
 

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 

 
 
 
 

Helen Andersson  
 

En gymnasielärares erfarenheter  
av läs- och skrivsvårigheter 

 
 
 

A secondary school teacher’s experiences of  
reading and writing disabilities  

 
 
 

Examensarbete 15 högskolepoäng 
Speciallärarprogrammet 

 
 
 

Nivå: Avancerad 

Datum: 12-05-29  

Handledare: Eva Rhöse 

Examinator: Héctor Pérez Prieto 

 

  



 

 

Abstract  

The purpose of this essay is to increase the knowledge of which strategies students with reading 
and writing disabilities or dyslexia use to learn in secondary school. The study aims to examine 
the following questions:  

• Which coping strategies do students with reading and writing disabilities use in their 
studies?  

• How can remedial teachers support students with reading and writing disabilities in their 
learning process?  

The study consists of two interviews with a total of three hours recorded material made with a 
secondary school teacher who teaches Swedish and English. The teacher has experiences of 
reading and writing disabilities herself but also from teaching students with dyslexia. The 
interviews are constructed into a lifestory describing experiences of reading and writing 
disabilities in school, during teacher training and as a teacher. The study shows limitations in the 
possibility to draw general conclusions form the data since there is only one informant 
participating. On the other hand its strength is the opportunity to illustrate unique and detailed 
experiences in a life characterized by difficulties to learn reading and writing.  

The results of the study shows that strategies used by girls with a high capacity for studies though 
they have reading and writing disabilities or dyslexia, also can prevent the discovery of their 
difficulties until secondary school or even later. It seems like these difficulties can contribute to a 
low self-esteem even as an adult which shows the importance of an early intervention. The results 
also implies that by teaching phonologic awareness, decoding and ortographic reading, young 
adults and adults still can improve their language skills. To increase the knowledge of and the 
understanding for these students might be a task for a remedial teacher in secondary school.  

Keywords: dyslexia, reading and writing disabilities, remedial teacher, secondary school, strategies  

  



 

 

Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för inlärningssituationen för elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi på gymnasiet. Studien försöker besvara följande frågeställningar:  
 

• Vilka strategier använder elever i läs- och skrivsvårigheter för att klara av sina studier?  

• Hur kan man som speciallärare stödja inlärningsprocessen för elever i läs- och 
skrivsvårigheter?  

Studien bygger på två intervjuer med en sammanlagd inspelad intervjutid på tre timmar som 
gjorts med en gymnasielärare i svenska/engelska. Läraren har erfarenheter av läs- och 
skrivsvårigheter både för egen del och hos elever som läraren kommit i kontakt med i sitt yrke. 
Intervjuerna har konstruerats till en kronologisk och tematiskt utformad livsberättelse som 
handlar om lärarens erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter under sin skolgång, lärarutbildning 
och som yrkesverksam lärare.  Med ett begränsat urval av informanter så gör studien inga anspråk 
på att presentera generaliserbara resultat utan belyser istället det unika i en persons erfarenheter.  

Det framkommer i livsberättelsen att strategier som duktiga och ambitiösa flickor med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi använder för att klara av sina studier, också kan hjälpa till att dölja 
svårigheterna väldigt långt upp i åldern. Ett sent upptäckande av läs- och skrivsvårigheter verkar 
också bidra till ett dåligt självförtroende som vuxen vilket indikerar vikten av att uppmärksamma 
tecken på svårigheter på ett tidigt stadium. Resultaten antyder också att man genom undervisning 
kan öka fonologisk medvetenhet, avkodning och ortografisk läsning även som ungdom eller 
vuxen. Att öka kunskapen om och förståelsen för denna elevgrupp skulle kunna vara en 
arbetsuppgift för en speciallärare på gymnasiet.   

Nyckelord: dyslexi, gymnasieskola, livsberättelse, läs och skrivsvårigheter, speciallärare, strategier 
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Inledning  

Till vänster lite skymd bakom ett skåp med material som står placerat halvvägs ut längs bänken 

sitter Peter som vanligt. Framför honom ligger en lärobok i svenska, ett arbetsblad med de uppgifter 

han ska jobba med samt skrivbok, penna och sudd. När lektionen börjar går jag fram och frågar 

honom vad han har tänkt jobba med idag. Han tittar knappt på mig utan stirrar ner i bänken och 

svarar att han ska skriva en insändare. Jag undrar om han vill ha hjälp med något men han svarar 

nej så jag går runt till de andra eleverna för att stämma av dagens arbete. Efter ett tag inser jag att 

Peter inte alls kommit igång fast det har gått ett bra tag på lektionen. Jag går fram och sätter mig 

bredvid honom och undrar hur det går för honom. Han mumlar något samtidigt som de andra 

eleverna reser sig och går ut på rast. Peter och jag sitter kvar i lugn och ro och då upprepar han lite 

högre den här gången: Fröken, jag fattar ingenting hur jag ska skriva! Jag är dum i huvet! Jag 

kommer aldrig få nåt betyg!   

Eleven Peter är en fiktiv person som får illustrera den förtvivlan och uppgivenhet som jag mött 
hos elever med läs- och skrivsvårigheter under tio års tid som jag har jobbat som lärare i svenska 
och engelska. Jag har träffat många elever som liknar Peter och som har svårt att få någonting 
gjort om inte läraren finns nära till hands och kan stötta i inlärningsprocessen. Dessa elever litar 
varken på sina förkunskaper eller på sina förmågor och har ett bristande självförtroende inför att 
våga lära sig något nytt. Påfallande ofta har det i våra samtal kommit fram att eleven inte upplevt 
att deras lärare haft förståelse för de svårigheter eleverna haft och att de inte upplevt att de fått 
hjälp som gjort att de klarar sina studier med godkända betyg. Eftersom jag själv som barn haft 
lätt att lära mig läsa och skriva så tillhör jag troligen ändå de där lärarna som inte riktigt fullt ut 
förstår vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och vilka konsekvenser det kan få för 
inlärningen. Genom att jag under några år undervisat på Individuella programmet (IV-
programmet) har jag haft möjlighet till individuella samtal med elever som gjort att har jag fått en 
viss förståelse för hur det kan vara att läsa och skriva fast man har svårigheter med det. Men det 
händer att jag fortfarande har svårt att förstå hur moment som jag upplever som självklara kan 
ställa till problem för eleven.  

Under de tre år som jag studerat på speciallärarutbildningen så har jag funderat på villkoren för 
att bedriva specialundervisning på gymnasiet. När jag började arbeta som lärare år 2001 på en 
skola med yrkesförberedande program så fanns det på den skolan en verksamhet som kallades 
”språkstudio”. Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi fick möjlighet att öva upp sina 
färdigheter med hjälp av specialutbildade pedagoger och olika datorprogram utifrån sina 
individuella förutsättningar. Detta kritiserades av många lärare som framförde två argument i sin 
kritik; dels fick eleven ofta gå ifrån ordinarie svenskundervisning och missade lektionsinnehållet 
som fick tas igen senare och dels för att eleven inte fick hjälp att klara sina arbetsuppgifter i 
skolan. Systemet med språkstudio ansågs av många som ineffektivt eftersom man bara tog emot 
en elev i taget. Att öva en generell läs- och skrivfärdighet tycktes inte heller räcka till för att hjälpa 
eleven genom en skolgång präglad av mycket läsande och skrivande.  
 
När jag bytte skola efter två år så kom jag till den skola som jag fortfarande arbetar på. Här hade 
man en annan syn på specialundervisning. Man fokuserade istället på att kompensera för elevens 
svårigheter och att specialläraren i huvudsak hjälpte eleven att klara av arbetsuppgifter i kurserna. 
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Eleven kunde i en lugn och trygg miljö erbjudas sådant som är svårt att hinna med i 
helklassundervisning som bland annat läshjälp, möjlighet till flera förklaringar, repetition av 
grundkunskaper, och hjälp med uppsatsskrivande. Under den här tiden blev bärbara datorer 
vanligare och elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kunde låna en dator för att underlätta 
skrivande i den vanliga klassrumsmiljön. Det fanns både en specialpedagog och speciallärare i 
svenska/engelska och matematik på skolan men som jag uppfattade det så arbetade dessa 
vanligtvis inte med en systematisk träning av svårigheter i syfte att förbättra elevens läs- och 
skrivförmåga som man gjort på den första skolan jag arbetade på.  
 
Under hösten 2011 så gick både specialläraren i svenska/engelska och i matematik i pension och 
jag och min kollega i matematik som jobbat på IV i flera år har tagit över deras jobb. Eftersom 
IV-programmet inte längre finns kvar på skolan på grund av organisationsförändringar i samband 
med införandet av gymnasiereformen GY11, så fick vi på det här sättet ändå fortsätta att arbeta 
med elever med särskilda behov. Nu har jag därför en annan möjlighet att påverka hur 
specialundervisningen bedrivs på skolan men funderar på om det behövs och i så fall hur man i 
så fall skulle kunna kombinera ihop dessa två synsätt som jag presenterat ovan. Eftersom 
gymnasieskolan idag bygger på att eleven läser en utbildning med ett antal kurser om sammanlagt 
2500 poäng med ett visst antal garanterade undervisningstimmar så begränsar det möjligheten att 
få tid för individuell specialundervisning.  
 
Det finns inte så mycket forskning om specialundervisningens utformning på gymnasieskolan 
ännu att studera vilket kan bero på att det historiskt sett är en förhållandevis ny företeelse att alla 
elever väljer att gå ett gymnasieprogram. Den specialpedagogiska forskningen har ännu inte i 
någon större omfattning kommit att undersöka detta fenomen. Gymnasieskolan kallas 
fortfarande i teorin för en ”frivillig skolform” men i praktiken så krävs en gymnasieutbildning för 
att komma in på arbetsmarknaden idag vilket de flesta ungdomar är medvetna om. De ungdomar 
som upplevde svårigheter att klara skolarbetet gick förr ofta direkt ut i arbetslivet efter avslutad 
grundskola, men söker nu till gymnasiet. Numera finns de på våra gymnasieprogram och har rätt 
till stöd och hjälp med sina svårigheter.   

Syfte   

I detta arbete har jag valt att fördjupa mig i frågor kring elevers lärande och vilken betydelse läs- 
och skrivsvårigheter har för elevens utveckling. Syftet är att få en djupare förståelse för elever 
med lärandesvårigheter med fokus på läs och skrivsvårigheter samtidigt som jag vill undersöka 
vilka strategier elever använder för att klara sitt skolarbete och sin utbildning.  

Frågeställningar 

Vilka strategier använder elever i läs- och skrivsvårigheter för att klara av sina studier?  
Hur kan man som speciallärare stödja inlärningsprocessen för elever i läs- och skrivsvårigheter?  
 
För att få förståelse för problemet så har jag valt att intervjua en gymnasielärare som själv upplevt 
svårigheter med sin läs- och skrivinlärning under sin skolgång. I undersökningen utgår jag från 
lärarens berättelse om sitt eget liv som elev, student på lärarutbildningen och som yrkesverksam 
lärare i svenska och engelska.  Jag använder en beskrivande ansats i form av en livsberättelse som 
skildrar lärares berättelse om sina egna svårigheter att lära sig läsa och skriva och vilken betydelse 
läraren ger dessa erfarenheter i sitt yrke som lärare.  
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Life story – livsberättelse  

En livsberättelse är precis som namnet antyder, en berättelse om en människas liv. Intresset för 
att använda livsberättelsen inom lärarforskning har blivit allt mer vanlig från 1980-talet och 
framåt (Goodson & Sikes, 2001; Rhöse, 2001) eftersom den ger en möjlighet att försöka förstå 
den komplexitet som finns i läraryrket och relationen mellan det privata livet och det 
professionella livet. I yrket som lärare använder man sig i hög av sin personlighet i 
undervisningen och det är svårt, eller kanske omöjligt, att inte låta sin personlighet framkomma i 
undervisningssituationer. Genom att använda livsberättelsen som ansats så kan man se 
människan som en helhet och ta tillvara möjligheten att privatliv och yrkesliv går i varandra och 
påverkar varandra (Bullough, 1998; Smith, 2010). Livsberättelsen är lämplig att använda om man 
är intresserad av att ta del av en människas erfarenheter så som den individen väljer att delge 
detta. Marie Karlsson (2006) beskriver livsberättelsen som en ansats där man antar ”ett 
underifrånperspektiv på de sociala fenomen man studerar då berättelser om människors 
erfarenheter får avgöra hur dessa fenomen framträder och ges innebörder” (Karlsson, 2006, s. 
80). Man kan därför säga att det inte är enbart forskaren som har makt att styra intervjun utan det 
är snarare så att denna makt till stor del lämnas över till intervjupersonen (Karlsson, 2006). 

Goodson & Sikes (2001) resonerar kring när man kan och bör, använda livsberättelsen som 
forskningsansats och metod. De menar att det finns tre orsaker till detta där den första är att 
livsberättelseforskningen tar till vara det faktum att vi inte lever våra liv i separata enheter för 
privatliv och yrkesliv. Den person vi är i hemmet påverkar vem vi är som yrkesmänniska och 
händelser som inträffar i vårt liv påverkar båda dessa delar av vårt liv. För det andra så menar de 
att livsberättelseansatsen erkänner att det finns ett viktigt interaktivt förhållande mellan 
människors liv, deras uppfattningar och erfarenheter, och vilken historisk och social kontext som 
påverkar dessa erfarenheter. Slutligen säger de att ansatsen tillför bevis för hur individer 
förhandlar om sin identitet och upplever, konstruerar och söker förståelse för de regler och roller 
som finns i den sociala världen där de befinner sig (Goodson & Sikes, 2001).  

Historik  

Användningen av livsberättelse som forskningsmetod har sitt ursprung i USA i början på 1900-
talet när antropologer samlade in berättelser från indianhövdingar om deras liv. Forskare inom 
sociologin använde sig också av livsberättelsen för att skildra komplexiteten i människors liv. På 
1920-talet gjorde Thomas & Znaniecki ett omfattande arbete med att skildra polska bönders 
emigration från Polen till USA genom att använda muntliga redogörelser, dagböcker och brev 
som underlag i forskningen. Under 1930-talet blev livsberättelsemetoden använd av sociologer i 
Chicago som ett sätt att beskriva livssituationen för olika minoriteter. Ett känt verk är Clifford 
Shaw’s (1930) The Jack-Roller, som beskriver livserfarenheter hos en ungdomsbrottsling, Stanley, i 
1930-talets Chicago (Goodson & Sikes, 2001).  

Efter 1930-talet minskade intresset för användningen av livsberättelsen. Kritik framfördes att 
metoden inte var tillräckligt objektiv och att studier som genomfördes inte bedömdes vara 
representativa och belysa generella företeelser i samhället. Inom sociologin började man istället 
att använda sig av statistiska metoder och deltagande observationer för datainsamling. Intresset 
för livsberättelsen som metod tog dock fart igen under 1970-talet och blev bland annat viktig 
inom den feministiska forskningen som ett sätt att ge röst åt kvinnor som levde sitt liv utanför 
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offentligheten. Under 1980-talet så blev metoden uppmärksammad och använd inom 
utbildningsforskning där metoden använts för att försöka förstå komplexiteten i läraryrket som 
nämndes tidigare (Goodson & Sikes, 2001).  

Det som under en period sågs som livsberättelsens svaghet har idag vänts till att ses som en 
styrka. Metodens möjlighet att fånga upp det subjektiva och unika i en människas erfarenheter 
kan utöver sitt egenvärde, ge komplement till den forskning som redovisas i form av statistik och 
observationer. Livsberättelseforskning har gått i en riktning mot att inte bara samla in berättelser 
om människors livserfarenheter som kritiker hävdar, utan att också sätta in dessa berättelser i ett 
sammanhang. Genom att placera berättelserna i en kulturell, social eller historisk kontext så 
skapas en större och vidare möjlighet till tolkning av en människas erfarenheter (Goodson & 
Sikes, 2001). Det engelska språket använder begreppen ”Life Story” och ”Life History” för att 
visa på skillnaden som sker i samband med kontextualiseringen. Det är svårt att få en bra svensk 
översättning av dessa begrepp men till exempel Rhöse (2003) och Pérez Prieto (2006) använder 
sig av begreppen livsberättelse och livshistorieberättelse för att synliggöra skillnaden.  

Metod 

Man kan använda olika metoder för att samla in data till en livsberättelse men det är vanligt att 
använda sig av kvalitativa, öppna intervjuer som till viss del är både ostrukturerade och informella 
och snarare liknar ett samtal men med ett visst syfte (Goodson & Sikes, 2001). Den intervjuade 
får styra samtalets riktning och vad denne vill delge av sitt liv i samtalet. Marie Karlsson (2006) 
väljer att kalla intervjuerna för ”intervjusamtal” för att illustrera denna öppenhet. Hon menar 
också att arbeta på detta sätt med intervjuer ”utmanar två seglivade föreställningar om god 
vetenskaplig verksamhet, forskaren som anonym observatör och den beforskade människan som 
bärare av kunskap som väntar på att upptäckas” (Karlsson, 2006, s. 86). Forskaren ses alltså inte 
som någon objektiv och passiv lyssnare utan bidrar till att fördjupa samtalet med följdfrågor och 
instämmande ljud eller kroppsrörelser. På så vis kan man säga att berättelsen skapas tillsammans i 
intervjutillfället och att forskaren är medskapare i intervjusamtalet (Karlsson, 2006; Rhöse, 2003; 
Goodson & Sikes, 2001).  

Det är sedan berättelsen som intervjupersonen väljer att skildra under samtalet som utgör 
underlaget för forskaren att tolka och försöka att förstå, inte personen i sig som ska analyseras. 
Rhöse (2003) beskriver detta på följande sätt:  

Intervjutillfället kan ses som en ögonblicksbild i ett pågående liv. Den bilden är någon mening relevant 
för hur hela livsberättelsen av minnen, hågkomster och upplevelser framställs. Berättelsen om livet är 
ändå inte densamma som det levda livet, utan den har påverkats av tiden och nya erfarenheter. Senare 
upplevelser kan förändra berättelsen om livet. (Rhöse, 2003, s. 77) 

För att komma på djupet i en persons berättelse om sitt liv så gör forskaren i de flesta fall fler än 
en intervju med samma person. Efter att den första intervjun genomförts så transkriberas den i 
sin helhet och är underlag för tolkning och förståelse inför ett andra intervjutillfälle. Vid detta 
tillfälle har man möjlighet att fördjupa sig i teman som kommit upp under första tillfället eller 
reda ut eventuella missförstånd eller feltolkningar vilket bidrar till att säkerställa undersökningens 
tillförlitlighet (Kvale & Brinkman, 2009).  
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Urval  

Urvalet av intervjuperson i livsberättelseforskning sker oftast inte slumpmässigt. Eftersom det 
primära syftet inte är att kunna generalisera kunskap utifrån sina insamlade data utan att skildra 
människors berättelser utifrån ett bestämt syfte så väljs intervjupersonerna utifrån specifika 
kriterier. Urvalet av person baseras på att man bedömer att personen har lämplig kunskap och 
erfarenhet av det tänkta undersökningsområdet. Det är också viktigt att personen som intervjuas 
är beredd på, och har möjlighet att, kunna prata om sig själv under den förhållandevis långa tid 
som en intervju tar i anspråk (Goodson & Sikes, 2001). 

I denna undersökning har läraren som intervjuas valts ut enligt två av de principer som finns 
beskrivna i Goodson & Sikes (2001). Den första är principen om ändamålsenlighet som innebär att 
personen har de kriterier som krävs för att uppfylla studiens syfte. Den andra principen är 
bekvämlighetsprincipen som innebär att forskaren har lätt att få tillgång till intervjupersonen. I denna 
undersökning så har intervjupersonen valts ut eftersom hon uppfyllde de kriterier som ställts upp 
för ändamålet med undersökningen; hon är utbildad gymnasielärare i svenska och engelska med 
några års erfarenhet av både helklassundervisning för yrkeselever och individuell undervisning för 
elever med särskilda behov samt att hon själv haft svårigheter med sin läs- och skrivinlärning som 
elev. Läraren uppfyllde också kriteriet för bekvämlighet eftersom jag kände till läraren sedan den 
tid då hon gjorde en VFU-period under sin lärarutbildning på den skola där jag arbetar och visste 
att hon finns kvar i samma region.  

Undersökningens genomförande och giltighet 

I planeringsstadiet av examensarbetet kontaktades intervjupersonen via telefon för att undersöka 
hennes intresse av att medverka i undersökningen. Jag förklarade syftet med undersökningen och 
med vilka förutsättningar det skulle ske med två längre intervjuer som skulle spelas in och att hon 
skulle vara den enda deltagaren i undersökningen. Intervjupersonen gav en positiv respons och vi 
kom överens om att höras via mail för att bestämma tid och plats för den första intervjun. Till det 
mail som skickades bifogade jag ett informationsbrev med ett förtydligande av den information 
som gavs muntligt vid det första telefonsamtalet (se bilaga 1).  

Till den första intervjun tog jag med fyra olika saker som på olika sätt kan förknippas med 
läraryrket; en whiteboardpenna, en 20 centimeters linjal, en lärobok i litteraturhistoria (Skoglund, 
1999) samt ett häfte med grammatikövningar i engelska (Plith, 2001). De fyra föremålen 
representerar olika aspekter av läraryrket för mig, till exempel så är whiteboardpennan och 
whiteboardtavlan ett snabbt och enkelt medium att dela med sig av och skapa information 
tillsammans med eleverna. Läroboken i litteraturhistoria får representera svenskämnet med både 
läsande och skrivande som viktiga ingredienser i elevens identitetsskapande. Grammatikhäftet 
representerar engelskämnet och den struktur som kan vara viktig för vissa elever i en 
inlärningsprocess i ett främmande språk. Till sist är linjalen tänkt att representera 
matematikämnet som en motpol till undervisningen i språk och ett undervisningsområde som jag 
själv aldrig övervägde att utbilda mig i.  

Min tanke var att genom att använda dessa fyra olika föremål som intervjupersonen fick hålla i 
och associera till så kunde jag undvika att fastna i en intervjuguide med förutbestämda frågor. 
Trots att jag inte är någon erfaren intervjuare så ville jag ändå försöka att skapa en 
intervjusituation som mer karaktäriserades av ett samtal enligt livsberättelsens ansats att fånga 
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personens egna erfarenheter, snarare än en ”fråga-svar”-intervju. Genom att inleda 
intervjusamtalet med att låta intervjupersonen associera till dessa fyra föremål kunde jag lättare 
ställa öppna frågor för att öka min förståelse av det som sades. Min tanke var att detta skulle 
minska antalet förberedda frågor som jag tänkt ställa till intervjupersonen under samtalet och 
undvika att jag hade en intervjuguide synlig på bordet. Den andra intervjun innehöll inga sådana 
moment utan den baserades på frågor och funderingar som jag fått efter transkribering och 
genomläsning av den första intervjun.  

Båda intervjuerna genomfördes i en offentlig lokal som ändå erbjöd en viss avskildhet för att 
möjliggöra inspelning av intervjun utan alltför mycket störande ljud. Eftersom intervjuerna 
skedde direkt efter arbetstid så inleddes de med en fika för att vi båda skulle ha bättre 
förutsättningar att orka genomföra dem. Som flera forskare påpekat (Goodson & Sikes, 2001, 
Rhöse, 2003) så är det ibland svårt att veta när man ska sätta på inspelningsutrustningen, när det 
första inledande samtalet övergår i intervjufasen. Vid ett tillfälle började vi diskutera en händelse 
som jag ville få med i inspelningen så vi avbröt samtalet om denna händelse och sparade detta till 
intervjun. Inspelningen skedde med hjälp av en diktafon. Innan vi började intervjusamtalet 
testade jag hur ljudet fångades upp i diktafonens mikrofon och fann att det fungerade bra trots 
att det förekom ett visst bakgrundsljud i lokalen.  

Den sammanlagda inspelade intervjutiden för de två intervjuerna var ungefär 180 minuter vilket 
resulterade i 38 sidor transkriberad text. Denna mängd text från dessa två intervjuer utgör 
underlaget för den livsberättelse som finns redovisad i arbetet. Den person som intervjuas och 
berättar sin historia erbjöds läsa den sammanställda livsberättelsen för att kunna påpeka 
eventuella missuppfattningar vilket ökar validiteten hos texten. En anledning till att inte skicka 
intervjuutskrifterna för granskning beror på att intervjupersonen kan bli chockerad över att läsa 
intervjuerna som innehåller talspråkliga drag och tycka att det som sagts kan verka 
osammanhängande och förvirrande. I värsta fall kan det leda till att man avbryter sin medverkan 
(Kvale & Brinkman, 2009). Med tanke på urvalet med endast en informant i detta examensarbete 
så kan inte resultatet sägas vara varken representativt eller generaliserbart. Det är istället det unika 
i lärarens egna erfarenheter som utgör en intressant berättelse att skildra.  

Tolkning och analys  

Tolkning och analys av de berättelser som en person delar med sig av kan ske i olika faser och på 
olika sätt inom den narrativa analysen. En viss tolkning och analys sker under intervjutillfället då 
intervjuaren återkopplar och eventuellt ber om förtydliganden från intervjupersonen. Det är ett 
samspel mellan intervjuperson och intervjuare som fördjupar samtalet om de erfarenheter som 
personen har. När den inspelade intervjun ska ”översättas” från talat till skrivet språk sker också 
en viss tolkning av vad som sagts beroende på hur och vad man väljer att transkribera och vilket 
syfte man har med detta (Kvale & Brinkman, 2009; Johansson 2005).  

Jag har valt att transkribera intervjuerna med fokus på att få dem att bli en läsbar text eftersom 
jag ville ha möjligheten att använda citat från intervjuerna i livsberättelsen. Transkriptionerna av 
intervjuerna har därför inte fokus på att vara ljudenliga och talspråkliga utan jag har till exempel 
lagt till imperfektändelsen –de på verben för att underlätta läsningen av texten i ett senare 
analysskede av innehållet. Däremot sparade jag talspråkliga drag i ord som till exempel dom istället 
för de, sen istället för sedan och nånting istället för någonting för att ändå behålla något av 
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karaktäristiken i det talade språket. För att vara konsekvent i min utskrift när det gäller fenomen 
som förekommer såsom pauser eller omstarter i talandet så har jag anpassat den 
transkriptionsnyckel som Karlsson (2006, s.75) beskriver efter det syfte jag har med min text, att 
skapa en läslig text med mer litterär än lingvistisk inriktning.  

 

 

 

 

 

 

 

När man i nästa steg ska analysera och tolka utskriften av intervjun så har Leblich, Tuval-
Maschiach & Zilber (1998) utvecklat en modell för hur man kan klassificera och organisera 
narrativa analyser. Johansson (2005) har översatt och modifierat modellen som utgår från två 
olika dimensioner där helhet i motsats till kategorier är den ena och innehållet i motsats till formen är 
den andra.  

 
1. Helhet – innehåll  

 

 
2. Helhet – form  

 
3. Del – innehåll  

 

 
4. Del – form  

                                                                                      (Johansson, 2005, s. 288)  

Även om Leblich, Tuval-Maschiach & Zilber (1998) försökt att organisera och strukturera hur 
man kan se på analysförfarandet så menar de att det ofta förekommer blandvarianter av dessa i 
det praktiska arbetet. Johansson (2005) har försökt att förtydliga dessa fyra typer av läsning och 
det jag kommer att använda mig av i min analys är ruta 1 i modellen som beskrivs följande:  

I denna typ av analys används oftast en individs hela livsberättelse. Analysen fokuserar på innehåll. 
Man kan också använda valda delar av livsberättelsen och utgår då främst från öppningen eller den 
avslutande delen. Delarna relateras dock alltid till helheten. (Johansson, 2005, s. 289)  

Jag har valt att skildra livsberättelsen i en kronologisk ordning som följer intervjupersonens liv 
som elev och som yrkesverksam lärare. Information har jag sammanfört i olika teman som 
handlar om erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter. Intervjuerna i sig följer inte den ordningen 
utan det är en berättelse som jag konstruerat. För att säkerställa att jag tolkat intervjupersonen 
korrekt och konstruerat berättelsen utifrån det vi talat om i intervjuerna så är det denna text som 
intervjupersonen fått läsa och kommentera. Det är också innehållet i berättelserna som är det 
viktiga snarare än formen för hur berättelserna förmedlas. Goodson & Sikes (2001) varnar dock 
för att det är orealistiskt att tro att man inom livsberättelseforskning försöker förmedla 
verkligheten så som den är utan istället bör man vara medveten om att berättelserna blir en 

…   paus 2-5 sekunder  

Kursiverad text  återgivning av andras eller egna röster  

-   omstart eller byte av fokus utan paus  

(skrattar)   markering av skratt  

[…]  utelämnande av ett ord som till exempel riskerar 
att avslöja informantens identitet.   

[xxx]  infogande av ord som bidrar till att öka 
förståelsen för sammanhanget 
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representation av verkligheten när de skrivs och tolkas som en vetenskaplig text.  Däremot så är 
det jag som författare som skriver texten som väljer hur jag skildrar intervjupersonens berättelse 
och vilken ton jag använder i mitt skrivande (Johansson, 2005). Johansson (2005) refererar till 
sociologen Laurel Richardson (1990) som anser att ”skrivandet av en vetenskaplig text är en 
moralisk handling och skrivande strategier är moraliska beslut, inte vetenskapliga” (Johansson, 
2005, s. 305). Detta innebär att jag som skribent har ett moraliskt ansvar gentemot den 
intervjuade personen hur jag skildrar hennes berättelse i den text som utgör livsberättelsen.  

I arbetet med att presentera livsberättelsen för läsaren så sker också en tolkning och en analys 
utifrån det transkriberade underlaget från intervjuerna. Kvale och Brinkman (2009) säger att:  

Intervjurapporten är en social konstruktion i sig, där författarens val av litterär stil ger uttryck för en 
specifik syn på intervjupersonernas levda värld. Skrivprocessen är en aspekt av den sociala 
konstruktionen av den kunskap som erhålls genom intervjuerna, och kvaliteten på en intervjurapport 
får en viktig roll när valideringen och generaliseringen av intervjuresultaten inkluderar kommunikation 
med läsarna. (Kvale & Brinkman, 2005, s. 287) 

I Johansson (2005) beskrivs olika sätt att presentera sitt material för läsaren enligt sociologen 
John Van Maanens (1988) olika berättarkonventioner. Jag har valt att beskriva intervjupersonens 
livsberättelse enligt en realistisk berättarkonvention som i sin stil liknar ett reportage. Författaren 
är inte speciellt framträdande utan berättelserna presenteras så att inte ”politiska mål, eller 
moraliska värderingar eller personlig påverkan blir synliga” (Johansson, 2005, s 304). Jag dock valt 
att frångå den mer traditionella formen för skrivande av livsberättelsen där berättelserna och 
tidigare forskning redovisas i separata avsnitt. Istället har jag valt att inkludera relevant forskning i 
de olika avsnitten i livsberättelsen. Orsakerna till detta är två; dels är det ett försök att skapa en 
kontext runt berättelserna med en direkt koppling till forskningslitteratur och dels beror det på att 
jag funnit att det till stor del saknas relevant specialpedagogisk forskning om gymnasieskolan. Att 
skriva ett kapitel om tidigare forskning skulle troligtvis inte bli omfattande nog för att ge läsaren 
förståelse för ämnet.  

Etiska överväganden  

Att göra en livsberättelse med endast en intervjuperson som berättar om sitt liv ställer stora krav 
på hur man hanterar informationen som framkommer och hur man skyddar personens identitet. 
I större forskningsprojekt kan det vara lättare att göra intervjupersoner anonyma men i det här 
fallet tillåter inte omfånget på examensarbetet intervjuer med fler än en person. Jag har därför 
försökt att balansera kravet på att avidentifiera intervjupersonen och den skola som hon jobbar 
på utan att för den skull tappa de utmärkande drag som utgör viktiga faktorer för att skapa 
sammanhang i livsberättelsen. Eftersom jag ändå tror att lärarens berättelse kan bidra med 
förståelse för synen på elever i behov av särskilt stöd på gymnasiet genom sina erfarenheter, så 
väljer jag att förlita mig på Vetenskapsrådets skrivelse:  

Forskningskravet väger i många fall tungt. Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning 
kring faktorer som kan komma att t.ex. förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar 
eller höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser. 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5) 

Genom att följa Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer och upplysa läraren som deltagit i 
undersökningen under vilka förutsättningar som intervjuerna görs och kommer hanteras i 
bearbetningsprocessen, så har jag försökt skapa en möjlighet för ett eget ställningstagande hos 
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intervjupersonen. Detta var också en av orsakerna att jag valt att samtala med en lärare, som är en 
vuxen person med akademisk utbildning och som troligtvis har en viss kännedom om 
forskningsprocesser.    

Ytterligare en orsak till varför jag valde att samtala med en lärare och inte en elev är den 
eventuella möjligheten av att man i intervjusamtalen kommer in på erfarenheter och upplevelser 
som är jobbiga för deltagaren att återuppleva och delge. Goodson & Sikes (2001) menar att det 
finns likheter mellan forskningsintervjun och terapeutiska samtal eftersom både forskaren och 
terapeuten ” lyssnar på personen, reflekterar tillbaka, frågar för att fördjupa reflektionen samt att 
man inte dömer personen” (Goodson & Sikes, 2001, s. 26, min översättning). De menar vidare 
att även om forskaren inte genomför terapeutiska samtal så måste man vara medveten om att 
komplikationer kan uppstå och att deltagande i livsberättelseintervjuer kan få inverkan på hur en 
person ser på sitt eget liv. Detta är en bidragande orsak till att jag valt att intervjua en lärare som 
haft möjlighet att lära sig hantera uppkomna känslor och tankar under sin utbildning och genom 
sin livserfarenhet som vuxen.  
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En gymnasielärares berättelse om sina läs- och skrivsvårigheter  

Presentation  

Helga är i trettioårsåldern och har jobbat som gymnasielärare i svenska och engelska sedan 2006 
vilket var samma år som hon blev klar med sin examen. Hon fick jobb på en gymnasieskola på 
hösten efter sin examen i en angränsande kommun till den hon själv bor i. Idag är Helga gift och 
bor med sin man och sina två barn i en villa. Helga har undervisat i svenska och engelska på både 
teoretiska program och yrkesprogram under dessa år med avbrott för två perioder med 
föräldraledighet. Efter den senaste föräldraledigheten har hon också undervisat i skolans 
specialverksamhet för elever som inte når målen i sina kurser och behöver extra stöd. Den skola 
som Helga jobbar på är belägen i tätorten i en mindre kommun i mellansverige. Det är den enda 
gymnasieskola som finns i kommunen och det finns ingen konkurrens från någon friskola. Helga 
beskriver det som att orten präglas av en ”bruksmentalitet” där eftergymnasial utbildning på 
universitetsnivå inte är speciellt vanlig eller heller eftersträvansvärd.  

När jag kontaktar Helga för att fråga om hon är intresserad av att berätta om sig själv och sitt 
yrke så är hon mycket positiv till att delta men säger samtidigt att hon precis fått ett nytt jobb 
som inte är inom skolan och att hon kommer att vara tjänstledig från sin skola under våren. Hon 
säger att hon inte lämnar läraryrket för att hon vantrivs, tvärtom har det varit med stor vånda 
som hon tagit beslutet att lämna skolan för ett tag, utan för att hon fått en möjlighet att pröva på 
att jobba med ungdomar men inom näringslivet. Men att prata om sitt yrke som lärare gör hon 
gärna och säger att ”jag kan än idag inte riktigt titta på ett yrke och känna att jag skulle kunna 
göra den skillnaden som jag faktiskt gör idag [som lärare]”. Trots att Helga vid första 
intervjutillfället arbetat några veckor på sin nya arbetsplats så talar hon om sig själv som lärare 
och jag upplever att hon fortfarande har en stark yrkesidentitet som lärare och tänker mycket på 
de elever och kollegor som hon precis lämnat.  

Första mötet med skolan  

När Helga beskriver sin barndom och uppväxttid så använder hon ord som ”turbulent” och 
”otryggt”. Inför vårt samtal så har hon räknat efter och kommit fram till att hon haft 17 olika 
boenden under sina första 18 år och att hon bott på tre olika orter i tre olika kommuner under 
denna tid. Hon säger vid ett tillfälle att ”Min mamma kunde inte möblera om, utan hon flyttade” 
och det är svårt att avgöra om hon skämtar eller är allvarlig när hon säger detta. Helga uppfattas 
nog av många som glad och som en person som har humor vilket märks under intervjusamtalen 
då skrattet alltid finns nära till hands. Hon beskriver att hennes familj alltid har läst och pratat 
mycket och varit intresserade av kultur. Hennes föräldrar är inte utbildade men har arbetat sig 
uppåt säger hon. Numera är föräldrarna skilda.  

Helga tycker att hennes läs- och skrivinlärning och matematikinlärning blev lidande av alla flyttar. 
Hon började första klass i en ganska stor skola på en större ort och beskriver att hon under sitt 
första läsår ljudade högt när hon skulle läsa. Både hon och en kille i klassen blev utpekade av 
läraren som de som var sämst i klassen och nu i vuxen ålder funderar hon på om det var en del av 
lärarens ”pedagogik” att lyfta de andra eleverna genom att framhålla hur dåliga de två var. Hon 
säger att:  

Och jag hade i 1:an en […] lärare som … talade om för mig att jag inte kan. Hon sa att jag var 
jättedålig och skrattade åt mig när jag ljudade. […] Och vi skulle alltid läsa högt i klassen och allt det 
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där, men eftersom jag ljudade så blev det en ångest. Och ett barn plockar inte fram ångest och övar 
för att bli av med ångest, utan ett barn gömmer ångest och låter bli att sätta sig i situationer som det 
blir framkallat i och därför kom jag ju efter med läsningen. 

Barnens första år i skolan är viktiga för att de ska uppnå en god läs- och skrivförmåga. Taube 
(2007) menar att de förväntningar som barnet har inför skolstarten på sin förmåga att lyckas eller 
misslyckas beror på i vilken omfattning och på vilket sätt de fått föräldrarnas intresse, kärlek och 
acceptans. När sjuåringen så kommer till skolan så kommer också lärarna och klasskamraterna bli 
viktiga för barnet och de kan också påverka barnets självförtroende både positivt och negativt. 
Taube menar att ”Tyvärr gäller även motsatsen. Tanklösa uttalanden från lärare och kamrater 
under de första skolåren kan ha bestående negativ inverkan på en elevs uppfattning om sig själv” 
(Taube, 2007, s. 81). När barn kommer till skolan så jämför de sina prestationer på ett mer 
medvetet sätt än tidigare och att den första skoltiden kan bli ”en obehaglig upplevelse av att inte 
hålla måttet” (Taube, 2007, s. 83). Alla elever vill känna sig duktiga och att man kan ta till olika 
strategier för att behålla den bilden av sig själv. Ett sätt är att undvika alla de situationer där man 
vet att man kommer misslyckas genom att glömma boken hemma som ska läsas även i skolan. I 
längden kan man inte undvika läsning i skolan vilket gör att man måste komma med många olika 
former av försvar för att undvika situationen (Taube, 2007; Nyström, 2002). 

Lärarens lyhördhet att förstå elevens inlärningsstrategi och en öppenhet för dialog runt detta är 
viktigt för att elever ska tillägna sig en god läs- och skrivförmåga. Det är också så att lärarens 
kompetens är den enskilt viktigaste faktorn som skolan har för att barn och ungdomar ska 
utveckla en god läs- och skrivförmåga (Myrberg, 2007). En kompetent lärare bedömer 
kontinuerligt elevens läs- och skrivförmåga och kan se om det under det första skolåret finns 
”brister i bokstavskunskap, koppling mellan språkljud och bokstäver, förståelse av skriftspråkets 
funktion, verbalt minne samt litet aktivt ordförråd” (Frykholm, 2007, s. 108). Att läsa innebär att 
man avkodar text vilket beskrivs som en teknisk färdighet att kunna matcha fonem, språkljud och 
grafem, bokstäver. Termen fonem används för att beskriva de minsta betydelseskiljande språkljud 
som finns inom ett språk. Som exempel så får orden fil, mil och sil får olika betydelse beroende på 
vilket fonem som förekommer först i ordet (Bjar, 2010).  

För att bli en duktig läsare så krävs det att man övar att läsa för att så småningom uppnå flyt i 
läsningen (Taube, 2007; Myrberg, 2007).  Att uppnå läsflyt innebär att läsningen ”utvecklas i takt 
med att avkodningen automatiseras och barnets uppmärksamhet flyttas över från lästekniska 
utmaningar till förståelseutmaningar” (Myrberg, 2007, s. 81) vilket sker under det andra året i 
skolan för de flesta elever. Om läsningen sker med precision och hög hastighet så kan läsaren 
istället rikta uppmärksamheten mot att förstå innehållet i texten (Nyström, 2002). Myrberg (2007) 
menar att högläsning är ett bra sätt för läraren satt skaffa sig information om elevens läsförmåga.  

Högläsning ger en bild av om eleven läser flytande, är på god väg mot flytande läsning, eller läser 
mödosamt och hackigt med litet uppmärksamhet på textinnehållet. Högläsning kan också ge värdefull 
information om elevers lässtrategi. Vilka ord orsakar problem? Stämmer intonationen med 
satsbyggnaden? Hur angriper eleven okända ord i texten? Märker eleven om hon läser fel? (Myrberg, 
2007, s. 81) 

  

Helga berättar också hur samma lärare i årskurs 1 talade om för henne att hon inte heller kunde 
räkna och att hon därför fortfarande har spärrar när det kommer till matematik. En händelse 
under det här första året som hon fortfarande minns väldigt väl var efter ett föräldramöte där 
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läraren informerat att det var bra om föräldrarna var aktiva i sitt barns skolgång och hjälpte dem 
med läxor och att räkna. Helgas mamma hjälpte henne med matteläxan efter detta föräldramöte 
och satte små ”R” efter varje tal som Helga hade räknat rätt. Dagen efter i skolan beskriver Helga 
såhär:  

…när jag kom tillbaka till skolan dagen efter så skrek hon [läraren] över hela klassrummet: Vad är det 
här Helga? Så fick man gå fram till katedern - för det var katederundervisning på hög nivå – och stå där 
bredvid när alla tittar på mig för hon skriker ju åt mig: Vad har hon gjort? Vem tror hon att hon är? Jaa, och 
det var ju mitt fel dessutom då. Det var liksom matten, det blev en krock för mig, det blev jättetungt 
med matte efter det…  

Helga berättar också om ytterligare en sak som har påverkat henne under uppväxten vilket har 
bidragit till otryggheten och alla flyttar. Hon säger att hon växt upp med en mamma som är 
psykiskt sjuk vilket gjort att hon som barn ”har gått på glas i hela mitt liv: Vilket humör är hon på 
idag?”. Helga säger också om uppväxten med sin mamma ”Att veta vad hon känner, vad hon 
kommer göra om en halvminut har varit antigen liv eller död” vilket gör att hon har stor 
erfarenhet av att läsa av människors humör. Idag har Helga ingen kontakt med sin mamma och 
hon tycker att det är jobbigt att berätta om hur uppväxten har varit för henne. Samtidigt vill hon 
ändå visa på att de erfarenheter hon har gjort under sin uppväxt har varit en fördel i läraryrket då 
hon har lätt att läsa av elevers humör i klassrummet.  

Att hemmet och skolan samarbetar för att stödja barnets utveckling brukar anses som något 
eftersträvansvärt men Frykholm säger att ”För barnets positiva utveckling måste samarbetet 
mellan skolan och hemmet alltid präglas av ömsesidig respekt och förståelse” (Frykholm, 2007, s. 
118). Han säger också att även om föräldrar inte alltid är positiva till skolans förslag på 
stödinsatser så vill alla föräldrar sina barns bästa vilket ytterligare visar vikten av respekt och 
förståelse i samarbetet. Föräldrar och syskon som läser högt, pratar om sina läsupplevelser och 
som ger barnet tillgång till böcker i hemmiljön är positiva faktorer som främjar och underlättar 
barnets läs- och skrivinlärning (Frykholm, 2007).  

Strategier att genomföra studier  

När Helga tittar på gamla texter som hon sparat så ser hon att de visserligen är ”läsbara” trots att 
det finns massa stavfel i texterna men säger att det aldrig var någon lärare som pratade med 
henne om det.  

Men aldrig, näe… jag vet inte om dom var så duktiga att dom såg att det där var bara okunskap och 
inga läs- och skrivsvårigheter… men det var ju heller ingen som stöttade… och såg till att fylla dom 
här hålena.  

Hon funderar på om lärarna tyckte att hon var så duktig ändå på att få till ett innehåll i sina texter 
att de inte brydde sig om stavfelen eller om det helt enkelt var så att hon flyttade så ofta att ingen 
hann agera och hjälpa henne innan hon försvann till nästa skola. De svårigheter hon har upplevt 
beskriver hon som ”okunskap” och vill inte själv kalla det för läs- och skrivsvårigheter. Hon säger 
att:  

Det syns… om jag tänker mig hur ett barn ska kunna skriva vid en viss ålder så är jag ju jättelångt efter 
det är jag verkligen. Jag tycker att - jag tror att jag ljudade även mina ord som jag skrev ganska långt 
upp i åldern också, alltså längre än vad man borde, nåt år i alla fall längre än vad man skulle gjort det. 
[…] min fyraåring sitter ju och skriver och hon kommer snart vara på den nivån som jag var när jag 
var åtta… så pass sent var det. Men det är ju inte konstigt när man flyttar runt på det sättet.  



13 

 

Myrberg (2007) menar att man som pedagog bör se på fyra olika områden i sin bedömning av en 
elevs läs och skrivförmåga ”förmågan att läsa enskilda ord, skriva enskilda ord, läsa hela texter 
respektive skriva hela texter” (Myrberg, 2007, s. 79). Stavningsförmågan utvecklas i en 
kombination av en fonologisk förmåga och ”många möten med skriftspråket som utvecklar ett 
inre ’ortografiskt lexikon’” (Myrberg, 2007, s. 81).  Att kunna läsa och skriva innefattar bland 
annat att man måste ha en fonologisk förmåga att förstå olika språkljud och hur de kopplas till 
bokstäverna i alfabetet. I svenskan finns det ett fyrtiotal fonem och 28 bokstäver. Detta innebär 
att en bokstav kan representera ett eller flera språkljud vilket kan komplicera läs- och 
skrivinlärningen hos barn i åldrarna 6-8 år då man utvecklar de grundläggande dragen i 
avkodningen. De barn som inte själv kan upptäcka att vissa ord börjar med samma språkljud och 
att detta ljud representeras av samma bokstav, behöver få hjälp att lära sig den alfabetiska 
principen för att undvika att få läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2007). 

En strategi som Helga använde för att klara sig i skolan var att memorera in kunskap. Detta var 
särskilt tydligt i ämnet geografi där hon beskriver att hon rabblade länderna i ordningen på 
läxpapperet ”och sedan tittade jag inte ens på kartan, utan jag skrev ner 28 länder bara sådär.” 
Helga beskriver också att hon klarade sig genom hela skolgången och fick bra betyg när hon gick 
ur gymnasiet genom att vara ”driven” och duktig muntligt. Hon tyckte att studierna på 
Samhällsprogrammets journalistinriktning var ”lätta” och att hon tror att hennes svårigheter inte 
var så uppenbara under gymnasietiden. Det här att vara ”driven” menar Helga yttrade sig också i  
att vara duktig på att dölja sina svårigheter:  
 

Och jag tror, det är väl just… det kom en drivenhet i att dölja handikappet. Så skulle jag vilja säga. För 
jag har ingen diagnos. Jag har inga problem. Jag har bara - för mig var det bara ren och skär okunskap. 
Och det var ju fult, det var ju fel. Det har ju någon talat om för mig sedan väldigt, väldigt länge 
tillbaka. Så att drivenheten yttrade sig på fel sätt. 

Att ha svårigheter att skriva och/eller läsa menar Ingesson (2007) ofta är förknippat med 
skamkänslor och en rädsla att verka mindre intelligent än man är. Skamkänslor påverkar ofta 
självkänslan särskilt när man har en underlägsen förmåga inom ett område som värderas högt av 
andra. 

Shame is a social affect, in the sense that we feel shame in relation to others, but most of the time it is 
the internal expectation of shame that makes us behave in a shame-avoiding manner. (Ingesson, 2007, 
s. 25) 

Elever som upplever svårigheter att läsa och/eller skriva väljer ofta ett praktiskt inriktat 
yrkesprogram under sin gymnasietid där studierna fokuserar på användningen av andra förmågor 
än att just läsa och skriva. Oavsett om eleven väljer ett teoretiskt eller praktiskt program så verkar 
det som att upplevelsen av svårigheterna med att läsa och skriva blir mindre på gymnasiet och att 
eleven upplever att de når större framgång i studierna. Det verkar finnas en slags vändpunkt i 15- 
årsåldern där man lär sig att använda strategier och sociala resurser som gör att man får ett annat 
förhållningssätt till studierna. Detta tyder på att ungdomar i de senare tonåren är mer engagerade 
i problemlösande strategier för att klara sina studier än yngre barn (Ingesson, 2007). Olika 
strategier som används är associationstekniker eller mind-maps för att organisera studierna och 
underlätta att läsa och skriva, att lyssna till böcker istället för att läsa text samt att utnyttja datorer 
och programvara som stödjer möjligheten att kombinera ljud och text för att öka läskapaciteten 
(Björklund, 2011).  
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Trots sina svårigheter med stavning så har Helgas ”driv” och kapacitet att memorera information 
och lära sig utantill gjort att hon klarat av en lärarutbildning i svenska och engelska. Hon 
beskriver att under tiden på lärarutbildningen blev hon vuxen vilket berodde både på att hon 
flyttade hemifrån men också på det faktum att hon: 

[…]var mottaglig, mycket, mycket mer mottaglig för inlärning där och då. Det var så många polletter 
som ändå ramlade ner som jag förstod. Jag har alltid upplevt det som – jag har haft bra betyg i skolan 
och gymnasiet och så – men ändå fått kämpa med allt det där som man inte förstod… och att mörka 
att man inte kunde stava och… och att man inte kunde räkna. 

När det gäller grammatiken i kurserna i svenska under lärarutbildningen så säger Helga att ” det 
var ingenting av det som hade ens en tillstymmelse till att fastna hos mig för det var på en nivå 
som var så högt över vad jag kunde få in och överhuvudtaget greppa”. Hennes strategi att klara 
grammatiktentan var att lära sig alla moment utantill, precis som hon lärt in geografiläxan under 
skolgången, och försöka att jobba med att para ihop den inlärda informationen med rätt fråga. 
Hon säger att hon inte alls förstod förklaringarna som hon skrev ner.  

Och inte en chans att jag skulle ha erkänt det för nån. Jag sa att det var svårt, att jag tyckte att det var 
jättesvårt men inte en chans att jag skulle erkänna att… jag menar det är ju inte att greppa vad man gör. 
Det är ju att fuska sig igenom nästan, för här hade jag ju jordens chans att säga: Vet du vad, skulle jag 
kunna få lite extra hjälp? Kan du hjälpa mig att faktiskt förstå det som vi gör nu? …men man  får inte vara svag.  

Helga ville absolut inte att hennes kurskamrater skulle få reda på hennes svårigheter och inte 
heller hennes lärare på lärarutbildningen. Mycket av innehållet på utbildningen upplevde hon var 
till för att lärarna skulle kunna bocka av en checklista att det var gjort snarare än att studenterna 
skulle lära sig att tillämpa kunskaperna i sitt yrke. Det som verkar ha gjort mest intryck på Helga 
under lärarutbildningen var litteraturdiskussionerna därför att med ” litteraturen, där fanns det 
alltid möjlighet att tänka utanför lådan. Alla tyckte olika och där helt plötsligt så fick man plats att 
faktiskt… ja men på nåt sätt… få med sig nåt av utbildningen.”  

Studenter som väljer att gå vidare till högre studier trots att de har läs- och skrivsvårigheter av 
något slag verkar drivas framåt av en inre motivation och prestera resultat genom att arbeta 
mycket hårt. De verkar också ha fått en ökad självkänsla och självförtroende i sina studier under 
gymnasietiden som gjort att de sökt sig till högre studier (Rowan, 2010). Det är ändå vanligt att 
studenter inte vill att deras läs- och skrivsvårigheter ska komma till allmän kännedom för andra 
studenter och personal på universitetsnivå. Man kanske inte vet att det finns möjlighet att få hjälp 
eller också tror man att det kommer att vara till nackdel att avslöja sina svårigheter (Björklund, 
2010).  

Läs- och skrivsvårigheterna idag  

Under vårt samtal kommer Helga fram till slutsatsen att det nog ändå var läs- och skrivsvårigheter 
hon hade som barn även om hon tidigare under samtalen kallat sina svårigheter för ”okunskap”. 
Efter ännu en liten stund ändrar hon och säger att det ”är” nog läs- och skrivsvårigheter som hon 
har nu också. Det som Helga beskriver att hon saknar än idag på grund av sina flyttar och den 
dåliga start hon upplevde i årskurs 1, är grundläggande regler för stavning. Hon säger att hon idag 
har en god läsförmåga och till exempel kan läsa en text snabbt och plocka ut nyckelord.  

Myrberg (2007) hänvisar till undersökningar som gjorts i OECD-länderna som visar att generellt 
sett så har flickor ett större läsintresse än pojkar och att denna skillnad är ännu större i Sverige än 
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i många andra länder. Ungefär hälften av pojkarna läser bara när de måste läsa. För att bli en 
duktig läsare så räcker det inte med att bara kunna avkoda den text man har framför sig. Man 
måste också kunna förstå den text man läser både vad det gäller innehåll och sammanhang. Om 
”Läsaren uppmanas att skapa inre bilder av händelser och företeelser i texten och relatera dessa 
till egna upplevelser” (Myrberg, 2007, s. 77) så får det positiva effekter på läsförståelsen både vid 
läsning av skönlitteratur och faktatexter. Myrberg beskriver det som att ”Den språkliga 
informationen i den löpande texten jämförs och assimileras kontinuerligt med helhetsbilden” 
(Myrberg, 2007, s. 77) vilket innebär att man kan se det som att det förekommer två olika texter i 
en läsprocess; en språklig text och en text som läsaren skapar i förhållande till texten utifrån sina 
egna erfarenheter. Om ett barn har uppmärksamhets- och/eller koncentrationssvårigheter så kan 
det påverka förmågan till läsuthållighet och läsförståelse negativt vilket Myrberg (2007) menar är 
en bidragande faktor till läs- och skrivsvårigheter.  

Det som Helga upplever kan bli problematiskt än idag när det gäller stavning är dubbelteckning 
av konsonanter. Hon ger exempel på hur hon funderat på hur ordet ”samarbeta” stavas. Är det 
ett eller två ”m”? Hon demonstrerar för mig hur hon går tillväga och ljudar ordet högt för att 
avgöra om det är ett långt eller kort a-ljud innan ”m” och om det då ska vara ett eller två ”m”. 
Denna kunskap menar hon är inte befäst hos henne men i dagsläget är hon medveten om var 
hon brukar få problem och stannar upp och kollar sig själv innan hon skickar ett mail eller skriver 
ut en text.  

Men fortfarande… skriver jag nånting idag så är jag jättenoga med att inte skicka iväg det, det måste 
korrigeras. Du vet när man skriver så tappar man en bokstav där för att det går fort. Sånt har jag ju 
heller inte råd att skicka iväg.  

Hon litar inte på stavningskontrollen i ordbehandlingsprogram utan måste fortfarande alltid 
dubbelkolla det hon skrivit innan någon får läsa det. Hon vill inte avslöja för någon vilka 
svårigheter hon har för ”jag är ju dessutom svensklärare… dom ska ju kunna allt … om allt 
dessutom” säger hon och skrattar.  

En del i att avkoda text handlar om att lära sig att vissa bokstavsmönster är frekventa och att man 
kan lära sig att läsa ordet i sin helhet. Man behöver inte dela upp ordet i olika bokstäver eller 
språkljud för att läsa det. Detta kallas en ’ortografisk läsning’ när man fokuserar på hela ordbilden 
i texten istället för enskilda bokstäver. Forskning tyder på att den fonologiska förmågan har en 
ärftlig bakgrund medan förmågan att se hur ord stavas och hur man läser ut dem, så kallad 
ortografisk kunskap, ofta baseras på den läserfarenhet individen har. Det verkar dock som att det 
finns individer som trots att de har en stor läserfarenhet ändå har svårt med den ortografiska 
bearbetningen i stavningsprocessen. Myrberg beskriver att det finns en hypotes inom denna 
forskning att ”den ortografiska analysen inte är tillräckligt djup hos individer med detta slags 
problem, oavsett deras läsvanor” (Myrberg 2007, s. 86).  

I klassrummet upplever Helga att hon kan vara öppen med sina svårigheter att stava. Hon är inte 
öppen med detta gentemot sina kollegor men med eleverna ser hon det som en fördel att kunna 
säga ”Jag tycker att det är svårt att stava och vet du vad? Jag blev visst svensklärare i alla fall!”. 
Hon menar att det har fungerat därför att hon aldrig har upplevt eleverna som ”dömande” utan 
att hon fått positiv feedback eftersom det ger eleverna mycket att få höra en lärare säga att man 
har svårt med något.  
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Men det ger en elev med svårigheter med exakt samma sak eller med något annat: Så du klarade dig i 
livet fastän du har en svårighet? Ja tänk att jag gjorde det. Och det är accepterat i alla fall. Eller bara det att 
man visar att man tycker att det är roligt fast det är svårt. Då brukar det också vända jättemycket på 
attityder. Men det här är ju svårt, det är inte kul… fast det är ju det i alla fall!  

Helga tycker fortfarande att grammatik är svårt att undervisa i även om hon säger att hon förstått, 
eller tvingats förstå, alltmer av vad grammatik går ut på under sina år som lärare. Hon menar att 
om man förstår något så:  

[…] kan du förklara det på fem olika sätt, du kan förklara det på 100 olika sätt, du kan visa om du 
förstår, men förstår du inte så kan du bara på ett sätt. Det var det sättet som fastnade och det kör jag 
på: Jamen, du förstår ”kläder” är ett substantiv… -Varför är det det då? -Jo för att sko är också ett substantiv. 
Förstår du?  

Det blev en slags ytinlärning under utbildningen och Helga tycker inte att grammatik är det 
roligaste momentet i undervisningen och kallar det för ”språklärararens matte”. Men hon ser en 
styrka i att kunna bekräfta eleverna i att hon vet att det är svårt och krångligt men säger samtidigt 
just grammatik behöver avdramatiseras och att hon inte behöver vara expert alla gånger. Hon 
menar att man kan leka med språket och då ”lär [vi] oss tillsammans”. För Helga handlar 
grammatiken om att den ska levandegöras i den autentiska situationen och hon har sällan hela 
lektioner med enbart grammatik. Kortare genomgångar förekommer och är viktigt men sedan 
anser hon att det är i den situation där eleven får problem med språket som utgör grunden för 
grammatikundervisning. Hon säger att ”titta på oregelbunden plural substantiv… det är väldigt 
dött för mig” och hon tror inte att eleven lär sig språk med en formaliserad 
grammatikundervisning som finns i det grammatikhäfte hon bläddrar i under intervjun. Numera 
tycker Helga att grammatik kan vara ”kul” och som ”ett pussel” men säger att:  

Jag kände mig hotad av grammatik länge och det handlade ju om okunskapen själv i det att bli 
påkommen att: Du fattar ju inte!  För man kan inte lära ut någonting som man inte förstår eller inte kan. 
Det går inte… 

Helga tycker att de tankar som finns i bedömningsmallen till det nationella provet i engelska 
innehåller tankar som hon vill bygga vidare på i språkundervisningen. I bedömningsmallen 
beskrivs att man kan se på elevers fel som ”störande” eller ”förstörande” och detta menar Helga 
kan bidra till att skapa en situation där grammatikundervisning är motiverad och att både hon 
själv som lärare och eleven kan se syftet med undervisningen.  

Helga lägger sina svårigheter med att förstå grammatik hos sig själv men man skulle även kunna 
se dessa svårigheter ur ett annat perspektiv. Carlgren & Marton (2000) menar att det har funnits 
problem inom lärarutbildningen att överbrygga ”för det första glappet mellan ämnesstudier och 
de yrkesinriktade delarna och för det andra glappet mellan utbildningens teoretiska och praktiska 
delar (Carlgren & Marton, 2000, s. 93). Att lära sig grammatik så att man själv förstår det är alltså 
inte samma sak som att lära sig grammatik för att kunna tillämpa den och få elever att förstå det. 
Senare forskning har visat att problemen fortfarande verkar finnas kvar trots den reformation av 
lärarutbildningen som skedde under 2000-talet. I Hultells (2011) forskning framkommer det att 
studenter på lärarutbildningen ansåg att det de lärde sig under utbildningen inte var den kunskap 
som behövdes när de sedan arbetade som lärare. I undersökningen framkom också att 
studenterna ansåg att lärare på lärarutbildningen och lärare som arbetade i skolan inte delade 
samma åsikter om läraryrket och saknade insikt i varandras verksamheter.  
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Trygghet och glädje för att lyckas 

Helga nämner vid flera tillfällen under intervjusamtalen att det är viktigt med ett ”tryggt 
klassrum”, dels för att hon själv ska våga erkänna sina svårigheter och dels för att en elev med 
svårigheter ska våga lära sig någonting och kunna be om hjälp att klara studierna. Hon tror att det 
grundar sig i hög grad på den känsla av otrygghet som hon hade i skolan, särskilt under sina 
första år. Helga menar att hon är den hon är och hon säger det hon menar i klassrummet. Det 
finns inga ”undertoner” i det hon säger och inte heller låtsas hon vara någon annan och spela 
”rollen” som lärare. Detta tror hon bidrar till att elever känner trygghet och vågar kliva utanför 
”ramarna” i klassrummet för de vet att hon alltid gör det tillsammans med dem. Det gör att vad 
som kan låta tryggt och förutsägbart också kan innehålla inslag av kreativitet och humor.  

Det finns flera olika saker som bidrar till att skapa ett tryggt klassrum säger Helga: ”Att jag gör 
fel… bland annat. Att man är mänsklig framför allt och ofta är det det här med att ha roligt. För 
har vi roligt – har vi kul så fattar dom [eleverna] inte alltid att det är en läromiljö!”. Hon ger också 
ett exempel från sin studietid där en lärare i engelska avdramatiserade Shakespeare genom att i 
inledningen av föreläsningen säga: Today we’re gonna talk about Shakespeare, you know that guy? och på 
så vis kändes undervisningen om Shakespeare inte så ”högtravande”. Ett tryggt klassrum handlar 
också om att skapa en miljö som tillåter att man misslyckas men att det inte gör något genom att 
visa ”att det är bättre att misslyckas än att inte prova alls” och ändå försöka hitta något positivt i 
det som blev fel. Att våga misslyckas beror också på att man som lärare och elev har ömsesidig 
respekt och förtroende för varandra. Det är viktigt att lägga tid på att bygga förtroende med 
eleverna menar Helga och ger en bild av arbetet med ”yrkesgrabbarna” när hon säger att:  

[…] dom är ju så ’lättköpta’ – går du förbi och bara lägger en hand på dom och bara står där och finns 
där så har du deras fulla uppmärksamhet … därför att … jag vet inte… att se nån och verkligen lyssna 
på den där och då … då kan du ju ha deras förtroende forever …  

Relationen mellan läraren och eleverna är viktig särskilt för de elever som upplever olika 
svårigheter i sin inlärning och mer eller mindre uttalat uttrycker: Jag vågar bara lära om du vågar vara 
med mig. Om du vågar tycka att jag är okej fast jag inte sitter still på stolen. Helga menar att det gäller att 
se och ha respekt för att alla elever har olika förutsättningar att lära. En av de viktigaste 
lärdomarna hon har fått med sig från sin utbildning är tanken på att ”alla gör inte samma sak, 
samtidigt och på samma sätt”. För att skapa ett sammanhang för eleverna i klassrummet även om 
de arbetar med olika saker och på olika nivåer så spelar whiteboardtavlan en viktig roll anser hon.  
Den whiteboardpenna som tagits med till intervjun associerar Helga till whiteboardtavlans ofta 
centrala placering i ett klassrum och som hon ser som ”en mötesplats” för henne och alla elever.  

Att bygga goda och förtroendefulla relationer till sina elever är särskilt viktigt när det gäller att 
”utveckla elevernas förmåga att läsa och skriva, eftersom denna förmåga ger status i skolan och i 
vårt samhälle” (Frykholm, 2007, s. 101). Om barn och ungdomar ska utveckla sina förmågor att 
läsa och skriva så förutsätter det också att man skapar goda arbets- och lärmiljöer där:  

[…] varje individs speciella förutsättningar, behov och intressen tas som utgångspunkt för ett 
gemensamt kreativt lärande. Ett sådant förhållningssätt förutsätter en lyhörd, aktiv och ansvarstagande 
lärarroll. Det förutsätter också att lärare har goda kunskaper om barns och ungas utveckling, 
uppväxtvillkor och sociokulturella sammanhang. Slutligen förutsätter en sådan lärarroll en empatisk 
förmåga att ta ”den andres” perspektiv. (Frykholm, 2007, s. 101) 
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Begreppet empati diskuteras av Kinge (2000) som menar att empati hos skolpersonal handlar om 
att ”utveckla sina egna attityder, sin egen förståelse och sin egen förmåga att förhålla sig till 
barnet på ett sätt som hjälper det till ökad självinsikt och bättre bemästrande av tillvaron” (Kinge, 
2000, s. 15). Det är dock en balansgång att öka sin förmåga att ”se barnet klart” utan att låta till 
exempel medkänslan ta över menar Kinge (2000).  

Utifrån sina egna erfarenheter i skolan så vet Helga att någonting som en elev upplever som svårt 
skapar motstånd och som i sin tur ger ännu större svårigheter och mindre engagemang. Det kan 
tyckas som en självklarhet men hon vill ändå visa att om man som lärare har förmåga att vända 
elevens perspektiv till att tycka att arbetet med ett visst moment är intressant och levande så 
underlättar det mycket för den som har svårigheter i klassundervisning. Hon tänker att:  

Genom att göra det levande och se till att det finns många aspekter att möta det på så som att prata, 
skriva, lyssna, ja men du vet alla färdigheterna och sinnena. Om du får använda alla dom då öppnar du 
också upp alla dina kapaciteter att möta dina svårigheter. Och givetvis blir det lättare då! 

Hon ger exempel på detta utifrån den lärobok i litteraturhistoria som medtagits till intervjun och 
hon förklarar att ”det här är glädje för mig därför att det är en sorg för eleverna”. Helga menar att 
elever ofta har en negativ erfarenhet med sig av undervisning i litteraturhistoria och upplever det 
som något tråkigt och meningslöst. För Helga är det en utmaning att vända elevernas inställning 
till litteratur från äldre tider och få dem att inse att det kan vara något spännande som till exempel 
sexstrejken ur Lysistrate från Antikens epok. Hon tänker att undervisningen i litteratur kan vara 
ett sätt att visa eleverna att ”skolan kan vara […] intressant och rolig” och att det inte alls 
behöver vara tråkigt att läsa skönlitteratur. Eleverna har ofta inte mött ”läsglädjen” och Helga 
upplever det som en av de roligaste stunderna i läraryrket när hon lyckas få elever engagerade i att 
läsa skönlitteratur fast de haft en negativ inställning till läsande med sig från grundskolan.  

Elever som upplevt att de haft svårigheter med sin läsinlärning i grundskolan verkar både läsa 
mindre och välja lättare texter än de barn som upplevt att de lyckats med sin läsinlärning. Risken 
för misslyckande upplevs som stor av dessa barn och man försöker undvika läsning i skolan och 
på fritiden. Detta beskrivs som en ”nedåtgående spiral” eller en ”ond cirkel” i läsutvecklingen 
(Myrberg, 2007; Taube, 2007) där svårigheter i det inledande skedet av läsinlärningen också 
påverkar följande steg i utvecklingen. Myrberg (2007) pekar ut barnets ordförråd som en viktig 
faktor för att lyckas med läsinlärningen. Om man har en osäker avkodning så kan det påverka 
tillväxten av ordförrådet vilket i sin tur sätter ”gränser för läsförståelse och läshastighet, som i sin 
tur ger en begränsad läserfarenhet, vilket leder till fortsatt svag ordförrådstillväxt (Myrberg, 2007, 
s. 75). Om man skapar en lärmiljö som innehåller många möjligheter att lära med fler än ett sinne 
så blir kunskaper både djupare och mer befästa. Frykholm säger att ”att kunskap är något som 
skapas i ett aktivt möte mellan ett budskap – en text i vid bemärkelse – och vår egen 
(för)förståelse av detta budskap” (Frykholm, 2007, s. 103) och att olika uttrycksformer förstärker 
och fördjupar budskapet eftersom flera sinnen är aktiva.  

Specialundervisning – för vem?  

Under föregående hösttermin arbetade Helga en dag i veckan i det arbetslag som sköter skolans 
specialundervisning. Hon blev tillfrågad eftersom hon ansågs ”lämplig” att arbeta med elever med 
särskilda behov men menar att det vore bra om ”alla lärare fick se vad som händer där” för att 
förstå vilka svårigheter eleven kan uppleva i sin inlärning. Alla elever har sitt eget schema och 
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individuella arbetsuppgifter beroende på vilka svårigheter de har. Man hanterar alla olika sorters 
elever från de som läser in ett IG i en kurs till de som har stor frånvaro på grund av sin sociala 
situation. Helga säger att det krävs ”benhård planering och extrem struktur” för att få lektionerna 
att fungera när det i samma klassrum finns elever med läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, 
och Asperger som har olika behov för att kunna lära. Hon tycker att ”allihopa behöver ha en 
egen lärare egentligen men resurserna finns ju inte till det” vilket får henne att känna sig i allra 
högsta grad otillräcklig och har skapat stor frustration hos henne. Samtalen med kollegorna i 
detta arbetslag har varit mycket värdefulla eftersom de ofta pratat om att elevers framsteg ofta tar 
längre tid i deras verksamhet än vad Helga är van vid från klassrumsundervisningen. Helga menar 
också att det handlat om hennes eget självförtroende att acceptera att det hon gör är bra. En elev 
som skriver tre meningar kanske har presterat mer än vad den brukar göra under en lektion 
medan Helga tycker att hon själv har misslyckats eftersom hon inte fått eleven att skriva ännu 
mer vilket varit svårt att acceptera.  

[…]men jag tror att min frustration också beror på att jag ser att det här inte är det optimala … det här 
är inte det optimala för eleverna … utan jag vill ju förändra det på nåt sätt - […] jag går ju in till 
skolledningen hela tiden för att verkligen visa det att jag gör så gott jag kan men det är inte gott nog.  

Helga menar att ”allting handlar ju hela tiden om ekonomi” och hon upplever att man blir 
”bakbunden” som lärare att kunna ge eleverna det som man vet att de behöver. Hon tycker att 
skolan borde visa att man satsar på de här eleverna eftersom de ofta hamnat i svårigheter i hela 
sitt liv både i skolan och socialt i samhället.  

Helga berättar om ett specifikt fall från sitt arbete i specialverksamheten där hon arbetade med en 
elev i årskurs 3 som ”kamouflerat” sin dyslexi i hela sin skolgång. Till slut hade en lärare förstått 
att hon hade svårigheter och skickat henne på en utredning hos en logoped. Det visade sig att 
eleven i fråga hade en grav dyslexi men att ingen på skolan hade riktigt förstått hur svårt eleven 
hade att läsa. Helga beskriver eleven som ”den flickan är den smartaste jag träffat” och att eleven 
hade dolt sina svårigheter genom att låtsas hjälpa andra elever och låta dem läsa frågorna och att 
hon själv besvarade dem. Helga följde med och besökte logopeden tillsammans med eleven och 
de fick ett program av logopeden för att intensivträna läsning varje dag under åtta veckor. Helga 
berättar att de hade ordkort med de 100 vanligaste orden som eleven skulle läsa på en viss tid. 
Om eleven klarade att läsa ordet fick hon kortet annars var det Helgas kort.  

Och så höll vi på så och tragglade och det var så […] häftigt att se hur dom fastnade. Hon läser 
fortfarande orden och ljudar dom men helt plötsligt börjar man se att det går fortare. Hon kommer 
ihåg att […] ord på ”o” kan vara ”och” för det är kort.  

Helga upplevde att hon kunde märka hur eleven byggde upp egna ”modeller” och ”koder” för 
hur ord stavades och hur man läste dem. Elevens motivation att genomföra intensivträningen 
pendlade och eleven upplevde det som väldigt tungt i vissa perioder. Men att träningen innehåll 
ett visst mått av tävlande, att vinna ordkort, gjorde att det gick lite lättare och det skapade 
motivation när eleven såg sin hög med kort växa. Detta gjorde också att elevens självförtroende 
sakta växte eftersom hon märkte att hon klarade att läsa både mer och snabbare.  

Det som utmärker läsningen för en person med dyslexi är att ordavkodningen är långsam, hackig 
och dåligt automatiserad. Dyslexi är en variant av läs- och skrivsvårigheter som man tidigare 
förklarat med hjälp av något som kallas diskrepansdefinitionen. Denna definition går ut på att en 
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person har dyslexi när svårigheterna att läsa och skriva inte kan förklaras med hjälp av 
pedagogiska tillkortakommanden, den sociala miljön eller bristande allmänbegåvning. Numera 
har man gått ifrån diskrepansdefinitionen eftersom dyslexi förekommer oavsett intelligensnivå 
Istället fokuserar man på personens bristande förmåga att hantera språkets fonem vilket visar sig i 
en bristande ordavkodning. Forskning har visat att förutsättningarna för att utveckla dyslexi kan 
gå i arv och man tror att det kan bero på neurologiska avvikelser som utvecklas i fosterstadiet 
(Häggström, 2010). 

Det som kännetecknar dyslexi är alltså att man har en eller flera brister i den fonologiska 
förmågan som handlar om hur man uppfattar olika språkljud och kopplar dessa till bokstäver och 
ord. Brister i fonologisk medvetenhet som är en del i läs- och skrivsvårigheter kan tränas upp på 
olika sätt medan man däremot inte anser att brister i det fonologiska minnet och i det fonologiska 
ordmobiliseringssystemet skulle kunna påverkas av undervisning. Med fonologiskt minne menar 
man förmågan att hålla samman olika språkliga element som fonem, stavelser eller ord medan 
man läser och tolkar texten i sitt sammanhang. Med begreppet fonologiskt 
ordmobiliseringssystem avses förmågan att återkalla ord ur ett inre lexikon som bygger upp den 
språkliga repertoaren av ord (Myrberg, 2007). Däremot behöver inte dyslexi innebära att man har 
svårt med förståelsen av en text om man får den uppläst för sig eller att lyssna på innehållet med 
hjälp av tekniska hjälpmedel (Häggström, 2010). Att utveckla strategier för att dölja sina 
svårigheter att läsa och skriva är vanligt och en elev kan klara sig bra genom att ”dra nytta av 
bilder, sammanhang, muntliga ledtrådar, ställa bra frågor, vara aktiv i samtal” (Myrberg, 2007, s. 
75). Lärare och kamrater beskriver eleven som ”livlig och aktiv, bra på att prata och berätta” 
(Myrberg, 2007, s. 75) men allt eftersom mängden text i skolans olika ämnen ökar för varje skolår 
så får eleven allt större problem att klara av sina studier.  

Helga använde även ett annat material som behandlade olika språkliga fenomen som till exempel 
ordstammar. Hon var inte riktigt nöjd med utformningen utan säger:  

[…] det var ett sånt där material som jag tittade på och sa: men skojar ni med mig? På riktigt, skojar du, 
för det är utformat som till en lågstadieelev också rent estetiskt och det – alltså man ska inte komma 
på att elever har dyslexi i 3:an [på gymnasiet]. Det ska ju inte hända, men faktum är att det gör det! 
[…] Det måste finnas material som inte dumförklarar, som inte säger: det här borde du kunna därför får du 
en barnbok! 

Helga menar att eftersom de material som finns framtagna för att öva hur ord bildas och stavas 
ofta vänder sig till barn i låg- och mellanstadiet, så blir detta ännu ett bevis för gymnasieeleven att 
den kunskapen skulle lärts in för längesedan. Materialets utformning kan bidra till en förstärkning 
av svårigheterna för eleven och ett ännu sämre självförtroende trots att syftet med materialet är 
bra. Helga beskriver hur eleven till slut kände sig trygg och säker nog för att våga läsa högt inför 
henne även om självförtroendet dalade vissa dagar. Eleven tyckte själv att hon misslyckats 
tidigare i sin skolgång eftersom hon aldrig lärt sig att läsa och att det tog lång tid för Helga att få 
eleven att förstå att hon inte kunde rå för det.   

Den här intensivundervisningen som eleven fick under dessa åtta veckor är något som fler elever 
på gymnasiet är i behov av och som fler borde få tillgång till tycker Helga. Hon menar att det inte 
är rutin på att alla som vill får sådan hjälp utan att det ofta sker ”slumpmässigt” i gymnasieskolans 
värld.  
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[…] jag blir irriterad över att inte alla ges samma möjligheter för jag menar den som jag arbetade med 
nu som hade svår dyslexi, hon är ju inte det svåraste fallet som vi har larmat om i gymnasiet. Vilket är 
på tok för sent förstås. Jag har haft andra elever jag har skickat på dyslexiutredning. Dom har fått en 
diagnos […] och: Tack, nu förstår jag! Och så har dom fått en dator och så har det varit det. Check. 
Varför får inte den eleven också intensiv skrivträning och lästräning? Det irriterar mig.  

Helga tycker att det inte finns någon rättvisa i systemet och menar att varken elever eller föräldrar 
vet vilka rättigheter de har att kräva hjälp när en elev har svårigheter. Hon tror inte heller att 
skolan alltid informerar om detta eftersom det är resurskrävande att erbjuda alla elever intensiv-
träning som är i behov av det.  

Även om en sådan undervisning är både resurs-och tidskrävande så menar Frykholm att det är 
denna ”en-till-en”-interaktion som ”inverkar mest positivt på barnens språkliga utveckling” 
(Frykholm, 2007, s. 114). Att genomföra detta arbete kräver att man har en genomtänkt struktur 
och planering men också att man styr den ordinarie undervisningen mot att öva mer ”specifika 
färdigheter som ordigenkänning, ordförståelse och fonologisk förståelse” (Frykholm, 2007, s. 
114). I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundskolors arbete med elever i läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi (2011) menar man att det inte finns stöd i skolans författningar att kräva 
en diagnos för att en elev ska få en anpassad undervisning eller särskilt stöd. Om det finns behov 
av särskilt stöd så ska skolan utreda behoven och se till att eleven får detta stöd även utan en 
diagnos. I kvalitetsgranskningen visar man också att det varken finns regler i skolförfattningarna 
för hur arbetet med att uppmärksamma, kartlägga och utreda läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska 
bedrivas eller vem som ska göra detta arbete. Det finns inte heller reglerat vem som har rätt att 
fastställa en dyslexidiagnos men ”I praktiken är det vanligt att logopeder och/eller psykologer, 
men även specialpedagoger, kan involveras i arbetet” (Skolinspektionen, 2011, s. 13).  

Att vara lärare 

När vi kommer in på varför Helga valde att bli lärare och söka sig tillbaka till den miljö där hon 
upplevt att hon fått kämpa hårt med sitt skrivande och att dölja sina svårigheter, så menar hon att 
det egentligen inte fanns något annat alternativ. Hon visste tidigt att hon ville jobba med 
människor och ”lärare skulle jag liksom bara bli!”. Läraryrket beskrivs som ”ett riktigt yrke, man 
fick diplom” men också en möjlighet att ”jobba med kreativitet”. Att det blev just svenska och 
engelska som hon valde berodde på att hon såg möjligheten att vara kreativ i dessa ämnen vilket 
hon inte gjorde i till exempel ämnet matematik. När hon håller i linjalen som plockas fram under 
den första intervjun så associerar hon till ett linjärt tänkande och att matematik inte handlar om 
kreativitet utan ”millimetrar”. Helga berättar att så som hon själv lärt sig matematik så handlar det 
om att göra rätt eller fel och att det inte finns några alternativ. Det är långt ifrån hennes eget sätt 
att undervisa i språk som hon beskriver är ”öppet”, ”kreativt” och ”hands on” och som ger 
möjlighet till diskussioner av olika uppfattningar om till exempel litteratur. Där finns inte ”rätt 
och fel” på samma sätt, bara olika uppfattningar.  

Frykholm (2007) kallar läraren för en ”nyckelperson” som kan skapa en utvecklande och kreativ 
miljö för sina elever baserat på sina kunskaper om hur ungdomars inlärning och språkutveckling 
sker. Lärare som tar tillvara på elevernas egna erfarenheter och använder ”en mångfald av uttryck 
och gestaltningar kan […] stimulera till ett lustfyllt lärande” (Frykholm, 2007, s. 105). Hargreaves 
(2004) menar att kreativitet är förenat med risktagande att pröva nya idéer och riskera att 
misslyckas och få kritik. Men ”om elever ska uppmuntras att bli risktagare så måste också lärare 
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vara risktagare. Läraryrket är ingenting för blyga typer […]” (Hargreaves, 2004, s. 54). Han anser 
också att för att lärare ska våga ta risker så behöver det finnas en professionell tillit till processer 
och människor som baseras på ”ett aktivt engagemang för gemensamt arbete, öppenhet och 
ömsesidigt lärande” (Hargreaves, 2004, s. 54). Hargreaves ser en motsättning i att lärare ser sitt 
yrke som kreativt och fritt utifrån de kursplaner som finns och en ökad grad av standardisering 
prov och föreskrifter om vad som ska läras ut i klassrummen. Han ser en risk att lärare ”kommer 
i stället att bli viljelösa verkställare av politikernas blodfattiga ambitioner för vad 
underfinansierade system kan åstadkomma” (Hargreaves, 2004, s. 20) och vars arbete kommer att 
vara att ”upprätthålla ordningen” och ”undervisa för proven”.  

Helga säger att hon aldrig har ångrat sitt val att bli lärare och säger att:  

Det låter så förmätet men nånstans så tror jag faktiskt att jag ville göra nånting som spelade nån roll 
för någon … kunde jag göra skillnad för nån så räckte det. Och det känner jag att jag gör också. Jag 
tror att jag bara nånstans kände liksom att jag passar för det. Jag kunde ju inte bli läkare eftersom jag 
inte kan räkna (skratt) för det var alternativ nummer två.  

Hon kopplar det här behovet ”att göra skillnad” till sin egen uppväxt och även behovet att ”vara 
någons trygghet”. Läraryrket handlade till en början inte egentligen så mycket om att ”lära ut” 
något ämne vilket egentligen kanske borde vara den primära drivkraften för läraryrket säger hon 
sedan. Det som driver henne och gör arbetet roligt är att hon tycker att yrket är väldigt givande 
när det gäller kontakten med eleverna. De tillfällen då hon verkligen njuter av läraryrket är när 
hon märker att en elev ha förstått eller bemästrat något som eleven verkligen tyckt varit svårt.  

För den där känslan man själv upplever, det här ruset som man få när man ser glädjen hos dom … det 
är ovärderligt. Det gör att det är så – det blir så värt det. Och även när det lossnar, när dom fattar 
nånting. 

Hon skrattar och säger att det är till och med är värt ”studielånet man betalar varje månad” för att 
få se ”att lampan tändes” hos eleven. Hon tycker att det är tråkigt att läraryrket har fått en sådan 
negativ stämpel under senare tid och att människor hon möter första gången får något 
beklagande i tonfallet när de hör att hon är lärare. Helga menar att allt negativt prat om lärare tär 
på henne även om hon tycker att ”det är väl väldigt märkligt för det skiter väl jag blankt i om vad 
andra tycker egentligen”. Hon menar att det är väl jobbigt att ”sitta i kassan på ICA också” men 
efter att ha varit på sitt nya arbete i tre månader uppskattar hon både sin utbildning och sitt jobb 
och vill verkligen tillbaka till läraryrket.  

Undervisning handlar inte bara om en kognitiv och intellektuell verksamhet menar Hargreaves 
(2004) utan innefattar också en social och emotionell verksamhet där lärare ”har varma relationer 
med sina elever och eleverna är känslomässigt engagerade i sitt lärande” (Hargreaves, 2004, s. 92). 
Han menar också att det är viktigt att det finns tid för ”kreativitet, fantasi och relationer” 
eftersom det är detta som ”ger näring åt passionen för undervisning” (Hargreaves, 2004, s. 92). 
För att vilja vara i skolan och inte hoppa av sina studier så är det viktigt att känna att det finns 
någon vuxen som bygger relationer, bryr sig om och lär känna eleven. Parding (2007) betonar 
också att lärare vill lägga fokus på att utveckla bra relationer till sina elever och menar att det är 
detta som ger lärarna styrka att orka med sitt jobb. Lärare vill arbeta med unga människor och 
uppleva glädjen i lärandet hos eleven och skapa goda inlärningssituationer. Det uppstår ibland 
missförstånd mellan lärare och elever men många lärare ser det som en del av sitt jobb att lösa 
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och reda ut detta. Att bygga goda relationer med sina elever är både en metod och ett verktyg för 
att klara ett multifacetterat arbete menar Parding (2007). 

Rhöse (2003) menar att det ännu inte har forskats mycket om lärare och de känslor som är 
förknippade med yrket. I hennes intervjuer med olika lärare så talar de ofta om känsloupplevelser 
i förhållande till elever, yrket och samhällets syn på lärare. En känsla som det talas lite om i 
förhållande till yrket är glädje och att man kan ha väldigt roligt ihop med sina elever vilket 
beskrivs av Rhöse (2003). Istället beskrivs ofta läraryrket i negativa ordalag med dålig lön, stress 
och problematiska elever med allt sämre kunskaper. Hargreaves (2004) säger att det närmar sig en 
kris i kunskapssamhället när man ”utsatt lärare för offentliga angrepp, urholkat deras självständiga 
bedömningsförmåga och arbetsvillkor, gjort standardisering och överreglering till en epidemi” 
(Hargreaves, 2004 s. 28). Läraryrket är viktigt i dagens samhälle när kunskap är ett av våra 
konkurrensmedel i den globala ekonomin och att yrket då nedvärderas och allt färre vill utbilda 
sig till kan ses som paradoxalt enligt Hargreaves (2004). 

En av orsakerna som Helga anger för att hon ville pausa från läraryrket var att hon trodde att hon 
ville komma bort från eleverna ett tag. Hon menar att det i läraryrket finns ett stort ansvar att inte 
misslyckas eller ge upp eftersom att det går ut över elevernas skolgång i så hög grad. Hon ville 
prova hur det var att ha ett jobb där hon inte behövde känna ansvar för någon annan än sig själv 
men att hon nu inser att ”det är ju dom som gör det roligt”. Det som hon saknar mest med 
arbetet som lärare är eleverna och att få se dem lyckas. När hon har mött sina elever i andra 
sammanhang under sin frånvaro från skolan så har hon fått bekräftelse på att hon spelar roll för 
dem och att de saknar henne som sin lärare.  

Men jaa… jag tror att det har varit jättegivande att vara borta ett tag för jag har fått höra otroligt 
mycket nu… för jag vet inte… jag behöver nog lite bekräftelse. Jag har med tanke på uppväxten 
ganska dåligt självförtroende… jag har jättesvårt - du skulle veta nu vad man tvingar sig att säga bra 
saker och förklara och så där – för varje gång du frågar: Tror du att dom känner trygghet i ditt klassrum? så 
är det jättejobbigt för mig att säga ”ja”, men jag vet att dom känner en trygghet i mitt klassrum. Det 
finns undantag, det gör det alltid, men jag vet att mitt klassrum är tryggt. Innerst inne vet jag det men 
det är jättejobbigt att säga det för det betyder att jag tycker att jag är bra. Men det är så mycket nu som 
man har fått höra när man har varit borta - det har varit väldigt värdefullt för mitt självförtroende som 
lärare också. 

Helga tycker att mycket av hennes identitet finns i att vara lärare. Hon säger att hon inte har svårt 
att ”släcka lampan” och lämna lärarjobbet efter arbetstid för gå hem till sin familj men att mellan 
de två intervjutillfällena så har hon fått distans och inser att hon inte riktigt vet vem hon är i den 
nya rollen hon har på sin nya arbetsplats. Hon har också hunnit få andra perspektiv på läraryrket 
även om hon tycker att:  

[…]det här ger extremt mycket, för det här ger mycket att ha fått se en annan värld. Dels 
erfarenhetsmässigt och självförtroendemässigt men också att få längta tillbaka. Att få se på sitt yrke på 
lite håll. Varför har jag klagat? Det jag har klagat på förut vad kan det ha varit… rättning så klart, det 
är ju fortfarande tråkigt och det kommer det ju fortfarande att vara. […] Tidsschemat som man alltid 
har - att man är extremt bunden hela tiden […] Men det här – det är inga problem. Däremot så har jag 
lärt mig att se sådana otroliga fördelar i att vara lärare under den här tiden borta när man har fått se 
det på håll.  

Identiteten som lärare och professionalitet är något som Rhöse (2003) diskuterar utifrån två olika 
sätt att förhålla sig till detta. Ett sätt att se på sig själv som lärare och professionell är att man är 
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”lärare dygnet om, att alltid vara tillgänglig för föräldrarna, att bo på samma plats som skolan” 
medan man å andra sidan kan ”koppla identiteten till arbetet i skolan men i stor utsträckning 
släppa läraridentiteten då arbetet är slut för dagen” (Rhöse, 2003, s. 188). De lärare som 
företräder det senare synsättet ser det som ett sätt att vara professionell menar att de hjälper dem 
att avgränsa för att orka med och ha lust för arbetet och kunna umgås med sin familj när de 
kommer hem (Rhöse, 2003). Att utvecklas både personligt och professionellt ger lärare en ”trygg 
identitetskänsla och gräns kring sitt eget jag för att inte känna sig överbelastade, angripna eller 
alltför sårbara när de utmanas” (Hargreaves, 2004, s. 97).  

Annat som Helga uppskattar med läraryrket nu är arbetstiderna med förtroendearbetstiden som 
gör det möjligt att hämta barnen tidigare hos dagmamman och likaså loven som gör det möjligt 
att umgås med familjen på ett annat sätt. Hon uppskattar också friheten i läraryrket att kunna 
sköta sig själv och att rektor och eleverna har förtroende för att hon gör ett bra jobb. Förut 
kunde hon bli besviken på att hennes rektor aldrig kom på besök till hennes klassrum för att se 
undervisningen men numera har hon bytt perspektiv och förstår att en rektors tystnad kan vara 
bekräftelse på att det hon gör är bra. Hon upplever med sitt nuvarande arbete en annan sorts 
trötthet än i lärarjobbet och menar att även om det kan vara slitigt och tröttsamt att arbeta som 
lärare så får man ändå påfyllning av energin från eleverna. Helga skrattar och säger: Jag är inte 
färdig med att vara lärare! 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Genom att göra två långa intervjuer med samma person, Helga, har jag fått möjlighet att ta del av 
erfarenheter, åsikter och känslor som hon valt att berätta om för mig. I vissa stunder av 
berättandet så har hon skildrat svåra och jobbiga händelser ur sitt liv som jag som intervjuare inte 
kunnat ana på förhand att jag skulle få höra. Det blev på så sätt tydligare för mig vad Goodson & 
Sikes (2001) menar när de säger att det finns en viss likhet mellan denna typ av 
forskningsintervjuer och terapeutiska samtal och att samtal av den här karaktären kan påverka hur 
en människa ser på sitt liv. Att få tillgång till den här sortens information hade troligtvis inte varit 
möjligt med en annan metod som till exempel en enkät. Genom att göra två intervjuer hade jag 
möjlighet att bygga upp ett förtroende för situationen och mig som intervjuare under det första 
samtalet vilket underlättade möjligheten att ställa frågor om berörde svåra upplevelser och 
erfarenheter under den andra intervjun.  
 
Ett exempel på detta från intervjusamtalen som är minnesvärt för min del är när Helga reflekterar 
över de svårigheter som hon fortfarande upplever med att stava vissa ord och 
bokstavskombinationer och kommer att se på sina svårigheter på ett annat sätt. Istället för att 
säga att det är ”okunskap” som beror på alla flyttar under barndomen så gör hon reflektionen 
under intervjun att det handlar om läs- och skrivsvårigheter snarare än okunskap. Å andra sidan 
kanske ett sätt att se på läs- och skrivsvårigheter är att det handlar om en viss ”okunskap” att 
förstå hur språket är konstruerat och att man behöver hjälp att få detta förtydligat för sig. Oavsett 
om man kallar det okunskap eller läs- och skrivsvårigheter så gör jag ett antagande precis som 
Helga att de många flyttarna kan vara en bidragande orsak till att svårigheterna uppkommit 
eftersom det inte blev någon kontinuitet i inlärningsprocessen.  
 
Andra svåra erfarenheter som Helga berättar om är mötet med skolan och läraren i årskurs 1 
samt uppväxten med en psykiskt sjuk förälder. Dessa två händelser har bidragit till att forma den 
person hon är idag och hur hon resonerar kring elever i sin roll som lärare vilket gjort att jag valt 
att ta med dessa händelser i livsberättelsen. Mitt val grundar sig i att jag varit öppen med syftet 
med intervjuerna redan från början och att Helga valt att berätta om detta för mig väl medveten 
om syftet. Men här har jag haft anledning att fundera över Richardsons (1990) ord om att 
skrivandet av vetenskaplig text också kan vara en ”moraliskt handling” och att de beslut man 
fattar i konstruerandet av texten kan ses som moraliska beslut snarare än vetenskapliga. De etiska 
principer för forskning som Vetenskapsrådet (2002) presenterar har också bidragit till mitt 
ställningstagande eftersom jag tror att Helgas berättelse kan bidra till att öka lärares och 
speciallärares medvetenhet om hur det är att leva med läs- och skrivsvårigheter och vilka 
konsekvenser det kan få för den enskilda individen.  
 
I arbetet med livsberättelsen så har jag också fått en ökad förståelse för hur komplext livet är och 
svårigheten att skildra denna komplexitet i skrift. Genom att låta livsberättelsen styra valet av 
forskningslitteratur så har jag haft möjlighet att få med litteratur som handlar om många olika 
företeelser som förknippas med lärande. Men i och med att jag valt att skriva på detta sätt så finns 
det inget traditionellt teorikapitel om till exempel läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta innebär 
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att det kan saknas relevant forskning som ytterligare skulle kunna belysa det som framkommer i 
berättelsen.  

Resultatdiskussion 

I intervjusamtalen får jag tillgång till Helgas berättelse om skolgång och utbildning som hon har 
erfarenheter av. Jag får dessutom indirekt tillgång till ytterligare en berättelse vilket är om den elev 
som Helga haft intensivundervisning med under höstterminen. Det är en flicka som går i årskurs 
3 i gymnasiet och som nyligen fått sin dyslexidiagnos efter en utredning hos en logoped. Både 
läraren Helga och den elev hon berättar om verkar ha gemensamt att de under sin skoltid varit 
duktiga på att hitta och använda strategier för att både dölja sina svårigheter och att kompensera 
för dem. Genom att vara verbala, målmedvetna och ”duktiga” flickor så verkar de ha kunnat 
kamouflera både att de haft svårigheter och i vilken omfattning dessa egentligen har varit. Eleven 
som låtsas hjälpa andra och får dem att läsa frågorna högt visar prov på en väl utvecklad förmåga 
att dölja sina svårigheter men också att använda sig av en strategi för att hantera sina studier. Kan 
dessa strategier att dölja och att hantera vara ”två sidor av samma mynt”?  

Både Helga och eleven hon berättar om verkar använda sig av olika strategier för att dölja sina 
svårigheter. Detta säger någonting om att det trots den kunskap som finns om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi idag, så kan det fortfarande upplevas som något fult och något att 
skämmas för hos den som upplever svårigheterna vilket visas i Ingessons (2007) undersökning. 
Detta är något som faktiskt förvånar mig lite eftersom jag upplever att väldigt många av de elever 
jag möter i mitt arbete är väldigt öppna med sina svårigheter och medvetna om vilka rättigheter 
de har i fråga om särskilt stöd. Men det kanske är så att ju tidigare svårigheterna upptäcks och en 
utredning görs innebär att man som individ kan få hjälp att lära sig att hantera och kompensera 
detta. Jag tror att detta också kan påverka självförtroendet i en positiv riktning att man tidigt inser 
att man inte är ”dum” eller att det är ”fult” att inte kunna läsa och skriva som alla andra. Taube 
(2007) menar att även små barn jämför sina prestationer med varandra och det krävs en 
lyhördhet hos den pedagogiska personalen att hantera detta vilket inte Helgas lärare i årskurs 1 
gjorde.  Trots att Helga har ett arbete som hon uppskattar och verkar skapa goda relationer till 
sina elever så tycker hon ändå att det är svårt att berätta för mig att hon tycker att hon är bra på 
det hon gör. Ett gott självförtroende verkar inte komma per automatik fast hon nått framgång 
och lyckats i sitt yrkesliv vilket säger något om vilka allvarliga konsekvenser som känslan av 
misslyckande i skolan kan få.  

Jag har också funderat på det som Helga kallar att vara ”driven”. Hon beskriver sig själv som 
”driven” men riktigt vad hon lägger in i det begreppet framgår inte under intervjuerna. Jag tolkar 
det som att man är ambitiös, målmedveten och kanske också envis och då är det snarare 
personlighetsdrag än strategier som utgör drivet. Man kan eventuellt också välja att se det som en 
”inre motivation” som Rowan (2010) beskriver som en bidragande orsak till att studenter med 
läs- och skrivsvårigheter ändå studerar på universitetsnivå. För Helgas del så verkar detta ”driv” 
ha varit både positivt och negativt. Det har hjälpt henne att lyckas med både sin skolgång, 
universitetsstudierna och sitt yrke som lärare men har samtidigt hindrat henne från att erkänna 
sina svårigheter och be om hjälp att hantera dem. Istället verkar hon ha kämpat på egen hand för 
att bemästra det som varit svårt och använt sig av olika strategier som att memorera det som ska 
läras in; utvecklat sin förmåga att genom diskussioner visa sin kunskap och att ha lyckats 
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identifiera sina stavningssvårigheter så pass väl att hon numera vet vilka ljud- och 
bokstavskombinationer som orsakar problem.  

Det som jag tycker skiljer dessa två berättelser åt är hur den pedagogiska personalen 
uppmärksammat problemen. Flickan som beskrivs i berättelsen uppmärksammas av en lärare 
som initierar en utredning hos en logoped medan Helga säger att hon inte kommer ihåg någon 
lärare som pratat med henne om svårigheterna att stava. Helga menar att det är väldigt sent för en 
elev att få en dyslexidiagnos under gymnasiet och tycker att det varit svårt att hitta material 
anpassat för läsinlärning för ungdomar. Med material som är utformat för att användas under de 
första skolåren blir det uppenbart för både eleven och läraren att det som sker under gymnasiet 
egentligen skulle ha skett under de första skolåren. Helga menar att detta kan bidra till att 
ytterligare förstärka en elevs redan dåliga självförtroende och skapa ännu en situation som 
indikerar misslyckande.  

Här tror jag att det finns mycket arbete för en speciallärare som skulle kunna hjälpa till att 
anpassa ett sådant inlärningsmaterial till elever i gymnasiet. Jag kan bara spekulera i varför det inte 
redan finns men som jag ser det så kan det finnas flera orsaker. Kanske finns det en övertro på 
att grundskolan ser och utreder alla elever med svårigheter innan de kommer till gymnasiet och 
att sådant material därför inte behövs. En annan tänkbar orsak är att gymnasiet som är en frivillig 
skolform, inte haft samma krav på att tillgodose elevers behov av särskilt stöd som för 
grundskolan vilket gjort att problematiken med inlärningsmaterial kanske inte uppmärksammats i 
lika hög grad. Ett annat problem kan vara att det saknas specialpedagogisk forskning som handlar 
om material och metoder som används inom specialundervisning på svenska gymnasieskolor och 
som skulle kunna bidra till att utveckla åldersadekvata material.  

Jag tycker att det är intressant att se hur Helga har använt sina erfarenheter som elev i sitt 
läraryrke och att det som skulle kunna ses som nackdelar kan bli till en fördel. Eftersom hon har 
erfarenheter både av en otrygg relation till en förälder under sin uppväxt och otrygghet i skolan 
med oförstående lärare och ständiga flyttar så betonar hon vikten av att skapa goda relationer till 
eleverna som möjliggör en trygg inlärningssituation. Det här är något som jag tror att väldigt 
många lärare är medvetna om men jag tycker att genom Helgas berättelse så förstår man ännu 
mer att det kan göra stor skillnad för elever som upplever svårigheter i skolan eller hemma. 
Frykholm (2007) beskriver att det är viktigt att lärare har en empatisk förmåga att kunna förstå en 
annan människas perspektiv för att man ska kunna skapa en god arbetsmiljö. Att miljön runt 
eleven präglas av en viss förutsägbarhet att kunna lita på sin lärare och som tillåter misslyckanden 
skapar trygghet och ökar möjligheten för inlärning framkommer också i Helgas berättelse.  

Som jag förstår Helga så tycker hon att det är extra viktigt att man blir sedd och bekräftad fast 
man kanske inte alltid är eller gör det som man förväntas vara eller göra. Den här synen på elever 
är något som jag tror att speciallärare kan hjälpa till att sprida bland sina undervisande kollegor. 
Jag skulle säga att detta är särskilt viktigt på gymnasiet där man ibland kan ana att det finns 
föreställningar om gymnasiet som en fortsättning på en läroverkstradition som bara intresserade, 
motiverade och välartade elever ska få tillgång till. Idag är frågan om man kan kalla gymnasiet en 
”frivillig” skolform när det i praktiken är svårt att få ett jobb utan gymnasiestudier. 
Gymnasieskolan som organisation och den personal som jobbar där måste vara beredda på att ta 
emot elever som ur ett historiskt perspektiv inte gått vidare till gymnasiestudier.  
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Även om Helga betonar vikten av en trygg och förutsägbar klassrumsmiljö för eleven så menar 
hon att det inte får hindra kreativiteten att utveckla nya arbetssätt och möjligheten att utmana 
eleverna att våga ta sig utanför det bekanta och trygga. För elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi menar hon att det är extra viktigt att undervisningen är intressant och har 
ett levande innehåll för att man ska orka bemästra sina svårigheter att läsa och skriva. Myrberg 
(2007) beskriver en negativ spiral i läsinlärningsprocessen vilket liknar Helgas tankar om att läs- 
och skrivsvårigheterna förstärker motståndet än mer hos eleven när en arbetsuppgift upplevs som 
svår och tråkig. Som jag uppfattar henne så menar hon att en elev utan läs- och skrivsvårigheter 
kan ha lite lättare att motivera sig att göra uppgiften ändå.  

För att skapa engagemang och lust hos elever med läs- och skrivsvårigheter så menar Helga att 
om flera sinnen och förmågor är inblandade i undervisningen så är det lättare för eleven att 
öppna upp den kapacitet och vilja till inlärning som eleven har. Här tror jag att specialläraren 
skulle kunna spela en viktig roll att hjälpa eleven att visa och sätta ord på olika inlärningsstrategier 
som fungerar för den enskilda individen och som skulle kunna användas i klassrumssituationen. 
Utifrån detta tror jag också att specialläraren skulle kunna vara en länk mellan eleven och 
kursansvarig lärare att skapa en arbetsmiljö som underlättar elevens lärande. Helga nämner också 
att det är viktigt att dessa elever får möjlighet att använda sin verbala förmåga för att visa sina 
kunskaper vilket sannolikt skulle skapa mer engagemang och öka känslan av att lyckas med sina 
studier vilket bekräftas av Myrberg (2007). Jag tror att specialläraren skulle kunna spela en viktig 
roll att säkerställa att eleven får möjligheter till detta i undervisningen.  

Slutord  

Det som jag tyckt har varit den mest anmärkningsvärda insikten jag gjort under arbetets gång är 
att det växt fram en berättelse om hur det är att gå i skolan och vara en ambitiös, målmedveten 
och intelligent flicka men samtidigt ha läs- och skrivsvårigheter som påverkar studieförmågan. 
Både Helgas egen berättelse och den episod hon skildrar med intensivundervisning av en elev i 
årskurs 3 på gymnasiet handlar om detta. När jag tänker tillbaka på den litteratur som jag läst 
under utbildningen och i andra sammanhang om läs- och skrivsvårigheter, så har det ofta handlat 
om pojkars bristande läsintresse och strategier att undvika läsande och skrivande. Det är ju också 
en sådan situation som jag beskriver i inledningen av examensarbetet vilket beror på att jag har 
varit med om liknande situationer vid flera tillfällen under mitt yrkesliv. Jag har inte tidigare ens 
reflekterat över att det kan finnas skillnader mellan pojkars och flickors strategier att hantera läs- 
och skrivsvårigheter i skolan. Att dra slutsatsen att det faktiskt är en skillnad låter sig inte göras 
utifrån ett sådant begränsat dataurval som jag har men det skulle vara mycket intressant att 
undersöka detta område mer ingående med ett större urval av informanter.  

Ytterligare en insikt som jag gjort är den att flickor kanske inte bara visar upp andra strategier att 
hantera sina svårigheter än vad pojkar gör men att de också är mer framgångsrika så till vida att 
det kan ta längre tid att upptäcka svårigheterna för en undervisande lärare. Här skiljer sig Helgas 
egen berättelse åt från den flicka som hon berättar om. Helga verkar ha lättare att hantera sina 
svårigheter ju äldre hon blir vilket blir det motsatta för flickan hon berättar om. Ju högre kraven 
blir på en god läsförståelse och en god skriftlig produktion i slutet på högstadiet och under 
gymnasiet, desto svårare kanske dessa flickor med en outredd dyslexi får att hantera sina studier. 
Jag tror att man som speciallärare på gymnasiet bör ha en beredskap och förståelse för att en 
orsak till att flickor inte klarar sina gymnasiestudier kan bero på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
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trots att eleven inte tidigare uppvisat tecken på detta. Livsberättelsen som metod har gett 
möjlighet att få en inblick i den komplexa tillvaro som utgör en människas liv och få syn på att 
både kön och ålder kan inverka på hur man hanterar läs- och skrivsvårigheter/dyslexi vilket jag 
anser att min studie bidragit till att visa.  

Vidare forskning  

Under arbetets gång har det uppkommit nya frågor som jag tycker vore intressant att undersöka 
närmare av andra uppsatsskrivande studenter. Jag funderar till exempel på om det är det skillnad 
på hur pojkars och flickors läs- och skrivsvårigheter yttrar sig och hur detta beskrivs i forskning 
om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? En annan fundering jag har är om de tysta och ”duktiga” 
flickorna med läs- och skrivsvårigheter inte lika uppmärksammade av lärare och i forskningen 
som de pojkar som signalerar svårigheter genom att de har svårt att koncentrera sig? Av betydelse 
för speciallärarens arbete på gymnasiet så vore det intressant att veta om gymnasiet med stora 
krav på läsande och skrivande blir en brytpunkt för många flickor med läs- och skrivsvårigheter 
där deras strategier inte längre räcker till?  
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Bilaga 1: Informationsbrev   
Ort 20120218  

Hej!  

Jag heter Helen Andersson och är student på Speciallärarprogrammet på Karlstads universitet. 
Under våren 2012 läser jag min sista termin och ska skriva ett examensarbete som har anknytning 
till specialläraryrket med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter.  

Din medverkan i min undersökning i examensarbetet innefattar 2 intervjusamtal om cirka 60-90 
minuter per samtal. Det övergripande ämnet som jag är intresserad av att samtala om är varför du 
valde att bli lärare. Dina erfarenheter och upplevelser i arbetet som lärare är något som jag vill ta 
del av samt hur din egen skolgång bidragit till hur du tänker kring elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  

Den metod som jag tänker använda i mitt examensarbete kallas för ”Livsberättelse” vilket 
innebär att man genom samtal får en möjlighet att skapa en förståelse för en människas berättelse 
om sitt liv. Det är alltså vad du väljer att berätta om ditt liv som är i fokus för senare tolkning, 
inte egentligen du som person. Eftersom intervjuerna är omfattande i förhållande till 
examensarbetets omfång så kommer du att vara den enda intervjupersonen i min undersökning. 
Detta ställer stora krav på konfidentialitet där jag kommer att avidentifiera dig som person. Även 
om du är den enda personen som jag intervjuar så har du ändå full rätt att avbryta din medverkan 
när som helst under processen.  

Samtalen kommer att spelas in med hjälp av en diktafon. Jag kommer att skriva ut dem i en läsbar 
form som du kommer att få ta del av för att kunna kommentera felaktigheter eller missförstånd. 
När examensarbetet är godkänt kommer ljudfiler och textfiler samt utskrivet material att 
förstöras. Materialet kommer enbart att användas i forskningssyfte.  

Tack för din medverkan!  

 

Med vänlig hälsning  

Helen Andersson, (min e-mailadress och telefonnummer )  


