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Abstract 
The purpose of this study is to investigate one students experiences of and reflections on 
reading and writing difficulties as well as the remedial instruktions the student has received in 
school. The student in the study has a dyslexia diagnosis. Data were collected in life story 
interviews. The theoretical basis is social constructionism which assumes that knowledge is 
created in a social context in which language is of great importance and that things can be 
seen from different perspectives. The result shows that understanding of their own difficulties 
is of great importance for a student with dyslexia, an understanding that the dyslexia diagnosis 
can help with. It also shows that school work needs more energy and time consuming for a 
student who has dyslexia. Individual support designed with the student leads to success in 
both studies and prosperous. Such support can be created by a well-functioning dialogue 
between the teacher and the student. Important to tell a teacher who meets students with 
dyslexia every day is to talk to them and see behind the diagnosis. My hope is that this study 
will raise awareness of what the student perspective can contribute to special educators and 
teachers in design of remedial instruktions in school. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka en elevs upplevelser av och reflektioner kring läs- och 
skrivsvårigheter samt det stöd eleven fått i skolan. Den intervjuade eleven i studien har en 
dyslexidiagnos. Data har samlats in med livsberättelseintervju, en kvalitativ 
forskningsintervju där eleven fritt berättar om sina liv eller, som i denna studie, valda aspekter 
av sitt liv. Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism som utgår från att 
kunskap skapas i sociala sammanhang där språket har stor betydelse och att saker kan ses ur 
olika perspektiv. Resultatet visar att förståelse för sina svårigheter har stor betydelse för 
elever med dyslexi, en förståelse som dyslexidiagnosen kan bidra till. Det framkommer även 
att skolarbete upplevs som mer energi- och tidskrävande för en elev med har dyslexi. 
Individuella stödinsatser som utformas tillsammans med eleven leder till framgångar i både 
studier och välmående. Ett sådant stöd kan skapas genom en väl fungerande dialog mellan 
lärare och elev. Eleven i studien berättar för lärare som möter elever med dyslexi att de ska 
prata med eleverna och se bakom svårigheterna och diagnosen. Min förhoppning är att studien 
ska öka medvetenheten kring vad elevperspektivet kan bidra till för speciallärare och lärare i 
utformning av stödinsatser i skolan.  
 
Nyckelord 
Socialkonstruktionism, livsberättelse, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, stödinsatser, 
elevperspektiv 
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1. Inledning 

Sedan några år tillbaka har jag en tjänst som speciallärare i grundskolan. Jag har många 
gånger mött hårt arbetande lärare som jobbar med elever i läs- och skrivsvårigheter eller med 
dyslexi och som på bästa sätt vill få till en inkluderande och väl fungerande undervisning för 
alla. I samtal med lärare började jag fråga hur eleven såg på sin situation. Jag upptäckte då att 
det är få lärare som väver in elevernas tankar och åsikter i organisation och planering av 
undervisning. 

Människan är en berättelse, Crafoord (2005), var den första boken vi läste i 
speciallärarutbildningen. Den handlar om det professionella och medmänskliga samtalet, 
boken berörde mig och den har varit med mig sedan dess. I examensförordningen för 
speciallärare (SFS, 2011) står det att speciallärare ska visa förmåga att vara kvalificerad 
samtalspartner samt visa självkännedom och empatisk förmåga. Samtalskonsten har gått som 
en röd tråd genom alla terminer i utbildningen och det är oftast via samtal jag som 
speciallärare kan få ta del av hur svårigheter i skolan upplevs ur olika perspektiv. För mig är 
elevperspektivet ett av de allra viktigaste och mitt favoritord när jag samtalar med elever är; 
berätta. Den berättelsen eleven ger mig är ofta en bra bild av var de befinner sig i sina tankar. 
Stor del av den studielitteratur jag tagit del av har handlat om hur lärare i skolan ska bemöta 
och arbeta med elever i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Den litteratur jag läst har ofta 
varit skriven ur ett vuxenperspektiv. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011), är tydlig med att alla som arbetar i skolan ska 
uppmärksamma och stödja elever i behov av särkslikt stöd samt ta hänsyn till varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Jag vill i denna studie ta särskild 
fasta vid den enskilda individens erfarenheter och tänkande. Läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi visar sig på olika sätt hos olika individer, alla har sina styrkor och svagheter. Om 
skolan organiserar specialundervisning utan att ta hänsyn till elevens egna tankar kan det 
finnas risk att stödet inte ger önskad effekt. För att kunna stötta och hjälpa med rätt insatser är 
elevens egna berättelser viktiga. Jag är därför intresserad av vad elever i läs- och 
skrivsvårigheter eller med dyslexi, berättar om sig själva och om de stöd de fått, i form av 
anpassningar, insatser och åtgärder, i skolan.   

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i en elevs livsberättelse undersöka 
upplevelser av och reflektioner kring läs- och skrivsvårigheter samt det stöd eleven fått i 
skolan.  

1.2 Frågeställningar 
Ø Vad framkommer i en elevs livsberättelser angående läs- och skrivsvårigheter och om det 

stöd eleven fått i skolan i läs- och skrivsituationer? 
Ø Vad vill eleven berätta för lärare som dagligen möter elever i läs- och skrivsvårigheter? 
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2. Bakgrund 

I denna del presenteras relevanta delar av skollagen, styrdokument samt konventioner lärare 
har att förhålla sig till vid arbete i skolan. Vidare presenteras forskning som är relevant för 
studien. 

2.1 Styrdokument  
Av skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 3§) framgår att alla barn och elever ska ges den ledning 
och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina 
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Skollagen säger också (SFS 
2010:800, 1 kap. 10§) att elevens åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder 
och mognad.  

2.1.1 Lgr 11 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011(Skolverket, 2011), 
hädanefter kallad Lgr 11, står det att skolan ska främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse.  Skolan ska även ha omsorg om den enskilde elevens välbefinnande 
och utveckling och att denna värdegrund ska prägla skolans verksamhet de skriver även 
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011, s. 7). 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) trycker hårt på att alla elever ska ha en likvärdig utbildning. Med 
likvärdig utbildning menar de inte att undervisning ska utformas lika eller att skolans resurser 
ska fördelas lika utan att hänsyns ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan 
har också ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen 
och därför kan inte undervisningen utformas lika för alla.  

2.1.2 Anpassningar och stöd 
Som Lgr 11 (Skolverket, 2011) skriver har lärare och annan skolpersonal vissa skyldigheter. 
De ska till exempel uppmärksamma olika tecken som kan visa på att elever riskerar att inte 
utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen (Skolverket, 2014).  
I materialet Stödinsatser i utbildningen (Skolverket, 2014) utvecklas begreppet pedagogisk 
bedömning. Det är en bedömning som har fokus och tyngdpunkt på hur skolan kan utforma 
och anpassa lärmiljöer, undervisningsinnehåll och metoder för att skapa förutsättningar för 
den enskilda eleven samt för att stimulera dennes kunskapsutveckling.  

Extra anpassningar är en stödform inom ramen för den ordinarie undervisningen och skolan är 
skyldig att erbjuda extra anpassningar till elever i behov av stöd i undervisningen. Om extra 
anpassningar inte ger önskat resultat i elevens kunskapsutveckling ska de intensifieras. Det 
innebär att lärare och annan skolpersonal förändrar de tidigare extra anpassningarna genom att 
öka omfattningen och takten i stödinsatsen. Om extra anpassningar som gjorts för en elev inte 
är tillräckliga ska skolan utreda om eleven har ytterligare behov av särskilt stöd (Skolverket, 
2014).  
Alla elever är olika och har olika erfarenheter, intressen och behov. Skolverket (2014) anser 
att det är viktigt att läraren skaffar sig kunskap om varje elev för att kunna ta hänsyn till 
elevernas olika förutsättningar och behov i utbildningen. Samverkan med eleven har betydelse 
för skolgången och lärarens fortlöpande återkoppling i undervisningen till elevens egna 
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reflektioner har betydelse. Som personal i skolan ska man även ge eleven möjlighet att 
uttrycka åsikter som rör honom eller henne, vilket även omfattar olika stödinsatser.  

2.1.3 Barnkonventionen 
I FN:s konvention om barnets rättigheter belyser de barnets mänskliga rättigheter. 
Konventionen är inriktad mot individen, det enskilda barnet. En del av den handlar om rätten 
till medinflytande genom att barn ska få uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Det är 
konventionens artikel 12 som säger att barn måste få möjlighet att göra sig hörda och få en 
chans att påverka sin situation. Denna konvention innehåller budskapet att barns åsikter är 
viktiga och de ska ha möjlighet till deltagande och inflytande. På skolnivå handlar detta om 
att elever ska kunna påverka och att elevperspektivet ska beaktas i tillräcklig utsträckning 
(Utbildningsdepartementet, 2006). 

2.2 Forskningsbakgrund 
Här presenteras en del av den forskning som finns att tillgå kring vad elever berättar om 
dyslexi och läs- och skrivsvårigheter samt upplevelser av stöd i skolan.  

2.2.1 Upplevelser av stöd 
Nielsen (2011) har i livsberättelseintervjuer mött elever i läs- och skrivsvårigheter eller med 
dyslexi, i åldern 8-53, som berättat om sina erfarenheter av lärares bemötande och vägledning. 
I studien undersökte Nielsen vilken hjälp eleverna behövde och ville ha samt vad de ansåg var 
det viktigaste läraren kunde göra för dem. Resultatet visade att det var viktigt för eleverna att 
läraren lyssnade på dem och såg dem som hela människor, inte bara som dyslektiker. Det var 
även viktigt att läraren förstod de speciella svårigheter som varje individ brottades med, gav 
dem lämpliga verktyg för lärande samt nödvändigt med tid och utrymme. Nielsen har ett 
intresse för elevernas egna erfarenheter av de fenomen som kommer fram. Hon skriver att 
eleven eftersöker ett individuellt bemötande för att få lämpligt stöd. Kirwan och Leather 
(2011) har kommit fram till liknande resultat som Nielsen (2011); att bli behandlad som en 
hel människa ger en upplevelse av att inte vara i behov av särskilt stöd. Dessa resultat kan 
jämföras med Rönnlund (2011) som skriver om elevers rätt till inflytande i skolan samt 
elevers och skolpersonals åsikter om metoder för elevinflytande. Rönnlund menar att en aktiv 
medverkan i olika påverkansprocesser har främjande effekter och gör att elever känner ett 
deltagande. Undersökningen genomfördes på tre grundskolor och Rönnlund använde sig av 
observationer och intervjuer med både personal och elever. Resultatet visade bl.a. att aktivt 
deltagande i inflytandeprocesser i vissa sammanhang och i vissa former kan stärka elevers 
förmåga att påverka och engagera sig.  

Även om diagnosen dyslexi har ett och samma namn varierar effekterna för olika elever, 
menar Wennås Brante (2013). Det är därför viktigt att lärarna känner till mångfalden av 
diagnosen för att kunna sätta in lämpligt stöd för varje enskild elev. Fokus i studien var att 
fånga funktioner i intervjupersonernas individuella läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visade 
att det är viktigt för eleven att lära känna sig själva och sina läs- och skrivsvårigheter för att 
kunna utforma mer effektiva inlärningssituationer. Kirwan och Leather (2011) skriver om 
vikten av att hitta vad som fungerar bra för den enskilde eleven och vad som gör det möjligt 
för dem att effektivt ta emot stöd. Till de resultaten ställs även Rowan (2010) som menar att 
det finns stora meningsskiljaktigheter angående diagnosen dyslexi, hur den yttrar sig och hur 
lärare ska arbeta för att hjälpa elever i svårigheter.  
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Blackman (2011) riktade in sin studie på elever med dyslexi på gymnasienivå för att hitta 
lärarstrategier som eleverna upplevde underlättade deras lärande. Studien redovisade vad 
eleverna menar när de hänvisar till lärarstrategier som hjälper dem samt vilka pedagogiska 
metoder som hjälper dem i lärandet. Av resultat framgick att eleverna ansåg att lärare som 
använde detaljerade instruktioner, demonstrationer, drama och rollspel, berättande, samtal 
samt frågor som positivt och något som underlättade deras lärande. Detta tar även Pirttimaa, 
Takala och Ladonlahti (2015) upp och de kallar lärarstrategier för pedagogisk skicklighet 
vilket för eleverna innebär flexibel användning av olika arbetsmaterial. I Pirttimaa m.fl. studie 
kommer det även i resultatet fram att hjälp med studieteknik, metakognitiva strategier och 
alternativa metoder att visa sina kunskaper, till exempel muntliga prov, leder till framgång i 
studierna. Resultatet visar även att första prioritet i stöd handlade om en förändring i miljön, 
tysta miljöer, tillgång till förberedande material eller tydliga instruktioner, eller tekniska 
hjälpmedel 
Pirttimaa m.fl. (2015) skriver att tekniska hjälpmedel är ett framgångsrikt stöd, datorer och 
annan teknik kan få elever att nå högre nivåer i sina studier än vad de tidigare gjort. 
Författarna beskriver att många elever med dyslexi har en svagt utvecklad handstil och då 
hjälper det att skriva på en dator för att producera läsbara texter. En elev i studien uttrycker; 
”My brain functions quicker than my hands. It must be chaotic for them (teachers) to read.” 
(Pirttimaa m.fl., 2015, s.16). Andra fördelar som kommer upp är stavningsstöd samt att det 
blir enklare att arbeta med ordbehandling för att rätta till fel i texten.  

Vilka upplevelser elever har av att arbeta på egen hand, utan stöd, kan upplevas väldigt olika, 
menar Kirwan och Leather (2011). En del elever berättade att de upplever sina svårigheter 
som ett bestående problem för hela livet och att de aldrig kommer att kunna arbeta 
självständigt. Författarna beskriver även elever i andra änden av skalan som hela tiden strävar 
efter att vara mycket självständiga i sitt skolarbete. Även Rowan (2010) har mött elever som 
alla hade olika upplevelser av stöd. Här berättade eleverna att stöd som ges kan upplevas som 
att det inte ger dem något eller att det kan kännas nedlåtande när de inte får ett bemötande 
som passar med deras ålder eller som om de inte förstod något alls. Rowan kallar detta 
negativt stöd och menar att det kan leda till tveksamhet och eller vägran till ytterligare stöd 
när det erbjuds. Stöd kan även uppfattas av eleverna som välorganiserat och framgångsrikt, ett 
positivt stöd. Elevernas exempel på ett positivt stöd är att träffa en lärare som de upplever som 
skicklig och som känner in dem och driver dem i rätt riktning, det leder eleverna till en känsla 
av att lyckas och utvecklas.  
 
Om stöd i undervisningen upplevs som nära till hands kan det ge en känsla av framgång hos 
eleven, enligt Kirwan och Leather (2011). Om stödet är tillgängligt när eleven behöver det 
upplever de att det finns något i relationen som påminner om ett partnerskap, vilket är en 
positiv upplevelse. I studien framkommer det att de allra flesta eleverna övar 
inlärningsstrategier som bygger på tillgängliga sociala nätverk runt dem. 

2.2.2 Att bli bemött som en hel människa 
Att handskas med sin dyslexi handlar om att hantera stolthet och i sin omgivning hitta en 
pålitlig person att be om hjälp, menar Kirwan och Leather (2011). Personen kan vara någon 
som inte förringar eleven eller säger att de är dumma. Författarna skriver även om fördelar 
med relationer i personliga nätverk som jobbar med elevernas starka sidor för att främja 
framgång. I studien av Rowan (2010) framgår det att relationer haft stor betydelse för 
eleverna. Relationer med vänner, lärare och familj har spelat en viktig roll i inställningen till 
lärandet. Alla elever i studien kunde identifiera specifika personer som spelat viktiga roller i 
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stödet i tidigare utbildning. Relationerna hade spelat så stor roll att eleverna kunde återge 
uppmuntrande ord som sagts till dem under tidigare skolgång. Rowan (2010) såg i sin studie 
tre nivåer av relationsstöd som påverkade eleverna positivt. Det första bestod av en eller två 
nära vänner de kunde be om hjälp med bland annat korrekturläsning eller uppmuntran men 
som också var personer som de kunde skratta åt sina misslyckanden med. Det andra 
relationsstödet var inte lika nära. Det var stöd av enskilda lärare som var villiga att göra sig 
tillgängliga med extra undervisning och som förstod elevernas förmåga. De var lärare som tog 
sig extra tid för att förklara utifrån elevernas inlärningspreferenser och dessa lärare, berättar 
eleverna, var mycket uppskattade. Den tredje parten i detta relationsstöd var till exempel 
föräldrar och lärare som kunde erkänna att de inte hade relevanta kunskaper för att stötta 
eleven men som hjälpte till att initiera andra allmänna stödsystem som var till fördel för dem. 
Även Wennås Brante (2013) tar upp att ett starkt föräldrastöd är av stor betydelse för elever 
med dyslexi.  
 
Enligt Nielsen (2011) återger livsberättelser flera unika upplevelser hos eleven. Hon skriver 
om elevers berättelser där lärare ger elever stöd i självförtroendet vilket ger dem mod att gå 
tillbaka till studier senare i livet. Berättelser om lärare som verkligen lyssnar på eleven och 
den positiva känsla som uppstår hos eleven när någon förstår deras svårigheter. Lärare som 
ser och bekräftar oro och ångest inför läs- och skrivuppgifter hos elever bidrar till att 
övervinna elevers hinder. Det kan även vara lärare som berättar för elever om deras lagliga 
rätt till stöd som kan vara en bidragande orsak till att det kan vända för elever i svårigheter. 
Nielsen har även fått höra berättelser om lärare som känner sina elever väl och lyssnar på vad 
de har att säga, dessa lärare blir viktiga för eleverna och lämnar tydliga och goda minnen hos 
dem. Elevers berättelser visar hur viktigt det är att bli sedd och behandlad som en hel 
människa och inte som en avvikande elev. Nielsen (2011) kommer fram till att det är viktigt 
att vägleda elever till mer utmanande uppgifter i läsning och skrivning men att det, enligt 
elevernas berättelser, verkar vara ännu viktigare att se och stödja hela individen.  

For certain, it takes a whole human being, not just a dyslectic, to be capable for overcoming reading 
and writing difficulties. It also takes very competent an flexible teachers to draw pedagogical 
conclusions from what they experience in the encounter with the student. (Nielsen, 2011, s.559) 

Nielsens (2011) resultat är jämförbara med studien av Kirwan och Leather (2011). Deras 
resultat visar att framgångsfaktorer i arbetet med dyslektiska elever handlar om att arbeta med 
hela människan, inte bara med specifika brister kring dyslexin, och för att arbeta med hela 
människan krävs en god relation. Detta finns det även stöd för hos Pirttimaa m.fl. (2015) som 
menar att individuella lösningar övervinner hinder. När eleven upplever att deras egna 
strategier att lösa uppgifter är effektiva minskar de negativa konsekvenserna av svårigheterna. 
 
Kirwan och Leather (2011) skriver att en bra arbetsrelation mellan lärare och elev skapar en 
förmåga hos eleven att arbeta självständigt. Upplevelsen av att jobba på egen hand, att klara 
sig själv, uppstår om eleven har en person som håller dem på rätt spår. I en god arbetsrelation 
upplever eleven en sådan trygghet att de kan uppvisa ett skriftligt arbete utan känsla av att det 
måste vara perfekt. Kvaliteten på relationen mellan lärare och elev är mycket viktig enligt 
Kirwan och Leather, varje elev vill uppmuntras till att ta en egen roll i utformningen av sitt 
lärande. En annan framgång elever berättat om är att ha en samtalspartner de upplever som 
sympatisk, någon att kunna förlita sig på och som kan hjälpa dem att hålla fast vid sina idéer 
och artikulera sina argument. En sympatisk samtalsparter kan även ge eleven en försäkran om 
att deras tolkningar och tillvägagångssätt är i linje med kraven i arbetsuppgifterna. En elev i 
studien uttrycker; 
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Working in isolation doesn´t work for me because verbal communication is my best, my first an best 
form of working. Independence would mean I would be able to meet my learning needs for myself. It 
doesn´t mean I´ll be an island. It means I´m still going to need help but I´ll be able to go and find it. 
(Kirwan & Leather, 2011, s.37).  

2.2.3 Högre utbildning  
Det finns en koppling mellan dyslexi, låg självkänsla och låg akademisk utbildning, enligt 
Gibson och Kendall (2010). De har mött elever som inte fått dyslexidiagnos vid starten av den 
högre utbildningen och har med det inte full förståelse för sina svårigheter. Studien visar att 
alla intervjuade elever har mött negativa lärarattityder, brist på stöd och låga förväntningar. 
Resultatet visar även att elevers negativa självuppfattning har en inverkan på prestationen och 
att tidig identifiering med lämpliga åtgärder kan minska potentiella problem vad gäller 
utbildning i ett senare skede. Även Wennås Brante (2013) skriver att förståelse för 
läsförmågan hos dyslektiker är nödvändig i syfte att utforma mer effektiva 
inlärningssituationer.  
 
Att använda sig av ord som funktionshinder i lagstiftningen har lett till att fokus läggs på 
elevens svagheter snarare än deras styrkor, skriver Rowan (2010). Detta påverkar elevernas 
uppfattning om sig själva och deras kapacitet till högre utbildning. Eleverna är mer benägna 
att betrakta högre utbildning som något som är bortom deras förmåga. De elever som har gått 
vidare berättar att inre motivation och hårt arbete är framgångsfaktorer och drivkrafter bakom 
att de väljer att fortsätta till högre studier.  

2.2.4 Att förstå sig själv 
Fouganthine (2012) skriver att en elevs förståelse för sig själv och att lära känna sina starka 
och svaga sidor medför en gynnsam utveckling vid läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att 
genom att svårigheter uppmärksammas kan en förändringsprocess påbörjas. I studien av 
Kirwan och Leather (2011) berättade alla deltagarna om fördelarna med att utveckla 
kunskaper om dyslexi och förståelse av sig själva. De beskrev att en ökad förståelse för 
dyslexi och av sig själva hjälpte dem att ta bort den skam de kände. Detta bidrog till att de inte 
vara så hårda mot sig själva och i och med detta så minskade en hel del av deras upplevda 
stress. För studiens alla deltagare var förhållandet mellan självförståelse och en ökning av 
motivation och prestation klar. Genom att utveckla bättre kunskap om sig själva, hur de tänkte 
och arbetade, ökande intresset för att förvärva en effektivare studieteknik som i sin tur 
producerade bättre studieresultat.  Flera elever, i samma studie, uttryckte obehag över att de 
inte var medvetna om vilken kompetens de behövde utveckla. Eleverna ansåg att de jobbade 
hårt med allt och slösade massor av tid. Kirwan och Leather menar att elever med dyslexi kan 
känna ilska, oro och frustration över att inte kunna prestera fullt ut ifrån sina egna 
förutsättningar. Självförståelse är av den anledningen viktig för elever i svårigheter. Att få en 
dyslexidiagnos kan upplevas positivt eller negativt av elever, enligt Fouganthine (2012). Vissa 
anser att det är bra eftersom dyslexi är ett osynligt handikapp och de vill kunna intyga 
svårigheten för att få stöd och hjälp som behövs genom livet. En annan positiv känsla är att 
diagnosen avlastat eleven från skuldkänslor. Negativa känslor kan vara att en del elever skäms 
över sin diagnos och vill inte berätta om den i rädsla för omgivningens reaktion. De finns 
också uppfattningar om att dyslexi är en modeföreteelse och elever vill av den anledningen 
inte ha en diagnos. Det finns även elever som har en dyslexidiagnos som inte accepteras av 
omgivningen. Ett sådant bemötande samtidigt som eleven känner att diagnosen bidrar till att 
underlätta inlärningen skapar ambivalenta känslor, enligt Fouganthine.  
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Att lära känna sig själv och utveckla strategier gör att elever kan ändra sitt beteende, sitt sätt 
att tänka om studier, arbete och om sig själva, enligt Kirwan och Leather (2011). Elever 
berättade att utveckling av strategier har förbättrat deras liv, hälsa och sociala aspekter av 
livet. De nämner hälsa eftersom den mentala delen av dyslexin gör att de känner sig 
deprimerade, stressade och fyllda av ångest vilket har en ”dominoeffekt” på många faktorer. 
Att ha strategier att tänka kring sin dyslexi har gjort att de känner sig mer självsäkra.  
 
Frustration, förvirring och irritation är enligt Rowan (2010) känslor som elever med dyslexi 
kopplar till läs- och skrivarbeten. Pirttimaa m.fl. (2015) kommer i sitt resultat fram till att 
elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi har en hög risk att bli bemötta med ord som 
lat, dum eller slarvig av omgivningen. De kan även bli bemötta med ilska för att de arbetar 
långsammare än sina studiekamrater. Kirwan och Leather (2011) presenterar att rätt stöd kan 
få elever att lära känna sig själva för att sedan lära sig strategier för att göra livet lättare för sig 
själva. I Rowans studie beskriver eleverna sin dyslexi som en del av sig själva. De visste att 
de tog längre tid på sig och att de inte gillade att lyssna till instruktioner och att göra andra 
saker samtidigt, tillexempel anteckna. De upplevde att de uttryckte sig dumt och att de var 
långsamma på att läsa men att de samtidigt kan vara snabba på att förstå nya idéer. De har 
alltid haft sin dyslexi och vet inte hur det är att arbeta på något annat sätt.  
 
Enligt Kirwan och Leather (2011) finns faktorer som bidrar till ett allmänt negativt klimat för 
elever med dyslexidiagnos. Exempel är fortsatt missförstånd över vad dyslexi är samt en 
ovilja att acceptera konsekvenserna av känslomässiga och sociala svårigheter något som 
dyslektiker upplever. Detta beror ofta på bristande kunskap och förståelse från dem själva 
men kan även vara en brist på sympatiska känslor från omgivningen. Dyslektiska elevers 
uppfattning om sig själva påverkar också enligt Pirttimaa m.fl. (2015), deltagare i deras studie 
beskrev en konstant känsla av underprestation. Eleverna presterade bra men inte på den nivå 
de själva förväntade sig.  
 
Elevers självkänsla och uppfattning om dyslexi påverkar livsval, erfarenheter och metoder för 
lärande, enligt Rowan (2010). I studien beskrev elever att självkänslan är en drivkraft i 
skolarbetet. De berättade att de mådde bra när de förstod, att de då kände sig smarta och 
glada. De beskrev även att entusiasmen försvann när de upplevde att det var svårt eller att de 
misslyckades. Kirwan och Leather (2011) har kommit fram till att känslomässiga faktorer var 
oskiljaktiga från inlärningsstrategier samt att elever med dyslexi behöver olika mycket stöd, 
en del mer och en del mindre.  
Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver gott om tid att utföra sina uppgifter. Enligt 
Pirttimaa m.fl. (2015) upplever många elever att de studerar långsamt eftersom att 
koncentrera sig och ta till sig språket är tidskrävande för dem. Eleverna tar även upp att jobba 
under tidspress är oerhört stressande för dem och att det ofta leder till att de misslyckas. De 
menar att en avslappnad stämning upplevs som stödjande och mer framgångsrik. Detta 
stämmer väl överens med resultat från Fouganthine (2012) där elever berättar att de ligger 
efter i skolarbetet och vilken frustration det innebär. Eleverna märkte att de fick kämpa mer 
än andra elever vilket ledde till att de blev ledsna och inte ville arbeta mer för att det kändes 
för jobbigt. Lärare bör vara öppna för elevers problem och vara beredda på att lyssna på 
elevers idéer samt diskutera dem på allvar, menar Nielsen (2011). I studien tar flera elever 
upp i sin livsberättelse att tid är den mest avgörande faktorn för deras läs- och skrivförmåga. 
Att arbeta i sin egen takt och att få den tid de behöver är en stor tillgång och ibland avgörande 
för lärandet. I studien kommer det fram att det är det individuella som eleven eftersöker för att 
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kunna få lämpligt stöd. Fouganthine (2012) menar att om läsinlärning ska bi framgångsrik 
beror det på många olika faktorer. Det handlar om hur väl läraren kan möta alla elevers olika 
behov och förutsättningar samt hur läraren behärskar olika metoder och material men att även 
elevens motivation har betydelse. Elever berättar för Rowan (2010) att frustration, irritation 
och uppgivenhet är känslor som uppkommer när det finns en tidsbegränsning i samband med 
läs- och skrivuppgifter. De berättar att det finns lärare som säger att läxan ska ta cirka en 
halvtimme att göra men för en dyslektisk elev kan det ta en och en halv timme. Eleverna 
berättar även att det tar inte bara extra tid att lösa uppgiften utan att det även tar tid att 
repetera och kolla igenom uppgiften noga för att göra bra ifrån sig. En del elever med dyslexi 
hittar inte någon annan strategi att genomföra sitt skolarbete än att investera mycket tid i det, 
enligt Wennås Brante (2013).  

2.2.5 Sammanfattning  
Det finns många likheter i de resultat som presenteras i artiklarna. Det handlar bland annat om 
att författarna ser stora olikheter hos elever med dyslexidiagnos, de har alla sina styrkor och 
svagheter vilket gör varje elevprofil unik. De återkommer även till att elever med dyslexi har 
upplevt tidspress och låg självkänsla och att de känslorna har en koppling till vidare 
akademiska studier. Ytterligare likheter är att det finns behov för dyslektiska elever att förstå 
sig själva, sina svårigheter och sina behov. Författarna redovisar liknande resultat oavsett om 
de intervjuat unga elever i grundskolan eller vuxna studenter på universitetet. Att bli bemött 
som en hel människa och få verktyg både mentalt och fysiskt är något eleverna i de olika 
studierna pratar om.  
 
Inte någon enda forskare redovisar negativa faktorer med att lyssna på eleven utan menar att 
det endast leder till fördelar för dem. De menar att intresset för elevperspektivet är en nyckel 
till framgång och ett sätt att undvika misslyckanden i skolan och att det ger fördelar för 
elevens personliga, känslomässiga och sociala liv.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I denna del beskrivs studiens teoretiska perspektiv vilket är den socialkonstruktionistiska 
teorin. Denna teori presenterades på 1960-talet av kunskapssociologerna Berger och 
Luckmann. Teorin har valts eftersom den är tätt sammankopplad med livsberättelser och 
bland annat uppmanar till att byta perspektiv. Avslutningsvis beskrivs tolkning av den 
teoretiska utgångspunkten och hur den används i resultatanalysen.  

3.1 Socialkonstruktionistisk teori 
En berättelse om ett liv kan aldrig bli en redogörelse om livet som det faktiskt var utan en 
konstruktion av det, menar Johansson (2005). Med socialkonstruktionism avses den 
samhällsfilosofi som menar att vår verklighet och världen ses som något som människor 
konstruerar tillsammans i ett sammanhang. Det är vårt sätt att se på världen som skapar 
världen och det vi uppfattar som verkligheten är en språklig och social konstruktion, menar 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009). 
 
Berger och Luckmann (1991) menar att kunskap är beroende av de specifika sociala 
förhållanden som råder vid en tid och en plats. På detta sätt kan den skapade berättelsen ses 
som en arena för konstruktioner av tillexempel en elevs svårigheter i skolan. Hur vi ser på 
kunskap handlar inte om hur verkligheten är utan om hur den uppfattas, det finns alltså olika 
versioner av verkligheten beroende på vilket perspektiv man har. Berger och Luckmann 
betonar även att det socialkonstruktionistiska perspektivet har ett kritiskt förhållningssätt till 
den kunskap som tas för given. 
 
Språket fyller en stor funktion inom socialkonstruktionismen, enligt Berger och Luckmann 
(1991), det stora ligger i att språket är ett medel att skapa mening till situationen. I samtal 
mellan människor konstrueras versioner av verkligheten. Berättelserna kan förändras och då 
förändras också det sätt vi uppfattar och tänker om situationen. Bjereld, m.fl. (2009) beskriver 
det som att vi känner igen ett bord genom att vi förstår begreppet bord eller vi känner igen en 
maktbalans eftersom vi förstår innebörden i ordet maktbalans. 
 
Enligt Burr (2003) finns det flera definitioner av socialkonstruktionismen. Gemensamt för 
dem är att det finns kritik till kunskap som tas för given, vi förstår världen utifrån den tid och 
kultur vi lever i samt att kunskap förstås som sociala processer. Hon betonar att människor 
skapar egna versioner av de situationer och sammanhang de befinner sig i och att i samtal 
med andra konstruerar vi världen och av den anledningen blir språket viktigt.  
 
Rowan (2010) menar att diagnosen dyslexi är en social konstruktion. Elever med dyslexi 
klassificeras med en funktionsnedsättning. Diagnosen grundar sig på standardiserade, 
tidsbegränsade test som eleven genomför och som samhället sedan analyserar där vissa 
resultat värderas som en oförmåga som ses som ett handikapp. I samhällen där läs- och 
skrivkunnighet ses reflektera den intellektuella förmågan ses dyslexin som en kognitiv 
funktionsnedsättning. Denna socialkonstruktionistiska syn på läs- och skrivsvårigheter 
genomförs sedan i utbildningssystemet där både lärare och elever själva placerar elever med 
tillexempel dyslexi utanför normen i förhållande till andra elever. Även Kirwan och Leather 
(2011) hänvisar till dyslexi som en produkt av en social konstruktion. 
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Med ett socialkonstruktionistiskt synsätt går det inte att beskriva en situation utan att påverka 
den själv. I denna studie innebär det att Ted har en subjektiv syn och den påverkas av de 
människor som fanns och finns runtomkring honom - han befinner sig i ett socialt 
sammanhang. Det innebär även att det inte finns bara en beskrivning av hans svårigheter utan 
flera, beroende på vilket perspektiv man har. Det som är hans verklighet och sanning behöver 
inte vara det för en annan person, det är bara ett av flera sätt att beskriva situationen. 
 
Analysen av resultatet kommer att utgå från det Berger och Luckmann (1991) menar har stor 
betydelse inom socialkonstruktionismen; att kunskap konstrueras i sociala sammanhang. I 
analysen kommer vikt även läggas vid att språket har stor betydelse. Enligt Berger och 
Luckmann tar socialkonstruktionismen inte det direkta eller omedelbara för givet. I studiens 
valda perspektiv, elevperspektivet, finns det inbyggt att under ytan på det som lärare ser ur 
vuxenperspektivet, på tillexempel läs- och skrivsvårigheter, finns ett annat perspektiv, en 
annan komplicerad påverkan, som ur just vuxenperspektivet kan vara svår att få syn på. Vi 
lärare ska inte utgå från att vi förstår elever och vet vad och hur vi ska göra för att stötta dem. 
Vi ska fråga. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod  

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska ansats som är livsberättelseansats. Här 
beskrivs även urval och genomförande. Vidare diskuteras studiens giltighet och tillförlitlighet. 
Kapitlet avslutas med en redovisning av etiska överväganden. 

4.1 Livsberättelseansats 
Den metodologiska ansatsen i studien är livsberättelseansats. En livsberättelse är, enligt 
Johansson (2005), den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda aspekter av sitt 
liv. Johansson menar att forskning som använder livsberättelser undersöker ur olika aspekter, 
teman eller perspektiv hur människor ger mening åt sina liv och skapar identitet. Det är 
människornas egna tolkningar av sig själva som sätts i centrum, med all komplexitet och 
meningsfullhet som det kan innebära. Pérez Prieto (2006) menar att livsberättelser inte är 
enkla representationer av det förflutna utan en tolkning som skapas i nuet som en social 
konstruktion mellan intervjuperson och intervjuare.  

En livsberättelse har inte för avsikt att spegla den sanna och verkliga historien, menar Pérez 
Prieto (2006). Det finns en ofullständighet och selektivitet i berättelserna som är ofrånkomliga 
och inneboende i livsberättelser. I detta finns även en styrka eftersom det intressanta med 
livsberättelser är vad intervjupersonen anser är viktigt att ta upp och berätta om. 

Livshistoria, livsberättelse eller självbiografi är alla begrepp som överlappar varandra menar 
Öberg (2011). Det föreligger en väldigt liten skillnad på livsberättelse och livshistoria, vilka 
ofta används för att benämna samma sak. Författaren menar att livsberättelsen är en persons 
egna fria berättelse. Dessa berättelser är verklighets- och sanningsorienterade där sanningen 
ses från berättarens unika och konkreta perspektiv. Germeten (2013) menar att oavsett 
disciplin och huvudmål så är livsberättelseforskningens avsikt att ta fram människors 
subjektiva och personliga erfarenheter och betydelser. Syftet är att förstå människor och deras 
sociala liv samt att skapa personliga historier.  

Öberg (2011) menar att en livsberättelse betecknar en berättelse skapad som en social 
handling som ses från berättarens unika och konkreta perspektiv. Berger och Luckmann 
(1991) beskriver socialkonstruktionismen, som är denna studies teoretiska perspektiv, som att 
vår upplevelse av världen är en social konstruktion. Det innebär att det ytterst sett är sociala 
processer som gör att vi människor kan se och uppleva saker och det vi lär sker genom 
kommunikation och i samspel med andra. Även Karlsson (2006) anser att man kan se på 
livsberättelser som socialt konstruerade och strukturerade handlingar. En livsberättelse tar 
form under intervjusituationen och konstrueras tillsammans av intervjuare och intervjuperson. 
Socialkonstruktionismen rymmer även en öppning till att vara kritisk till den kunskap som tas 
för given, menar Berger och Luckmann. Livsberättelseansatsen är därför mycket relevant för 
denna studie som utgår från att få syn på elevperspektivet.  
Livsberättelseforskning undersöker hur människor ger mening åt sina liv och skapar identitet, 
enligt Johansson (2005). McAdams och Gou (2014) skriver om narrativ identitet, en 
självuppfattning av en situation som bildar en subjektiv berättelse. Den narrativa identiteten är 
en utvecklande berättelse om jaget som ofta börjar ta form i tonåren. De menar att 
livsberättelseintervjuer handlar om en persons rekonstruktion av det förflutna vilket passar 
mycket bra bland tonåringar och unga vuxna eftersom identitetsutvecklingen är mycket 
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relevant i livet i denna ålder. Denna ansats ligger i linje med studies syfte som vill ta del av en 
elevs berättelse kring dyslexi och den elev som intervjuas är tonåring.  

Pérez Prieto (2006) skriver om livsberättelser som handlar om skolan. Han menar att en 
livsberättelse säger både något om hur intervjupersonen i efterhand organiserar sina 
erfarenheter och ger dem innebörd om hur skolan har fungerat för dem. Han betonar att det 
inte är fråga om definitiva och absoluta bilder utan om olika versioner, som är skapade i ett 
specifikt sammanhang, om hur det var för just den eleven i skolan. Pérez Prieto menar att 
livsberättelser om skolerfarenheter, med syftet att öka kunskapen och förståelsen av skolan, 
handlar om vad eleven berättar och om det som har levts och upplevts i ett konkret 
skolsammanhang. Dessa livsberättelser kan öka kunskapen om och förståelsen för skolan där 
eleverna tillbringar många år.  

4.2 Val av metod, livsberättelseintervju 
Syftet med studien är att undersöka en elevs upplevelser och reflektioner av läs- och 
skrivsvårigheter. Studien är kvalitativ, den typ av studie Ahrne och Svensson (2011) 
rekommenderar när man ska genomföra intervjuer eller observationer. Kvantitativa studier har 
valts bort vilka, enligt Ahrne och Svensson, lämpar sig bättre om studien inriktar sig på 
beräkningar av olika slag. I kvalitativa studier finns det flera möjligheter till metoder. Om 
man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv anser Kvale och Brinkmann (2014) 
att man ska prata med dem. För att möta ansatsen om livsberättelse har livsberättelseintervjuer 
genomförts i denna studie.  

Enligt Öberg (2011) är livsberättelseintervjuer en forskningsmetod för att skapa biografiska 
berättelser. Man kan välja att genomföra en livshistorisk studie om syftet är att erhålla 
kunskap om människors egen förståelse av sig själva och den värld vi lever i.  
Som intervjuare vid livsberättelseintervjuer är det svårt att ställa sig helt objektiv och som 
berättare är man aldrig ensam om att berätta sin historia, skriver Johansson (2005). Den som 
lyssnar eller är publik är alltid delaktig i att skapa berättelsen. Lyssnarens bidrag genom 
eventuell uppbackning eller andra former av samtalsstöd, i denna studies fall uppmuntrande 
hummanden och ord samt följdfrågor, kan fungera som regianvisningar. Det kan leda till att 
berättarens specifika perspektiv kanske inte är detsamma som lyssnarens, menar Johansson. 
Detta innebär att jag påverkar berättelsens utformning och mitt och intervjupersonens samspel 
styr berättelsen. Öberg (2011) tar upp att i livshistorieintervjun är intervjupersonen den som 
berättar och forskaren en guide som styr processen, målet är att slutresultatet ska tillfredsställa 
båda parterna.  
Livsberättelseintervjun kan genomföras på olika sätt, enligt Johansson (2005). Intervjuaren 
kan be informanterna att berätta hela sin livsberättelse eller be dem berätta om en specifik 
period, ett specifikt livsområde, en specifik relation eller roll/identitet. Dessa val hänger ihop 
men vilken grad av strukturering intervjun ska ha. Öberg (2011) beskriver metoden med att 
intervjupersonen ombeds att berätta om sitt liv för forskaren som på olika sätt styr och guidar 
informanten i intervjuprocessen.  
Att formulera frågor som uppmuntrar någon till att berätta om sitt liv kräver noggrann 
reflektion. Frågorna kan ge adekvata svar men det är inte självklart att det skapas en berättelse 
om en människas liv. Det är forskaren som aktivt och medvetet initierar samt uppmanar 
skapandet av en livsberättelse. Skapandet av en livsberättelse kan ske med hjälp av 
uppmaningar, menar Johansson (2005). Nielsen (2011) har genomfört livsberättelseintervjuer 
med elever med dyslexi i åldern 8-53 år. Hon beskriver att hon uppmanade dem att berätta 



 

 13 

och att samtalen sedan bygger på det som intervjupersonen tidigare sagt utifrån sina läs- och 
skrivsvårigheter. 

Livshistorieintervjuer kan, enligt Rosenthal (2003), delas in i tre faser. Den första fasen 
innebär en fri berättelse där intervjupersonen är fri att strukturera sin berättelse och 
intervjuaren har rollen som aktiv lyssnare. Den andra fasen innehåller frågor till 
intervjupersonen som kommer av den fria berättelsen där man som intervjuare går mer in på 
detaljer, till exempel ”Kan du berätta mer om…? eller ”Du nämnde x, kan du berätta mer om 
det? ”Hur skulle du beskriva…?” I den tredje fasen kan intervjuaren ställa frågor till 
informanten utifrån det specifika syftet. Kvale och Brinkmann (2014) anser att då och då kan 
intervjuaren ställa frågor för att hjälpa intervjupersonen att berätta sin historia. Intervjuaren 
blir genom sina frågor, nickningar och tystnad medskapare till berättelsen.  
Johansson (2005) betonar att mycket i livsberättelseintervjuerna handlar om tempo. Som 
intervjuare är det viktigt att låta forskningsdeltagaren få tid och utrymme att berätta och att gå 
långsamt fram och inte avbryta. Intervjupersonen behöver få stanna upp och berätta om 
viktiga ögonblick i livet. Johansson betonar att intervjuaren måste vara helt tyst under 
huvudberättelsen, vilket också poängteras av Kvale och Brinkmann (2014) samt Rosenthal 
(2003). Johansson beskriver att som intervjuare ska man vara följsam, empatisk och 
respektfull och ge den som berättar möjlighet att själv bestämma vilken form de vill ge sitt liv. 
Kommer intervjun in på känsliga ämnen ska de hanteras försiktigt och respektfullt. Det finns 
olika sätt att lyssna men det sätt som rekommenderas är genomsyrat med respekt, empati, 
tacksamhet och värme för att man får något av den andre. Detta bekräftar Öberg (2011) som 
skriver att det i intervjusituationen är viktigt att vara human, empatisk, sensitiv och 
förstående. Han skriver även att det är viktigt att signalera att intervjun är avslutad samt att 
avslutningen inte får ske i ett för intervjupersonen svårt eller känsligt ämne. 

4.3 Urval och genomförande 
I livshistorieforskning är det vanligt att använda medvetet selektiva urval av informanter 
(Öberg, 2011). En dag i december 2015 sprang jag på en tidigare kollega på stan. Då uppstod 
ett spontant samtal om mitt examensarbete och jag fick av henne positiv feedback på min idé 
om att undersöka elevperspektivet hos en elev i läs- och skrivsvårigheter. Kollegan, som 
tidigare arbetat i grundskolan arbetar nu i gymnasiet, gav mig en smidig inträdesbiljett till sin 
skola. Där och då kände jag att min studie skulle bli genomförbar.  
Jag började med att, via mail, kontakt skolchefen för aktuellt gymnasium som ställde sig 
positiv till genomförandet av min studie.  
Jag har genomfört en pilotstudie innan jag mötte min informant. Syftet med pilotstudien var 
att se om min intervjuguide skapade livsberättelser. Intervjutillfället föll väl ut och eleven 
skapade en livsberättelse med stöttning och uppmuntran av mig. Jag valde att genomföra 
intervjuerna enligt min intervjuguide (bilaga 3) efter detta möte.  
Min tidigare kollega har valt ut den elev jag intervjuat. Det kriteriet jag ställde upp var att 
eleven skulle ha upplevt läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. Hon har med hjälp av 
tidigare elevdokumentation och god kännedom om sina elever valt ut en lämplig elev för 
studien. Hon valde en elev med dyslexidiagnos. I valet av respondent har min före detta 
kollega även tagit hänsyn till att eleven skulle ha en förmåga att föra ett samtal med en, för 
eleven, okänd person. Jag har inte sett någon elevdokumentation från denna elev eller pratat 
med några andra lärare än tidigare kollega i samband med urvalet.  
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Efter att jag hälsat på hos eleven i skolan för att lämna missivbrev (bilaga 1 och 2) och fått 
dem tillbaka bokade jag tid för intervju med eleven. Vi träffades på elevens gymnasieskola i 
ett fint möblerat grupprum i anslutning till klassens korridor. Jag har inte under hela studien 
visat mig för klassen utan alla samtal med eleven har skett i ovannämnda grupprum och min 
före detta kollega har följt med eleven dit. På detta sätt har eleven inte blivit utsatt för frågor 
från sina kamrater om vad jag har för ärenden tillsammans med honom.  

Jag har alltså träffat en elev för att genomföra livsberättelseintervjuer. Eleven går sitt första år 
på gymnasiet. Med hänvisning till konfidentialitetskravet benämner jag honom med fingerat 
namn, jag kallar honom Ted.  
I min studie har jag inte valt att uppmana informanten att berätta om hela sitt liv utan om ett 
specifikt livsområde under en specifik period, läs- och skrivsvårigheter under skoltiden. Jag 
har inspirerats och utgått från Rosenthal (2003) och utformat min intervjuguide utifrån tre 
faser (bilaga 3). Vid intervjutillfällena har jag utgått strikt från min intervjuguide. Jag har gått 
långsamt fram under fas 1. Jag har inte avbrutit elevens egen berättelse utan valt att be honom 
berätta mer om något vid naturliga pauser i berättelsen, enligt fas 2. 
Jag har spelat in samtalen med hjälp av en iPad och en app som heter AVR. Eleven var sedan 
tidigare informerad om att jag skulle spela in intervjun men jag frågade ytterligare en gång vid 
intervjutillfället och det gick bra. Jag har genomfört två intervjuer med samma elev och 
intervjutillfällena har varat 40 och 50 minuter. Vid andra intervjutillfället startade jag i fas två 
i min intervjuguide och hänvisade till första intervjutillfället. Jag hade informerat om och 
avsatt 60 minuter per intervju. Jag genomförde de två intervjuerna med cirka två veckors 
mellanrum. Under intervjuerna gjorde jag enstaka anteckningar kring de samtalsämnen jag 
ville att eleven skulle utveckla.  
Jag avrundade varje intervjutillfälle med att fråga om eleven kände att han var nöjda med sin 
berättelse. Jag gav honom även tillfälle att ställa frågor till mig innan jag avslutade samtalet. 
För att visa min uppskattning över att han ställt upp med sin tid tackade jag informanten med 
att ge honom ett presentkort på en biobiljett, ett för varje intervjutillfälle.  

4.4 Bearbetning av resultat och analysmetod 
Vid transkriberingen av intervjun i livsberättelsen ska alltid en övervägning göras till studiens 
syfte. Om man inte redigerar språket i en livsberättelse, som tillexempel hummanden och 
otydligheter, kan texten blir svårläst och ointressant, enligt Öberg (2011). Samtidigt menar 
han att om man redigerar för mycket kan man ändra bilden av informanten, vilket leder till 
vissa avväganden i mitt arbete. Studies transkription har utgått från Öbergs 
rekommendationer; hummanden och andra otydligheter har plockats bort för att göra texten 
mer lättläst. Av samma anledning har visst talspråk gjorts om till skriftspråk, tillexempel har 
ändelser som inte uttalas i vissa ord på grund av elevens dialekt lagts till. När jag har hummat 
uppmuntrande för att visa mitt intresse finns det inte med i transkriberingen för att få ett bättre 
flyt i elevens egen berättelse. Jag har inte heller markerat kortare pauser som uppstår utan valt 
att skriva ner det eleven berättar.  
 
I bearbetningen av det transkriberade materialet har det lästs flera gånger tills mönster 
framträtt med utgångspunkt att hitta teman i innehållet. Läsningen har skett med empati, 
försiktighet och öppet sinne och försök har gjorts till att vara lyhörd för nyanser i materialet. 
När mönster började uppträda i materialet namngavs teman och uttalanden markerades med 
olika färger. Dokumentet har bearbetats i datorn och funktionen markeringsfärg för text har 
använts. När materialet mättats med färgkoder flyttades varje färg/tema ihop till stycken i 
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dokumentet. Därefter lästes de igen med samma procedur för att se om de berättade delarna 
fanns under rätt tema. Vissa delar av berättelsen kunde ingå under flera teman och för att 
underlätta antecknades reflektioner och rubriker sattes upp. Därefter sorterades de färgkodade 
temana in under en relevant rubrik.  

I denna studie finns många citat i resultatkapitlet för att levandegöra berättelsen, för att visa 
vad eleven säger samt att öka tillförlitlighet och transparens. För läsbarhetens skull har citaten 
fått en mer skriftspråklig form och talspråkliga uttryck och upprepningar har tagits bort. 
När resultatet formulerats fortsatte arbetet med analysen. Johansson (2005) och Kvale och 
Brinkmann (2014) hävdar båda att analysarbetet startar redan under själva insamlingen av 
materialet. Arbetet inleds i den gemensamma produktion av livsberättelsen som sker mellan 
intervjupersonen och intervjuaren. Här ingår de reflektioner som forskaren gör tillsammans 
med intervjupersonen. I denna studie handlar det om de områden som intervjupersonen 
berättar om och som jag ber om ytterligare berättelser kring. Med analys menas generellt 
arbetet med att separera eller skilja ut forskningsmaterialet i olika stycken. Det innebär att 
forskaren aktivt och kritiskt använder sig av teoretiska modeller och perspektiv för att läsa 
och tolka sitt material, skriver Johansson. Denna studies teori är socialkonstruktionismen.  

Johansson (2005) menar att analysen är en fas i forskningsarbetet som kräver mycket 
öppenhet, nyfikenhet och kritiskt sinne, kreativitet och fingertoppskänsla men även 
noggrannhet, uthållighet och förmåga till systematiskt bearbetning av material. Enligt Öberg 
(2011) bör man i analysen först skapa sig en förståelse och tolkning av sitt material samt se 
hur materialet svarar på de frågeställningar man har i sin studie. Johansson har för att bringa 
reda i den narrativa analysens mångfald översatt och modifierat en modell som ursprungligen 
kommer från Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber. Modellen är till för att klassificera narrativ 
analys. Jag har valt att inte gå till ursprungskällan utan kommer att använda mig av 
Johanssons översatta modell, se nedan, i analysen. I modellen urskiljs två centrala och av 
varandra oberoende dimensioner; helhet mot kategori och innehåll mot form. 

 

1.	  Helhet	  -‐	  innehåll	   2.	  Helhet	  -‐	  form	  

3.	  Del	  -‐	  innehåll	   4.	  Del	  -‐	  form	  

    (Johansson, 2005, s. 288) 

I denna studie analyseras elevens livsberättelse enligt ruta 3, ett delperspektiv med fokus på 
innehåll. Johansson menar att man utifrån denna ruta definierar vissa kategorier och lyfter ur 
stycken eller yttranden från den transkriberade texten som klassificeras och samlas under 
kategorierna. Kategoriseringen görs utifrån det specifika teoretiska perspektiv som valts. På 
detta sätt har resultatet i denna studie analyserats. De kategorier som definierats i 
socialkonstruktionismen har formulerats i tre rubriker. Utifrån rubrikerna analyseras resultatet 
av livsberättelsen. Rubrikerna är;  

• Upplevelser av att befinna sig i ett socialt sammanhang 

• Att begreppsliggöra för att förstå 

• Är det som du tror att det är? 
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4.5 Etiska ställningstaganden 
Enligt Johansson (2005) bör etiska bedömningar vara närvarande vid varje val som görs vid 
en studie. Dessa bedömningar kan göras bland annat med följande frågor; kan någon komma 
till skada genom att ingå i studien och vilken etisk problematik kan det finnas i mitt val av 
metod? Vilka konsekvenser kan det få för mina aktörer i den specifika miljön? 

Etiska överväganden i denna studie utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002). De fyra forskningsetiska principer som presenteras har följts. Informationskravet som 
handlar om att informera deltagare om deras uppgift och vilka villkor som gäller. Information 
om att deltagandet är frivilligt och att eleven kan avbryta sin medverkan när han vill har gått 
ut. Samtyckeskravet handlar om att ha deltagarens samtycke att delta i studien. Är deltagaren 
under 15 år ska även vårdnadshavarna lämna sitt samtycke. Den tredje principen är 
konfidentialitetskravet, det betyder för deltagaren att det ska hållas hög konfidentialitet i 
arbetet och att personuppgifter ska behandlas så att han inte kan identifieras. Den sista 
principen är nyttjandekravet vilket innebär att materialet får användas endast till denna studie. 
Dessa krav har presenterats både muntligt och skriftligt för min informant (bilaga 1). 
Vårdnadshavarna har endast fått informationen skriftligt (bilaga 2).  

4.6 Giltighet och tillförlitlighet 
Här presenteras ett resonemang angående trovärdigheten i studien utifrån två rubriker, 
giltighet och tillförlitlighet. 

4.6.1 Giltighet 
Giltighet i en studie kan också benämnas validitet. Det handlar om sanning eller riktighet och 
styrka i tillexempel ett uttalande. Att validera är att kontrollera, att ifrågasätta och att 
teoretisera och där ingår även om den metod man valt att använda i studien undersöker det 
den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014).  

För att säkra giltigheten i studien har intervjuguide designats så att den avser att skapa en 
berättelse. Även valet av intervjuperson påverkar giltigheten, menar Öberg (2011). I studien 
har det varit viktigt att intervjupersonen upplevt läs- och skrivsvårigheter och att det, inte 
minst av den själv, uttalats och bekräftats. 

Är det som sägs i intervjun är sanning eller inte? I bemötande av intervjupersonen utgår 
studien från att det finns en subjektiv uppfattning utifrån hans upplevelser. Berättelsen är en 
konstruktion av verkligheten, denna konstruktion är social och på så sätt skapad av mig som 
intervjuare och den jag intervjuar. Berättelsen handlar om det som studien avser att 
undersöka, elevens upplevelser och reflektioner kring läs- och skrivsvårigheter samt det stöd 
han fått i skolan. Detta styrs genom intervjuguiden och de ord som plockas ur hans berättelse 
som han berättar mer om.  
Det jag inte gjort, efter noggrant övervägande, är att öka trovärdigheten genom att återkomma 
till intervjuperson för att låta honom läsa transkriberingen som Öberg (2011) rekommenderar. 
Anledningen till detta är att jag inte vill utsätta en elev med lässvårigheter för en ansenlig 
mängd med text. Detta är ett etiskt ställningstagande och jag är medveten om att det möjligen 
påverkar giltigheten i studien.  

4.6.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i en studie kan också benämnas reliabilitet. Tillförlitligheten behandlar till 
exempel frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. 
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Det handlar om intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och 
huruvida de kommer att svara olika till olika intervjuare Kvale och Brinkmann (2014).  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan tillförlitligheten påverkas både vid intervjutillfället, 
genom tillexempel ledande frågor, och vid transkribering beroende på vem som skriver ut 
den. Det författarna samtidigt tar upp är att för stark tonvikt på tillförlitligheten kan motverka 
kreativitet och variationsrikedom. Det blir ett bättre resultat när intervjuaren får använda sin 
egen stil samt improvisera. Med hänsyn till tillförlitligheten beskrivs utförandet noga. 
Intervjuguiden finns bifogad (bilaga 3) så att det tydligt ska framgå hur materialet samlats in 
för att livsberättelser ska kunna återskapas på annan plats i annan tid. Improvisationen 
inbyggd i intervjuguiden där de ämnen som är intressanta för syfte och frågeställningar följs 
upp i intervjupersonens berättelse. Jag är dock medveten om att det påverkar studiens 
tillförlitlighet.  

Vid livsberättelseintervjuer spelar relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen roll. 
Bemötandet av intervjupersonen spelar också roll. Dessa två faktorer har varit viktiga i arbetet 
med studien. Ett möte mellan två människor kan vara svårt att återskapa, även om det sker 
mellan samma två människor igen vilket kan bero på en mängd olika faktorer. Resultat av 
denna livsberättelseintervju får av den anledningen stå för sig själv. Det är denna elevs 
kontext och språk vi utgår från när vi gemensamt skapar hans berättelse. 

Till tillförlitligheten hör även om resultatet går att generalisera. Om studien är generaliserbar 
är svårt att svara på. I skapandet av livsberättelser med andra elever i liknande svårigheter och 
erfarenheter skulle kanske kunna generaliseras. Annars tror jag att det finns en komplexitet i 
personlighet, språk och kontext som gör varje individ, och på så sätt varje livsberättelse, unik.  
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5. Resultat och analys 

I denna del redovisas studiens resultat samt analys. Först redovisas Teds livsberättelse som en 
hel berättelse med många citat för att hans berättelse ska bli så levande som möjligt. Sedan 
följer en analys utifrån studiens frågeställningar och teoretiska perspektiv, 
socialkonstruktionism.  

5.1 Teds berättelse 
Ted bor i en medelstor stad i Mellansverige. Han går första året på gymnasiet i en stor 
gymnasieskola. Tidigare har han gått i samma grundskola från förskoleklass till åk 9. Ted fick 
i årskurs 5 diagnosen dyslexi. Jag upplevde under intervjuerna Ted som en mycket verbal, 
mogen och frispråkig kille med stor självkännedom. 
Ted beskriver sig själv som lugn och trygg. En kille som försöker att vara sig själv. Han är 
intresserad av tekniska saker, både datateknik och den typ av teknik som finns i kampsporter. 
Han tränar två olika kampsporter flera gånger i veckan.   

5.1.1 Att förstå sig själv 
När Ted inleder berättelsen om sig själv och sina svårigheter med att läsa och skriva startar 
han med när han fick veta att han hade dyslexi.  
 

Alltså, när jag fick reda på att jag hade dyslexi då kunde mina föräldrar och lärare förstå varför det var 
så jobbigt för mig med olika saker. Och jag fick själv en insikt i varför jag hade det så jobbigt. När jag 
fick veta var det första jag gjorde att erkänna det för mig själv och inte försöka dölja det. Det gör att 
dyslexin inte är en börda för mig. Jag har inte varit tvungen att gömma det, utan mer visa det. 
Dyslexin gör att jag har svårigheter i ena men att jag har enklare i det andra.  

 
Han berättar att han har haft det jobbigt i skolan men att det var jobbigare innan han fick 
dyslexidiagnosen och att han ofta var ledsen. Genom hans berättelse kan jag se att diagnosen 
har en stor betydelse för honom i att förstå sig själv och att det finns ett före och ett efter den 
dagen han fick veta. 
 

Mina klasskamrater kunde säga att vissa uppgifter var tråkiga men för mig var de helt meningslösa. 
När vi kollade upp dyslexi så tänkte jag att det kanske skulle kunna ge ett passande svar. Det blev mer 
som en förklaring om vem jag är. Jag såg det som en möjlighet att få svar på frågor som jag inte visste 
än. Jag var ofta ledsen, då i 5:an. Det kändes som att jag inte hade någon tid för mig själv. Det var 
bara skola hela tiden och det var som att ingenting hjälpte och jag visste inte vad det var riktigt. Jag 
tänkte att det var att jag tränade för mycket eller om det var för att jag inte hade kompisar i skolan, fast 
jag hade ju det. Jag hade ju liksom inte svar på det jag inte visste något om. 
 
När jag hade fått det här svaret kunde jag ställa de frågor jag ville som kunde hjälpa mig. Jag kunde 
till exempel fråga vad det var jag ska utveckla hos mig själv och hur ska jag göra det på bästa sätt. Jag 
började lyssna på vad dyslexi var och jag fick veta hur jag skulle ta hand om det. Jag kollade upp det 
och pratade mycket med lärarna om hur de tyckte att jag skulle göra. När vi väl hade fått reda på att 
jag hade dyslexi då var det som att man kunde veta hur man skulle göra för att ta hand om det och veta 
hur man skulle kunna hjälpa mig. Då kunde jag äntligen få komma lika långt som de andra utan att det 
blev så jobbigt för mig. 

 
Ted berättar att dyslexidiagnosen gett honom en större förståelse för sig själv. Han har lärt 
känna sig själv och hur han fungerar i olika situationer som har med läsning och skrivning att 
göra. Böcker var till exempel något han inte tyckte om innan han visste att han hade dyslexi. 
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Han säger att det var tråkigt med böcker och att det bara var jobbigt och drygt. Han hörde att 
både vuxna och barn runtomkring honom pratade om att det var lustfyllt och avkopplande att 
läsa böcker men det kunde han inte förstå, för honom var läsningen jobbig och nödvändig. 
När han senare under sin skoltid började lyssna på böcker beskriver han att en ny värld 
öppnades för honom, han förstod plötsligt nöjet i att läsa. Han förstod vad kompisarna pratade 
om och att läsa var inte längre ett drygt sätt att fördriva tid som han tyckt innan. Han lyssnade 
ett tag på flera tjocka böcker i månaden. En dag lyssnade han i sju timmar, bäst gillade han 
fantasyböcker.  
  

Efter dyslexin, eller efter att jag fick reda på det, då var det okej för mig att skriva på en iPad, ha 
någon som skrev åt mig eller att jag kunde få lyssna på ljudböcker. Det hjälpte mig. Dyslexidiagnosen 
har gjort så att jag har hittat en väg som funkar för mig, men som kanske inte funkar för andra. 
 
Jag skulle förklara dyslexi som att du tar bort något, som att du tar bort synen och blir blind till 
exempel. Då ökar du hörseln för att på så sätt... Dyslexin har påverkat mig så att jag har problem med 
att läsa och skriva men jag har blivit mycket mer teknisk och mer logiskt tänkande och jag tror att det 
kan vara en av fördelarna med dyslexi, men nackdelarna finns där ändå.  

 
Teds förståelse för sig själv är en av hans styrkor. Han kan tydligt berätta hur det känns eller 
hur han vill ha det för att hans dyslexi inte ska påverka honom negativt i skolarbetet.  
 

Jag behöver att en uppgift ska vara enkel att börja med för att jag ska kunna få till ett flöde. Får jag 
inte till flödet tar det bara emot och jag jobbar för att komma in i flödet. Klarar jag inte att bygga upp 
uppgiften måste jag tänka länge på det och det tar energi och tid som jag inte ska lägga ner på det.  
 
Jag skulle nog säga att mitt starkaste är när jag är intresserad av någonting, väldigt intresserad, då 
fastnar all kunskap direkt och jag behöver inte läsa och skriva för att lära mig det. Det bara fastnar när 
jag hör det och jag ser det logiska i det. Lärare kan lära ut på olika sätt, de kan ha en föreläsning för 
klassen eller bara dela ut ett papper som man ska läsa igenom själv. Jag tycker mer om att lyssna än 
att läsa och det gör att jag lär mig mycket bättre på att lyssna. Hörseln är det sinnet jag använder 
stället för ögonen för att ta in information. 
 
Mitt sätt att tänka handlar alltid om hur jag ska göra en uppgift på det mest effektiva sättet. Jag 
försöker göra en uppgift så bra som möjligt med så lite ord som möjligt för att förbruka så lite energi 
som möjligt. Till exempel om jag får uppgiften att jag ska ha en liten föreläsning för någon eller för 
klassen, då måste jag tänka till. Jag kan inte skriva ner allt jag ska säga, istället kan jag göra stödord 
och lägga in dem i minnet och använda dem som nyckel för att hitta det jag söker.  

 
Ted har en positiv inställning till sig själv genom hela intervjun. Vid något tillfälle bryter det 
dock igenom att han har tankar och funderingar på detta med dyslexi och de kommer när han 
jämför sig med andra.  
 

Jag vet ju liksom inte varför just jag fick dyslexi och varför man har dyslexi. Jag vet bara att det är en 
funktionsnedsättning. Men varför har jag dyslexi och varför har den personen inte dyslexi? Det är en 
fråga som jag vill ha svar på. Jag kanske aldrig kommer att få svar på det. En persons hjärna är så 
utvecklad och så komplicerad så det kanske bara är så att man måste hitta lösningen på problemet, inte 
svaret. 

 
Jag har inte några problem att prata om min dyslexi. Jag har accepterat att jag har det och jag kan se 
att det ändå finns saker som jag kan göra. Jag märker att det finns kompisar omkring mig som har 
svårt för att prata och lyssna och lätt för att läsa och skriva, det är tvärtom för mig. Jag ser inte att dom 
har ett hinder utan de måste se sig själva i sin egen spegelbild och hjälpa sig själv i det och kanske 
fråga andra om hjälp kring de svårigheter de har.  
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5.1.2 Det tar energi och tid 
Under intervjutillfällena återkommer Ted till att energi och tid är något som alltid haft 
betydelse för honom i hans läs- och skrivsvårigheter.  
 

En dyslektiker kan fortfarande göra allt men det tar bara så mycket mer energi och det tar så lång tid. 
Det är ingen som säger att jag måste prestera mer eller så men det känns som att det behövs mer tid 
och energi för mig för att göra samma uppgift som en annan person bara på grund av att jag har 
problem med läsning och skrivning. 

 
Han berättar att det tar lång tid för honom och att det är jobbigt för att han måste tänka 
igenom vartenda ord när han ska läsa och skriva. När han jämför sig själv med andra 
beskriver han att det inte flyter på för honom som det gör för vissa av hans klasskamrater.  
 

Är det en glosläxa är det ändå en sån läxa som alla får men är det en hemläxa för att man inte hunnit 
klart med något så blir det bara jobbigt. Då känns det som att jag inte har kunnat prestera nog bra och 
då känns det jobbigt.  
 
Det tar ju tid på grund av att jag liksom fastnar vid hinder, det kommer fram problem som gör att det 
tar mycket mer energi och tid. Tar det mycket tid tar det längre tid, som sagt. Får jag inte nog med tid 
på lektionerna måste jag jobba ännu mer hemma och det gör att jag kommer att bli tröttare efteråt.  
 
Jag skulle vilja säga att hinder är det som gör att jag inte tar mig framåt som jag borde och det som gör 
att allting blir jobbigare. Det blir som en vägg för mig och att gå igenom väggen går inte och jag 
måste hitta en väg att komma runt. Alla andra har redan hittat en väg för att komma runt, jag har inte 
hittat rätt väg än så jag har en massa hinder i vägen. 

 
Ted menar också att hans läs- och skrivaktiviteter är mer energikrävande för honom än för 
hans klasskamrater.  

 
Om jag har samma tempo som mina kompisar är jag mycket tröttare efteråt än dem. Jag har också 
märkt att den tröttheten påverkar mig både fysiskt och psykiskt för när jag är trött i huvudet så blir jag 
också trött i kroppen. 
 
Jag skulle kunna förklara mitt tempo i förhållande till mina klasskamrater som att om vi har en uppgift 
i svenskan så kan de göra ganska mycket mer än vad jag klarar av på en lektion. Det gör att om jag 
koncentrerar mig jättemycket på en lektion så kanske jag bara hinner en viss mängd och andra hinner 
mycket längre. Det har just med att mitt tempo kommer inte högre upp än jag klarar av. Det gör att 
mina klasskamrater kommer längre än jag på samma tid än mig.  
 

Ted kan även sätta ord på vad tiden betyder för honom och hur den påverkar honom och hans 
resultat. 
 

De nationella proven blev det inte så stor utmaning för mig. Jag satt ensam tillsammans med en lärare. 
Jag kunde då få skrivhjälp och läshjälp där jag behövde det. De blev inte så jobbiga som jag hade 
väntat mig. Det gick ganska bra även om det var svårt på vissa uppgifter. Jag fick den tid jag behövde 
och det hjälpte mig ganska mycket. Tidspress hade stressat mig och då hade det gått sämre. 

 
För att återkomma till den vändpunkt som dyslexidiagnosen var för Ted säger han: 
 

Då, när jag fick min dyslexidiagnos, kunde både lärare och klasskamrater förstå att det tar lite mer 
energi och tid för mig. Jag har fått hjälpmedel som kan ge mig den möjligheten att ändå ha samma 
tempo som mina klasskamrater och ändå ha lite energi kvar. 
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5.1.3 Upplevelse av stöd 
Ted har stort fokus på de läs- och skrivsvårigheter han upplevt, och även idag upplever, i sin 
berättelse. Han pendlar mellan att prata om hur det var när han var yngre och hur han har det 
nu. Det har inte alltid varit lätt för honom genom åren. När han berättar om stöd och hjälp han 
fått i skolan återkommer han till när det vände för honom, när han fick veta att han hade 
dyslexi. 
 

Den mest givande hjälpen jag fått var nog när min speciallärare sa åt mina föräldrar att kolla om jag 
hade dyslexi. Det var där vi kunde få svaren på våra frågor. Vi trodde att vi hade svaren men det hade 
vi inte. Före dyslexin var det så att om man fick en skrivuppgift på skolan så tog det emot för mig, det 
var inte roligt, det kändes som att det inte var någon mening och så var det även med läsuppgifter. 

 
Ted berättar att han under flera år haft en egen iPad och den använder han istället för penna 
och papper. Tidigare hade han en dator i skolan. Han gillar sin iPad bättre, den hjälper honom 
att hålla reda på uppgifter eftersom han har alla sina dokument i den. Förutom att en iPad 
hjälper honom med ordningen menar han att den är bra för att då slipper han skriva för hand 
och lägga energi på sin handstil eftersom han kan använda ett tangentbord.  
 

Jag tyckte att iPaden var snabbare och mer effektiv på lektionstiden för jag kunde bara ta upp den och 
använda den. Datorn jag hade skulle koppla in och starta och det tog sån tid. IPaden var en sådan grej 
som bara vände undervisningen för mig, det blev på ett helt annat sätt. Jag har även fått ett skrivbord 
till min iPad och allt är lätt att ta med och bära och jag kan ha den i vilket ämne som helst.  
 

Han har även en app i sin iPad där han kan ladda ner de ljudböcker han vill lyssna på. Han har 
testat på appar som fungerar bra och som fungerar mindre bra. 
 

På iPaden har jag Legimus, det är en app där jag laddar ner ljudböcker. När jag fick den blev det roligt 
att läsa, jag laddar ner böckerna själv. Förut hade jag en app där jag kunde prata in min text men den 
fungerade inte så bra, tyvärr. Det blev jättemånga fel i meningarna och det var jobbigt att få till en bra 
text. Det var bara jättekrångligt. Jag orkade inte jobba med den appen.  

 
Han berättar att han även har haft annat stöd än det tekniska. Förutom att han fått mer tid till 
sina uppgifter har han haft samtal med en specialpedagog varje vecka.  
 

Studiestöd har fungerat bra för mig. Det är en studieplanering så att det blir mer organiserat och jag 
får en bättre struktur i mitt arbete. Den gav mig även en inblick i vad som skulle göras. Jag fick ett 
bättre flyt i lektioner och så. Jag visste mer vad som ska komma. Det var ett sätt att göra undervisning 
och lektioner mer effektiva med ett schema.  

 
När Ted berättar om stöd i skolan betonar han att det är bäst att få lagom mycket stöd och 
hjälp och att det ska finnas en balans i stödet eftersom det också är viktigt för honom att klara 
sig själv. 
 

Jag har fått det stöd som behövs. Det går alltid att få ännu mer stöd men får man för mycket så klarar 
man det ändå inte själv i slutändan. Jag har fått det stödet jag tycker att jag behöver för att ta mig 
framåt. Jag tycker att jag kunnat utvecklas i min egen takt och att jag hängt med på rätt ställen. Jag har 
lärt mig att bara ta det stöd jag behöver.  
 

Ted tycker att det är viktigt att någon lyssnar på honom. Att han har en stor verbal förmåga 
märks i intervjusituationen. Att hans tankar och åsikter varit efterfrågade av lärarna 
återkommer i hans berättelse. Han är en kille som är talför och framåt, han tar plats och 
kommer inte lärarna till honom går han till dem.  
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Jag hade också en specialpedagog som hjälpte mig. Hon jobbade mycket som min tidigare 
speciallärare. Hon la fram förslag för att visa vad som fanns och frågade om det var något som jag 
trodde fungerade för mig. Om jag inte visste så brukade jag testa i en eller två veckor för att se om det 
var något som hjälpte eller något som bara stjälpte. Bytet mellan dator och iPad var en sådan grej, ett 
testbyte för att se om det var effektivt för mig. Samma sak var det när jag fick andra skrivprogram 
som passade mig bättre. 
 
Det som mina lärare har gjort allra bäst är att lyssna. Om jag känner att jag får en svenskauppgift som 
är alldeles för stor för mig så kan jag gå till den läraren och säga att det är för mycket för mig. Då 
pratar vi lite om hur det kan bli enklare för mig. Ibland har det till och med gått att göra uppgifter 
muntligt och det är bra för mig.  
 
De personer man måste få hjälp av är lärarna. En elev med dyslexi kan inte ta bort sina svårigheter, de 
kan bara få det enklare i skolan och det är en lärare som måste göra det. De flesta lärarna jag har 
träffat har lyckats bra med det för mig. De har lyckats förstå att det är det som behövs. Jag tror att det 
beror på att specialpedagogen har varit bra på att informera lärarna om vad jag behöver. Hon har gett 
lärarna en insikt i vad jag behöver. Det har även gjort att lärarna har gått fram till mig och frågat vad 
jag behöver och jag har vågat gå fram till lärarna och berättat vad som är bra för mig. Det fanns en 
kommunikation mellan oss så jag behövde inte gå runt och grubbla på någonting. Man skulle kunna 
säga att jag och lärarna levde i symbios. Jag visste att det fanns personer som brydde sig om mig.  
 

Han beskriver även situationer som uppstått om en lärare inte lyssnat på honom.  
 

Ett dåligt exempel är om man inte kommer överens med en lärare. De kan göra alldeles för stora 
arbeten. Lärare som inte hängde med i att det blev för mycket för mig. Träffar man lärare som inte 
lyssnar på en så blir skolan bara tråkig och jättejobbig. Då påverkar det även mig när jag är hemma 
och på träningar och så. När det blev så kände jag mig mest trött och jag hade inte någon ork för 
något. Jag klarade av det men jag var hur trött som helst, det var som innan jag fick veta att jag hade 
dyslexi innan lärarna hade fattat att de måste göra om för att det skulle funka för mig.  

 
Ted har, trots vissa dåliga erfarenheter, mest positiva upplevelser av samarbete med lärare. 
Han berättar att de kunnat se att deras arbetssätt och metoder ibland inte stöttat honom utan att 
de tagit onödig energi av honom. 
 

Lärarna sa till mig att vissa uppgifter skulle jag inte göra på samma sätt som andra. Det kunde 
tillexempel vara att göra en utvärdering. I vanliga fall skulle alla skriva utvärderingen men jag kunde 
ta någon som skrev åt mig istället. Hemma kunde jag be någon av mina föräldrar att skriva åt mig. Det 
var ju inte min skrivning de kollade utan mina resonemang.  
 

Ted har en självklar syn på att delta i utformningen av stöd i skolan.  
 
Det är ingen annan som kan bestämma vad som är bra stöd för mig så det är ganska svårt att inte vara 
med och bestämma. Jag vill vara med att bestämma för då vet jag att det kommer att fungera bättre.  
 

Även Teds föräldrar har varit ett stöd för honom i skolarbetet. I berättelsen kommer det fram 
att samarbetet och dialogen mellan lärarna och föräldrarna varit viktiga för honom.  
 

Jag kunde också gå till mina föräldrar och de kunde hjälpa mig på olika sätt. Jag tycker att jag har fått 
stöd både hemifrån och från skolan som hjälpt mig mycket. Mina föräldrar kunde acceptera att jag 
hade dyslexi när de fick reda på det och de kunde också se hur de skulle hjälpa mig med det. Det som 
också var bra var att dom lyssnade på lärarna.  

 
Ted är medveten om att läsa och skriva kräver mer av honom än av hans klasskompisar. Han 
är samtidigt mån om att få bra resultat i skolan. Han har kopplat ihop dessa två saker och är 
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därför medveten om och intresserad av stödet i skolan eftersom det gagnar honom och hans 
resultat. Han har en hög ambitionsnivå i sitt skolarbete och han nyttjar förståelsen för sig själv 
i dialog med lärarna i skolan för att få det stödet han behöver.  
 

Var det något i skolan, till exempel ett svenskarbete, så kunde jag fråga lärarna hur jag skulle gå fram 
på bästa sätt för att få ett bra resultat, eller samma resultat som de andra, samtidigt som det inte blev 
alltför jobbigt för mig.  

 
Ted berättar avslutningsvis att han har det bra i skolan idag. Han mår bra, han trivs och får det 
stöd han behöver. På ett klokt och rättframt vis sammanfattar Ted vad de som stöttar honom 
betyder för honom: 
 

Med det stöd jag får nu tycker jag att idag läser och skriver jag i en sådan takt som jag behöver läsa 
och skriva, oftast. Den bästa hjälpen har nog varit den hjälpen jag fick så att jag fick reda på det. Den 
som hjälper är ju den som gör att det inte blir så jobbigt för mig. 

5.1.4 Viktigt att berätta för lärare som träffar elever med dyslexi 
I min intervjuguide (bilaga 3) uppmuntrade jag Ted att berätta för mig hur han tycker att jag 
ska bemöta, stötta och hjälpa elever med dyslexi som jag möter i skolan dagligen. Han tänker 
några sekunder innan han börjar berätta.  
 

Det viktigaste du ska komma ihåg att det jobbigaste med dyslexi är egentligen när man inte har fått 
reda på det själv. Då vet varken lärare, föräldrar eller en själv hur man ska ta hand om det som är 
svårt. Det är därför viktigt att man måste hitta dyslexi tillräckligt fort. Det är när man inte har någon 
vetskap om det som det är som allra jobbigast. Så skulle jag i alla fall vilja säga att det var för mig.  

 
Du ska nog försöka tänka att de här personerna som har svårt att läsa och skriva tänker på ett annat 
sätt, de ser liksom världen på ett annat sätt. Det är på samma sätt som att alla har en egen personlighet 
och ett eget namn och så. Du ska nog tänka att de reglerna som du har läst dig till bara är grunden, 
sedan ligger allt djupare. Du kan se på ett träd att det kanske är en gran men om du kollar på rötterna 
och längre ner i rotsystemet så ser du att den har ett helt annat system än granarna som står bredvid. 
Det du kan läsa i en bok om dyslexi är bra men det är bara grunden till vad det är. 

 
Sist men inte minst sätter han ord på det som är hans egna, och kanske hans största, styrka och 
anledning till framgång i skolan: 
 

Det är viktigt att du som lärare får eleven att våga prata om sina svårigheter. Om inte eleven pratar 
kommer du inte kunna hjälpa den. Det är också viktigt att läraren förstår att det är jobbigt för elever 
med dyslexi. Har de inte accepterat det blir det också mycket svårare att hantera. Går det inte att få 
eleven att prata är det viktigt för lärarna att ha kontakt med föräldrarna och prata med dem för att 
kunna hjälpa på bästa sätt.  

5.2 Analys 
I denna del analyseras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar samt tolkas utifrån 
det socialkonstruktionistiska perspektivet. 
   
Syftet med studien är att undersöka en elevs upplevelser av och reflektioner kring läs- och 
skrivsvårigheter samt av det stöd eleven fått i skolan. Utifrån tolkningen av den 
socialkonstruktionistiska teorin har tre rubriker lyfts fram och utifrån dem analyseras 
resultatet. 
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5.2.1 Upplevelser av att befinna sig i ett socialt sammanhang 
Ted har i sin berättelse delat med sig flera erfarenheter och reflektioner av att ha dyslexi. Han 
berättar att han har haft det jobbigt i skolan och att han ofta varit ledsen, han berättar även att 
det kändes som att ingenting han gjorde hjälpte innan han fick sin diagnos. Han har jämfört 
sig med sina klasskamrater och upplevt att han varit sämre. Skolan är en social konstruktion 
där lärande sker i grupp, i sampel och kommunikation med kamrater och pedagoger. Enligt 
Berger och Luckmann (1991) utgår socialkonstruktionismen från att kunskap uppstår i sociala 
konstruktioner. Det är en social konstruktion att när elever kommit upp ett antal år i skolan 
ska de klara att läsa och skriva på en viss nivå, annars uppfattas de av omgivningen att ha en 
svårighet. Det är kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket, 2011) som sätter nivån som lärarna i 
skolan ska förhålla sig till. I skolan skapas situationer där eleven får lära om sig själv i 
relation till andra, det vill säga att jämföra sig med andra i socialt konstruerade sammanhang. 

Ted har upplevelser av att det är viktigt att förstå sig själv i dessa sammanhang och i 
förhållande till andra. Han kunde se att skolarbetet inte flöt på för honom som det gjorde för 
hans klasskamrater. Om hans kamrater tyckte att en uppgift var tråkigt kunde den kännas 
meningslös för honom eller när hans kamrater berättade att de gillade att läsa kunde han inte 
förstå det. Hur han än gjorde så var det ingenting som hjälpte mot de motsträviga känslorna 
han hade eftersom han ofta kände sig sämre. Detta upplevde han som mycket jobbigt.  

Att befinna sig i sociala sammanhang där man ofta förlorar i jämförelse sig med andra skapar 
negativa känslor. I ett sådant sammanhang kan lärdomen bli att man är dum (Rowan, 2010; 
Wennås Brante, 2013). När Ted på senare år fått förståelse för sin dyslexi ändrades hans 
förhållningssätt till klasskamraterna, då handlade det om att han ville ha goda studieresultat 
och samma förutsättningar som sina kamrater. Han berättade också att han lärt sig hur han 
själv fungerade i olika sammanhang som har med läsning och skrivning att göra. Med den 
insikten kunde han i samspel med sina lärare be om stöd i hur han skulle göra för att nå lika 
goda resultat som sina kamrater med hänsyn till de svårigheter han upplevde.  

5.2.2 Att begreppsliggöra för att förstå 
Ted fick i årskurs 5 en dyslexidiagnos. Dyslexi blev då ett viktigt begrepp för honom, något 
att förhålla sig till. I sin berättelse återkommer han vid ett flertal tillfällen till att det viktigaste 
för honom var att få veta att han har dyslexi. Han använder även ordet mycket frekvent i sin 
berättelse. Innan Ted fått diagnosen och begreppet dyslexi berättar han att problemen han 
upplevde var svåra att hantera för honom och hans omgivning. När han väl fick veta hade han 
något att fråga om, lära sig mer om och något att vara specifik kring. Han kunde i och med 
diagnosen och den kunskap han fick om den se att svårigheterna blev lättare att hantera. Med 
min tolkning av socialkonstruktionismen är detta ett bra exempel på att Ted fick lära känna 
sina svårigheter genom att ta till sig begreppet, införliva det i sitt språk och använda det i 
samspel med de människor som kunde ge honom det stöd han behövde.  
 
Under intervjun får Ted frågan om vad han vill berätta för en lärare som dagligen möter 
elever i läs- och skrivsvårigheter. Han berättar att han tycker att det är viktigt att en elev ska få 
reda på om de har dyslexi snabbt. Detta har med hans upplevelser av få sin diagnos att göra - 
ett begripliggörande av hans svårigheter som han tyckte hjälpte honom mycket. 
 
Ted reflekterar i sin berättelse kring att skolarbete tar både mer tid och energi av en person 
med dyslexi. Han berättar till exempel att han fastnar i saker han tycker är svåra och att han 
blir trött. Samtidigt berättar han att en person med dyslexi kan göra allt som alla andra kan 
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bara att det tar mer tid och energi av dem. Tid och energi är två begrepp som jag tolkar som 
viktiga för Ted och som påverkar honom. När han och hans omgivning är medvetna om dessa 
begrepp skapar det kunskap och medvetenhet om hans behov, detta minskar i sin tur att han 
får uppleva misslyckanden och svårigheter kopplat till läs- och skrivsituationer. 

5.2.3 Är det som du tror att det är? 
Ted berättar att han ofta var ledsen i åk 5. Han visste inte riktigt vad det berodde på men han 
funderade på om det handlade om att han inte hade kompisar i skolan - fast han samtidigt 
säger att han egentligen hade det. Inom socialkonstruktionismen finns det en anledning till 
människors handlingar och känslor, enligt Berger och Luckmann (1991). De betonar också att 
verkligheten kanske inte är som den vid första anblicken utger sig för att vara eller som den 
ser ut på ytan. Inom socialkonstruktionismen finns en öppning till att inte ta det direkta och 
omedelbara för givet. Själv satte Ted inte sina läs- och skrivsvårigheter i fokus när han inte 
mådde bra. Kanske gjorde inte de pedagoger som fanns i hans närhet det heller, det har inte 
studien avsikt att ge några svar på.  
Ted befann sig i ett sammanhang som påverkade hans verklighet, hans handlingar och hans 
mående. Med socialkonstruktionismen som kritiskt perspektiv kan man utgå från att avslöja 
att något som på ytan ter sig helt naturligt eller som ett resultat av en naturlig utveckling 
faktiskt inte är det, det handlar om att se bakom det man först tänker. Ted själv ser inte bakom 
sin tidiga skolgång eller ifrågasätter dyslexidiagnosen. Han ifrågasätter inte skolans 
undervisning eller lärarnas kompetens. Han tar inte upp funderingar om det fanns någon 
anledning till att han inte fick det stöd han behövde innan diagnosen kom eller om diagnosen 
är en förutsättning för att lärarna i den skola han gick skulle fokusera på det stöd han behövde.  
 
Ted berättar vad han tycker är viktigt att veta för en lärare som möter elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Han betonar att det som lärare läst sig till bara är grundkunskaper och att det 
behövs djupare kunskaper än så för att de ska kunna förstå och ge stöd. Samtidigt säger han 
att det är olika för olika elever, precis som med personligheten hos olika människor. Han 
menar att det behövs noggrannare och djupare undersökningar för att lärare ska kunna förstå 
dyslexi. Jag tolkar Ted uttalande som att jag ska se bakom det först uppenbara vid dyslexi. Jag 
ska även ta hänsyn till elevperspektivet, varje individs enskilda svårigheter och personlighet. 
Jag ska inte tro att jag vet, för det jag vet är bara grunden, som Ted uttrycker sig. 
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6. Diskussion 

I denna del diskuteras metoden för studien. Här diskuteras även det resultat studien kommit 
fram till kopplat till syfte och frågeställningar, detta vävs ihop med tidigare forskning samt 
speciallärarens uppdrag. 

6.1 Metoddiskussion 
Mitt syfte med studien var att utifrån en livsberättelse angående läs- och skrivsvårigheter 
undersöka en elevs upplevelser av och reflektioner kring det stöd eleven fått i skolan i läs- och 
skrivsituationer. Valet föll på livsberättelseintervjuer eftersom jag ville att elevens egna ord 
och tankar skulle få styra intervjun, det var inte i första hand mina ord som skulle styra.  

En nackdel med en intervjuguide som inte är helt styrd är att intervjun lätt kan komma ifrån 
ämnet samt att man även kan komma in på känsliga saker som kan vara svåra att hantera. Jag 
hade i intervjusituationen med mig Johanssons (2005) råd. Hon betonar att hur jag mötte min 
intervjuperson och vad som hände under mötet är frågor som rör den specifika rollen som 
forskare och det ansvar jag har för den etiska aspekten som är kopplad till min studie.  
I intervjuguidens utformning valde jag en modell av Rosenthal (2003) där jag under intervjun 
kunde ge mig själv en möjlighet att styra in eleven på det specifika område jag var intresserad 
av, området som handlade om läs- och skrivsvårigheter. Jag plockade ut intressanta ord och 
områden och bad Ted att berätta mer. Detta skapade ett samtal med stort fokus på Ted och det 
han berättade. Jag blev under intervjuns gång både uppfylld och berörd av berättelsen vilket 
Ted säkert kunde se på mina ansiktsuttryck, mina nickningar och höra på mina olika tonfall 
när jag la in små uppmuntringar att berätta vidare. Detta kan ha påverkat intervjutillfället både 
positivt och negativt anser jag. Positivt på så sätt att hans ord är viktiga för mig, att jag tycker 
att han är klok och att det uppmuntrat honom att berätta vidare. Negativt på ett sätt att han 
uppfylls av negativa känslor under samtalet. Johansson (2005) menar att mötet mellan 
intervjuaren, som professionell lyssnare, och intervjupersonen ser olika ut. En av de viktigaste 
aspekterna av en muntligt framförd berättelse är samspelet mellan den som berättar och den 
som lyssnar. Min intervjuguide upplever jag har varit inbjudande och fungerat väl. Jag testade 
den i en pilotintervju och tyckte att den skapade livsberättelser utifrån ett valt perspektiv, läs- 
och skrivsvårigheter. Jag har inte reviderat den under studiens gång. Jag har i detta arbete fått 
med mig en positiv och givande upplevelse av att genomföra intervjuer. Jag har även fått med 
mig en metod som jag upplever är användbar i min roll som speciallärare. Jag är, med andra 
ord, mycket nöjd med mitt val av metod.  
 
Jag har funderat på hur jag hade kunnat skapa livsberättelser på annat sätt och kommit fram 
till att det är svårt. I metoden finns inbyggt att vi skulle sitta i samma rum för att vi skulle 
skapa berättelsen tillsammans. Jag tror dock att jag hade kunnat genomföra liknande intervju 
via skype eller telefon även om det kanske inte skulle uppstå samma känslor som när man 
sitter i samma rum. Något som däremot skulle vara intressant är att sätta ihop två elever med 
ungefär samma yttre omständigheter. I mitt fall två killar i samma ålder, med liknande 
uppväxtvillkor och med dyslexidiagnoser där de skulle berätta sin livshistoria för varandra 
med mig som observatör. Skulle det skapas andra berättelser då? Det skulle det såklart göra 
eftersom livsberättelser är något man skapar tillsammans. Kanske skulle det leda till att det 
kom fram fler tankar och jämförelser mellan lärare, metoder och relationer till medmänniskor. 
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Vad har jag inte kunnat svara på på grund av den valda metoden är hur Teds studieresultat 
utvecklats i samband med hur han upplevt stödet i skolan. 
 
Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet går det inte att se på Teds berättelse utan att 
blanda in mig själv i den. Det är jag som har bett honom berätta och som satt rubriken på 
innehållet, det är även jag som har valt ut de ord han ska berätta mer om. Jag valt ut vilka 
delar av livsberättelsen som ska presenteras och analyseras i min studie. Det innebär att jag 
påverkar resultatet med mina val. Jag har valt ut vad som ska skrivas fram och gjort min 
tolkning av det. På detta sätt är berättelsen skapad av oss båda med språket som verktyg. Jag 
är medveten om att jag inte i så stor utsträckning skrivit om Teds berättelse i resultatet och att 
det kan få en karaktär av rådata. Jag valde att göra så eftersom han är så verbal och så 
medveten om sig själv. Detta är ett sätt för mig att levandegöra Ted och att bjuda in läsaren i 
livsberättelsen. Jag har även lagt in många citat för att hans egna ord ska komma fram för att 
läsaren ska kunna göra sina egna tolkningar av berättelsen. Jag har inte utmanat hans 
berättelse genom att ge honom andra perspektiv, det ingick inte i min intervjuguide att 
ifrågasätta. Min avsikt med intervjun var att lyssna på det han valde att berätta. Jag har 
återkommit till honom för ytterligare en intervju. Jag har då pratat om det han sagt vid tidigare 
intervju med honom samt varit noga med att fråga om han känner sig nöjd med det som 
kommit fram. Han har vid något område förtydligat sig och jag har formulerat om mig 
tillsammans honom för att han ska känna sig rätt tolkad. Denna process såg jag var viktig för 
honom. Jag upplevde att han kände sig nöjd med bekräftelsen och min spegling av hans 
berättelse och det var viktigt för mig. Detta är något vi skapat tillsammans utifrån hans ord.  
 
Min teoridel var till en början svår för mig att skriva. Innan jag hade ett resultat blev den just 
bara en naken teori. När jag skrev mitt resultat började teorin att leva för mig. Jag förstod vad 
som stod bakom orden i teorin när jag började lyssna på och skriva ner Teds berättelse. 
Tillexempel var han tydlig med att diagnosen förändrade hans syn på sig själv och hans 
skolgång vilket ligger i linje med socialkonstruktionismen – att med språket begreppsliggöra. 
Med facit i hand skulle jag kanske väntat med att skriva teoridelen tills jag hade ett resultat att 
teoretisera.  
 
Svagheten med min studie är att det endast är en elevs berättelse som kommer fram. Styrkan, 
är dock, en kunskap om att alla erfarenheter inte ska generaliseras utan att varje elev, och 
varje livsberättelse, är unik. Vi som arbetar i skolan måste våga se människorna bakom 
svårigheterna och deras berättelser. En annan styrka är att tidigare forskning, som presenteras 
i bakgrunden, kommit fram till många liknande resultat och att både min och tidigare studier 
visar att elevens egen röst är viktig för att nå framgång både kunskapsmässigt och 
känslomässigt.  
 
En fråga som man, enligt Pérez Prieto (2006), kan ställa är om Teds minnesbilder så många år 
efteråt stämmer överens med det som skedde. Det är möjligt att hans berättelse är en 
tillrättalagd konstruktion. Det har jag inte någon möjlighet att svara på utifrån den studie jag 
genomfört. Den är heller inte intressant utifrån frågeställningen eller utifrån det perspektiv 
studien är skriven ur. Oavsett vad någon annan skulle berätta, ur sitt perspektiv, är det som 
kommer fram i denna studie Teds erfarenheter och hans förståelse av sin dyslexi och de 
stödinsatser han fått. Det som presenteras är det han väljer att berätta i intervjusituationen.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Ted har gett en fyllig och rik livsberättelse kring dyslexi. I hans berättelse framkommer 
upplevelser av och reflektioner kring hans dyslexi, av skolan samt av det stöd han fått där.  
 
Ted är tydlig med att det är viktigt för honom att förstå sig själv och hur han fungerar i 
relation till stöd i skolan. Han tycker att det är självklart att han ska vara med och bestämma 
eftersom det är han som vet bäst hur han fungerar. Detta stämmer bra överens med vad 
tidigare forskning presenterar (Kirwan & Leather, 2011; Nielsen, 2011). Där framkommer att 
det är viktigt för elever att lärare lyssnar på dem och ser dem som individer. Wennås Brante 
(2013) lägger även till att förståelsen för sig själv och de svårigheter eleverna upplever även 
har påverkan på utformningen av effektiva inlärningssituationer. Enligt Kirwan och Leather 
(2011) handlar det främst om att hitta vad som fungerar bra för den enskilde eleven och vad 
som behövs för att ta emot effektivt stöd. I min studie pratar Ted om hinder, hjälpmedel, 
tempo, tid, stöd och resultat när han pratar om sig själv. Han har många begrepp som har en 
innebörd för honom och som hjälper honom i skolan. Detta beskriver Pirttimaa m.fl. (2015) 
som menar att elever som får individuella lösningar övervinner hinder. Ted sätter ord på sina 
tankar vilket gör att han själv kan styra sitt stöd och det blir lättare för personalen i skolan att 
ge honom rätt stöd. Detta stämmer också överens med Kirwan och Leather (2011) resultat om 
att elever vill uppmuntras till att ta en egen roll i utformningen av sitt lärande och det skapar 
en förmåga hos eleven att arbeta självständigt. Ted sätter ord på känslor, tankar, arbetssätt, 
metoder och hjälpmedel. Detta skapar ett självförtroende som gör att han vågar gå till lärarna 
om de inte kommer till honom. Även om diagnosen dyslexi har ett och samma namn varierar 
effekterna för olika elever, menar Wennås Brante (2013). Ted är medveten om sina starka och 
svaga sidor vilket underlättar för honom i utformningen av stöd i skolan.  
 
Gibson och Kendall (2010) skriver om elever som inte fått dyslexidiagnos och med det inte 
full förståelse för sina svårigheter. Denna studie stämmer väl överens med Teds berättelse. 
Eleverna i Gibson och Kendalls studie, såväl som Ted, har innan diagnosen mött brist på stöd 
och förståelse. Båda parterna delar även uppfattningen att elevers negativa självuppfattning 
har en inverkan på prestationen. Enligt Fouganthine (2012) upplevs dyslexidiagnosen olika av 
elever, den kan vara positiv eller negativ. Ted ser den endast som positiv, han tvivlar inte på 
diagnosen utan har tagit på sig rollen som dyslektiker fullt ut. Han presenterar inte några 
tankar om det Fouganthine menar om att framgångsrik läsinlärning kan bero på många 
faktorer; lärarens förutsättningar att möta elevers olika behov eller förmåga att behärska olika 
metoder och material. Fouganthine tar upp att diagnosen kan avlasta eleven från skuldkänslor 
samt om acceptans för svårigheterna från omgivningen. Detta kan vara tänkbara orsaker till 
att Teds upplevelse är positiv; han får en förklaring till att han inte är ointelligent samt att han 
beskriver att hans föräldrar tog till sig dyslexin som förklaringsmodell. Till detta kommer 
även att han upplevde att stödet från skolan blev bättre. Tidig diagnostisering stödjs av 
Kirwan och Leather (2011) som menar att det skapar medvetenhet och minskar potentiella 
problem i utbildning i senare skede i livet.  
 
Blackman (2011) och Pirttimaa m.fl. (2015) tar upp vad som underlättar elevers lärande, de 
kallar det lärarstrategier eller lärarskicklighet. Detta talar även Ted om, han föredrar till 
exempel att få redogöra för sina kunskaper och åsikter muntligt och han uppskattar om lärare 
är flexibla vilket stämmer bra överens med dessa studier. Pirttimaa m.fl. skriver även att 
tekniska hjälpmedel är ett framgångsrikt stöd. Ted har kommit fram till att en iPad är ett stort 
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stöd för honom i hans undervisning i alla ämnen. Pirttimaa m.fl. tar specifikt upp handstilen 
och Ted tar i sin berättelse upp han har stort stöd av det tangentbord han har till sin iPad. 

Upplevelsen av stöd kan uppfattas väldigt olika (Kirwan & Leather, 2011; Rowan, 2010). En 
del elever upplever att de kommer att behöva stöd hela livet, andra strävar efter att vara 
självständiga. Ted befinner sig bland dem som inte vill ha för mycket stöd utan vill vara 
självständig. Stöd som iPad med tillhörande tangentbord, flexibla lärare och veckovisa 
studiestödsamtal leder till att Ted kan bedriva sina studier på ett självständigt sätt. Det bidrar 
till att han mår bra, trivs och har ett bra självförtroende. Jag jämför det stöd Ted har i skolan 
med det som Rowan (2010) kallar positivt stöd. Det uppfattas av eleverna som välorganiserat 
och framgångsrikt och leder till en känsla av att lyckas och utvecklas. Jag uppfattar även Teds 
erfarenheter av stöd i undervisningen på det sätt som Kirwan och Leather (2011) beskriver 
det, om stödet upplevs som nära till hands bidrar det till en känsla av framgång hos eleven. 
 
Att skolarbete kräver mycket tid för elever med dyslexi är ett gemensamt resultat för flera av 
tidigare studier (Kirwan & Leather, 2011; Pirttimaa m.fl., 2015; Nielsen, 2011; Rowan, 2010). 
Ted berättar att allt tar så mycket längre tid för honom än för hans klasskompisar. Han 
berättar även att om får han den tid han behöver påverkar det hans resultat positivt. Tidigare 
studier tar upp att tiden kan vara en avgörande faktor för en elev med dyslexi. Även här finns 
en individuell faktor om vad den extra tiden går till för varje enskild elev men framför allt 
handlar det, enligt tidigare studier, om att inte bli stressad av skolarbetet.  
 
Ted ger klara besked när han berättar vad han tycker är viktigt för en lärare som dagligen 
möter elever i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi att veta; lärare ska inte tro att de vet hur 
det är att ha dyslexi. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska man, om man vill veta hur 
människor uppfattar sin värld, prata med dem. Enligt mig är det svårt att få syn på elevers 
erfarenheter, tankar och åsikter om man inte frågar dem. Min önskan är att speciallärare i 
varje nytt elevärende kring läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi inte tar det direkta och 
omedelbara för givet som Berger och Luckmann (1991) beskriver socialkonstruktionismen. 
Det gäller att få syn på så många parametrar som möjligt som kan påverka eleven för att vi 
ska kunna ge stöd på bästa sätt.  
Här finns kärnan i min studie, ta inte definitioner av dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter för 
givna, utforska även elevens upplevelse av styrkor och svagheter. Jag jämför detta med 
elevers önskan om ett individuellt bemötande som Nielsen (2011) skriver om. Metoder som 
forskats fram kanske inte passar alla elever, ta in alla de inblandades upplevelse av 
metoden/hjälpmedlet/bemötandet för att på bästa sätt kunna möta svårigheterna. Ted tänker 
även ett steg längre när han säger att jag ska prata med föräldrarna om jag inte lyckas få 
eleven att berätta om tankar och upplevelser. Som speciallärare ska jag även ta hänsyn till 
föräldrarnas kunskaper och erfarenheter om sitt barn. Wennås Brante (2013) och Rowan 
(2010) tar i sina studier upp att om elever med dyslexi har ett starkt föräldrastöd är det av stor 
betydelse för dem. 
Med ett socialkonstruktionistiskt synsätt på läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi blir det, 
enligt min tolkning, naturligt att ifrågasätta det som kan kännas självklart i samband med 
specialundervisning. Socialkonstruktionismens syn på att lära sig om tillexempel livet genom 
att begreppsliggöra det, i Teds fall om svårigheter och stöd, syns tydligt i Teds berättelse. Han 
använder flera av de begrepp som lärare ofta använder och han har gjort dem till sina egna.  
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Svårigheter med att läsa och skriva påverkar hela människan, det syns i tidigare studier 
(Kirwan & Leather, 2011; Pirttimaa m.fl., 2015; Nielsen, 2011; Rowan, 2010; Wennås 
Brante, 2013) och även i denna. Att skapa livsberättelser kring valda aspekter av sitt liv är en 
givande metod som jag kommer att ha god användning av i mina möten med elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Att be dem berätta om något specifikt, plocka upp deras tankar och be dem 
berätta mer, är en metod som jag kommer använda i samtal med elever men även med 
vårdnadshavare och lärarkollegor. I dessa samtal kommer de tankar som för tillfället ligger 
närmast personen fram. Tankar som kan vara viktiga pusselbitar i pedagogiska utredningar 
och i utformning av stöd, både allmänt och specialpedagogiskt.  
Dyslexidiagnosens betydelse i denna studie överraskade mig. Ted lägger stor vikt vid den i sin 
berättelse, han återkommer ofta han till att diagnosen har varit avgörande för honom, en 
vändpunkt. Överraskande är också att ålder inte påverkar erfarenheterna, alla åldrar beskriver 
liknande svårigheter. Nielsen (2011) visar att alla elever, från nybörjare till vuxna, har 
liknande erfarenheter och är fullt kapabla att berätta om sin egen situation samt att de är värda 
att lyssna på. Elevers berättelser spelar en avgörande roll för resultatet av deras kunskaper 
men även för deras mående och inställning till skolan och vidare studier.  
 
Mina resultat är inte revolutionerande, jag blir både glad och ledsen av dem. Jag blir glad av 
elevers förmåga att berätta och ledsen över att trots att kunskaper finns upplever elever 
fortfarande tidsbrist och misslyckande i skolan.  
 
Jag vill lyfta fram att det inte framkommer behov av någon annorlunda och särskild 
undervisning för elever med dyslexi. Det är inte avancerade metoder eller dyra hjälpmedel 
som får en elev som Ted att må bra i sin skolgång, det visar tidigare studier och även denna. 
Pirttimaa m.fl. (2015) menar tillexempel att elevers första prioritet i stöd handlar om 
förändringar i miljön, tillgång till förberedande material eller tydliga instruktioner, 
metakognitiva strategier, alternativa metoder att visa sina kunskaper eller tekniska 
hjälpmedel. Kirwan och Leather (2011) tar upp individuellt bemötande, Rönnlund (2011) om 
att få vara med att påverka och sist men inte minst, tid, som tas upp av flera forskare 
(Pirttimaa m.fl., 2015; Nielsen, 2011; Rowan, 2010; Wennås Brante, 2013). Ted berättar inte 
om särskilda träningstillfällen som varit givande eller om läromedel eller annat som varit till 
stor hjälp. Jag har, som forskarna ovan, kommit fram till att det viktigaste ligger i elevens 
upplevelse av stödet samt förståelse för sig själv. När en elev förstår sig själv samt har 
förmågan och möjligheten att göra sin röst hörd skapas en framgångssaga. Tidigare 
presenterade studier och denna visar att elever har behov av att bli lyssnade på och bekräftade 
som människor. Ett bemötande som jag anser alla elever i skolan ska få – oavsett om man har 
svårigheter eller inte. Alla människor har sina berättelser, både vuxna och barn, och alla har 
rätt till det bemötandet som här presenteras för elever med dyslexi. Ett sådant bemötande 
leder till en inkluderande verksamhet och enligt presenterade artiklar även ett bättre mående 
och bättre inlärning.  

6.3 Förslag på vidare forskning och slutord 
Min studie har gett mig stora kunskaper, många tankar och flera frågor. I en 
livsberättelsestudie kommer endast ett perspektiv fram. Självklart blir jag under arbetets gång 
nyfiken på hur Teds berättelse ser ut från ett annat perspektiv, tillexempel från hans föräldrar 
eller de lärare som mött honom under hans skolgång, både före och efter dyslexidiagnosen. 
Hur har de jobbat för att möta honom i hans svårigheter och hur såg de på den vändpunkt som 
är så tydlig för honom?  
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Det har varit en framgång för Ted att förstå sig själv samt att utveckla ett språk för att sätta 
ord på sina tankar och känslor. I detta arbete syns vikten av språket samt betydelsen av att 
föra kvalificerade samtal. Förslag på vidare forskning är att undersöka detta ur ett 
lärarperspektiv. Hur använder speciallärare kvalificerade samtal med elever i läs- och 
skrivsvårigheter för att hitta väl fungerande stödåtgärder? Hur vävs elevernas åsikter och 
erfarenheter in i design av extra anpassningar och särskilt stöd? Hur ser sådana samtal ut och 
hur ska de organiseras för att ha en god effekt på eleven?   
 
Jag är stärkt i att mitt favoritord berätta, efter en hel termins arbete, är en bra utgångspunkt i 
samtal. Det är svårt att inte bli berörd av en elevs kloka ord, i detta fall Teds berättelse. Enligt 
examensförordningen för speciallärare (SFS, 2011) ska jag i min roll som speciallärare låta 
arbetet genomsyras av empati och ett intresse för eleven. Det handlar för mig om att se 
elevens tankar som en viktig del av mitt arbete samt väva ihop det med professionella 
kunskaper, forskning och beprövad erfarenhet. Ett arbetssätt som innehåller alla dessa delar 
vet jag har goda förutsättningar för att skapa väl fungerande undervisningssituationer för 
elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.  
 
Denna studie är ett bidrag till att skapa förståelse för hur en elev med dyslexi kan tänka och 
känna kring sig själv och sin skolgång. Den bidrar också till att visa att stödinsatser kring läs- 
och skrivsvårigheter och dyslexi bör organiseras med hänsyn till elevens enskilda behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Detta för att stödet ska få bästa möjliga effekt både 
kunskapsmässigt och känslomässigt – vilket jag tror ligger i allas intresse i arbetet med elever 
i svårigheter.  
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Bilaga 1 
 

Medgivandestöd, elev 
 
Till dig som går på X gymnasium. Ett examensarbete om elevers egna berättelser 
om läs- och skrivsvårigheter och erfarenheter av stöd i skolan. 
 
Hej, 
 
Jag heter Anette Aronsson och studerar till speciallärare, språk- läs- och skrivutveckling, på 
Karlstads universitet. Jag står nu inför uppgiften att skriva examensarbete och av den 
anledningen kontaktar jag dig för att fråga om du vill vara med i min studie. 
 
Jag har fått tillåtelse av rektor, XX samt handledare, XX att genomföra en studie på X 
gymnasium. Innan sportlovet önskar jag att prata med dig för att samla data till mitt arbete. 
Jag är intresserad av dina egna tankar och erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter samt av 
det stöd du fått i skolan. Jag kommer, i enskilt samtal, att låta dig berätta din historia om detta.  
 
Det är helt frivilligt för dig att delta och du kan när som helst välja att dra dig ur utan negativa 
följder. De data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete och ingen 
obehörig kommer att få tillgång till den. När arbetet är klart, i juni, kommer all data att 
förstöras. Namn på platser, barn, lärare och skolor kommer att bytas ut. Det färdiga 
examensarbetet kommer att finnas tillgängligt vid Karlstads Universitets bibliotek.  
 
För att kunna genomföra studien behöver ditt tillstånd att få prata med dig. Om du accepterar 
att delta vill jag att du fyller i talongen och lämnar den till XX så snart som möjligt. 
 
Tack för att du hjälper mig och andra lärare att få bättre förståelse för elever i läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Vänliga hälsningar 
Anette Aronsson, xxx-xxx xx xx 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag vill delta i studien om elevers erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter samt stöd i skolan. 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
 
___________________________________________________________________________
Underskrift  
      
 
 
  



 

 

 
 Bilaga 2 
 

Medgivandestöd, vårdnadshavare 
 
Till föräldrar med barn på x gymnasium. Ett examensarbete om elevers egna berättelser 
om läs- och skrivsvårigheter och erfarenheter av stöd i skolan. 
 
Hej, 
 
Jag heter Anette Aronsson och studerar till speciallärare, språk- läs- och skrivutveckling, vid 
Karlstads universitet. Jag står nu inför uppgiften att skriva examensarbete och av den 
anledningen kontaktar jag Er. 
 
Jag har fått tillåtelse av rektor, XX, samt handledare, XX, att genomföra en studie på X 
gymnasium. Innan sportlovet önskar jag att samtala med Ert barn för att samla data till mitt 
arbete. Jag är intresserad av elevens egna tankar och erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter 
samt av stöd de fått i skolan. Jag kommer, i enskilt samtal, att låta Ert barn berätta sin historia 
i detta ämne.  
 
Det är helt frivilligt för Ert barn att delta och det kan när som helst välja att dra sig ur utan 
negativa följder. De data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete och 
ingen obehörig kommer att få tillgång till den. När arbetet är klart, i juni, kommer all data att 
förstöras. Namn på platser, barn, lärare och skolor kommer att bytas ut. Det färdiga 
examensarbetet kommer att finnas tillgängligt vid Karlstads Universitets bibliotek.  
 
För att kunna genomföra studien behöver jag tillstånd från Er att samtala med Ert barn. Ert 
barn har muntligt, till XX, medgivit att de vill delta i samtalet. Om Ni ger medgivande till att 
Ert barn deltar i studien ber jag Er att fylla i talongen och lämna till XX så snart som möjligt. 
 
Tack för Er hjälp att bidra till ökad förståelse för elever i läs- och skrivsvårigheter.  
 
Vänliga hälsningar 
Anette Aronsson, xxx-xxx xx xx 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag ger mitt medgivande till att mitt barn får delta i studien gällande elevers erfarenheter av 
läs- och skrivsvårigheter samt stöd i skolan. 
 
_______________________________________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
 
___________________________________________________________________________
Underskrift  
 
  



 

 

Bilaga 3 
 
 
 
Intervjuguide, livsberättelse 
 
Fas 1, inledning till fri berättelse 
Jag har jobbat som lärare i 20 år. Jag har lärt mig att alla elever jag träffar är olika och att alla 
har en egen berättelse om sig själva. Du och jag sitter här för att du har upplevt läs- och/eller 
skrivsvårigheter. Jag vill att du berättar för mig om hur det har varit för dig i skolan, som är en 
plats där man läser och skriver mycket, och om det stöd du har fått kring läsning och 
skrivning.  
 
 
Fas 2, frågor till informanten som genereras ur den fria berättelsen  

-‐ Du nämnde X, kan du berätta mer om det? 

-‐ Hur skulle du beskriva X? 

 
Fas 3, uppmuntran till berättelse utifrån mitt specifika syfte 
Jag möter elever varje dag i skolan som tycker att det är svårt att läsa och skriva. Berätta för 
mig vad hur du tycker att jag ska möta dem, hur jag ska tänka, göra och stötta.  
 
 
Avslutning 
Är det något mer du vill ta med i din berättelse? Känner du att du har gett en bild som 
stämmer bra överens av dig själv i intervjun? Hur har du upplevt intervjun? 
 
För mig har det varit viktigt och meningsfullt att lyssna på dig. Tack för att du har berättat din 
historia och för att jag har fått ta del av alla dina kloka tankar. Det är värdefullt för mig som 
lärare att veta hur elever tänker.  
Är det något du undrar över som du vill fråga mig? 
 
 


