de inte har arbetat så mycket med källmaterial. Respondent 2 sa: ”Vi 

arbetar mest med läroböckerna och gör frågor från dem.” Många av respondenterna menade att 

även uppgifterna i deras historieböcker var formulerade på ett svårt sätt. De som arbetade 

utifrån läroböcker fick ofta fråga klasskamrater eller lärare vad uppgiften innebar. Detta var 

återkommande kommentarer från respondenterna. De ville att uppgifterna i historia skulle vara 

konkreta och kortfattade. Respondent 1 sa: ”Jag förstår inte varför uppgifter ska vara så 

komplicerade, det räcker väl med, läs detta, hitta detta och skriv ner det.”  

De flesta av respondenterna hade under intervjuns gång funderat över vad de önskade att lärarna 

gjorde för dem, men även över sitt eget ansvar att ta reda på vilken hjälp de kan få och vad det 

finns för hjälpmedel. Flera uttryckte att de skulle läsa på mer om sin diagnos. Återigen kom 

önskan upp om mer konkreta uppgifter med kortare instruktioner. De kände ett behov av en 
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mer explicit undervisning i hur man ska läsa olika typer av texter. En elev ville att lärarna skulle 

förklara tills hen förstod och att eleven själv skulle bli bättre på att erkänna när hen inte förstod 

även om läraren förklarat uppgiften två gånger.  
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3. Slutsatser 

I den avlutande delen av mitt examensarbete kommer jag att gå igenom mina frågeställningar 

och tydliggöra resultatet och diskutera vad respondenterna kände inför olika källmaterial. 

Uppsatsens syfte och frågeställning var att undersöka hur elever på gymnasiet med 

diagnostiserad dyslexi upplever, hanterar och förstår olika källmaterial i historieämnet, vad för 

historiskt lärande kan eleverna få ut av materialet som användes i undersökningen och vilka 

svårigheter som uppstår då de har dyslexi, och vad som kan underlätta för dem. Jag genomförde 

arbetet genom enskilda semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever, alla med 

diagnostiserad dyslexi. 

3.1 Källmaterial, text och bild 

Enligt eleverna jag intervjuade arbetade de inte mycket med primärkällor under 

historiekurserna. Enligt Karin Sandberg kan elever inte resonera källkritiskt kring historia om 

de inte har källkritiska verktyg och ett källkritiskt tänkande för att kunna förstå hur historiska 

fakta konstrueras.63 Sandberg skriver om att primärkällor mer och mer blir digitaliserade för att 

elever skall ha lättare tillgänglighet till dem.64 Flera av respondenterna sa att de inte frivilligt 

skulle försöka sig på att läsa sådana texter. Det skulle kännas omöjligt, och det skulle vara för 

mycket att titta på vilket skulle stressa dem. Även om det är möjligt att hitta primärtexter på 

internet finns inget bra hjälpmedel för elever med dyslexi, vilket visade sig i min undersökning 

då majoriteten inte kunde läsa primärkällan från 1834.  

Richard Dargie menar att självförtroende är avgörande i en lyckad historieutbildning. Elever 

med dyslexi kan utveckla ett bättre självförtroende om historielärare använder sig av bättre 

metoder, som att till exempel öva upp elevernas färdigheter i tal. Många elever med dyslexi har 

problem med närminnet, glömmer vad de precis läst och har svårt att plocka information från 

minnet, vilket kan underlättas av muntliga diskussioner för att befästa informationen. Att öva 

sig i att återge komplexa berättelser och förklara delar av information, analysera och presentera 

material från äldre texter och få positiv feedback från lärare bidrar till ökat självförtroende, och 

minskar stressen av att läsa långa och svåra texter.65  

                                                           
63 Karin Sandberg Elever i den digitala dåtiden: Om digitaliserade primärkällor i historieundervisningen sid 48-49 
64 Ibid sid 48-49  
65 Dargie, Richard Dyslexia and history i Peer, Lindsay & Reid, Gavin (red.), Dyslexia: successful inclusion in the secondary 
school, sid 72 
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Enligt respondenterna själva upplevde de höga nivåer av stress, som infann sig i alla ämnen där 

framförallt läsförmågan och läsförståelsen spelade en stor roll. Patrik Dammdal skriver att det 

är frustrerande för elever med dyslexi att ständigt uppleva svårigheter i skolan, vilket påverkar 

deras utveckling.66 Det syntes att eleverna blev obekväma och kände sig dumma när de blev 

ombedda att försöka läsa primärkällan. Forskning visar på att flera primärkällor finns 

tillgängliga på internet, men sättet lärare använder sådana källor på måste ses över. 

Respondenterna uppvisade rädsla för att bli utskrattade av klasskamrater och tog hellre med sig 

arbeten hem än att behöva erkänna att de inte förstod instruktionerna. Stress skapas även av 

rädslan för att inte klara av saker i skolan menar Dammdal, och många får sämre resultat för att 

de inte får tillräckligt med tid på prov eller inte förstår instruktionerna.67  

Dargie menar dock att elever, framförallt med dyslexi, har låg självbedömning, att deras 

förmåga att uppnå högre betyg eller klara av uppgifter är lägre än deras faktiska kapacitet. Han 

menar även att delvis på grund av denna låga självbedömning upplever dyslektiker att 

historieämnet är en stor utmaning, vilket även blir en utmaning för historielärarna.68  

Nygrens resultat visar att elever som fått arbeta med primärkällor fick ett större intresse för 

historia. 69 Mina respondenter visade större intresse och uppskattning för källmaterialet bilder, 

dock inte lika mycket för text. För dem skulle arbete med primärkälltexter resultera i stress och 

irritation. Om texterna var omskrivna så som den andra texten respondenterna fick läsa skulle 

det vara bättre. Dargie menar att historieundervisningen är beroende i en exceptionell grad av 

språket och läskunnighet, vilket måste utvecklas för elever med dyslexi för att kunna prata, 

tänka, läsa och förstå historia. För att göra detta måste eleverna kunna avkoda och analysera 

olika typer av text, vilket kan innebära primärkälltexter så som dagböcker, brev men även 

inspelade muntliga tal. Som tidigare nämnts läggs ett ansvar på historielärarna, som måste 

anpassa sin undervisning, vilket kan vara problematiskt. Många kan uppleva en känsla av 

uppgivenhet, då eleverna inte kan producera tillfredställande förklarande och/eller 

argumenterande texter.70 Respondenterna uppgav att de inte arbetade med primärkällor, vilket 

                                                           
66 Dammdal Patrik. Dyslexi utan diagnos - ett hinder i gymnasieskolan sid 5 
67 Ibid 25/5-18 sid 5 
68 Dargie, Richard Dyslexia and history i Peer, Lindsay & Reid, Gavin Dyslexia: successful inclusion in the secondary school, sid 
72 
69 Nygren Thomas Digitala primärkällor i historieundervisningen: En utmaning för elevers historiska tänkande och historiska 
empati sid 229  
70 Dargie, Richard Dyslexia and history i Peer, Lindsay & Reid, Gavin Dyslexia: successful inclusion in the secondary school, sid 
73 
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är, enligt mig, problematiskt då det som Dargie skriver är sättet elever lär sig att tänka, prata, 

läsa och förstå historia på. 

Frågan om vad för historiskt lärande respondenterna kunde få ut av primärtexten och bilderna 

är jag av uppfattningen att majoriteten av respondenterna visade färdigheter i historiskt 

tänkande, historisk empati och kontextualisering. Sandberg och Nygren beskriver historiskt 

tänkande som en förmåga att förstå och hantera fragment från dåtiden, att kunna jämföra 

historiska dokument och placera in händelser i ett historiskt sammanhang och vad det 

undersökta mateialet, här primärtexten och bilderna, säger om tiden då källan tillkom.71 

Respondenterna drog slutsatser och argumenterade om tiden för källans uppkomst, anledningen 

till varför man antecknade sjukdomsförlopet Respondent 3: ”Man skrev ner för att veta vad som 

händer i kroppen när man får kolera.” Respondent 6: ”Syftet är så man ska kunna se 

händelseförloppet och symptomen, och man kanske inte hade vart med om detta tidigare och 

då skrev man ner för att kunna jämföra med andra fall.”   

Historisk empati innebär dels att man kan sätta sig in i situationer som dåtidens människor 

upplevde, att man empatiskt kan relatera till deras känslor, Sandberg menar att om elever kan 

relatera till dåtidens människor kan de känna empati för dagens människor.72 Nygren menar att 

historisk empati kan innebära intelektuell och känslomässig inlevelse, förståelse och omtanke. 

Denna koppling är viktig menar han för ett demokratiskt samhälle.73 Genom användandet av 

bilder kan elever få historisk empati. Bilder väcker frågor och genom att besvara dem väcks 

empatin och intresset för historia, de uppmuntrar även till att förklara abstrakta tankar. Gill 

menar att bilder inom historieundervisningen kan användas till flera områden, som att aktivera 

den historiska empatin, göra källkritiska analyser och visa på hur något såg ut. De kan även 

göra elever medvetna om sina egna fördomar.74   

I intervjuerna diskuterade och analyserade respondenterna om hur det var att leva under 1800-

talet med sjukdomar så som kolera, alkoholvanor och arbetsmoral. Under diskussionerna om 

de antisemistiska bilderna var alla respondenterna av uppfattningen om att de gav en snevriden 

                                                           
71 Sandberg, Karin. Elever i den digitala dåtiden: Om digitaliserade primärkällor i historieundervisningen sid 45  
och Nygren, Thomas, Sandberg, Karin & Vikström, Lotta, 'Digitala primärkällor i historieundervisningen [Elektronisk resurs] 
en utmaning för elevers historiska tänkande och historiska empati' sid 211 
72 Sandberg, Karin. Elever i den digitala dåtiden: Om digitaliserade primärkällor i historieundervisningen sid 46 
73 Nygren, Thomas, Sandberg, Karin & Vikström, Lotta, 'Digitala primärkällor i historieundervisningen [Elektronisk resurs] en 

utmaning för elevers historiska tänkande och historiska empati' sid 211 
74 Gill Ulrika Att tänka historiskt med hjälp av bilder: En receptionsstudie av gymnasieelevers sätt att tolka bilder sid 209-210 
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bild av judar, de reflekterade över hur det kunde vara att leva både som jude men även icke-

jude under andra världskriget.  

Respondenterna visade även kunskap om kontextualisering, de satte sig in i tiden vi diskuterade, 

mentaliteten som kunde råda under andra världskriget från icke-judar:75 Respondent 6: ”De 

tänkte nog att judarna var ett stort hot och att de måste förgöras.” Respondent 5: ”Människorna 

trodde nog på att det var sant, att judarna var farliga, att de var monster och äckliga varelser.” 

samt hur judar kunde ha tänkt: . Respondent 1: ”Riktigt hemskt, och väldigt svårt, man passade 

inte in och kanske tyckte att de andra hade rätt och man såg ner på sig själv.”. Sandberg menar 

att för att kunna använda sig av kontextualisering måste man använda sig av historisk empati 

och historiskt tänkande, men även att dessa tre går hand i hand oh är beroende av varandra.76 

Respondenterna tyckte dock att det var svårt att inte lägga dagens perspektiv och moral på 

dåtida händelser. Detta kallar Sandberg för presentism, och är motsatsen till kontextualisering. 

Det menas att man dömer dåtiden utifrån dagens kulturella uttryck, moral och värderingar, man 

ser dåtiden och dåtida människor som primitiva och lägre stående.77 

De flesta av respondenterna uppfattade att det var lättare att ta till sig information genom bilder. 

Enligt Eva Wennås i Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet 

av text och bild? visade det sig genom ögonrörelsedokumentering att de flesta av personerna 

med dyslexi blev störda av bilder tillsammans med text, och att deras ögonrörelser visade på ett 

icke genomtänkt mönster.78 Medan respondent 5 uttryckte det så här:  

Bilder är lättare, man ser och får en bild av händelsen, och en bild fastnar lättare än text. Finns det en 

bild så tittar jag på den, sen läser jag texten och går tillbaka till bilden för att se om det som står finns 

i bilden. 

Flera av respondenterna uttryckte att de föredrog att få information genom att titta på bilder och att 

läraren pratar utifrån dem. Det kan vara så som Wennås menar att elever med dyslexi tror att de har ett 

strukturerat mönster när de kommer till bilder, men att det egentligen är tvärtom. Det kan även vara så 

enkelt som att det är olika för olika elever. De jag intervjuade kände att de lärde sig bättre och fortare 

om de fick se bilder medan någon berättade. De ville helst inte läsa text, i så fall endast kortfattad text 

till bilderna. 

                                                           
75 Sandberg, Karin. Elever i den digitala dåtiden: Om digitaliserade primärkällor i historieundervisningen sid 47 
76 Sandberg, Karin. Elever i den digitala dåtiden: Om digitaliserade primärkällor i historieundervisningen sid 47 
77 Ibid sid 47 
78 Wennås Brante, Eva, Möte med multimodalt material: vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild, sid 90 
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3.2 Vad kan underlätta för elever med dyslexi? 

Marianne Björn Milrad skriver att iakttagelserna av elever med särskilda behov varit bra i 

svenska skolor. Det är stödinsatserna och kunskap om vad som är lämpliga hjälpmedel som är 

problemet.79 Detta återspeglas i respondenternas svar då de önskar att lärarna hade större 

kompetens och förståelse för elever med dyslexi. Eleverna vill ha tillgång till mer hjälp, 

framförallt genom muntliga förklaringar till uppgifter, utan att känna sig jobbiga. Milrad å andra 

sidan menar att forskarna anser att stödinsatserna inte är dåliga. De menar att kraven är 

orealistiska.80 Jag kan delvis hålla med, en lärare kan inte sitta vid en elev under varje lektion 

för det finns oftast fler än en i varje klass som behöver hjälp. Men lärare kan se över sitt 

språkbruk, minska ner textmassan i uppgiftsinstruktioner och frågeställningar på prov, och 

framförallt fråga eleverna på vilket sätt de skulle vilja ha hjälp, och undersöka om det finns 

möjlighet till sådan hjälp som önskas. De elever som inte har dyslexi tar inte skada av att lärarna 

är tydliga och koncisa i sin undervisning.  

Historielärarna kan se över sättet de undervisar på i historia, så att historia tillgängligt för alla 

elever. Dargie menar att lärarna bör tänka strategiskt och övergripande om olika lärostilar för 

att göra det möjligt för alla elever att göra framsteg i historieämnet. Till exempel kan lärarna 

som tidigare nämnt arbeta med en mer ”skrivfri” och ”läsfri” undervisning, då eleverna får prata 

och diskutera mer på lektionerna.81 Uppgifter bör diskuteras så elever med dyslexi kan öva upp 

sin förståelse av att hitta separata komponenter i text, och på så sätt få en bättre förståelse för 

vad uppgiften går ut på utan att behöva känna sig dumma för att de ber om hjälp. 

 Dargie är även av åsikten att lärare bör lära ut under historielektionerna hur elever skall studera 

inför prov. Det kan vara olika sätt eleverna kan anteckna information på så att de lättare förstår, 

med hjälp av symboler eller förkortningar. Lärare bör ge ut korta noteringar med en hög grad 

av information i diagrammatisk hellre än i prosaform. Även flödesschema kan vara ett 

användbart sätt att fånga upp komplicerade historiska berättelser. Man kan även lära eleverna 

att skriva det mest väsentliga på ett A4-papper och uppmuntra dem att göra egna PowerPoint-

presentationer för att sortera och memorera händelser.82 Dessa relativt små hjälpmedel kan 

räcka långt, och alla elever med eller utan dyslexi kan dra nytta av sådana ändringar i 

                                                           
79 Björn Milrad, Marianne. Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre utbildning sid 32 
80 Björn Milrad, Marianne. Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre utbildning sid 33 
81 Dargie, Richard Dyslexia and history i Peer, Lindsay & Reid, Gavin Dyslexia: successful inclusion in the secondary school, sid 
73-74 
82 Ibid sid 74, 78-79 
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undervisningen. Det är inte orimliga ändringar eller för stort arbete för historielärarna, enligt 

mig.  

Dammdal menar även att lärare bör stärka elevernas självförtroende. Framförallt för de som 

ständigt misslyckas i sina försök, då ett dåligt självförtroende bidrar till sämre 

inlärningsförmåga.83 Detta är tydligt i min undersökning, då flera elever utryckte att det inte var 

någon idé att försöka komma in på ett svårare program eller ett de egentligen hade velat gå, för 

de skulle ändå inte klara av det. De väljer att inte göra uppgifterna de får i historieämnet för att 

det känns meningslöst att försöka när de inte förstår. De väntar tills de kommer hem och kan 

fråga sina föräldrar om hjälp, för att inte riskera att känna sig jobbiga. Det är lärarens jobb att 

få eleverna att förstå vad uppgifterna går ut på, och de måste bli bättre på att förmedla 

information till elever. En modell som kan vara användbar är ”Two stars and a wish” där läraren 

pekar på två bra saker i elevens text eller uppgift, för att stärka självförtroendet och visa på hur 

hen skall fortsätta att arbeta, och en del som eleven behöver utveckla, och även hur eleven kan 

göra för att utveckla svaret eller texten. 

Respondenterna uttryckte ofta att de kände sig sämre än sina klasskamrater, och de blev 

irriterade och frustrerade över att de inte förstod saker lika snabbt eller kunde uttrycka sig lika 

bra både i text och tal. Lena Wintzell Österberg menar att självkänslan försämras när eleverna 

känner att klasskamraterna har större kompetens än dem. Att få känna sig bra på något har stor 

betydelse och kan göra utbildningen uthärdlig.84 

Elisabeth Liljegren pratar om Text-till-tal-program med talsyntes, och tal-till-text med 

stavningskontroll som är ett slags hjälpmedel för dyslektiker. Många pratar varmt om sådana 

program och till stor del kan de vara användbara.85 I min undersökning uttryckte sig respondent 

1 om sådana program: ”Jag förstår inte hur talsyntesprogrammen kan vara så dåliga, de läser 

fel och jag blir förvirrad. Rösten till Siri i mobiler är tusen gånger bättre, varför fixar de inte det 

i sånna program?” Respondenten menade att talsyntesprogrammen ofta läser fel, eller uttalar 

orden konstigt, vilket gör att eleven blir förvirrad och kan tro att hen har skrivit fel. 

Jag anser att elever diagnostiserade med dyslexi måste få kunskap om vad det innebär, även om 

de blir diagnosticerade i sjuårsåldern. Ju äldre barnet blir desto mer skall kunskapen utvecklas, 

                                                           
83 Björn Milrad Marianne. Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre utbildning sid 5 
84 Wintzell Österberg Lena Självkännedom kring sitt lärande En intervjustudie med elever med specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi sid 6  
85 Liljegren Elisabeth. Extra anpassning eller verktyg för alla? En studie om alternativa läs- och skrivverktyg på gymnasiet sid 
4 
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och tillsammans med föräldrar och skola ska eleven ta reda på vad det finns för hjälpmedel och 

ska även få prova olika hjälpmedel för att se vad som passar hen bäst. Att många lärare inte vet 

om att en sådan enkel sak som att läsa svart text mot ett färgat papper kan underlätta för många, 

genom att göra så att bokstäverna ”stannar kvar” på pappret, anser jag är skrämmande. 

Talsyntes i all ära, och även andra tekniska hjälpmedel, men när bokstäverna och orden lämnar 

ytan de är skrivna på uppstår en känsla av hjälplöshet och irritation. Wintzell Österberg är av 

samma åsikt, då hon skriver att elevers självbild kan utvecklas på ett positivt sätt om eleverna 

får kunskap om hur hjärnan fungerar när man har dyslexi.86 

Det största hindret jag lade märke till var att eleverna kände sig jobbiga och i vägen när de bad 

om hjälp. Att ständigt behöva påminna lärare om att de vill ha extra hjälp eller hjälpmedel i 

form av utskrift på färgat papper, eller en PowerPoint som antingen är utskriven eller finns att 

ladda ner på datorn innan lektionen, är extremt tröttsamt. För en tonåring som alltid måste be 

om hjälp och som är rädd för att bli utskrattad eller känna sig jobbig, är det väldigt tungt. Det 

kanske kostar mer att skriva ut på färgpapper, men är inte det en kostnad som inte borde spela 

någon roll? Borde inte andra elever kunna dra nytta av hjälpmedel som elever med dyslexi får, 

för att minska känslan hos de med dyslexi av att vara annorlunda? Varför skall uppgifter vara 

utformade på ett krångligt och svårt språk? ”Less is more”, därför bör lärare utforma uppgifter 

på ett kort och koncist sätt, med så lite information på ett så tydligt sätt som möjligt.  

Avslutningsvis vill jag peka på några svårigheter i läroplanen utifrån ett dyslektiskt perspektiv. 

Som jag nämnt ovan är några av svårigheterna för dyslektiker; läsförståelse, korttidsminnet och 

att plocka ut det relevanta i en text. Därför är de flesta delarna inom läroplanen för alla 

historiekurser på gymnasiet problematiska, men inte omöjliga med rätt hjälp från lärarna.  

Eleverna skall till exempel kunna urskilja kärnan i historiska händelser, så som de historiska 

epokindelningarna förhistorisk tid, antiken och renässansen, industrialiseringen och politiska 

förändringsprocesser. Eleverna skall även ge förklaringar till långsiktiga historiska 

förändringsprocesser och kritiskt granska, tolka och använda sig av olika källmaterial.87 Lägg 

på detta en svårighet i att förstå innebörden av en text och att inte kunna anteckna det viktigaste 

och minnas vad man just läst, och det är inte svårt att förstå att stress och dålig självkänsla kan 

infinna sig. Men som sagt är det inte en omöjlighet, elever med dyslexi kan med hjälp av 

                                                           
86 Lena Wintzell Österberg Självkännedom kring sitt lärande En intervjustudie med elever med specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi sid 6  
87 Skolverket sid 3-11 
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historielärarna utveckla sina kunskaper och förmågor genom att använda sig av sina styrkor, 

om det så är att diskutera i grupp, som flertalet av mina respondenter önskade, eller lyssna på 

inspelade förkortade lektioner i efterhand för att friska upp minnet eller få lärarens anteckningar 

på ett A4-papper. Det är inte en större belastning för lärarna och det borde vara en självklarhet. 

Dessa hjälpmedel, vilket upprepade gånger sagts i detta arbete, skulle inte missgynna eleverna 

utan någon diagnos, utan kan även vara ett hjälpmedel även för dem. Respondenterna uttryckte 

en önskan om mer koncist utformade uppgifter, jag tolkar inte detta som att de vill ha lättare 

uppgifter, utan att uppgifterna skall vara utformade på ett lättare sätt, alltså att språket skall vara 

mer lättförståeligt.  
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 Bilagor 

Bilaga 1: Originaltext kolerarapport 
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Bilaga 2: Förenklad kolerarapport  

Protokoll/rapport över avlidne (döde) sjömannen Anders Rydberg 52 år gammal, och hans fru 

Anna Persdotter 55 år.  

Lördagen den 26 juli klockan 5 på morgonen gick mannen hemifrån helt frisk, efter att ha 

druckit kaffe och två supar. När han var på arbetet började han att kräkas, fick diarré och kramp 

i benen, detta mellan klockan 7 och 8. Han bars hem klockan 9 och magplågorna upphörde men 

han blev förvirrad och dog klockan halv fem på eftermiddagen.  

Hans fru hade varit i stan på morgonen utan att ha ätit något, hon skulle precis sätta sig för att 

äta när folk bar hem mannen. Hon blev förskräckt och svimmade när hon såg sin man. Hon 

kräktes så fort hon drack något, men hon hade ingen diarré. Hon slutade kräkas på 

eftermiddagen och var vid medvetandet till sin död klockan 5 på söndagsmorgonen.  

Doktor Lübeck skrev ut medicin till de sjuka. Båda två var kända för att vara ordentliga men 

fattiga människor. 

Göteborg den 28 juli 1834 
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Bilaga 3: Antisemitiska bilder 

Bild 1: Bild från österrikiska antisemitistiska tidningen Kikeriki (1900) där världen hotas att bli 

invaderad av en världsätande vampyr.88  

  

Bild 2:  Bilden föreställer en jude i form av en bläckfisk som krossar en moské, Ar-Raya, Qatar, 

från år 2013.89 

 

 

 

 

                                                           
88 https://bildersmakt.se/avhumaniserande-bilder-av-judar-som-odjur-spindlar-blackfiskar-och-rattor/ hämtar 22/4-18 
89 https://bildersmakt.se/avhumaniserande-bilder-av-judar-som-odjur-spindlar-blackfiskar-och-rattor/ hämtar 22/4-18 
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Bild 3: ”Judar är löss; de orsakar tyfus”. År 1941, en antisemitisk propagandaaffisch på polska, 

här ser vi en stereotypisk bild av en jude, stor näsa och lockigt hår, samt bilden på ohyra.90  

 

Bild 4-5: Även i dagens samhälle sprids bilder av judar som bläckfiskar, för att få människor 

att tro att judar är ute efter makt och konspirerar mot alla andra. Dessa bilder är från Tyskland 

1940 och en arabisk tidning publicerad i London 2013.91 

 

 

 

                                                           
90 https://bildersmakt.se/avhumaniserande-bilder-av-judar-som-odjur-spindlar-blackfiskar-och-rattor/ hämtar 22/4-18 
91 https://bildersmakt.se/avhumaniserande-bilder-av-judar-som-odjur-spindlar-blackfiskar-och-rattor/ hämtar 22/4-18 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor.  

Allmänt om att läsa på gymnasiet med dyslexi. 

• När fick du diagnosen dyslexi? 

o Hur kändes det när du fick diagnosen? 

• Vad innebär det att ha dyslexi för dig? 

o Vad anser du att du har svårt för? 

• Varför valde du ett praktiskt program?  

o Hade valet något med din dyslexi att göra, i så fall varför? 

• Anser du att du har fått tillräckligt med hjälp av dina lärare i historian? 

• Hur är stämningen i klassen? Känner du att du kan prata öppet om dina svårigheter? 

• Hur anser du att du lär dig bäst? 

o Genom text? Någon berättar? Ta anteckningar, se på film? Titta på bilder? 

• Vad skulle du vilja att lärarna/skolan gör för att du skall lära dig på bästa sätt? 

 

Primärkällan kolerafallet 1834 

 (Eleven får försöka läsa originaltexten på datorn) 

Jag vill att du tittar på en text som är från 1834 och handlar om det första kolerafallet i Sverige. 

Du kan förstora texten 

När eleven har fått titta på texten fråga: 

• Vad får du för känsla när du ser denna text? 

• Vad tänkte du när du fick se texten? 

• Om din historielärare gav er denna text och sa att ni skall hitta hur gamla paret var, vad 

mannen åt till frukost, vilka symptom mannen fick och när frun dog, hur hade du mått 

då? Och tänkt? 

o Varför hade du tänkt/känt/mått så? 

• Om läraren även hade gett er ett papper med alfabetet skrivet på samma sätt som texten, 

hade det känts annorlunda då?  

o Hur? Varför? 
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Förenklade versionen av texten 

Nu skall du få titta på samma text, fast datorskriven och med ett förenklat språk. Du får välja 

själv hur du vill läsa den. På datorn, utskrivet på ett färgat papper (båda med talsyntes eller att 

jag läser). 

• Vilket alternativ väljer du?  

o Varför? 

o Är det alternativet tillgängligt för dig i undervisningen i dag? 

o Reflekterade du över att pappret inte var vitt? 

o Hur kändes det att läsa på ett färgat papper i jämförelse med ett vitt? 

ELEVEN FÅR LÄSA TEXTEN 

• Hur känner du inför texten nu? 

• Vad har förändrats? 

o Bättre eller sämre? Utveckla. 

• Vad säger texten om den tiden?  

o Hur var det att leva/vara människa? 

• Vem tror du har skrivit texten och i vilket syfte? 

o Varför tror du det? 

• Vilka tendenser finns i texten?  

o Ger källan en falsk bild av verkligheten, på grund av någons politiska, 

ekonomiska eller andra intressen av att förvränga verklighetsbilden?  

  

BILDER 

Lägg fram alla bilder på ett bord, utan att först berätta vad de föreställer eller vart de är ifrån. 

• Vad tänker du på när du ser dessa bilder? 

• Vad föreställer de? 

BERÄTTA OM BILDERNA 

Dessa bilder har använts och används i dag som avhumaniserad propaganda. Under andra 

världskriget användes sådana antisemitistiska bilder för att sprida hat mot judar. Det skapade 

en bild av att judar var ett hot mot världen och mänskligheten, och rättfärdigade andra 

människors våldsutövningar mot dem. Det finns flera sätt att avhumanisera människor på, och 

att visa på stereotypa bilder är ett av dem. Att likna judar med kackerlackor, löss och bläckfiskar 
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var inget undantag i Nazi-Tyskland och runtom i Europa, då judar ofta framställdes som 

skadedjur. 

Bild 1: Bild från österrikiska antisemitistiska tidningen Kikeriki (1900)  

Bild 2:  Ar-Raya i Qatar, från år 2013. 

Bild 3: ”Judar är löss; de orsakar tyfus”. År 1941. 

Bild 4, 5: Dessa bilder är från Tyskland 1940, och en arabisk tidning publicerad i London 2013. 

• Vilken kunskap får man av sådana bilder? 

o Vad säger de om tiden? Vilka slutsatser kan du dra om den tiden? 

o Hur var det att vara jude på den tiden? 

▪ Hur tror du att de upplevde bilderna? 

▪ Hur var det att vara icke-jude och se sådana bilder? 

o Finns det några likheter i dag? Vilka?  

• Vem tror du är avsändaren? (Vem har gjort bilden och i vilket syfte?)  

o Varför tror du det? 

• Finns det tendenser i materialet? - Vad vill man säga med bilderna?  

• Är bilderna missvisande?  

o Om ja – på vilket sätt? 

• Hur kändes det att få information genom att titta på bilder jämfört med att läsa en text? 

o Var det lättare/svårare? 

o Varför?  

• Vilket slags källmaterial känner du dig mest bekväm med? 

• Om ni har arbetat med skrivna primärkällor i undervisningen, vilka hjälpmedel har du 

fått då? 

• Finns det något som du skulle önska att lärarna gjorde för att underlätta för dig? 

• Finns det något annat du skulle vilja ta upp och diskutera om historieämnet och dyslexi? 

 


