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Abstract 
The purpose of this study is to try to find an understanding of a dyslectic student´s meeting 

with the English language, both in and out of a school context, and how the story about this 

meeting becomes part of a young person´s identity construct. The questions asked are: what 

does the student tell about her meeting with English as a second language in school? What 

does the student tell about her meeting with English outside of a school context? How does an 

identity construct appear in this story about learning English? 

The study is a life story study and is based on a social construction perspective where identity 

is seen as something changeable and in constant construct. A life story interview was 

conducted with one upper-secondary school student with dyslexia.  

The results of the study show a young student´s journey from an initially difficult learning 

situation to becoming a successful upper-secondary student. The story gives a picture of 

second language learning in agreement with resent research, but also of how L2 learning is 

enhanced by the student’s interest for the language outside of a school context. In this story 

about English as a second language an identity construct also appears as the student moves 

away from being categorized as a poor learner due to dyslexia, towards being a successful 

learner with high grades. 

The conclusion drawn from this study is that students’ own stories about their school 

experiences can provide important information about how second language learning should be 

organized to better suit students with dyslexia. Also that stories about second language 

learning can hold information about how schools tend to categorize students with dyslexia, 

and how a student actively can reconstruct that category and instead position herself as a 

successful student by succeeding in learning English as a second language.   
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att försöka förstå en elev med dyslexis möte med engelska, både i 

och utanför skolan, och hur berättelsen om detta möte blir del i elevens identitetskonstruktion. 

Studien utgår från tre frågeställningar; Vad berättar eleven om mötet med engelska i skolan? 

Vad berättar eleven om mötet med engelska utanför skolan? Hur framträder ett skapande av 

en skolidentitet i denna berättelse om engelska? 

Studien är en livsberättelsestudie med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som 

utgångspunkt där identitet ses som något ständigt pågående och föränderligt. 

Livsberättelseintervjun utfördes med en elev på gymnasiet med dokumenterad dyslexi samt 

högt betyg i engelska. 

Resultaten av studien visar en elevs upplevelse av vägen från en inledningsvis svår 

skolsituation till en framgångsrik avslutning på gymnasiet, via ämnet engelska. Elevens 

berättelse ger en bild av en engelskundervisning som går att koppla till den forskning som 

finns i ämnet men som ytterligare förstärks av elevens eget intresse för och koppling till 

engelska utanför skolmiljön. I denna berättelse om engelska skapas dessutom en bild av en 

elevs identitetsutveckling från att vara en elev med svårigheter till att vara en framgångsrik 

elev med höga betyg på gymnasiet. 

Slutsatsen av studien är att elevers egna berättelser om sin skolsituation kan bidra till att ge 

oss viktig information om hur språklärande kan utformas för att bättre passa elever med 

dyslexi. Även att en berättelse om språklärande kan innehålla information om hur skolan 

bemöter och kategoriserar elever med dyslexi och hur en elev själv aktivt kan motarbeta den 

kategoriseringen genom att vara framgångsrik i ämnet engelska och på så sätt skapa en 

alternativ identitet.  

 

Nyckelord 

dyslexi, engelska, andraspråkslärande, identitet, lärstrategier, motivation, framgångsfaktorer, 

livsberättelse  
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1 Inledning 

Under mina år som lärare i svenska och engelska, i både grundskolan och på gymnasiet så har 

jag kommit i kontakt med elever med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som 

både föredrar och presterar bättre i ämnet engelska än i ämnet svenska. När jag har pratat med 

eleverna om detta och frågat dem varför det förhåller sig så här, har jag ofta fått diffusa svar 

av typen; engelska är roligare eller engelska är lättare, men också svar som: jag läser mycket 

på engelska eller jag spelar ofta spel på engelska. När min egen son som också han har 

dyslexi, visade samma tendenser så blev jag mycket nyfiken på fenomenet.  

Detta fenomen har även uppmärksammats av Ingvar Lundberg och Louise Miller-Guron 

(2000) som utförde en studie vid en gymnasieskola i Göteborg efter att de fått indikationer 

från lärare att vissa elever med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hellre läste 

texter på engelska än på svenska. Dessa elever menade att det var lättare att läsa på engelska 

och några av dem hade högre betyg i ämnet engelska än i ämnet svenska. Enligt Lundberg och 

Miller-Guron (2000) så går detta fenomen tvärt emot en stor del av den forskning som finns 

kring andraspråkslärande och elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi, vilken säger att 

läs- och skrivsvårigheter på modersmålet även ger läs- och skrivsvårigheter vid 

andraspråkslärandet.  

Vad är det som gör eller bidrar till att vissa elever med dyslexi bryter mot den gängse bilden 

av andraspråkslärande och därmed lyckas bra i ämnet engelska i skolan? Någonting händer 

med de här eleverna, men vad? 

Som lärare hoppas jag att en bidragande faktor är den undervisning eleverna fått i engelska 

och att den bidragit till en positiv lärmiljö. Men genom det jag sett hos min son verkar inte det 

vara hela förklaringen. Han var väldigt tydlig med att det i första hand var dataspelandet som 

gjorde att han och hans kompisar pratade engelska med varandra; de är dataspelare och spelar 

med andra över hela världen och då blir språket engelska. Kan det då vara någon sorts 

koppling till världen utanför skolan som ger dessa elever en ingång till det engelska språket? 

Många av dagens ungdomar är aktiva nätanvändare både via olika sociala medier och genom 

till exempel spelsiter. En möjlighet är att den kategori elever som jag uppmärksammat under 

mina år som lärare får tillgång till engelska språket via just nätanvändningen. Det som 

möjligen talar emot det är det faktum att på nätet kommunicerar man genom att läsa och 

skriva, vilket också är det som elever med dyslexi har svårigheter med.  

En annan förklaring skulle kunna vara att internet är en miljö där ungdomar kan känna att de 

inte bedöms efter samma kriterier som i skolan och att de därför vågar använda sina 

språkkunskaper där. Om man som elev hamnar i något som upplevs som utanförskap i 

skolmiljön, som att vara en elev med läs- och skrivsvårigheter, så skulle det kunna vara så att 
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det då blir viktigt att hitta en roll eller identitet i en miljö utanför skolan.  Att bli en duktig 

spelare eller frekvent användare av sociala medier blir då ett sätt att visa för sig själv att man 

kan vara framgångsrik och därmed ett sätt att stärka sin självbild.  

Men är då detta en viss kategori elever eller kan alla agera så här? Och gäller detta fenomen 

bara ämnet engelska? Handlar det om språklärande eller om att hitta en roll man trivs med? 

Identitet och tillhörighet är viktiga aspekter i de flesta unga människors liv och att hitta sin 

roll eller identitet i ett samhälle som värderar läs- och skrivförmåga högt, är inte självklart 

enkelt om man har dyslexi. Om vi på allvar vill skapa en skola för alla så är elevernas 

upplevelser av sin skolgång viktiga berättelser att ta del av, och i synnerhet 

framgångsberättelser.   

Oavsett vad detta fenomen handlar om så upplever jag dess natur som väldigt positivt. Dessa 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi presterar höga resultat i ett ämne som av naturen 

fokuserar på just de delar som dyslektiker har svårigheter med, nämligen läsning och 

skrivning. Som blivande speciallärare med inriktning på språk-, läs, och skrivutveckling ser 

jag det som ytterst viktigt att ta del av deras berättelser vilka kan ge mig viktig information 

om hur undervisningen för elever med dyslexi kan utvecklas och förbättras, men också om 

hur bemötandet av elever med dyslexi kan utvecklas och förbättras.  

I både skollagen och i läroplanerna finns många fina formuleringar om vad skolan 

respektive specialläraren ska göra men inte så mycket om hur. Hur vänder man en elevs 

negativa erfarenheter till något positivt? Hur låter man alla elever växa i sin egen takt 

efter egna förutsättningar? Om de vackra orden ska ha någon betydelse måste vi studera 

framgångsrika elever och inte bara vara nöjda med att de finns. Med denna studie hoppas 

jag kunna bidra med att gå från vad till hur genom att lyssna på en framgångsrik elev med 

dyslexi som berättar om sina erfarenheter av mötet med engelska.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att via en berättelse om mötet med engelska, både i och utanför 

skolan, försöka förstå hur detta möte bidragit till att en elev med dyslexi utvecklat och 

konstruerat en positiv skolidentitet. 

1.1.1 Frågeställningar 

För att kunna uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Vad berättar eleven om mötet med engelska i skolan? 

 Vad berättar eleven om mötet med engelska utanför skolan? 

 Hur framträder ett skapande av en skolidentitet i denna berättelse om engelska? 
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2 Bakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras engelskans roll i skolan och i vårt samhälle, samt relevanta 

skrivningar ur styrdokumenten. Därefter diskuteras begreppet identitet kopplat till skolan. 

Eftersom engelska som språk har något av en särställning i Sverige så kommer jag i denna 

rapport att använda mig av benämningen andraspråk när jag menar engelska, istället för 

främmande språk.  

2.1 Engelska 

En av utgångspunkterna för denna studie är det engelska språkets höga status i Sverige, dels 

som ett viktigt skolämne och dels som ett språk med stor påverkan på så väl vår vardag som i 

mer professionella sammanhang. Engelska som skolämne har funnits i Sverige sedan 1800-

talet (Brissmar, 2004) och från början var engelska ett tredje främmande språk som kom efter 

både tyska och franska. Det tog ett kvarts sekel av diskussioner och utredningar innan 

engelska infördes som första främmande språk i realskolan 1946 (Brissmar, 2004). 

Enligt rådande läroplan läser svenska elever engelska i minst sex år i grundskolan och därefter 

minst två på gymnasiet (Skolverket, 2011). För att ta steget från grundskolan till gymnasiet 

måste en elev ha med sig minst betyget E i engelska och på samma sätt måste eleven nå minst 

betyget E i två av gymnasiets tre engelskkurser om hen vill söka vidare till någon typ av 

eftergymnasial utbildning. Engelska tillhör ett av de ämnen som kallas 

gymnasiegemensamma, vilket innebär att även på yrkesprogrammen måste eleverna läsa 

minst engelska 5. För de elever som läser ett studieförberedande program är både engelska 5 

och 6 obligatoriska kurser (Skolverket, 2011).  

Detta gör ämnet engelska till ett av de viktigare i skolan och ställer höga krav på att alla 

elever når målen, även de elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det visar även på 

den stora betydelse som vi som nation lägger i att alla ska kunna behärska och använda det 

engelska språket. I inledningstexten till kursplanen till ämnet engelska för gymnasieskolan 

kan man läsa följande formulering som vittnar om denna betydelse: 

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, 

utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och 

kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan 

dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för 

olika sätt att leva. (Skolverket, 2011) 

Engelska är inte bara ett viktigt skolämne utan utgör även en naturlig del av vår vardag och vi 

stöter på språket i många olika privata och mediala sammanhang (SOU 2002:27). En stor del 

av film och musikutbudet är på engelska och dessutom tillhör Sverige ett av de få länder som 

inte dubbar TV-program och film vilket bidrar ytterligare till en högexponering av språket. 

Det betyder i sin tur att just våra ungdomar som är stora konsumenter av både film och musik 

har tillgång till engelska dagligen.   
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Att engelska i hög grad används i professionella sammanhang både inom näringsliv, forskning 

och eftergymnasiala studier vittnar dessutom om att det finns en förväntan på höga kunskaper 

i engelska på en relativt avancerad och akademisk nivå (SOU 2002:27). Detta och den höga 

exponeringen av engelska i vardagen bidrar som jag ser det till att engelska är ett statusspråk. 

Ett språk som ger dig tillgång till både populärkulturen och den akademiska världen.   

2.2 Styrdokument 

Enligt svensk skollag så har alla barn och ungdomar i Sverige rätt att gå i skolan, oavsett var i 

landet man bor eller hur ens hemsituation ser ut. Skollagen säger också att syftet med 

utbildningen är att eleverna ska inhämta kunskaper samt att utbildningen ska ta hänsyn till 

elevers olika behov. Vidare står där i kap. 1, § 4 att eleverna ska ges möjlighet att utvecklas 

till ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (SFS, 

2010:800) och att skolan ska ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära.” (SFS, 2010:800). 

Detta tolkar jag som att skolan är en arena där alla barn och ungdomar inte bara har rätt att 

lära sig saker, utan också en arena där elevers olika behov och förutsättningar inte ska vara ett 

hinder vid kunskapsinhämtningen. Alla barn och ungdomar har med andra ord rätt att lära sig 

saker i sin takt och på sitt eget sätt. Det betyder att skolan är skyldig att se till att alla barn och 

ungdomar inhämtar kunskap när de tar del av utbildningen, det är det som är utbildningens 

syfte (Skolverket, 2011). Dessutom har alla elever rätt att få utvecklas i sin egen takt och de 

ska dessutom ges förutsättningar för att utveckla en lust att lära.  

I läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet kan man läsa följande: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper.( Skolverket, 2011, s.8) 

Denna formulering säger att skolan inte bara ska ta hänsyn till alla elevers olika behov utan att 

undervisningen ska anpassas efter dessa olika behov. För att utbildningen ska kunna anpassas 

efter eleven och inte tvärtom så krävs bland annat att skolan och dess lärare känner väl till alla 

elevers olika behov. Det i sin tur ställer höga krav på lärare som undervisar många olika 

elevgrupper under en vecka.   

Vidare så hittar jag följande formulering i den nya läroplanen för gymnasieskolan som kom 

2011:  

Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna ska bli 

medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta 

ska syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan 

inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva 

och på framtiden. (Skolverket, 2011:8) 
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I denna formulering ställs inte bara krav på att eleverna ska ges möjligheter att växa som 

individer eller att de ska utvecklas efter sina individuella förutsättningar och ha en positiv 

inställning till lärande, utan de ska dessutom ges möjligheten att ”återskapa en sådan 

inställning” (Skolverket, 2011) om de trots alla goda intentioner från skolan, har med sig 

negativa skolerfarenheter. Det positiva ska alltså inte bara främjas utan det negativa ska 

även aktivt mot- och omarbetas.  

Vidare så ska jag som speciallärare enligt examensbeskrivningen kunna: 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter på individnivå i olika lärmiljöer, och  

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt 

stöd. (SFS 2007:638) 

Det betyder att jag ska kunna både hitta och undanröja eventuella hinder för elevers 

lärande. Jag ska agera både på individ-, grupp-, och organisationsnivå för att skapa 

positiva lärmiljöer, och individanpassa arbetssätt för elev i behov av särskilt stöd.  

Precis som Hjörne och Säljö (2013) diskuterar så är skolan en samhällsinstitution som är 

styrd av en begränsad tillgång till bland annat ekonomiska, pedagogiska och tidsmässiga 

resurser. I praktiken betyder det att alla elever inte kan få vilken utbildning de vill eller 

obegränsat med stöd om de så behöver. Det står i skarp kontrast till de formuleringar som 

presenterades ovan. 

 

2.3 Skola, identitet och norm 

Denna studie utgår från den socialkonstruktionistiska tanken att identitet skapas när vi 

interagerar med vår omvärld och att identitetsskapandet därför ska ses som något ständigt 

pågående och föränderligt (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009; Janks, 2010; Johansson, 

2005). Alla nya sammanhang, både kulturella och språkliga som vi hamnar i bidrar till att 

bygga på vår identitet genom att vi lär oss förstå och tolka nya ord, koder och förhållningssätt. 

Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Husk & Slotte-Lüttge (2012) diskuterar det 

faktum att tvärt emot socialkonstruktionismens tankar så ser vi människor ofta i vardagen på 

identitet som något fast och bestående, och att vi därför tenderar att konstruera kategorier 

vilka vi sedan tillskriver olika bestämda egenskaper, som till exempel att kvinnor är känsliga 

eller att män är tystlåtna (Sahlström m fl, 2012). Sedan placerar vi människor vi möter i dessa 

”identitetskategorier” (Sahlström m fl, 2012) för att lättare kunna förstå dem och deras 

beteende. Baserat på det resonemanget så kan i ett skolsammanhang en sådan 

identitetskategori vara att vara en elev med dyslexi.  

Goldstein-Kyaga & Borgström (2009) hävdar att utan identitet kan vi inte leva eftersom en 

medvetenhet om var vi befinner oss i ett kulturellt och socialt sammanhang är nödvändigt för 
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att se någon mening med livet. De menar vidare att bli tilldelad en identitet är att bli någon 

och att detta i grunden bör ses som något positivt då det bekräftar oss. Jag ansluter mig till 

tanken att vi inte kan leva utan identitet och att vi blir bekräftade när vi blir tilldelade en 

identitet, men jag menar också att den bekräftelsen inte enbart är positiv. Den är snarare 

kopplad till det värde som i ett specifikt sammanhang läggs i den specifika identiteten. Att 

vara en elev med dyslexi är att bli tilldelad en identitet och att därmed också bli bekräftad. 

Men i en skolkontext så betyder inte nödvändigtvis denna bekräftelse något positivt.  

Hornstra, Denessen, Bakker, van den Bergh och Voeten (2010) diskuterar lärares attityder till 

begreppet dyslexi och dessa attityders eventuella påverkan på elevers skolresultat. De menar 

att det finns en klar risk för stigmatisering av elever med dyslexi kopplat till lärares negativa 

inställning till begreppet (Hornstra et al, 2010). Kopplar vi denna tanke till resonemanget om 

fasta identitetskategorier så kan det innebära att kategorin elev med dyslexi inte bara blir en 

bestående identitetskategori, utan även att denna bekräftelse blir kopplad till något negativt.   

På samma sätt diskuterar Janks (2010) hur olika delar av vårt samhälle utgår ifrån olika 

normerande tankesätt. Som exempel tar hon upp språket där det finns exempel på hur en 

språklig norm, sjuksköterska, kräver ett förtydligande, manlig sjuksköterska, för att undvika 

förvirring då normen bryts. Detta normerande tankesätt kopplar jag även till skolans värld. 

Där finns det som jag ser det en norm att utgå ifrån; ett sätt att vara som räknas som det 

normala och på vilket skolan grundar sig och utifrån vilken elever bedöms. Normen säger att 

någon gång under de första skolåren ska eleverna knäcka läs- och skrivkoden, det vill säga att 

de ska kunna läsa och skriva, annars avviker de från normen. 

Ett tydligt exempel på denna norm och hur stark den faktiskt är förankrad i skolan fick jag när 

jag sökte elever att intervjua till denna studie. I mailkonversationen mellan två lärare på en av 

skolorna jag kontaktade dök följande formulering upp som svar på frågan om hen kunde tipsa 

om elever med dyslexi och högt betyg i engelska: ” (…) Jag ska försöka, men med den 

kombinationen…”. Kombinationen jag efterfrågade sågs tydligen som ovanlig och borde 

därför också vara svår att hitta. 

I skolans värld är det inte ovanligt att elever beskrivs i kategorier som identifierar dem som 

elever med inlärningssvårigheter av olika slag (Hjörne & Säljö, 2013). Men Hjörne och Säljö 

(2013) menar också att det i det sammanhanget är viktigt att skilja på aktiviteterna att lära och 

att studera. Att lära är något alla gör i olika sammanhang och olika miljöer men att studera 

och passa in i skolmiljön är delvis något annat. Som elev utsätts du för många krav på just din 

roll som elev, förutom att du ska kunna ta till dig kunskaper och färdigheter. En av 

utgångspunkterna för min studie är att många elever nog har svårt att leva upp till de 

förväntningar omgivningen har på dem gällande skolframgångar, men huruvida det handlar 

om allmänna svårigheter att lära är jag mer tveksam till.  

  

När utgångspunkten är att identitet är något som är socialt konstruerat av deltagarna i ett 

sammanhang, så innebär det att det går att få syn på identitetsskapandet via samtal 
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(Sahlström, m fl, 2012), och att identitetskonstruktionen händer i sampel med andra. Det 

innebär att vi omdefinierar oss själva med jämna mellanrum tillsammans med omgivningen. 

På så sätt kan en person beskrivas med hjälp av flera olika sociala kategorier vilket betyder att 

kategorierna pojke, ljushårig, sportig, storstadsbo och dyslektiker alla kan beskriva samma 

person.  

Kategoriernas relevans avgörs sedan av sammanhanget och situationen. I skolan möter barn 

både andra barn och vuxna och konstruerar sin identitet i samspel med dem (Sahlström et.al, 

2012). Skolan är en viktig arena för socialisation eftersom vi spenderar så stor del av vår 

uppväxt där men skolan är också en samhällsinstitution och en miljö med ett eget språk och 

med egna koder vilket medför att de som vistas i skolan också bygger på den egna identiteten 

genom att vara där och interagera med andra.  

Min studie bygger på ovan nämnda antaganden om att identitet är en föränderlig och 

pågående process som vi skapar i interaktion och kommunikation med andra (Janks, 2010). I 

det sammanhanget är språket en viktig del. Språket hjälper oss att både kommunicera och 

interagera med andra, samt att skapa berättelser om den verklighet vi lever i (Johansson, 

2005). Men den bygger också på antagandet att man kan bli tilldelad en identitet och därmed 

bekräftad som del i ett socialt sammanhang. Dock kan inte denna bekräftelse ses som positiv i 

alla sammanhang. I skolans värld kan elever identifieras som elever med dyslexi vilket i den 

kontexten inte odelat uppfattas som positivt.   

Studien bygger också på antagandet att man därmed kan vara med och påverka och förändra 

sin identitet, att man kan omkonstruera den, och att en elev därmed själv kan vara delaktig i 

skapandet av den egna skolidentiteten. I det här sammanhanget betyder det att i den berättelse 

eleven i min studie berättade för mig om sitt förhållande till engelska, beskrev hon inte enbart 

sitt möte med engelska utan hon konstruerade också en identitet.   
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3 Forskningsgenomgång 

 

Detta avsnitt belyser tidigare forskning inom området, uppdelat i tre underrubriker: språkliga 

svårigheter, språklig framgång samt elevfokus: motivation, identitet och kontroll. I delar av 

forskningsgenomgången kommer förkortningen L1 att användas i betydelsen första språk och 

L2 i betydelsen andraspråk. 

3.1 Språkliga svårigheter 

En stor del av den forskning som finns om andraspråkslärande för elever med dyslexi visar att 

svårigheter på förstaspråket ofta ger svårigheter även på andraspråket (Lundberg & Miller-

Guron, 2000). En anledning till detta kopplar man till engelskans djupa ortografi1. 

I linje med det utförde Lindgren och Laine (2011) en studie vid Åbo Universitet där de 

studerade läs- och skrivförmågan i två inhemska språk (svenska och finska) samt ett 

främmande språk (engelska) hos flerspråkiga studenter med respektive utan dyslexi. 

Studenterna hade antingen svenska eller finska som modersmål och hade studerat det andra 

inhemska språket samt engelska i skolan. Studien bestod av ett antal läs- och skrivtest som 

utfördes individuellt vid två olika tillfällen (Lindgren & Laine, 2011) och därefter 

analyserades felen utifrån olika aspekter.  

Resultaten visade att gruppen med dyslektiker både läste långsammare och gjorde fler fel i 

både skriv- och läsövningarna, än kontrollgruppen men också att elevgruppen hade jämn 

läshastighet på finska men stor variation i antal fel (Lindgren & Laine, 2011). Detta tror 

författarna har att göra med att finska är ett ortografiskt grundare språk än både svenska och 

engelska. Engelska var det språket som ställde till mest problem för gruppen med dyslexi, 

vilket också författarna kopplar till engelskans djupare ortografi (Lindgren & Laine, 2011). 

Författarnas slutsats är att läs- och skrivproblematik i kombination med ett ortografiskt djupt 

språk så som engelska, försvårar lärandet av det nya språket (Lindgren & Laine, 2011). 

Även Hamada och Koda (2008) har i sin studie undersökt kopplingen mellan modersmålets 

ortografi och andraspråkets ortografi. Då andraspråkslärandet är kopplat till fonologisk 

förmåga i första språket medför det att vid stor ortografisk skillnad mellan L1 (modersmål) 

och L2 (andra språket) blir svårigheterna större vid överföring eller utnyttjandet av L1 

förmågorna (Hamada & Koda, 2008). Hamada och Kodas (2008) studie tittade på lärandet av 

engelska av koreanska och kinesiska studenter, där koreanskan ortografiskt anses ligga närmre 

engelskan är kinesiskan.  

Resultatet visade att de koreanska studenterna avkodade både snabbare och mer korrekt än de 

kinesiska studenterna, vilket enligt författarna kan härledas till att koreanska och engelska har 

                                                 

1 Relationen mellan ett språks skrivtecken och dess språkljud. 
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fler ortografiska likheter än kinesiska och engelska har. Forskarnas slutsats är att vid lärande 

av ett nytt språk som ortografiskt ligger nära modersmålet så har studenterna stor hjälp av god 

avkodningsförmåga i L1, vilket också leder till god förmåga att lära sig och att minnas ord på 

det nya språket. Förutom det påpekar författarna att en hög exponering av det nya språket är 

viktigt för lärandet (Hamada & Koda, 2008).   

Sparks, Patton, Ganschow, Humbac & Javorskys (2008) har i sin studie följt studenter över en 

10-årsperiod för att hitta indikatorer på hur väl andraspråkslärandet går i jämförelse med 

förstaspråkskunskaperna. De lutar sig mot en lång rad forskare som hittat tydliga samband 

mellan ett välutvecklat förstaspråk och framgångsrikt lärande av ett andraspråk, samt vise-

versa (Sparks, m fl, 2008).  De menar vidare att förstaspråksförmågorna ligger som grund för 

andraspråkslärandet, och att vara säker på läsning och stavning på första språket är kopplat till 

lärandet av andra språket, så kallad cross-linguistic transfer, och att detta fenomen fungerar 

över tid från lågstadieålder till högstadiet.  

Resultaten i Sparks, Patton, Ganschow, Humbac & Javorskys (2008) studie visade att cross-

linguistic transfer ägde rum även efter att ett antal år gått mellan L1 och L2 lärandet, och att 

L1 förmågan återspeglades i L2 förmågan. Men författarna konstaterade också att resultaten 

inte var enhetliga eftersom de visade att det tydligt fanns andra faktorer som spelade in än de 

som undersökningen mätte (Sparks m fl., 2008). Resultaten visade också att muntlig färdighet 

på L2 var viktig för läsförståelsen, i takt med att eleverna blev säkrare på L2. Forskarnas 

slutsatser är att L1 färdigheter är viktiga för L2 lärande även över tid, att tydlig undervisning i 

L2´s ortografi och fonologi är viktig, och att det är viktigt att låta L2 elever läsa och 

exponeras för mycket text på L2 för att öka ordförråd, flyt och grammatik. 

3.2 Språklig framgång 

Lundberg och Miller-Gurons (2000) undersökning på unga vuxna (17-35 år) i Göteborg hade 

som utgångspunkt att en del elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplevde att det var 

lättare att läsa på engelska, dvs. sitt andra språk, än på svenska. Då detta krockade med den 

gängse uppfattningen att andraspråkslärandet är starkt kopplat till hur bra man lyckas med sitt 

modersmål (Lundberg & Miller-Guron, 2000), ställde de frågan: hur och i vilket sammanhang 

är det möjligt att läsning på andra språket upplevs som lättare av svenska elever med dyslexi?  

Slutsatsen av deras studie var att det finns dyslektiker som upplever att det är lättare att läsa 

på andraspråket (engelska) än på svenska och att dessa elever också de facto läser bättre på 

engelska än på svenska. Det betyder i sin tur att när dyslektiker börjar studera ett nytt språk så 

behöver inte det innebära att de får problem med läsningen i det nya språket (Lundberg & 

Miller-Guron, 2000).  

I Berninger, Lee, Abott och Brezniz (2013) studie är målet att hitta framgångsrika 

undervisningsmetoder för stavnings- och avkodningsproblem hos elever med dyslexi. Två 

elevgrupper i årskurs 4-9 , samtliga med dyslexi, fick ta del av ett arbetssätt som inriktades 

mot stavning för att underlätta läsning och skrivning. Fokus låg på att träna fonem-grafem 
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relation samt ortograf och morfem, men även läs- och skrivstrategier samt motivationshöjande 

övningar ingick (Berninger, et al., 2013). 

Resultaten visade att samtliga elever i bägge grupperna ökade resultatmässigt, men eleverna 

blev duktiga på olika saker. Slutsatsen blev att stavningsövningar ger resultat för elever med 

dyslexi, och att öva upp stavningen ger positiv effekt även på läsning och skrivning 

(Berninger, et al, 2013).   

Sundqvist och Sylvén (2014) har i sin studie tittat på hur engelska utanför klassrummet 

påverkar språklärandet. Studien är utförd på årskurs 4 elever i Sverige för att studera deras 

spelvanor/mediavanor i relation till engelska. Eleverna fick skriva dagbok över sina 

internetvanor samt svara på frågor om attityd och förmåga i engelska.  

Sundqvist & Sylvéns (2014) studie tar avstamp i den forskning som finns kring 

andraspråkslärande där kopplingar kan göras mellan informell kontakt med engelska utanför 

skolan och elevprestation, som till exempel att ungdomar/barn som spelar dataspel är mindre 

oroliga över att behöva prata engelska än klasskamrater som inte spelar, och att ordförrådet 

blir bättre hos elever som spelar dataspel (Sundqvist & Sylvén, 2014). Men också i det faktum 

att engelska språket har en speciell status eller position i Sverige då vi i hög utsträckning 

utsätts för språket i många sammanhang, ex film, tv, musik och spel men även i företag och 

högre utbildning. 

Denna studie visade att eleverna i snitt spenderade mer än dubbelt så mycket tid på engelska 

utanför skolan som i skolan (Sundqvist & Sylvén, 2014). Pojkar i högre grad än flickor 

använde engelska på internet genom att de spelade spel, medan flickornas tid på nätet ägnades 

mer åt sociala medier och därmed kommunicerade de i högre grad på svenska. Den elevgrupp 

som lade mest tid på att spela spel på engelska var också den grupp som var minst orolig för 

att säga fel när de skulle prata på engelska, ingen i den gruppen bedömde sina 

engelskkunskaper som dåliga och de använde sig i större utsträckning av fungerande 

strategier så som omformulering när de skulle uttrycka något på engelska som de inte hade 

ord för. 

Även Hamada och Koda (2008) vars forskning visar att L2 lärandet är beroende av en elevs 

förmåga på förstaspråket, påpekar att hög exponering av L2 har positiva effekter på lärandet. 

De positiva effekterna av hög exponering av målspråket diskuterar även Sparks, Patton, 

Ganschow, Humbac & Javorsky (2008) och de menar att i takt med att eleverna exponeras för 

mer och mer av andraspråket i takt med att de blir duktigare på det, så kan man inte utesluta 

att läsförmågan handlar om en andraspråksläsförmåga. 

3.3 Elevfokus: motivation, identitet och kontroll 

Barden (2014) utförde sin studie på en grupp engelska elever med dyslexi där han lät 

eleverna skapa en egen Facebooksida för att använda som lärplattform för dem själva samt 

som informationssida om dyslexi för andra elever (Barden, 2014). Bardens utgångspunkt är 

att begreppet dyslexi bör diskuteras utifrån tanken att dyslexi enbart finns eftersom vårt 
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samhälle är uppbyggt av och beroende av text, och därmed också läs- och skrivförmåga. 

Därför menar han att dyslexi inte ska ses som en funktionsnedsättning utan snarare som en 

oförmåga att tolka just text, där en person med dyslexi har andra tolkningspreferenser, 

exempelvis bilder. Det blir extra viktigt att då bygga på de förmågorna och Barden (2014) 

menar att hans studie visar just detta. 

Eleverna i studien upplevde Facebook som en lärplattform som gav dem möjligheter att lära 

på deras egna villkor. Dels genom att de snabbt kunde ställa frågor och få svar, då deras 

klasskamrater och lärare alltid var uppkopplade på just Facebook, och dels genom att de 

kunde titta tillbaks på konversationer de haft på Facebook angående olika skolrelaterade 

frågor och därmed agerade Facebook som ett extra minne för eleverna (Barden, 2014). Vidare 

fanns all information om inlämningsdatum alltid tillgänglig och läraren kunde dessutom länka 

till filmer, bildspel, intervjuer och olika texter för att ge eleverna tillgång till en bred repertoar 

av information. Denna information kunde eleverna sedan ta del av vid upprepade tillfällen 

samt att de kunde välja det medium som passade dem bäst.  

Bardens (2014) slutsats är att sociala medier så som Facebook kan vara till stor hjälp för 

elever med dyslexi, eftersom det ger eleverna en möjlighet att lära på sitt sätt utifrån de 

förmågor som de själva besitter. Det i sin tur hjälper till att skapa en mer jämställd 

lärandesituation vilket får positiva effekter för elever med dyslexi. 

Blacks (2006) studie tittar på hur användandet av en nätbaserad fanfictionsite kan vara ett 

forum där elever med annat modersmål än engelska kan utveckla sina språkkunskaper i 

engelska. I studien diskuterar hon också att dessa internetforum hjälper ungdomar att skapa 

populära internetidentiteter via skrivandet. Black (2006) utgår i sin studie från tanken att 

identitet är föränderlig och kan konstrueras över tid.  

Black (2006) konkluderar att många samhällsinstitutioner så som skolan tenderar att 

positionera deltagare i socialt konstruerade roller. I skolan handlar dessa roller ofta om vilken 

typ av elev en person är, kopplat till dess förmågor. I kontrast diskuterar Black (2006) det hon 

kallar erövrade identiteter vilka hon menar är identiteter som individer själva aktivt 

konstruerar i samspel med andra personer. 

Den elev Black (2006) beskriver i sin studie använder ett fanfictionforum för att genom sitt 

skrivande där skapa en identitet som tillät henne vara en annan person än den andraspråkselev 

hon definierats som i skolan.     

Wennås Brantes (2013) ville i sin intervjustudie kartlägga hur elever själva upplever/upplevde 

sina lässvårigheter orsakade av dyslexi i relation till kunskaper de behövde för att fortsätta 

sina eftergymnasiala studier. Studien tar sin utgångspunkt i att dyslexi är en bred diagnos som 

fungerar olika hos olika personer och därför bör dessa olikheter också kartläggas och 

uppmärksammas. Många elever med dyslexi upplever att de har dåligt självförtroende i 

akademiska sammanhang, vilket kan kopplas till dålig självbild. Många elever upplever en 

viss befrielse när de får diagnosen dyslexi eftersom det ger en förklaring till svårigheterna 
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som inte har med deras intelligens att göra, och många elever upplever att de inte får 

möjlighet att visa vad de kan eftersom förståelsen för deras svårigheter är låg. 

Eleverna i studien berättade att de upplevde att läsa och skriva ungefär lika svårt, med vissa 

individuella skillnader. Andra likheter var att de upplevde att de haft mycket support och stöd 

av sina föräldrar samt att tid är en försvårande faktor då de ofta upplevde att de hamnade i 

tidsbrist vid just läsning (Wennås Brantes, 2013). Två av respondenterna sa också att de 

upplevde engelska som lättare att läsa än svenska. Detta kopplar de till motivation; den ene 

till att spela spel och den andre till att läsa fantasy på engelska. Andra skillnader var att två av 

eleverna hade bra studieresultat och höga betyg, vilket de kopplar till stöttande föräldrar samt 

möjligheten att gå i en vanlig klass och inte bli placerad i en speciell grupp på grund av 

dyslexin (Wennås Brantes, 2013). 

Eleverna i studien är medvetna om sina svårigheter men upplever inte att de har några 

speciella strategier för att hantera dem, förutom att få extra tid vid läsning (Wennås Brantes, 

2013). De har också stort behov av kontext vid läsning för att öka läsförståelsen. Positivt har 

varit att läsningen utvecklats då de tvingats läsa långa och svåra texter, vilket förmodligen 

beror på ett ökat ordförråd. Störst hjälp har de dock haft av sina föräldrar. Slutsatsen är att 

dyslexi tar sig stora individuellt olika uttryck vilket lärare måste vara medvetna om och ta 

hänsyn till. Bara då kan stödet individualiseras och inriktas på elevernas starka och svaga 

sidor så att alla elever kan lyckas, inte bara de med ett starkt föräldrastöd (Wennås Brantes, 

2013). 

På samma sätt tar Burden och Burdetts (2005) studie sin utgångspunkt i vad elever med 

dyslexi själva ser som bidragande faktorer till akademisk framgång. Studien utgår från 

intervjuer med elever vid en specialskola för ungdomar med dyslexi, kring deras egna tankar 

om hur dyslexin påverkar dem själva och deras skolresultat (Burden & Burdett, 2005). 

Intervjuerna innehöll frågor om inställningen till dyslexi, inställningen till den egna förmågan 

och upplevelsen av att kunna kontrollera sin situation; faktorer som enligt forskarna hänger 

ihop och är viktiga för att skapa en god självbild. Skolan där studien utfördes är framgångsrik 

både akademiskt men även sportsligt då många av eleverna är framgångsrika inom olika 

idrotter (Burden & Burdett, 2005). 

Burden och Burdetts (2005) studie resulterade i tre fokusområden: inlärd hjälplöshet, 

depression och upplevd kontrollfokus (locus of control) det vill säga om eleverna upplevde att 

de själva har möjlighet att påverka sina liv eller inte (Burden & Burdett, 2005). Samtliga 

resultat var övervägande positiva. Eleverna upplevde liten grad av inlärd hjälplöshet eller 

depression kopplad till dyslexin och bemötandet av den samma, samt relativt hög 

kontrollfokus; elevernas interna kontrollfokus var hög. Forskarna menar att man tydligt kan 

dra paralleller mellan elevernas positiva tänkande och skolans framgångsrika akademiska 

resultat, men menar ändå att det behövs ytterligare forskning som tittar specifikt på vad som 

händer i just denna lärmiljö (Burden & Burdett, 2005).  
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3.4 Sammanfattning 

I forskningsgenomgången framgår att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på första språket ofta 

ger läs- och skrivsvårigheter även på andra språket (Lindgren & Laine, 2011; Hamada & 

Koda, 2008; Sparks, m fl, 2008). I motsats till detta står Lundberg och Miller-Gurons (2000) 

undersökning vilken visar att det finns elever med dyslexi som är duktigare på att läsa på 

engelska än på svenska.  

Berninger, Lee, Abott och Brezniz (2013) visade i sin studie att organiserad stavningsträning 

för elever med dyslexi ger positiva effekter på läsningen och flera forskare (Sundqvist & 

Sylvén, 2014; Hamada & Koda, 2008; Sparks, m fl, 2008) menar att hög exponering av 

målspråket är gynnsamt när man ska lära sig ett andra språk så som engelska. 

I de studier som utgår från elevernas perspektiv och erfarenheter lyfts andra faktorer fram som 

viktiga för framgång eller motgång. Barden (2014) visar på fördelarna av att använda ett 

nätbaserat medium som Facebook i undervisningen tillsammans med elever med dyslexi, där 

de själva blir aktiva deltagare och kan tillägna sig kunskaper på annat sätt än via text. 

Sundqvist och Sylvén (2014) lyfter fram de positiva effekterna på språklärandet via 

nätbaserade spel och Black (2006) de positiva effekterna på både språkutveckling och 

identitet kopplat till nätbaserade fanfictionforum.  

Wennås Brantes (2013) visar i sin studie vikten av föräldrarnas stöttande roll, motivation och 

en inkluderande studiemiljö, och Burden och Burdetts (2005) studie visade på vikten av en 

god självbild hos elever med dyslexi, vilket de bland annat kopplar till elevernas känsla av att 

kunna påverka sin egen situation (locus of control).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet belyser studiens övergripande teoretiska ansats; livsberättelsen vilken i sin tur utgår 

från ett socialkonstruktionistiskt synsätt. 

4.1 Socialkonstruktionism 

Den vetenskapliga teori som genomsyrar livsberättelseansatsen är det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Perspektivet utgår från tanken att den verklighet vi 

lever i och den kunskap vi besitter är socialt situerad (Berger & Luckman, 1991). Därmed 

menar Berger och Luckman, (1991) att verklighet och kunskap är kopplad till specifika 

sociala kontexter. Vad som avses med kunskap är dessutom kopplat till vad som anses vara 

kunskap i ett specifikt samhälle vid en specifik tid, och all mänsklig kunskap utvecklas, 

överförs och upprätthålls genom sociala situationer (Berger & Luckman, 1991).  

Berger och Luckman, (1991) menar att även språket fyller en viktig funktion inom 

socialkonstruktionismen. Språket vilket ursprungligen använts vid kommunikation ansikte 

mot ansikte, används även i andra situationer eftersom språket tillåter oss att berätta om ett 

oändligt antal ämnen och situationer i vilka vi inte nödvändigtvis är närvarande (Berger & 

Luckman, 1991). På så sätt blir språket ett medium genom vilket vi kan återskapa händelser 

och erfarenheter. Dessa händelser och erfarenheter kan vi sedan via språket och föra vidare till 

kommande generationer.  

Berger och Luckman (1991) menar också att identitet formas genom sociala processer, och att 

identitet står i dialektisk relation till samhället. Identitet blir således obegriplig om den inte 

kontextualiseras.   

Elevens skolberättelse kan därför utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt ses som en 

situationsbunden version av hennes skolerfarenhet (Pérez Prieto, 2000). På så sätt kan man se 

den berättelse som ligger till grund för den här studien som skapad av en elev i en speciell 

kontext. Hon är en framgångsrik gymnasieelev med dyslexi som berättar om sina 

skolerfarenheter kopplade till engelska. Detta berättar hon för mig som är både lärare, 

forskare och vuxen. Hon påverkar sitt berättande och väljer vad hon vill att jag ska veta och 

jag påverkar det hon berättar genom att uppfatta hennes berättelse utifrån de erfarenheter jag 

har med mig. 

4.2 Narrativ teori 

I alla tider har människan berättat historier för varandra. Det muntliga berättandet kom långt 

innan skriftspråkets intåg och handlar inte bara om att återge något som hänt utan bör också 

ses som kunskapsbärande (Johansson, 2005). I modern vetenskap har man länge sett på 

berättandet som en primitiv kunskapsform då den aldrig kunnat leva upp till de 

kunskapskriterier som säger att kunskap är sann, absolut och objektiv. Detta har dock under 

senare tid förändrats delvis för man börjat anta att vi genom berättandet skapar vår sociala 

verklighet. Det blir då viktigt att undersöka vad det är vi gör när vi berättar; argumenterar, 
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förklarar, förnekar, samt hur vi genom berättandet skapar personliga och sociala identiteter 

(Johansson, 2005). 

På så sätt kan man se den berättelse som ligger till grund för denna studie som något 

kunskapsbärande. En berättelse som både bär kunskap om personen berättelsen handlar om 

men också kunskap om den miljö och verklighet ur vilken berättelsen härrör. Med andra ord 

ger berättelsen kunskap både om den elev som i min studie berättar om sitt möte med 

engelska, och om den miljö, i skolan och utanför skolan, som berättelsen bottnar i. Pérez 

Prieto (2012) menar att genom att titta bakåt och reflektera över det vi varit med om ägnar vi 

oss åt berättelsekonstruktion Att på detta sätt binda samman episoder ur våra liv till en 

berättelse är centralt för vår självförståelse och meningsskapande (Pérez Prieto, 2012). 

Då narrativ teori är en ung teori inom samhällsvetenskapen så finns det få entydiga 

definitioner på vad en berättelse eller narrativ egentligen är (Johansson, 2005). Aristoteles var 

först att definiera kriterierna för en berättelse utifrån hans teorier om diktkonsten, och han 

menade att en berättelse måste ha en början, en mittdel och ett slut. Det betyder att en 

berättelse är en sammanhängande sekvens av händelser, där första händelsen är kopplad till 

den sista. Det medför att både tid (temporalitet) och orsakssammanhang (kausalitet) är 

nödvändiga kriterier. Ytterligare ett kriterium är koherens, dvs att berättelsens olika delar 

måste hänga ihop för att bli begripliga (Johansson, 2005). 

Enligt narratologen Gerard Genette som är en central person inom litteraturvetenskaplig 

narrativ teori, bör man se termen narrativ utifrån tre olika aspekter; berättelse, narrativ och 

berättande (Johansson, 2005). Med begreppet berättelse syftar Genette på vad som finns i en 

berättelse för att den ska kallas berättelse, alltså innehållet i berättelsen. Begreppet narrativ 

syftar till hur berättelsen förmedlar sitt innehåll, alltså själva strukturen, och begreppet 

berättande syftar till vem som berättar för vem. Det sistnämnda är den sociala handlingen och 

enligt Genette även den äldsta. 

Denna studie utgår från berättelsen som något som innehåller både aspekter av tid och 

kausalitet. När och var berättelsen utspelar sig och hur de olika delarna relaterar till varandra 

blir därför viktigt. Studien utgår också från att berättande är en social handling och därmed 

blir både eleven som berättare och jag som lyssnare viktiga komponenter.  

4.3 Livsberättelse 

En livsberättelse är ”den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda aspekter av 

sitt liv.” (Johansson, 2005: s.23). I livsberättelseforskning används berättelser för att skapa 

förståelse kring människors liv, hur människor skapar mening i sina liv och hur människor 

skapar identitet (Johansson, 2005). När eleven i den här studien berättar om hur engelska 

språket slog rot i hennes tillvaro blir den berättelsen en del i livsberättelsen om henne själv 

vilken hon skapar medan hon berättar. På så sätt kan man säga att hon blir både författare och 

huvudperson på samma gång. 
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En viktig del är just tillbakablickandet, retroperspektivet, att man berättar om något som hänt 

och reflekterar över detta (Wigg, 2009). Det viktiga i livsberättelseforskning är inte huruvida 

det berättade är sant eller att den intervjuade minns exakt vad som hände vid ett specifikt 

tillfälle, utan livsberättelser är ett sätt att förstå människors liv så som de själva upplevt det 

och minns det. Vid berättandet återger vi inte bara det vi minns utan vi skapar även bilder av 

oss själva. Dessa bilder ger både omgivningen och oss själva en uppfattning om hur och vilka 

vi är.  Berättelserna ger insikt och kunskap om människors minnen, tankar och upplevelser av 

de strukturer som omger oss, och om hur vi upplever att våra liv hänger ihop (Wigg, 2009).  

De upplevelser som eleven i min studie berättar om behöver således inte vara helt korrekta 

minnesbilder av en specifik situation. Det viktiga i detta sammanhang är att det hon berättar 

att hon har upplevt, uppfattas som sant av just henne och i den kontext där händelsen 

utspelade sig. Att hon på så sätt använder berättande för att skapa en bild av den person som 

hon upplever att hon är och som hon vill uppfattas som vid det tillfället som vårt samtal äger 

rum.    

Livsberättelseintervjuer kan utföras på olika sätt, dels genom att forskaren ber deltagarna att 

berätta hela sin livsberättelse eller genom att be dem fokusera på en specifik period i livet 

(Johansson, 2005). Alternativt kan man be dem berätta om en specifik relation, en viss roll 

eller ett visst område av livet. I denna studie ligger fokus på att forskningsdeltagaren skall 

berätta om den period i livet då hon kom i kontakt med ämnet engelska, i skolan och utanför.  
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5 Metod 

För att få ett tydligt elevperspektiv på studien fokuserar denna studie på elevens egen 

berättelse om mötet med ämnet engelska. Till studien har valts en narrativ metod vilket är ”en 

metod som används för att samla in och analysera muntliga eller skriftliga berättelser.” 

(Johansson, 2005). I detta sammanhang handlar det om en muntlig berättelser kring en aspekt 

ur en människas liv.  

Enligt Kvale (1997) är intervjuer speciellt lämpliga ”när man vill studera människors syn på 

meningen hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra 

och utveckla deras perspektiv på sin livsvärld.” (Kvale, 1997:100).  Eftersom det är just det 

upplevda som är utgångspunkten i min studie så valde jag att göra en intervju. För att ge 

deltagaren så stor möjlighet som möjligt att skapa en berättelse så valde jag att genomföra en 

semistrukturerad intervju kring ett specifikt tema; mötet med ämnet engelska i och utanför 

skolan.  

Jag formulerade ett fåtal öppna frågor (bilaga 1) för att bjuda in eleven till berättandet vilka 

sedan följdes upp med spontana frågor under berättandets gång. Mitt mål var att undvika att 

styra samtalet och därför vill jag inte vara alltför styrd själv av förberedda frågor utan försöka 

vara så följsam som möjligt. På så sätt kunde jag anpassa följdfrågor efter elevens berättande 

istället för tvärtom. 

Både Riessman (2008) och Johansson (2005) diskuterar att för att skapa goda förutsättningar 

för berättelser så måste man som forskare släppa kontrollen och följa berättarens väg, ”(…) 

following participants down their trails.” (Reissman, 2008). Att släppa kontrollen och följa 

berättaren är svårt eftersom jag som forskare har en tanke om vad jag vill få fram ur intervjun. 

Jag fokuserade därför så mycket som möjligt att släppa mina egna önskemål eller förutfattade 

meningar om vad jag tror eller hoppas att hon ska säga. Det finns alltid en risk att jag trots det 

styr berättandet, genom att inte följa upp vissa trådar som jag borde nystat vidare i utan istället 

rikta samtalet åt ett specifikt håll genom att ställa en specifik fråga. 

5.1 Urval 

Min studie baserar sig på en gymnasieelevs berättelse om mötet med engelska i och utanför 

skolan. Eleven i studien är vid tillfället 18 år och går andra året på gymnasiet. Då syftet med 

intervjun är att få eleven att berätta om sitt möte med engelska i retroperspektiv så valde jag 

att vända mig till elever på gymnasieskolan vilka har den största delen av sin skoltid bakom 

sig. Det medför att gymnasieelever kan se tillbaks och berätta om de delar av sin utbildning 

som de tycker haft stor påverkan på dem själva som individer.  

Eftersom min studie inte hade gått att genomföra utan att jag kommit i kontakt med rätt elever 

så var detta något av ett orosmoment för mig. Därför tog jag vid ett tidigt skede kontakt med 

en speciallärare på en gymnasieskola i kommunen där jag jobbar för att få klart för mig om 
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den elevkategori som jag efterlyste överhuvudtaget skulle gå att få tag på. Specialläraren 

förmedlade ganska omgående namnet på två elever som uppfyllde de kriterier jag satt upp.  

Därefter kontaktade jag eleverna via mail, i vilket jag också beskrev syftet med min studie, 

och vi bokade ett första möte. Vid detta först möte dök bara en av eleverna upp och det var 

också hon som sedan deltog i studien. Vid detta tillfälle fick jag också möjlighet att träffa 

elevens programrektor och fick klartecken från henne att genomföra intervjun. Då eleven i 

fråga är myndig behövdes inget godkännande från föräldrarna men eleven fick information 

om studien både muntlig och skriftligt (bilaga 2). 

Ursprungligen var min tanke att intervjua två elever, men när jag genomfört den första 

intervjun bestämde jag mig för att bara intervjua en elev och istället samtala med den eleven 

vid två olika tillfällen. Anledningen till det var att elevens berättelse på ett naturligt sätt 

innehöll de delar min studie är tänkt att titta på men saknade samtidigt en djupare reflektion 

över hur det hon berättat påverkat henne själv, vilket var det jag ville komma åt. Därför valde 

jag bort att samtala med ytterligare en elev, och valde istället att genomför ett andra samtal 

med den första eleven för att fördjupa samtalet vilket bland andra Reissman (2008) 

förespråkar.   

Eleven jag intervjuat har en dokumenterad dyslexidiagnos sedan 11-12 års ålder. Detta är för 

studien ett viktigt kriterium då syftet är att försöka förstå hur eleven trots en dyslexidiagnos 

nått höga resultat i ämnet engelska och vad det i förlängningen haft för påverkan på henne 

själv. Därför valde jag dessutom att ha ”högt betyg i engelska” som ett kriterium eftersom ett 

betyg ger en fingervisning om elevens förmåga i just det ämnet. Denna elev hade vid tillfället 

betyget A i engelska och gick dessutom på samhällsprogrammet med speciell språkinriktning 

engelska. 

5.2 Genomförande 

Den första intervjun utfördes i ett litet grupprum på elevens skola. För att hjälpa eleven att 

berätta hade jag gjort en mycket enkel tidslinje som hon kunde ha som stöd i sitt berättande. 

Jag hade förberett ett fåtal öppna frågor för att i största möjliga mån undvika att lägga mig i 

elevens berättande och för att undvika att styra henne via frågor. Samtalet som tog 25 minuter, 

spelades in och transkriberades i sin helhet.  

Inför det andra samtalet skickade jag den omarbetade texten till eleven så att hon kunde läsa 

den. Eftersom det hann passera ett par veckor mellan vår första och andra träff så ville jag ge 

henne en möjlighet att återkoppla till det hon berättade första gången. Jag hade ringat in ett 

par områden som jag ville att det andra samtalet skulle ta sin utgångspunkt i och för att det 

skulle fungera så var det viktigt att hon fick en återkoppling till det som hon redan berättat. I 

första hand handlade de nya frågorna det om att få fler detaljer och djupare förståelse kring 

delar av det som eleven redan berättat vid första intervjutillfället.  

Det andra samtalet tog 27 minuter, spelades in och transkriberades i sin helhet. 
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I de första transkriberingarna markerade jag pauser med punkter och parenteser samt skrev ut 

utfyllnads ljud med bokstäver. Utifrån de två ordagranna transkriberingarna skapade jag sedan 

två nya texter genom att plocka bort alla pauser, mina kommentarer och onödiga 

upprepningar. Dessa två texter sammanfogades sedan till en text. 

Med denna nya text som bas formulerade jag ytterligare en ny text i tredje person för att den 

tydligare skulle ha formen av en berättelse. För att ytterligare koncentrera innehållet i texten 

så skrev jag om den ytterligare en gång för att få händelserna att följa på varandra i en relativt 

kronologisk ordning. 

5.3 Bearbetning och analys 

Enligt Johansson (2005) bör valet av transkriptionssätt vara kopplat både till den typ av 

berättelse eller samtal som ska transkriberas men även till syftet för analysen. Jag valde att 

transkribera i olika steg för att i slutet ha en berättelse i tredje person att analysera. 

Anledningen till det är att berättelsen i sig säger något om eleven som berättar den vilket jag 

var ute efter, men också för att tredjepersonsperspektivet tydligt visa att den slutliga versionen 

var min berättelse.  

Även Wigg (2009) menar att det är viktigt att analysmodellen passar studiens syfte och skiljer 

på analyser som fokuserar på innehåll respektive analyser som fokuserar på form. Hon skiljer 

även på holistiska analyser och tematiska analyser. Enligt hennes definitioner så hanterar en 

analys som fokuserar både på innehåll och är holistisk varje berättelse som en helhet (Wigg, 

2009). 

Ytterligare ett sätt att analysera berättelser är att titta efter vändpunkter (Johansson, 2005). En 

vändpunkt kan enligt Johansson (2005) beskrivas som ”kriser eller avgörande händelser i en 

människas liv då livet ställs på sin spets” (Johansson, 2005:319). Med ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv bör dessa vändpunkter enligt Johansson (2005) ses som 

socialt skapade och bundna till en viss kontext; vändpunkterna skapas, eller konstrueras, i en 

specifik berättelse i en specifik situation.  

I denna studie har jag valt att använda mig av en analys som enligt Wigg (2009) kan beskrivas 

som både innehålls fokuserad och holistisk. Jag vill fokusera på innehållet i berättelsen om 

engelska som eleven skapar, eftersom mötet med engelska i detta sammanhang är 

utgångspunkten för berättandet. Dessutom vill jag se berättelsen som en helhet i vilken jag 

valt att leta efter vändpunkter för att via dem hitta identitetskonstruktionen.  

Jag väljer här den utgångspunkt som Pérez Prieto (2000) presenterar, nämligen att den 

skolberättelse som eleven skapar säger mig något både om hur hon organiserar sina 

erfarenheter och ger dem innebörd, och om hur skolan via ämnet engelska har fungerat för 

just henne.   
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5.4 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Enligt Kvale (1997) måste tankar kring tillförlitlighet och giltighet finnas med hos forskaren i 

alla steg. Genom att tydligt beskriva hur jag resonerat eller handlat i olika skeenden av mitt 

arbete så ger jag läsaren en möjlighet att själv ta ställning till om det jag redovisar är 

tillförlitligt och giltigt.  

Reissman (2008) menar också att giltighetskravet gäller på två olika nivåer i just berättande 

intervjuer. Dels vad den intervjuade berättade och dels vad i sin tur forskaren berättar. Som 

forskare kan jag aldrig fullt ut veta eller sätta mig in i en annan persons erfarenheter, jag kan 

bara försöka förstå och ta ställning till det som berättas för mig. Det medför också att när jag 

analyserar det jag hör måste jag vara med veten om att berättelsen filtreras genom mig, och 

mina erfarenheter. Därmed är jag också medskapare till berättelsen.  

Hellsten (1998) diskuterar att i en narrativ analys utgår giltighetskravet från läsaren. Han 

menar att den berättelse som skapas ska också kunna uppfattas av läsaren som en möjlig 

tolkning av händelseförloppet. Det betyder att om den berättelse som jag skapat och som jag 

anser går att följa och gör händelserna begripliga, också kan läsas på samma sätt av andra så 

uppfylls giltighetskriterierna. 

Att koppla giltigheten i min studie till möjligheten att generalisera resultatet är komplicerat 

eftersom min berättelse är baserad på en elevs berättelse om hur hon upplevde en viss aspekt 

av sin skolgång. Hennes erfarenheter konstruerades i samtalet med mig och kan därför inte 

överföras i en annan situation. Hellsten (1998) diskuterar problematiken med 

generaliseringsmöjligheten och utifrån han resonemang menar jag att om någon däremot 

använder min text för att förstå sina egna erfarenheter av en liknande situation så kan det vara 

en sorts generalisering (Hellsten, 1998).   

 

5.5 Etiska överväganden 

Studiens etiska utgångspunkt är Forskningsrådets etiska principer som innefattar: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det betyder att jag måste: (1) informera deltagarna om studiens syfte 

samt deras roll i studien, och att deltagandet är frivilligt, (2) inhämta samtycke från 

undersökningsdeltagarna, (3) bevara uppgifter om deltagarna så att inte obehöriga kan ta del 

av dessa, och (4) se till att de insamlade uppgifterna bara används i forskningssyfte.  

De först två av punkterna ovan gjorde jag i samband med att jag träffade deltagaren första 

gången. Jag informerade både muntligt och skriftligt om studiens syfte och hennes roll i den. 

Jag berättade också att deltagandet är frivilligt och att hon när som helst kan avsluta sin 

medverkan, vilket också stod i den skriftliga informationen eleven fick. Där stod också att allt 

material kommer att förstöras efter att studien är inlämnad och examinerad, och att hennes 

namn inte kommer att finnas med. All denna information gick vi igenom tillsammans. 
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Ansvaret för de två sista punkterna vilar enbart på mig själv. Jag måste se till att uppgifterna 

om eleven jag intervjuat inte sprids eller hamnar i hos obehöriga. Det betyder att jag har ett 

stort ansvar att se till att inte heller kommunicera med andra om min studie så att de på så sätt 

kan förstå vilken elev det gäller. Därför har jag bytt ut elevens namn i min studie och även i 

mitt arbetsmaterial. Jag har även i transkriberingen tagit bort skolans namn då den vid ett 

tillfälle nämns. Under arbetets gång sparas allt material på dator med lösen som bara jag har 

tillgång till. 

Kvale (1997) menar att som forskare måste man göra etiska överväganden under hela 

forskningsprocessen och inte vid något speciellt tillfälle. Jag har i det sammanhanget försökt 

ställa etiska frågor till mig själv, förutom de som rör forskningsrådets principer, under hela 

arbetet utifrån Kvales (1997)  rekommendationer: Vilka är fördelarna med undersökningen, 

vilka konsekvenser kan undersökningen få för deltagarna och hur kommer forskarens roll att 

påverka undersökningen?   

När det gäller frågan om undersökningens fördelar så är min utgångspunkt att min studie 

kommer att medföra något för fler än bara deltagaren själv. Jag har också tänkt mycket på det 

känsliga i att be en elev berätta om sina skolupplevelser. I ett samtal kan man inte veta vilka 

minnen som dyker upp och hur de påverkar den som berättar, och därför poängterade jag vid 

intervjusituationen att eleven inte behövde berätta om sådant som hon upplevde som väldigt 

personligt eller känslomässigt. Jag försökte även förbereda mig själv för att jag som lyssnare 

kunde bli känslomässigt berörd.       

Utöver detta så är jag väl medveten om maktobalansen i alla intervjusituationer mellan vuxna 

och barn. I det här fallet är visserligen eleven myndig men fortfarande elev och jag är inte 

bara vuxen utan även lärare, vilket ytterligare kan spä på obalansen i maktförhållandet. Det 

sätt jag valde för att försöka komma ifrån detta var just genom att välja en intervjuform där 

jag kunde undvika att ställa ledande frågor, utan där elevens egen berättelse var det viktiga.  
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6 Resultat 

Resultatredovisningen inleds med den berättelse om Anna2 som jag skapat utifrån våra samtal, 

inspelningarna och mina transkriptioner. Sedan följer en analys av Annas berättelse utifrån de 

tre vändpunkter som jag hittar i hennes berättelse. 

Våra samtal äger rum i ett litet grupprum nära biblioteket på den gymnasieskola som Anna går 

på. Anna är med andra ord på hemmaplan och jag är besökaren. Hon befinner sig i en 

skolmiljö där hon är en framgångsrik elev; att komma in på den gymnasieskola hon går på 

kräver höga snittpoäng vilket både hon och jag är medvetna om.  

6.1 Berättelsen om Anna 

När Anna var liten såg hon fram emot att få börja skolan och få läxor, men denna entusiasm 

kom ganska snabbt av sig när hon märkte att det inte var så lätt och att det verkade vara 

jobbigare för henne själv än för de andra i klassen. Det faktum att hon och ett par andra elever 

fick gå till specialläraren istället för att vara med resten av klassen på vissa lektioner gjorde 

inte det hela roligare. När klassen sedan började med engelska, som var ett helt nytt ämne, så 

tyckte inte Anna om det. Ännu ett ämne som var jobbigt.   

Det blev inte bättre av att alla andra tyckte det var så himla kul med engelska och ville lära sig 

en massa, vilket Anna blev mycket irriterad över. Själv var hon inte alls i kontakt med någon 

engelska, varken via böcker eller musik, vilket hon upplevde att många andra i klassen var, 

och blev därför inte lika intresserad av ämnet. Hon kände sig annorlunda och kände att hon 

inte var med i gruppen elever som blev exalterade av engelskan och tappade då intresset för 

att försöka nå dit. Hela situationen blev värre av kompisarnas stora intresse för både skola och 

engelska, och Anna hamnade i en situation där hon till slut inte orkade göra läxorna vilket 

hennes föräldrar jobbade hårt för att hjälpa henne med.  

Det hon minns från den första engelskundervisningen när hon var ungefär nio år, var att de 

läste en bok som de sedan också såg som film, skrev om och ritade till. Men hon tyckte inte 

att det var särskilt roligt och hon tyckte engelska var svårt väldigt länge. Detta trots att de 

tittade mycket på film och hade muntliga övningar snarare än att de läste texter. Anna hade det 

rätt jobbigt med alla skolämnen och att då introduceras för ytterligare ett ämne, gjorde allt 

ännu svårare.  

När Anna senare gick på mellanstadiet, så hängde svårigheterna i, men samtidigt ville hon 

också vara som alla andra. Alla andra i klassen gillade att läsa och det diskuterades mycket i 

skolan om vilka böcker man läst. De hade ett bra bibliotek på skolan och kompisarna 

anordnade bokcirklar. Böcker var helt enkelt en stor grej bland Annas kompisar men själv 

hade hon svårt att hänga med eftersom läsningen tog så lång tid för henne och hon ofta fick 

                                                 

2 Fiktivt namn 
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huvudvärk när hon läste för länge. När hon läst ut en del i en bokserie så hade de andra redan 

läst nästa del och hon kunde fortfarande inte delta i diskussionerna.  

 Men någon gång under mellanstadieåren blev det så att Anna och hennes kompisar började 

titta på film istället, och diskuterade filmerna istället för böcker.  Då blev det också lättare för 

Anna att vara med eftersom hon då kunde lyssna och slapp läsa. När alla andra tittade på 

Harry Potter-filmerna ville och kunde Anna också göra det. Anna och hennes kompisar hade 

ofta filmkväll och då ville hon inte vara den som tittade på filmerna med svenskt tal istället 

för engelskt. 

Eftersom Anna läste väldigt långsamt hann hon aldrig läsa textremsan på de engelskspråkiga 

filmerna de såg och då var hon tvungen lyssna mer vilket hon också lärde sig. På så sätt 

förstod hon vad filmen handlade om, och hon tror det är så hon egentligen lär sig bäst, genom 

att lyssna.  I takt med att hon lyssnade på engelska mer och mer upplevde hon också att det 

var mycket lättare att läsa engelska. Så på ett sätt tycker hon att dyslexin faktiskt har hjälpt 

henne bli bättre på engelska. 

Anna tror inte att det var engelska i sig som hon tyckte var svår, utan att hon tyckte allting var 

väldigt svårt fram tills hon fick diagnosen dyslexi i årskurs 6. När Anna fick diagnosen så fick 

hon också svart på vitt att det var dyslexi och inte bara ”att hon var trög”. Tidigare upplevde 

hon att hon var dum i alla ämnen, men när hon fick diagnosen förstod hon att det var läsa och 

skriva som inte fungerade. Även om läsning och skrivning finns i alla skolämnen så kunde 

Anna ändå tänka att: jag kan ju trots allt bli duktig i allt det som inte har med läsning att göra, 

till exempel matte. Så när hon fick hjälp att läsa matteuppgifterna så kunde hon själv lägga 

kraft på att räkna och bli duktig på det. 

 I samband med att Anna fick sin diagnos fick hon också rätt till fler hjälpmedel i skolan och 

tyckte också att lärarna blev lite mer överseende. Trots det har Anna inte använt sina 

hjälpmedel speciellt mycket eftersom hon inte ville bli särbehandlad. Snarare blev hon mer 

motiverad av att klara av saker på samma sätt som klasskamraterna. Hon ville kunna skriva ett 

prov lika snabbt som alla andra och ville inte vara en av de som satt kvar när alla andra kunde 

gå. Motivationen låg i att inte behöva använda alla hjälpmedel hon fick. Anna menar att om 

hon bara lägger tillräckligt med tid på sina studier så kommer hon att nå samma nivå som alla 

andra, men om hon använder sig av hjälpmedel så kommer hon inte dit på samma sätt. 

Det enda hjälpmedlet hon egentligen använde sig av var möjligheten att få tillgång till inlästa 

böcker eftersom det tar så lång tid för henne att läsa. Hon har alltid tyckt att det är mysigt att 

läsa men också alltid lyssnat på böcker sedan hon fick den rättigheten, och ännu mer på 

svenska böcker än på engelska. När hon gick på mellanstadiet så läste hon inte speciellt 

mycket överhuvudtaget utan bara när de hade läsläxa i skolan. Då läste hon själv en del av 

texten och när hon inte orkade mer så hjälpte alltid någon av hennes föräldrar till och läste 

resten.  

När Anna sedan började på högstadiet så började hon på en ny skola med nya lärare. Bland 

annat fick hon ny lärare i engelska som hon tyckte mycket om. Läraren använde sig av många 
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annorlunda aktiviteter i undervisningen. Till exempel tvingade hon klassen att prata mycket. I 

början av varje lektion valde läraren ut en elev som helt oförberedd skulle prata om något i en 

minut. Först tyckte klassen att det var hemskt men de lärde sig att alltid vara beredda på att 

prata. De många talövningarna uppskattades av Anna eftersom hon upplevde det som lättare. 

I samma veva fick hon också tillgång till olika sociala medier, till exempel Instagram och 

Twitter, vilket bidrog till att hon började använda engelska i sin vardag.  Hon tittade väldigt 

mycket på amerikanska serier på Instagram där allt var på engelska och började då även läsa 

på engelska och tyckte att engelskan gick bättre. 

Under högstadieperioden hade Anna en favoritserie som hon var väldigt intresserad av och 

därmed tittade mycket på. Hon började följa andra personer som tyckte om samma serie, via 

ett diskussionsforum på nätet och eftersom det var folk från hela världen som använde 

forumet så pratade alla engelska, vilket även Anna gjorde. De diskuterade nya avsnitt och 

händelseförloppet i serierna på en, enligt Anna själv, väldigt grundläggande engelska. Tack 

vara dessa diskussioner så skrev, lyssnade och läste Anna engelska varje dag på ett sätt som 

hon beskriver som både naturligt och verkligt. Hon upplevde själv att hon blev duktigare på 

engelska och tyckte att det även märktes i skolan. 

I skolan introducerade engelskläraren ett projekt som kallades The Island. Det var en 

gruppövning som grundade sig i att eleverna hamnat på en öde ö, och var via 

gruppdiskussioner tvungna att gemensamt bestämma vad och hur de skulle göra för att 

överleva på ön. Om någon i gruppen pratade svenska under lektionen så kunde de få straff i 

form av händelser som försvårade vistelsen på ön. De skulle sedan skriva dagbok utifrån sina 

gruppdiskussioner.  

Anna tyckte det var fantastiskt att få använda både sin fantasi och att få prata engelska hela 

tiden. Eftersom detta skolprojekt sammanföll med de diskussioner Anna deltog i på engelska 

på nätet så blev det väldigt mycket engelska under denna period. Både i skolan och varje dag 

på sociala medier. Då kunde hon använda sig av den engelska hon fick tillgång till via nätet 

när hon satt i gruppdiskussioner i skolan. Hennes grupp fick mycket beröm av engelskläraren 

och då var det roligt att vara på engelskan efter det. 

Engelska blev tack vare det Annas favoritämne och förblev det under hela högstadiet men hon 

minns också att de hade mycket glosor vilket hon själv tyckte att hon var väldigt dålig på. 

Hon satt ofta med sin pappa för att försöka lära sig orden genom att hennes pappa läste 

glosorna och att hon sedan skulle skriva dem på de olika språken. Hennes pappa brukade säga 

till henne att hon var bättre på att stava på engelska än på svenska, men hon vet inte själv 

varför det är så. 

Engelsk stavning är krånglig konstaterar hon eftersom där finns bokstäver som inte uttalas, 

som vissa ord som slutar på stumt e, och att orden inte uttalas som de skrivs. Hon tycker 

fortfarande att hon är dålig på att stava på engelska och har problem med en del 

bokstavskombinationer. Hon ger ordet acknowledge som exempel på ett ord som hon tycker 
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är jättekonstigt, och konstaterar att hon inte ens förstår vilka bokstäver som kan göra de ljuden 

och därför kan hon heller inte bara skriva det.   

På högstadiet upplevde hon också att det blev lättare att läsa på engelska än på svenska 

eftersom det kändes mer som en fritidsaktivitet. Hon kunde då också se att hon utvecklade sin 

engelska genom att läsa och att utveckla sin engelska var för henne något väldigt positivt 

eftersom hon älskade England och ville bo där. Så varje gång hon läste på engelska så tänkte 

hon: nu lär jag mig något om England som jag kan använda mig av i framtiden.  

En strategi som Anna säger att hon haft i skolan är att hon alltid pluggade väldigt mycket mer 

än sina kompisar och eftersom de hade många glosor tävlade hon med sig själv om att alltid 

kunna sätta alla glosorna rätt. På så sätt kände hon att hon äntligen kunde någonting och 

pluggade därför jättemycket på just glosorna. Hon hade orden på svenska på ett papper och 

skrev dem på engelska om och om igen. När hon då fick nästan alla rätt blev det dessutom 

roligt eftersom hon tyckte det var skönt att det gick bra, och hon kände att hon kunde 

någonting. 

Anna förklarar att det väl är rätt mänskligt att känna att man har jobbat med någonting och att 

det ”liksom pays off”, att man får någonting tillbaka. Hon hade gillat om hon hade haft det lätt 

i skolan men tycker samtidigt att det är väldigt skönt att känna att om hon har jobbat hårt för 

någonting så ser hon att det ger resultat, och blir motiverad att fortsätta. Hon tar 

engelskglosorna som exempel; i början ville hon absolut inte jobba med dem för det var svårt, 

men så bestämde hon sig vid ett tillfälle för att med föräldrarnas hjälp verkligen jobba med 

orden och då fick hon alla rätt. Känslan av att hon var den som fick alla rätt sporrade henne att 

fortsätta jobba, för att få uppleva den känslan igen som en sorts belöning. Hon konstaterar att 

hon nog är lite av en tävlingsmänniska som gillar när det går bra. 

Delvis har Anna fått med sig den inställningen från sina föräldrar vilka har stöttat henne 

mycket genom åren. De läste mycket med henne och menade att man inte bara kan acceptera 

att det går dåligt i skolan utan då måste man jobba så mycket som möjligt så blir det bra till 

slut i alla fall. Anna inser att hennes föräldrar nog inte heller förstod att hon hade dyslexi 

förrän hon fick en diagnos, och därför tror hon att de pushade henne mer än de kanske gjort 

om de tidigt förstått att hon hade svårigheter med läsningen. Samtidigt är hon tacksam för att 

de stöttade så mycket eftersom hon nu har med sig tanken om att kämpa och inte ge upp i allt 

hon gör.   

Anna återkommer till det här med motivation och hur viktigt det är för att orka när man tycker 

allt är svårt. Om saker är svåra så kan det leda till att man bara ger upp och intalar sig själv att 

det orkar jag inte ens. För att då orka menar Anna att det är viktigt att hitta en anledning till 

fortsätta jobba trots att det är svårt och segt. Man kan till exempel unna sig att gå ut och 

handla något kul när man är färdig med pluggandet, eller motivera sig genom att man själv 

eller ens föräldrar blir stolta över det man åstadkommit. Enligt Anna blir allt lättare om man 

har ett mål att jobba mot och om man vet varför man gör det man gör, istället för att fokusera 

på hur svårt allt är.  
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När hon jämför vad hon lärde sig på engelsklektionerna i skolan med det som hon lärde sig 

genom att vara aktiv på nätet så upplever hon att det är olika saker. Hon säger att hon fick en 

grund i skolan som hon sedan utvecklade på egen hand. Just på högstadiet blev hon mycket 

bättre på engelska tack vare tiden hon spenderade på sociala medier och genom att titta på 

serier. Det blev en daglig träning som gjorde att hon kände sig mer hemma med engelska och 

att det framförallt var flytet som hon fick på det sättet. I skolan var det mer formellt och hon 

lärde sig grammatiken där. 

 När hon började skriva på sociala medier så brydde hon sig inte så mycket om hur hon skrev 

utan kunde till exempel skriva you med bara ett u. Hon behövde inte bry sig om stavningen 

vilket bidrog till att hon fokuserade på flytet och att känna sig bekväm med engelskan. Detta 

kunde hon sedan ta med sig till skolan, framför allt när det gällde att prestera muntligt. Hon 

har ofta fått höra just att hon skriver som hon pratar, speciellt på engelska, och det var en av 

de första kommentarerna hon fick av sin engelsklärare på gymnasiet: du skriver väldigt bra 

men för mycket som du pratar. Just på gymnasiet har hon fått tänka mycket på att formulera 

om språket i de texter hon skriver, för att gå från talspråk till ett mer formellt skriftspråk. 

Att Anna valde ett program på gymnasiet med profil engelska var för att som hon uttrycker 

det, var lite förälskad i engelska. Nu är hon inte riktigt så fokuserad på just engelska längre 

eftersom det finns så mycket annat att som också är intressant på den linjen hon valt. Nu är 

det inte bara engelskan som går bra utan även andra ämnen vilket har gjort att hon nu släppt 

engelskan lite grann. Hon hamnade på ett program som hon tycker om, och går kurser som 

hon tycker är väldigt intressanta, och när hon är intresserad så pluggar hon också mer. Då blir 

hon också duktigare och får positiv respons.  

På högstadiet var det engelskan som var det ämne där hon var duktig och där det gick bra, 

men nu jobbar hon väldigt hårt i alla ämnen, förutom engelskan, och då kan hon få 

bekräftelsen från olika ämnen. Hon säger att det inte var lätt att börja på gymnasiet men hon 

blev mer intresserad av kurserna hon läste och därmed hade hon ett mål. Hon kunde se att om 

hon valde att läsa vissa kurser så kunde det vara gynnsamt för framtiden, men hon insåg också 

att hon lärde sig saker när hon pluggade, inte bara fixade ett bra betyg vilket till stor del hade 

varit hennes mål när hon gick ut nian. 

Anna är inte lika aktiv på sociala medier längre och tittar knappt på serier eller läser böcker 

längre heller eftersom hon har mycket för sig och satsar mycket på allt hon gör. Samtidigt 

tycker hon att hennes engelska har utvecklats en hel del framförallt på ett akademiskt sätt, 

men att hon får jobba lite hårdare nu för att få fram det där flytet som hon hade tidigare. Det 

finns där fortfarande men är inte lika lättillgängligt. Hon vill gärna i framtiden läsa något med 

statsvetenskap och gärna utomlands så därför är hon fortsatt benägen att hålla sin engelska på 

en hög nivå. Just nu läser hon sin tredje engelskkurs på gymnasiet, engelska 7, och jobbar hårt 

med att skriva akademiskt vilket hon tycker är svårt. Då är det bra att veta och ha som mål att 

om hon vill läsa utomlands, vilket hon vill, så måste hon kunna skriva just akademiskt. Det är 

så det fungerar, säger hon, att jag nu har mål med allt jag gör.  
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Slutligen resonerar Anna kring vikten av att kunna känna sig duktig och kopplar den känslan 

till ämnet engelska. Hon tyckte om att lyckas och känna sig duktig på engelska och då ville 

hon få samma känsla i fler ämnen. Hon tror att hon triggades av just den positiva känslan, att 

hon ville plugga mer för det gav resultat och en bra känsla. Kanske blir man lite girig, 

resonerar hon, lite som en missbrukare som vill ha mer och mer, säger hon och skrattar. Men 

hon gillar inte när hon får höra att hon är duktig trots att hon har dyslexi. Hon känner att det 

hårda arbetet hon gör i skolan förminskas av ett sådant uttalande och att hon då bedöms 

utifrån dyslexin inte utifrån att hon jobbar hårt. 

Hon har en stark känsla av att kunna påverka sin situation och sina skolresultat och hon menar 

att den fick hon i samband med att hon fick dyslexidiagnosen. Då hade skolan varit jobbig i 

sex år på alla fronter men tack vara diagnosen förstod hon var i svårigheterna låg och då 

kunde hon jobba med det. Hon resonerar så här: ”Det blir inte bara bra, jag är inte bara 

smart, jag kan inte bara vara en naturbegåvning, jag måste plugga för det, och när jag gör 

det så får jag ju bra resultat och då är det ju värt det.”  

 

6.2 Analys: vändpunkter 

Jag har valt att analysera Annas berättelse genom att leta efter vändpunkter i hennes 

berättelse. Syftet med att identifiera vändpunkter är att försöka hitta de tillfällen eller 

händelser i Annas berättelse som inneburit en förändring i hennes sätt att leva och/eller i 

hennes sociala status (Johansson, 2005). Dessa förändringar ser jag som kopplade till Annas 

konstruktion av en egen identitet. 

Den första vändpunkten som jag ser i Annas berättelse är när hon får diagnosen dyslexi. När 

hon berättar om sina skolerfarenheter uttrycker hon sig själv i termer som före respektive efter 

diagnosen. Att detta är en avgörande händelse i hennes liv påpekar hon också själv. Det var 

tack vare diagnosen som hon förstod att det handlade om något annat än att hon var ”trög”. 

Då hade hon något konkret att jobba mot och då fanns det en mening med att jobba. Hon 

kunde på så sätt separera läs- och skrivsvårigheterna från resten av skolämnena och därmed se 

att hon kunde bli duktig på allt annat vilket hon inte trodde under de första sex åren i skolan. 

Detta ledde vidare till att hon började tävla med sig själv i glosträning. Varje gång hon 

lyckades få alla rätt på glosproven upplevde hon den positiva känslan av ”att vara bra på 

något”. Den känslan beskriver hon som något hon gärna vill ha mer av och därför fick hon 

också motivation att stå ut med allt arbete som hon la på sina studier.  

I och med diagnosen fick Anna också tillgång till så kallade kompensatoriska hjälpmedel. 

Detta underlättade till exempel läsningen då hon kunde lyssna på texterna i stället. Men det 

skapade också motivationen att klara av skolan utan att använda alla hjälpmedel hon hade rätt 

till. Att inte bli särbehandlad är viktigt för Anna. Hon vill prestera på samma villkor som sina 

klasskamrater.  
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Diagnosen gav henne också en känsla av att hon faktiskt själv kunde påverka sin 

studiesituation. När hon nu vet vilka svårigheterna är så kan hon också ta sig an skolarbetet på 

ett annat sätt. Hon vet att hon inte är en naturbegåvning utan att hon måste jobba hårt för att få 

bra resultat, men ser också att när hon jobbar hårt så kommer belöningen i form av just bra 

resultat. Därmed är det också värt besväret.  

Nästa vändpunkt är när Anna hittar en tv-serie på engelska som hon gillar och börjar titta på 

varje dag. I samband med det kommer hon också via nätet i kontakt med andra personer som 

följer samma serie. Denna grupp diskuterar aktivt serien på nätet, och diskuterar på engelska 

eftersom följarna kommer från alla världens hörn. Därför måste även Anna använda sig av 

engelska på detta diskussionsforum.  

Enligt Anna var det så hon fick flyt i sin engelska och detta flyt kunde hon ta med sig till 

skolans engelsklektioner. Eftersom hon i samma veva fick ny lärare i engelska som använde 

sig av mycket muntliga aktiviteter i undervisningen fick Anna tillgång till språket från två 

håll. Den engelska hon lärde sig via nätdiskussionerna kunde hon praktisera i skolan.  

I takt med att Anna blev säkrare på engelska fick hon också positiv återkoppling från sin 

lärare. Det gjorde att engelska blev ett favoritämne. Det medförde också att hon fick bekräftat 

att hon var duktig i ett skolämne som hon tidigare inte alls gillat. Betygen höjdes och glädjen 

och intresset för engelska ökade ytterligare vilket senare även påverkade hennes gymnasieval.  

Just gymnasietiden ser jag som den tredje vändpunkten i Annas berättelse. Den handlar om 

nuet och den skolsituation som hon befinner sig i just nu när våra samtal äger rum. Hon 

berättar för mig att när hon nu går sitt andra år på gymnasiet så är hon inte full så fokuserad 

på ämnet engelska som hon var tidigare. Med det menar hon att trots att hon fortfarande 

tycker om engelska och har det som en del i sina framtidsplaner, så ser hon att hon numer 

även fokuserar på andra ämnen i skolan.  

Anna beskriver detta som att det nu inte bara är i engelska det går bra utan att hon nu även 

tycker att hon lyckas bra i de andra ämnen som hon läser. Hon beskriver programmet hon går 

på som ett program med många intressanta ämnen och att det går bra för henne i många 

ämnen just nu. Hon kan själv se att det till stor del beror på att hon lyckades med engelskan i 

grundskolan och att det har fått henne att förstå att hon även kan lyckas i andra ämnen.   
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7 Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion och sedan diskuterar jag mina resultat i 

förhållande till de forskningsfrågor jag formulerad i början. Där efter följer tankar kring 

vidare forskning inom det undersökta området. 

7.1 Metoddiskussion 

När jag började fundera på vad jag ville undersöka inför mitt kommande examensarbete så 

var jag tidigt inne på att det skulle handla om just engelska och mer specifikt om elever med 

dyslexi som nått höga betyg i just engelska. Min första tanke var att jag skulle intervjua ett 

antal elever för att försöka hitta ledtrådar till eventuella strategier de använt sig av i skolan. 

Det hade varit intressant att försöka få fram så kallade framgångsfaktorer och se om det hade 

gått att hitta mönster i detta.  

Ju mer forskningsartiklar och litteratur jag läste om andraspråkslärande och dyslexi, desto mer 

upplevde jag att det jag var ute efter nog inte enbart hade med studiestrategier att göra. När 

min handledare tipsade om att jag skulle kunna använda mig av livsberättelseansatsen så såg 

jag en möjlighet att få en förståelse för ett fenomen som bara eleven själv kunde ge mig 

tillgång till. Att använda livsberättelse gav en bred ingång till den information om elevens 

möte med engelska som jag var nyfiken på. Det gav mig också en möjlighet att i så stor 

utsträckning som möjligt inte styra samtalet och det eleven berättade, utan snarare fick jag 

följa elevens gång än tvärt om (Riessman, 2008).  

På så sätt kunde något av den maktobalans som finns i alla intervjusituationer jämnas ut 

(Kvale, 1998). Det var i första hand inte jag och mina frågor som var viktiga utan eleven och 

hennes berättelse. Även om jag hade ett par förberedda och väldigt öppna frågor så gav 

samtalsformen mig även möjligheten att ställa spontana följdfrågor baserat på det jag fick 

berättat för mig. Att jag använt mig av bara en elevs berättelse istället för att göra flera 

intervjuer innebar att jag kunde träffa eleven mer än en gång och fördjupa samtalet istället för 

att vara hänvisad till fler men ytligare svar. 

Bristen som jag kan se i mitt eget förfarande var att det gick relativt lång tid mellan våra 

samtal. Jag försökte överbrygga detta tidsglapp genom att låta Anna läsa igenom 

transkriberingen från vårt första samtal strax innan vi träffades andra gången. Min 

förhoppning var att hon på så sätt lättare kunde återkoppla till det hon berättade första gången. 

Men därmed finns också en risk att det Anna berättade för mig påverkades av genomläsningen 

på så sätt att hon blev styrd av sin egen berättelse. 

Då mitt intresse låg i att ta del av elevens erfarenheter, det vill säga det hon kunde berätta om i 

retrospektiv, så var en observationsstudie i princip omöjlig att genomföra.  

En enkätundersökning hade gett mig tillgång till fler elever och deras upplevelser men det 

hade också krävt att jag hade kunna formulera frågor utifrån vad jag inte visste men ville veta 
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men den medvetenheten hade jag inte. Jag hade med andra ord inte kunna ha det öppna 

förhållningssätt gentemot eleverna som jag hade, utan hade varit styrd av mina egna 

förväntningar.   

    

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Engelska i skolan 

Annas tidiga erfarenheter av engelska i skolan, och av skolan i stort, är inte positiva. Hon 

beskriver att hon tycker allt är svårt och att alla ämnen är jobbiga. Hon blir också frustrerad 

över det nya ämnet engelska som hon beskriver som ytterligare ett jobbigt ämne. Det som 

forskningen säger om att svårigheter på första språket slår igenom även på andra språket 

(Lindgren & Laine, 2011; Hamada & Koda, 2008; Sparks, m fl, 2008) verkar stämma även för 

Anna.  

Att få en så negativ start på sin skoltid ser jag som sorgligt och onödigt. Det borde vara 

skolans prio ett att se till så att alla elevers skolstart blir positiv. I Annas fall vändes denna 

negativa upplevelse till något positivt men det var till stor del hennes egen förtjänst och inte 

skolans.  

Att få diagnosen dyslexi verkar däremot vara positivt för henne och hjälper henne förstå att 

hon kan jobba sig till kunskap. Den insikten resulterade i ett envist tränande på engelska 

glosor vilket gav resultat. Detta sporrade henne att tävla med sig själv och gav en positiv 

känsla av att lyckas och vara bra på något. Den känslan av kontroll över sitt eget lärande som 

diagnosen gav diskuterar Burden & Burdett (2005) som en av de faktorer som är viktiga för 

att lyckas för elever med dyslexi. Denna händelse är också den första vändpunkten jag 

identifierat i Annas berättelse.   

När Anna sedan började på högstadiet medförde det även att hon fick ny lärare i engelska. 

Denna lärare använde sig mycket av muntliga övningar i undervisningen, något som Sparks m 

fl. (2008) menar är viktigt för utvecklingen av ett andra språk.  Tack vare det hamnade fokus 

på något som Anna kunde istället för att fokus låg på läsning och skrivning vilket hon på 

grund av dyslexin har svårigheter med. En sådan inkluderande studiemiljö är en enligt 

Wennås Brantes (2013) viktig för att elever med dyslexi ska lyckas med studierna. Som jag 

ser det så innebär inkludering på riktigt just detta att alla elever får möjlighet att ta del av 

undervisningen utifrån sin förutsättningar. Att läraren ser möjligheter och likheter, inte enbart 

svårigheter och skillnader.  

Framgångarna i ämnet engelska ökade också intresset för ämnet vilket gjorde att Anna kände 

sig lyckad och en positiv självbild är enligt Burden och Burdett (2005) viktigt för att lyckas. 

Det resulterade också i att hon började föreställa sig hur hon kunde ha det i framtiden, vilket 

gav henne ett mål med studierna och ökade motivationen för att studera. Motivation 

diskuteras av Wennås Brantes (2013) som en viktig faktor för studieframgång.   
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Intressant att notera är att det finns vissa luckor i Annas berättelse. Till exempel har hon 

svårare att minnas vad och hur undervisningen gick till under hennes tidiga skolår, vilket står i 

kontrast till den detaljerade beskrivningen av engelskprojektet på högstadiet som hon gav. 

Självklart kan denna svårighet vara tidsrelaterad men jag tolkar det också som att det kan vara 

ett uttryck för en ovilja att prata om misslyckandet. Barden (2014) diskuterar detta i sin studie 

och menar att framgångsrika elever tenderar att fokusera på framgången och undviker att 

diskutera sina misslyckanden. Jag skulle vilja påstå att det är ett synsätt som dessa elever 

delar med framgångsrika idrottspersoner och det borde skolan försöka överföra till alla elever.   

7.2.2 Engelska utanför skolan 

När jag lyssnar till Annas berättelse om mötet med engelska så kan jag tydligt se att hon till 

stor del själv upplever det som att hon har lärt sig engelska på egen hand utanför skolan. 

Under de tidiga åren tyckte hon engelska var svårt men i takt med att hon blev äldre och 

hittade ett intresse utanför skolan som krävde att hon använde och exponerades för engelska 

så tyckte hon också bättre och bättre om språket. Ingången till engelskan var det sociala 

sammanhanget bland kompisarna i skolan, att kunna diskutera samma filmer som alla andra 

såg och pratade om.  

När det gäller själva lärandet så kan jag tydligt koppla det Anna berättar att hon gjorde på 

egen hand med det som forskningen visar. Hon exponerades för engelska i väldigt hög grad, 

vilket gynnar lärandet. Hon skrev, lyssnade, pratade och läste engelska varje dag i ett naturligt 

sammanhang. Fördelarna med hög exponering av ett nytt språk diskuteras och bekräftas i 

många tidigare studier (Sundqvist & Sylvén, 2014; Hamada & Koda, 2008; Sparks, m fl, 

2008). Dessutom använde hon sig av engelskan i ett naturligt sammanhang där hon inte 

bedömdes efter sin språkliga förmåga utan för innehållet i det som diskuterades, vilket bland 

annat Black (2006) menar är positivt för att bli en säkrare språkanvändare. 

Anna gick från att lyssna till att själv kunna kommunicera på enkel engelska i en miljö som 

inte ställde krav på henne att språket skulle vara korrekt stavat, vilket gjorde att det mer 

liknade talspråk än skriftspråk. Därefter kunde hon gå via talspråket till skriftspråket vilket 

också forskningen visar är viktigt (Sparks m fl., 2008). Hon lärde sig det språkliga flytet via 

sociala medier vilket hon sedan kunde föra över till skolan. Denna händelse ser jag också som 

en andra vändpunkt i Annas berättelse eftersom hon ändrade sin sociala status i skolan genom 

att bli duktig på engelska.  

Via sitt intresse för en engelskspråkig serie hittade Anna motivationen att också lära sig 

diskutera denna serie med andra individer på nätet. Att motivation är viktigt för att lyckas 

bekräftas av både Burden & Burdetts (2005) och Wennås Brantes (2013) studier. Anna 

behövde behärska engelska tillräckligt bra dels för att förstå serien och dels för att kunna 

kommunicera med andra om serien. 

Ett sätt att tolka Annas språkliga framgångar utanför skolan är som jag ser det att skolan borde 

bli bättre på att koppla ihop elevernas intressen utanför skolan med det som sker i skolmiljön. 

Samtidigt är jag kluven till det eftersom Annas framgång delvis kan bero på att hon fick lära 
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sig engelska i en miljö som inte bedömde henne. På nätet fick hon istället möjligheten att 

utveckla sina språkkunskaper i sin egen takt och efter egen förmåga. Det i sin tur är precis det 

skolan också borde göra.  

 

7.2.3 Identitetsskapande 

Ett av Annas tidiga minnen från skolan och engelskundervisningen handlar om hennes egen 

irritation över att klasskompisarna var så positiva till det nya ämnet engelska. Att hon minns 

och berättar om denna incident vittnar om att den har stor betydelse och är viktig för henne. 

Min tolkning av denna minnesbild är att den tydligt ger en signal om att Anna inte gillar att 

vara annorlunda; hon vill också vara intresserad av ämnet engelska men är inte det. Hon gillar 

inte att vara den som inte gillar engelska.  

Sahlström, m fl, (2012) diskuterar att i skolans värld så skapar elever identiteter i samspel 

med andra elever och med vuxna, och Black (2006) menar att dessa kategorier ofta utgår från 

elevens olika förmågor. Min tolkning är att Anna här blir tilldelad en identitet i relation till 

sina klasskompisar vilken hon själv inte trivs med och därför kopplar hon minnet av 

situationen till något negativt.  

Längre fram i berättelsen så dyker denna ovilja att vara annorlunda upp igen. Då handlar det 

om att läsa böcker och att hon har svårt att hänga med i de bokdiskussioner som kompisarna 

har. Vägen in i gemenskapen kom sedan när kompisarna började titta på film. Film var ett 

medium som även Anna kunde ta del av eftersom det inte krävde att hon skulle läsa, och 

problemet med textremsorna löste hon genom att lära sig lyssna på engelskan.  

Denna önskan om att vara som alla andra som Anna ger tydligt uttryck för i sin berättelse 

menar hon själv bottnar i att hon inte ville bli särbehandlad. För Anna ligger motivationen i att 

inte behöva de hjälpmedel som erbjuds henne, i stället vill hon kunna klara av skolan på 

samma villkor som alla andra. Det är viktigt för henne att själv ha kontrollen över vem och 

hur hon är, och hur andra uppfattar henne. Att ta kommandot över den egna 

identitetskonstruktionen. Detta kallar Balck (2006) för en erövrad identitet, det vill säga en 

identitet som en elev själv aktivt valt, i kontrast till en identitet som blivit tilldelad eleven. 

Att vara medveten om att elever kan tilldelas identiteter de inte trivs med anser jag vara av 

stor vikt för all skolpersonal att känna till. Är vi inte medvetna om detta kan vi heller inte 

stötta eleverna så att de får möjligheten att ta kommandot över den egna 

identitetskonstruktionen. Alla elever har rätt till en erövrad identiteter istället för en tilldelad.  

I berättelsen återkommer Anna ett par gånger till känslan av att vara bra på något och att det 

är skönt. Jag tolkar det dels som att hon inte har speciellt många erfarenheter sedan tidigare av 

att känna att är hon bra på något, och dels som att hon vill se sig som någon som är duktig och 

bra på saker. Det ena är en konstruktion som hon hade men vill bli av med, den andra är en 

konstruktion som hon själv gör. Ännu en erövrad identitet (Black, 2006). 
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Det finns en motsägelse i att det för Anna innebär en positiv vändning att hon får diagnosen 

dyslexi. När upplever hon att hon kan gå från ”trög” elev till en elev som har svårt att tyda 

text innebär det en positiv identitetsväxling. Samtidigt kan en dyslexidiagnos innebära att 

hennes lärare får en negativ inställning till hennes förmåga (Hornstra et al, 2010). Så det som 

för henne själv blir en positiv övergång riskerar samtidigt att kategorisera henne som något 

negativt av lärarna. Denna dubbelhet ser jag som mycket problematisk. Lärarens roll är att se 

till att alla elever växer och utvecklas i skolan, inte att bidra till att låsa elever i negativa 

identitetskategorier.  

Anna berättar att hon hade mycket stöttning av sina föräldrar när det var motigt i skolan. Hon 

säger att det till stor del är deras förtjänst att hon har en stark känsla av att kunna påverka sin 

egen situation. De lärde henne att inte ge upp och att det är viktigt att inte bara acceptera en 

situation. Burden & Burdett, (2005) diskuterar just detta som de kallar för locus of control 

med vilket de menar en elevs känsla av att kunna påverka sin egen situation och inte känna sig 

styrd och låst av yttre opåverkbara faktorer.  

Denna kontrollfokus ser jag som mycket stark hos Anna. Hon vägrar bli styrd av dyslexin 

genom att så långt det går klara av skolan på samma villkor som klasskompisarna. Hon lär sig 

hantera engelska på ett sådant sätt att hon kan diskutera sin favoritserie med andra 

engelsktalande personer på nätet. Hon lär sig också lyssna och förstå talad engelska eftersom 

hon på grund av dyslexin inte hinner läsa textremsorna när hon tittar på film. Allt detta vittnar 

om en känsla och ett behov av att kunna styra sitt liv och sin skolsituation. 

Även i detta sammanhang ser jag att skolan har ett stort ansvar. Alla elever har inte tillgång 

till det föräldrastöd som Anna har och då måste skolan axla den rollen om vi menar allvar med 

en skola för alla. Alla elever har heller inte den kontrollfokus som Anna har och det är 

någonting som skolan måste kunna hjälpa eleverna med.  

Anna säger vid ett tillfälle att dyslexin på sätt och vis har hjälpt henne att bli duktig på 

engelska. Det hon hänvisar till är det faktum att hon inte hann läsa textremsan på engelska 

filmer och därmed var tvungen att lära sig förstå genom att lyssna på engelskan istället. 

Burden & Burdett (2005) diskuterar begreppet ”dyslexic pride” med vilket de menar tillfället 

när en elev kommit så långt att hen kan se sitt funktionshinder som en tillgång snarare än ett 

hinder. De menar vidare att detta enbart är möjligt att uppnå då individen själv tillskriver sig 

förmågan till framgång. Vid den tidpunkt då Anna berättar sin historia för mig så menar jag att 

hon konstruerar en bild av sig själv som en person med just ”dyslexic pride” (Burden & 

Burdett, 2005).  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det är olika saker som spelat roll för just Anna. 

Rent språkligt har hon lyckats med engelskan tack vare att hon exponerats för språket och att 

ingången till språket var via muntliga aktiviteter i skolan i kombination av en tillåtande miljö 

på sociala medier. I takt med att engelskan förstärktes på nätet fick hon också bekräftelse och 

uppmuntran i skolan vilket gav Anna ytterligare incitament att jobba. Hårt jobb gav belöning i 

form av höga resultat på exempelvis prov.  



34 

 

Att hon fick diagnosen dyslexi hjälpte henne att se vad hon hade svårigheter med i skolan och 

på så sätt förstod hon att det inte handlade om bristande intelligens. Hon hade dessutom ett 

gott föräldrastöd och det tillsammans med diagnosen har gjort att hon utvecklat en tydlig 

känsla av att kunna påverka sin egen situation. Anna har dessutom en stark vilja att vara som 

alla andra och att klara skolan på samma villkor som alla andra. 

Jag vill påstå att bli tilldelad en identitet baserad på vad som i en viss kontext ses som norm, 

när man egentligen inte sticker ut på något annat sätt än att man helst tar in information på 

annat sätt än via läsning, kan ha stor påverkan på en ung människas självuppfattning. Ingen 

vill vara annorlunda i betydelsen den som inte kan. Att låsas i den identiteten är troligen olika 

personer olika rustade för; En del tar striden och vägrar bli etiketterade medan andra helt 

enkelt blir de som inte kan. 

Jag skulle också vilja påstå att precis som i Blacks (2006) studie, där en andraspråkselev via 

ett fanfictionforum skapade en populär identitet i kontrast till den identiteten som tillskrivits 

hen i skolan, så har Anna skapat en identitet som en framgångsrik elev via sin framgång i 

engelska. Hon har tagit avstånd från att enbart bli identifierad som en elev med dyslexi och 

genom att utveckla sina kunskaper i engelska är hon själv aktiv i skapandet av denna nya 

identitet. 

7.3 Slutord och vidare forskning 

Att göra en livberättelse studie innebär att man kliver in i och får ta del av en annan 

människas erfarenheter och liv (Johansson, 2005). Detta ser jag som en ynnest och jag är 

tacksam över att den elev som deltog i min studie gav mig det förtroendet. Att berätta för en 

främmande människa om delar av sitt liv som inte enbart innehåller positiva erfarenheter är 

modigt, framförallt när det gäller en ung människa. 

Jag är övertygad om att den berättelse jag fått ta del av i min studie bara är en av många 

berättelser som alla som jobbar i skolan skulle ha nytta av att ta del av. Eleven i min studie 

berättar en framgångshistoria och självklart önskar jag att fler studier kopplade till det 

fenomen jag undersökt ska göras. På alla skolor finns berättelser som Annas, vilka innehåller 

viktiga erfarenheter och information som vi i skolan skulle ha stor nytta av. Det är del av vårt 

uppdrag att kunna lägga upp och få undervisningen att passa så många elever som möjligt 

(SFS, 2010:800) och därför är elevernas egna berättelser viktiga. 

Dessutom är engelska ett viktigt ämne och av den anledningen kan jag tycka att det är 

anmärkningsvärt att det inte finns fler studier av just engelskundervisningen. Exempelvis 

skulle det vara intressant att studera hur det tidiga lärandet av engelska går till i Sverige. Utgår 

lärarna från muntliga aktiviteter i första hand vilket forskningen visar är viktigt (Sparks m fl., 

2008)? Eftersom hög exponering av språket är gynnsamt hade det också varit intressant med 

en studie av hur undervisningstimmarna i engelska fördelas.  

I väntan på dessa studier tar jag med mig många insikter in i mitt dagliga arbete i skolan. Att 

varje elevs historia eller berättelse är unik och värd att lyssna på. Att dyslexi kan ses både som 
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ett hinder och som en möjlighet. Att viljan att vara som alla andra kan vara en mycket stark 

drivkraft och att framgång i ett ämne kan spilla över i andra ämnen.  

Annas berättelse och erfarenheter visar just hennes angreppssätt och hennes version av att 

vara en elev med dyslexi. Andra elever har andra erfarenheter (se Lundberg & Miller- Guron, 

2000). Anna vände själv en negativ skolupplevelse till en positiv sådan via mötet med 

engelska, delvis i skolan men framför allt på egenhand utanför skolan. Hade det varit möjligt 

för skolan att ta ett större ansvar i denna vändning? Jag tror och hoppas att svaret på den 

frågan är ja, men det kräver att vi tar oss tid att lyssna på eleverna och deras berättelser. Alla 

elever är inte så drivna eller har den stöttning hemifrån som Anna, och då måste skolan kliva 

in och ta det ansvar som eleven inte hanterar på egen hand. 

Alla versioner eller upplevelser av vad det är som gör att elever lyckas kan ge oss indikationer 

på hur vi i skolan borde tänka kring elever med dyslexi och språklärande. Men också hur vi 

säkerställer att skolan blir en positiv och utvecklande miljö för alla elever, även de med läs- 

och skrivsvårigheter, istället för att döma dem och kategorisera dem som misslyckade innan 

de fått chansen att visa vad de kan. Livet i skolan upptar en stor del av alla barn och 

ungdomars liv. Därför är det också viktigt att de där bemöts på ett sätt som får dem att trivas 

och växa som människor. Därför är en berättelse som Annas så viktig att lyssna på och 

uppmärksamma.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor sittning 1: 

 

 Berätta det du minns av engelskundervisningen i skolan. 

o Hade du några speciella studiestrategier i skolan? 

o Hade du tillgång till hjälpmedel? 

 Berätta om kontakten med engelska utanför skolan. 

o Vad triggade ditt intresse och hur lärde du dig använda språket? 

 Kan du jämföra vad och hur du lärde dig engelska i skolan med det du lärde dig 

utanför skolan? 

 Att du fick diagnosen dyslexi; berätta om det (när & hur). 

 

Intervjufrågor sittning 2: 

 Du berättade att du kände dig dum (trög) innan du fick diagnosen; berätta om det. 

 Berätta mer om stödet du fick av dina föräldrar.  

 Berätta om vikten av/glädjen i att känna sig duktig som du beskrev förra gången. 

 Berätta om nuläget; att gå på gymnasiet.  
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Bilaga 2 

 

Till elev och föräldrar till elev vid gymnasieskolan X. Ett examensarbete om barn och 

engelska. 

Mitt namn är Louise och jag undervisar på Polhemskolan här i Lund. Jag läser dessutom på 

speciallärarprogrammet vid Karlstad Universitet och ska under våren skriva ett avslutande 

examensarbete som en avslutning på mina studier. För att samla data till examensarbetet 

kommer jag att vid ett par tillfällen under vt-2016 intervjua elev/elever som går på X-skolan. 

Jag är intresserad av att veta mer om hur barn med dyslexi själva beskriver sitt möte med 

ämnet engelska i skolan. Jag kommer att genomföra en sk livsberättelseintervju där jag ber 

barnen berätta om hur de upplevde mötet med ämnet engelska i och utanför skolan. Det är 

med andra ord elevens perspektiv jag är intresserad av. 

Det är frivilligt att delta i min studie, och barnen kan när som helst välja att dra sig ur utan att 

det medför något negativt för dem. 

 Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete. Ingen obehörig 

kommer att få tillgång till insamlad data och när studien är genomförd kommer all data att 

förstöras. Alla namn på barn, lärare och skola kommer att bytas ut när studien publiceras. 

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid speciallärarutbildningen vid 

Karlstads universitet och finnas tillgängligt vid universitetets bibliotek. 

För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse från er eller myndig elev att utföra 

intervjun.  Myndig elev kommer att tillfrågas och få ge sitt eget samtycke till att delta.  

Vid frågor kan ni kontakta mig på: louise.albertssoncnattingius@lund.se  

Vänliga hälsningar 

Louise Albertsson Cnattingius 

Lärare i sv/en  

Polhemskolan Lund  

 

 Jag tillåter att mitt/mina barn deltar i samtal och att deras skolarbete/aktiviteter 

dokumenteras       

  Jag vill inte att mitt/ mina barn deltar i samtal eller att deras skolarbete/aktiviteter 

dokumenteras          

Barnet/barnens namn…………………………………………………………………… 

mailto:louisealbertsson.cnattingius@utb.lund.se
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Vårdnadshavares 

underskrift………………………………………………………………………………. 

Myndig elevs 

underskrift………………………………………………………………………………. 

 

Ort  och datum………………………………………………………………………….. 

 


