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Abstract 
The aim of this qualitative study with narrative approach is that by stories from two adults 

with verified reading and writing disabilities try to understand their experiences of what has 

influenced their reading and writing development during primary school. The focus of the 

study is how and what the participants tell about their reading and writing development during 

primary school and also how the participants perceive and assess as adults the primary 

school´s achievements to support their reading and writing development. 

Life stories were used as method in taking part of the participants` experiences and are sup-

posed to be understood from a sociocultural perspective. Interviews were accomplished with 

the study`s two participants. After the first interview a chronological life story was written. 

After that another interview which deepened the understanding was performed about the dif-

ferent themes that had come up during the interviews in both stories: reading exercises, the 

significance of the group, the significance of the teacher, adjustments and identity. 

The result shows a feeling of alienation among the participants and exclusion in smaller 

groups, a lack of compensating support and a wish of an earlier diagnosis. The connection to 

the teacher and the teacher´s attitude is to the pupil an important element for a successful 

reading and writing development. There is a complexity in supporting pupils with reading and 

writing disabilities in a way that encourage their reading and writing development and also 

strengthen their self-esteem. Pupils in today´s school should not have to look upon school 

attendance as a charade. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie med narrativ ansats är att utifrån två berättelser från vuxna 

med verifierade läs- och skrivsvårigheter försöka förstå deras erfarenheter av vad som 

påverkat deras läs- och skrivutveckling under grundskoletiden. Studiens fokus är  

hur och vad deltagarna berättar om sin läs- och skrivutveckling under grundskoletiden samt 

hur uppfattar och värderar deltagarna som vuxna grundskolans insatser för att främja deras 

läs- och skrivutveckling.  

 

Livsberättelser användes som metod för att ta del av deltagarnas erfarenheter och de ska 

förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Intervjusamtal genomfördes med studiens två 

deltagare. Efter första samtalet skrevs en kronologisk livsberättelse fram. Därefter 

genomfördes ytterligare ett intervjusamtal som fördjupade förståelsen kring de olika teman 

som framkommit i båda berättelserna: lästräning, gruppens betydelse, lärarens betydelse, 

anpassningar och identitet.  

 

I resultatet framkommer en känsla av utanförskap hos deltagarna vid exkludering i mindre 

grupper, avsaknad av kompensatoriskt stöd och en önskan om tidigare diagnostiering. 

Relationen till läraren och lärarens attityd till eleven är en viktig faktor för lyckosam läs- och 

skrivutveckling. Det finns en komplexitet i att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter på 

ett sätt som gynnar deras läs- och skrivutveckling och samtidigt stärker deras självkänsla. 

Eleverna i dagens skola ska inte behöva se sin skolgång som en charad. 

 

 
Nyckelord 
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Inledning 

Jag vet att i femman sexan tyckte jag att det var jättepinsamt. Medans alla andra satt och hade 

högläsning i klassrummet eller gjorde någonting… skrivstilsböcker och sånt så fick jag gå till Lea och 

…. Då tyckte jag att jag missade hur mycket som helst. Det blev inte som att man blev en del av 

gruppen. Jag var ju borta kanske en halvtimma timma om dagen. Medans alla andra gjorde andra 

grejer. Det blir som att alla andra – Va gör du för något? Å då va inte det samma sak som de andra 

hade gjort eller… det var så här lite pinsamt. Nu förstår jag ju inte riktigt, det var ju jättesvårt. Jag blir 

ju väldigt ensam i det på något sätt. (Iris) 

 

[På frågan hur hon orkade kämpa svarar Cia]: Nää, jag gjorde väl egentligen inte det utan jag hade en 

charad framför mig. Jag ljög för mina föräldrar om att det gick bra i skolan. Ända tills dom fick se 

mina betyg, men då sa jag att jag kommer göra bättre. Jag ska klara det här. Det var precis på gränsen 

att jag egentligen skulle få gått på sommarskola inom engelskan för att få godkänt i det, efter jag slutat 

nian. (Cia) 

 

Orden kommer från två unga kvinnor som tänker tillbaka på sin tid i grundskolan. De pendlar 

mellan presens och preteritum i sitt berättande och deras gester visar på att minnena väcker 

känslor. Känslor av att inte känna sig delaktiga, utanförskap och även svårigheten att i 

miljöbyte mellan olika grupper tolka vad för aktivitet som pågår. Iris deltar i en mindre grupp 

för att lästräna, men upplever att det blir på bekostnad av vad som händer i klassrummet intill. 

Cia beskriver hur hon minns tiden då de första betygen sattes. 

 

Intresset för studien väcktes på en folkhögskola med inriktning mot läsning och skrivning, i 

mötet med elever som har svårigheter att tillgodogöra sig skriftspråket. De har alla varit över 

18 år eller äldre med verifierade läs- och skrivsvårigheter och flertalet har inte slutfört 

grundskolestudier och/eller gymnasiestudier. I vuxen ålder har de självmant valt att börja 

studera för att förbättra sina läs- och skrivkunskaper och i samband med den processen sker 

tillbakablickar och reflektioner. Genom samtal har många tänkvärda erfarenheter framkommit 

och denna studie skulle vilja fånga upp erfarenheterna på ett vetenskapligt sätt. När 

deltagarna, som de benämns i studien, har reflekterat över sin tidigare skolgång framkommer 

många intressanta analyser över vad det var som de anser hjälpte till i läs- och 

skrivutvecklingen och vad det var som inte hjälpte eller till och med motverkade positiv 

utveckling. Som speciallärare är det viktigt att få förståelse för deras upplevda erfarenheter 

och i förlängningen kanske också kunna använda förståelsen för att skapa bättre 

förutsättningar för dem som möter stora utmaningar i sin läs- och skrivutveckling.  

 

I speciallärarutbildningen har forskning utifrån lärarperspektiv och barn/elevperspektiv ingått, 

men sällan utifrån vuxna som själva upplevt problematiken och de utmaningar som läs- och 

skrivsvårigheter innebär. Med utgångspunkt i den väckta nyfikenheten kommer studien att 

belysa hur och vad deltagarna berättar om sin läs- och skrivutveckling under grundskoletiden 

samt hur uppfattar och värderar deltagarna som vuxna grundskolans insatser för att främja 

deras läs- och skrivutveckling.  



 

 2 

Syfte 
Syftet är att utifrån två berättelser från vuxna med verifierade läs- och skrivsvårigheter 

försöka förstå deras erfarenheter av vad som påverkat deras läs- och skrivutveckling under 

grundskoletiden.  

 

Frågeställningar 
För att förtydliga och fördjupa studiens syfte har följande frågeställningar preciserats: 

 

 Vad och hur berättar deltagarna om sin läs- och skrivutveckling under 

grundskoletiden? 

 Hur uppfattar och värderar deltagarna som vuxna grundskolans insatser för att främja 

deras läs- och skrivutveckling? 
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Bakgrund 

Specialpedagogiska perspektiv 
Att arbeta som speciallärare innebär ett stort ansvar. En speciallärare ska bland annat ”visa 

självkännedom och empatisk förmåga - visa förmåga att inom det specialpedagogiska området 

göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna” (Karlstads universitet, 2015, s. 3). Att 

arbeta med perspektivmedvetenhet innebär att ständigt förhålla sig analytisk och kritisk till 

sitt förhållningssätt. ”Teori gör det möjligt för oss att fokusera och skärpa blicken genom att 

erbjuda ett visst (eller flera) perspektiv på världen” (Svensson, 2011, s. 193). Nilholm (2007) 

visar på tre olika perspektiv på specialpedagogik: det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet. I de olika perspektiven flyttas fokus mellan att eleven äger problemet 

eller att miljön är problemet. I det kompensatoriska perspektivet tillskrivs problematiken 

individen och kategoriseringar utifrån neurologiska och psykologiska förklaringar söks, 

framhåller Nilholm. Specialpedagogikens uppgift är i detta perspektiv att kompensera 

bristerna hos individen. I det kritiska perspektivet hamnar normalitetsbegreppet i fokus. Vad 

anses som normalt och vad är inte normalt? Inom detta perspektiv bör olikheter ses som en 

resurs för skolan och samhället. Begreppet specialpedagogik, som i sin benämning skapar 

föreställningar om vad som är normalt och onormalt, är något som detta perspektiv ställer sig 

kritiskt till, enligt Nilhom. I dilemmaperspektivet belyses svårigheterna att sammanföra 

elevers olikheter och kraven och normalitetstanken i dagens utbildningssystem. Nilholm tar 

upp dilemmat med individ kontra kategori, brist kontra olikhet samt kompensation kontra 

deltagande. 

 

Definition av centralt begrepp 
Vad avses med verifierade läs- och skrivsvårigheter? Tvillingstudier i USA har visat att det 

finns ett starkt genetiskt inflytande på hur lyckosam läsutvecklingen blir. Detta gäller både 

ordavkodningsprocessen och förståelseprocessen. Enligt denna uppkomstmodell är inte 

dyslexi allt eller inget utan det saknas en specifik gräns för det som är avvikande och normalt 

(Myrberg, 2007). På uppdrag av Socialstyrelsen har SBU (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering) ”… granskat det vetenskapliga underlaget för att förutsäga, upptäcka och utreda 

läs- och skrivsvårigheter som är karaktäristiska för dyslexi samt att utvärdera vilka insatser för 

barn och ungdomar med dyslexi som har vetenskapligt underlag” (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2014, s .30). I utredningen kommer SBU fram till att det inte går att 

avgöra vilka svenska tester som är tillförlitliga eftersom det saknas evidensbaserad forskning 

kring dem. De kommer även fram till att flera av de internationella testerna också saknar 

utvärdering.  

 

 En definition av dyslexi som fastställdes 12 november 2002 av ”The International Dyslexia 

Association” (IDA) är följande:  

 
Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It is characterized by difficulties 

with accurate and/ or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. These 

difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is often 

unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction. 

(The International Dyslexia Association, 2014, s. 2) 
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Høien och Lundberg ( 2013) menar att svårigheterna med rättskrivning och ordavkodning 

beror på svagheter i det fonologiska systemet. De har skapat följande definition som också 

används av Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) där de bytt ut orden  

störning till svikt:  

 
Dyslexi är en svikt i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi avser språkets 

ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. 

Svikten ger sig först och främst tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning 

vid läsning. Men den kommer också tydligt fram genom dålig stavning. Sekundära konsekvenser kan 

innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av 

ordförråd och kunskap om omvärlden. […] Karaktäristiskt för dyslexi är att svikten är varaktig och 

svårbehandlad. Även om läsningen efterhand kan bli acceptabel, kvarstår oftast stavningsproblemen. 

Vid en mer grundläggande kartläggning av fonologisk förmåga finner man att svagheter på detta 

område ofta kvarstår upp i vuxen ålder. (s.33) 

 

Enligt Åkerberg (2011) beräknas mellan fem och åtta procent av Sveriges invånare ha 

specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Betydligt fler har lindrigare svårigheter.  

I den här studien används begreppet vuxna med verifierade läs- och skrivsvårigheter, vilket 

innebär att deltagarna som är med i studien har genom olika läs- och skrivtester under sin 

skolgång fått besked om att de har läs- och skrivsvårigheter, men någon medicinsk 

dyslexidiagnos har inte fastställts förrän efter grundskoletiden. Testerna under 

grundskoletiden var tester som genomfördes på klassen som helhet. Inga fördjupade tester 

genomfördes, vilket innebär att grundskollärarna i mötet med deltagarna inte haft någon 

vetskap om någon form av dyslexidiagnos. Av den anledningen skulle det kännas etiskt 

oriktigt att använda begreppet dyslexi, eftersom deltagarna inte genomgick grundskolan med 

vetskap om att de hade en dyslexidiagnos.  

 

Styrdokument 
Elever som särskiljts och differentierats från skolan har historiska rötter ända bak till 

folkundervisningen som kyrkan ansvarade för. Med hjälp av naturvetenskapen skapades runt 

sekelskiftet instrument, till exempel Binets intelligensskala, för att tidigt kunna avskilja dem 

som inte passade i vanliga klasser (Hjörne & Säljö, 2013). ”Att exkluderas från en ’vanlig’ 

klass är en del av barns identitetsformering. Så har det alltid varit och det gäller dem som 

tidigare placerades i hjälpklass, specialklass eller obsklass lika mycket som dem som idag 

placeras i ’Lilla klassen’, ’Oasen ’…” (Hjörne & Säljö, 2013, s. 129). 

 

Asp Onsjö (2008) menar att en elev som är fullt inkluderad ska vara inkluderad ur tre 

aspekter: rumsligt, socialt och didaktiskt. En elev som sitter i klassrummet och har en nära 

relation med kamarter och lärare, men där undervisningen inte är anpassad utifrån elevens 

förutsättningar är inte fullt inkluderad. Skolverket (2009) skriver i sin rapport att det i Sverige 

blivit allt vanligare att elever i behov av stöd placeras i mindre grupper och att placeringen i 

grupperna är beroende av elevernas kunskapsnivå. Detta i sin tur kan medföra differentiering 

och stigmatisering, vilket inte gynnar eleven. Elevens motivation och självbild i kombination 

med lärarens lägre förväntningar, genererar inte ett bättre resultat.  

 

Enligt Konventionen om barnets rättigheter (Hammarberg, 2006) och Skollagen (SFS 

2010:800) ska barnets bästa vara i fokus och alla elever har rätt att få det stöd som krävs för 

att utvecklas så långt som möjligt. Inkluderingsbegreppet har enligt Egelund, Haug och 
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Persson (2006) en stark koppling till Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), 

eftersom den speciellt betonar heterogeniteten i skolan. ”Individualisering är utan tvivel en del 

av inkluderingen och en förutsättning för den” (Egelund, Haug och Persson, 2006, s. 181).  

 

Det uppstår ett dilemma, där det finns en motsättning i att gynna den enskilde och 

gruppen/klassen i lika stor omfattning. Vilket är det som väger tyngst? Det finns även en risk 

att ansvaret för individualiseringen inom inkluderingen och de utmaningar som förknippas 

med det, blir ett ansvar för de som arbetar med specialundervisning och att detta inte ses som 

ett ansvar hos alla i skolorganisationen (Egelund, Haug och Persson, 2006). På så vis kommer 

ingen förändring att ske och en skolmiljö där alla ska ansvara för att anpassa miljön så att 

inkludering blir verklighet, blir endast en vision(Egelund, Haug och Persson).  

 

För att förstå livsberättelserna i sitt historiska sammanhang ges här en inblick i vad 1994 års 

läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94), hade för skrivning angående elever i 

behov av särskilt stöd.  

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. […] En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. (s. 4) 

 

Under rubriken ”Riktlinjer” står att ”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd” (Utbildningsdepartementet, 2000,s. 12). Vidare står det 

att det är lärarens ansvar att ” … utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande, stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan, … stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (s. 12). 

 

I 5 kap1 § Särskilda stödinsatser (SFS 1994:1194) står att:  
I 4 kap. 1 § andra stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att särskilt stöd skall ges till elever som har 

svårigheter i skolarbetet. Beslut om särskilt stöd enligt detta kapitel fattas av rektorn, 

om inte något annat följer av 5 och 10 §§. Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall 

rektorn se till att behovet utreds.  

 

Det står även att om utredningen visar att behov av stödinsatser finns, ska ett åtgärdsprogram 

upprättas i samråd med elev och föräldrar, där behov och stödinsatser beskrivs (SFS 

1994:1194).   

 

Deltagarna i den här studien återger sina erfarenheter från sin tid i grundskolan, vilken då 

hade skollagen (1985:1100), grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) och Lpo94 som 

gällande styrdokument.  
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Forsknings- och litteraturöversikt 

I denna del prestenteras en sammanställning av forskning och litteratur utifrån studiens 

frågeställningar. I forsknings- och litteraturöversikten finns flera berättelser från vuxna i ett 

retroperspektiv. Den här studien kommer att ta del av vuxna personers syn på sin läs- och 

skrivutveckling under grundskoletiden och vad de anser har främjat deras läs- och 

skrivutveckling och därför är annan forskning i ett retroperspektiv intressant.  I forsknings och 

litteraturöversikten presenteras även vad elever med läs- och skrivsvårigheter, som går i 

grundskolan idag eller för några år sedan, har för uppfattning om sin skolgång och det stöd de 

eventuellt fått. Lärarens betydelse i det individuella mötet, val av undervisningsmetoder, 

gruppens betydelse, anpassningar och hjälpmedel, identitet och självkänsla samt skolans 

utvecklingspotential är faktorer som forsknings- och litteraturöversikten belyser.  

 

Lärarens betydelse i det individuella mötet 
Lärarens betydelse i det individuella mötet är något som tas upp av Tjernberg och Heimdahl 

Mattson (2014), Heimdahl Mattson, Fischbein och Roll-Pettersson (2010), Heimdahl Mattson 

och Roll-Pettersson (2007), Nielsen (2011), Carlsson (2011), Gibson och Kendall (2010) och 

Rowan (2010). Lärarens tro på varje elevs förmåga och att se eleverna som enskilda individer, 

med styrkor och svagheter och inte bara som dyslektiker tas upp. Tjernberg och Heimdahl 

Mattson (2014) har valt att sätta fokus på hur läraren arbetar i klassrummet, samt vad lärarens 

undervisning lett till. Några av framgångsfaktorerna som nämns är lärarnas tro på varje elevs 

förmåga, en variation av undervisningsmetoder där teori och praktik länkas samman genom 

kontinuerliga reflektioner i arbetslaget. Pedagogiken genomsyras av hög språklig aktivitet 

både muntlig och skriftlig av såväl elever som pedagoger. Även lärarens skicklighet i att 

använda varierade undervisningsmetoder, att upptäcka behov av stöd i tid och att kunna 

erbjuda och utforma adekvat stöd är något som Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) 

och Heimdahl Mattson m.fl. (2010) belyser.  

Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) har intervjuat tolv elever som går i slutet av 

grundskolan eller i början av gymnasiet. De har alla någon form av läs- och skrivsvårighet 

eller dyslexidiagnos. Resultatet av studien visar att en diagnos är det som ger eleven rätt till 

stöd. Tyvärr är samtliga elevers erfarenhet att deras svårigheter inte upptäckts i tid. En lärare 

med inställning att någon form av läsmognad ska infinna sig, har av eleverna upplevts 

förödande. De har i flera fall trott att de varit ”dumma”.  Specialundervisningen upplevs olika 

av de intervjuade eleverna, men de är överens om att en kompetent lärare är avgörande. En 

lärare ska vara hängiven, inte ge upp utan hjälpa till att hitta strategier så att eleven kan klara 

målen i skolan. Det framkommer även att lärarens inställning i klassrummet kan generera ett 

positivt klassrumsklimat, där alla elever känner sig värdefulla och delaktiga.  

Liksom Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) kommer Nielsen (2011) fram till att 

upptäcka behov av stöd i tid och att kunna erbjuda och utforma adekvat stöd, är avgörande för 

en positiv läsutveckling. Hon kommer även fram till att det viktigaste en lärare kan göra är att 

se eleverna som enskilda individer, med styrkor och svagheter och inte bara som dyslektiker.  

Det näst viktigaste är att läraren hjälper eleven med hjälpmedel och metoder för ett lyckosamt 

lärande och det tredje som tas upp är att läraren skapar tid och utrymme för elevernas läsande 

och skrivande. Nielsens studie bygger på upplevelser från nio personer mellan 8 och 53 år.  
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Ännu en studie som förstärker vikten av lärarens attityd har Gibson och Kendall (2010) gjort. 

Studien bygger på livsberättelser från fyra studenter med dyslexi och som nu studerar på två 

olika universitet i England. Lärarnas attityd, bristande stöd och lärarnas låga förväntningar tas 

också upp i intervjuerna, trots att ingen av respondenterna diagnostiserats förrän efter 

högstadiet. Lärarna har inte sett behovet utan har låtit studenterna få veta att de varit lata och 

inte haft förmågan att nå höga betyg. En av respondenterna berättar om att några lärare skapat 

fina relationer med henne och varit lyhörd för hennes behov av stöd och gett henne extra tid 

för individuell handledning. Hon berättar vidare att redan i årskurs ett misstänkte läraren att 

hon hade dyslexi, men skolan utredde inte detta. Däremot sattes en stödlärare in, som hon 

ibland fick arbeta enskilt med. Carlsson (2011) har i ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv 

beskrivit hur vuxenstuderande bemött sina tillkortakommanden med skriftspråket. Även i 

denna studie framträder lärarens betydelse för lyckosam läsutveckling. 

Heimdahl Mattson m.fl. (2010) har under sju års tid undersökt avkodningsförmågan hos 

elever med lässvårigheter. Avkodningsförmågan mättes med hjälp av ordkedjetest och 

jämfördes med resultatet av ett bokstavskedjetest. De utvalda eleverna erhåller stöd i 

grundskolan för att motverka läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Resultatet visar att 

avkodningsförmågan har ökat för de flesta elever över tid, men några elever har misslyckats 

med att förbättra sin avkodning eller till och med visat på försämrat resultat, vilket tyder på 

bristande stöd. 

Ytterligare en studie som visar på bristande stödinsatser och hur viktig lärarens inställning till 

dyslexi är har genomförts av Rowan (2010). Hon har undersökt hur studenter med dyslexi ser 

tillbaka på sitt lärande på gymnasiet i Nya Zeeland. Undersökningsgruppen består av fyra 

personer, som nu studerar på universitetsnivå. Genom att ta del av gymnasieelevers 

erfarenheter synliggörs konsekvenser av bristande förmåga till identifiering av dyslexi samt 

bristande stödinsatser samt behovet av att söka efter förbättringar inför framtiden. Studiens 

resultat visar att hur samhället ser på dyslexi, som en funktionsnedsättning eller som ett annat 

sätt att lära, är viktigt. Likaså hur utbildningssystemet kan förbättra förståelse och stöd för 

studenter med dyslexi. Endast en av de fyra studenterna upplever att de har fått stöd som gett 

resultat.  

Enligt svenska lag ska alla studenter med funktionsnedsättning, och dit räknas dyslexi, ges 

samma förutsättningar att studera vid universitet som de som inte har funktionsnedsättning. 

Björklund (2011) har i sin studie med hjälp av enkäter undersökt möjliga framgångsfaktorer i 

det tekniska stödets utformning för vuxna studenter med dyslexi. Ett hjälpmedel kan vara en 

dator, men också olika mjukvaror som scannerprogram, rättstavningsprogram och talsynteser. 

Resultatet visar att talsyntes och rättstavningsprogram är de dataprogram som uppskattats 

mest. Det framkommer även att studenterna vill ha tillgång till dessa program även utanför 

universitetet och vissa studenter föredrar att sitta i lugna avskärmade utrymmen, då de 

studerar. Hur anpassningar utformas och vilka hjälpmedel som är användbara är något som 

studenterna själva måste vara med och utforma, för att det ska fungera på ett tillredställande 

sätt (Björklund). Carlsson (2011) menar att trots bättre tekniska hjälpmedel idag så är tid en 

avgörande faktor. Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver tid för att utveckla sitt 

skriftspråk. Vid provsituationer tas mycket av energin från eleven till att uttrycka sig och 

förhålla sig till skrivregler och det blir på bekostnad av outvecklat innehåll i texten. 

Gibson och Kendall (2010) visar i sin studie att förenklade och reducerade texter kan ta bort 

glädjen av att läsa, då det uppfattas som en bristande utmaning. Gibson och Kendall påtalar 

också att ett eget driv, där stöd i skolan tas tillvara och fritiden till stor del utnyttjas till studier, 

ger framgång i studierna. Studien bygger på livsberättelser från fyra studenter med dyslexi 
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och som nu studerar på två olika universitet i England. Genom berättelserna så framkommer 

också att bemötande utifrån behov är mycket viktigt. Enligt en av studenterna, som fick sin 

dyslexidiagnos först på universitetsnivå, så är det utbildningssystemet i sig som skapar 

inlärningssvårigheter genom att endast använda sig av en sorts undervisning 

 

Gruppens betydelse 
Gruppsammansättningens betydelse är något som lärarna borde fundera kring för att stötta 

elever med dyslexi (Blackman, 2010). Trivsel, högre kvalité på kunskap och bättre förståelse, 

utbyte av idéer och större engagemang är något som ett väl fungerande grupparbete kan 

generera. Blackman har genom flera fallstudier tagit del av flera karibiska studenters 

berättelser angående grupparbetets betydelse för studenter med dyslexi. Syftet med studien är 

att ta reda på vilka fördelar som synliggjorts när elever arbetar tillsammans i grupper och hur 

gruppkonstellationen påverkar deras lärande. Studien baseras på 16 studenter i åldern 14-16 

år. Studien visar att grupparbete tillsammans med nära vänner genererar förståelse och 

möjlighet att fylla igen luckor, det vill säga sådant man inte förstått. Koncensusbildning 

genom gruppdiskussioner hjälpte till att öka kvalitén på korrekta svar och information. Vidare 

visar studien att i klassrumsmiljöer ökar komfortnivån om utbyte av åsikter sker i etablerad 

vänskap. Studien ger en insikt i grupprocessen och undersöker hur vänskap, 

interaktionsförmåga och inlärningsmöjligheter påverkar förståelse och bygger kunskap. 

Arbetssättet ledde till större engagemang.  

Läsinterventionsprogram med välutbildade lärare kan enligt Barden (2009) och Anderson 

(2009) bidra till lyckosam läsutveckling. Barden har följt Heidi, en 18-årig student med 

dyslexi, som tagit del av Neurological Impress Method plus ( NIM+). Det är ett 

läsinterventionsprogram, där elever i en mindre grupp eller en till en, läser en text upprepade 

gånger, återberättar texten samt diskuterar texten utifrån några frågor. Utifrån djupintervjuer 

och texter från Heidi, skapar Barden en kronologisk berättelse som Heidi fått ta del av och 

godkänna som representativ för hennes upplevelser.  Studenten har utvecklats från att ha varit 

en person som kämpat med läsningen till att ha utvecklats till en framgångsrik och beundrad 

skådespelare. Anderson visar också på att ett välutvecklat läsprogram kan ge positiva effekter 

för läsutvecklingen.  I ett välutvecklat läsprogram, med välutbildade lärare, där övning sker en 

till en, så kan exkludering vara positiv. Självförtroendet och självkänslan ökar genom en 

förbättrad läsutveckling och tät kontakt med läraren i en mindre gruppering. Men läsning i 

smågrupper kan även innebära negativa konsekvenser, exempelvis en känsla av 

marginalisering då de missar lektioner som övriga klassen har. I en kvalitativ fallstudie har 

Anderson undersökt hur fyra elever i år fem och sex, med tydliga tecken på svårigheter i sin 

läs- och skrivutveckling, kan uppfylla kraven för läsning i klassrumsmiljöer. I studien, som 

har ett elevperspektiv, framgår att läsning i smågrupper utanför klassrummet ofta genomförs i 

ett lägre tempo som blir stor kontrast mot den ordinarie klassrumssituationen.  

Även innehållet i undervisningen i dessa smågrupper kan vara på för enkel nivå, inte kännas 

utmanande. Heimdahl Mattson m.fl. (2010) och Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson 

(2007) redovisar också att det särskilda stödet, enligt eleverna och föräldrarna, organiserats i 

små och ofta heterogena grupper, där eleverna ibland har fått adekvat stöd, men ofta upplevt 

en känsla av att vara annorlunda och hamnat utanför sin klass. Heimdahl Mattson och Roll-

Pettersson (2007) visar i sin studie att segregation kan vara priset som eleven får betala för att 

få adekvat stöd. Tyvärr är inte alltid de mindre gruppkonstellationerna genomtänkta och 

elever med exempelvis social problematik blandas med elever som har behov av stöd i sin läs- 
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och skrivutveckling. Undervisningsnivån kan också uppfattas som för låg. Tjernberg och 

Heimdahl Mattson (2014) nämner vikten av heterogena grupper där eleverna utmanas i sin 

proximala utvecklingszon, som en av framgångsfaktorerna för att skapa en lyckosam läs- och 

skrivutveckling som bygger på inkludering.  

 

Identitet och självkänsla 
Gibson och Kendall (2010) menar att studenter med dyslexi upplever ofta en låg självkänsla 

och i samband med låga prestationer i skolan förstärks denna. Något annat som framkommer i 

studien är att valmöjligheterna minskar och ämnen som främmande språk finns inte som 

tillval för elever med dyslexi, vilket upplevs marginaliserande. Andersson (2009) tar också 

upp att om en elev inte känner sig delaktig i beslut, kan självkänslan skadas och att inte känna 

sig inkluderad i klassen kan förstärka den känslan. Det är inte diagnosen i sig som kan kännas 

exkluderande utan skolans sätt att organisera stödet (Heimdahl Mattson & Roll-Pettersson, 

2007). I Rowans (2010) studie framkommer att en av de fyra studenterna upplever att stödet 

som skolan erbjudit, har gett resultat. De övriga har känt sig som mindre vetande. Hur skolan 

kan utveckla positiv självkänsla i samband med studier i de tidiga åren är något som måste 

utvecklas vidare. Carlsson (2011) menar att läraren har en svår men viktig uppgift att hjälpa 

eleven att tro på sig själv, genom mycket uppmuntran och tid för samtal och reflektion.  

 

En studie vars syfte är att undersöka och lära av erfarenheter, möjligheter och identiteter 

kopplade till textläsning för individer med lässvårigheter, har genomförts av Randel (2014). I 

sin studie har Randel tagit del av en 21-årig students egna skriftliga reflektioner kring sina 

upplevelser av att ha lässvårigheter. I studien är texter indelade i tre olika teman. Läsning för 

att öva upp sin läsfärdighet, läsning för att nå skolframgång och läsning för att utveckla 

kunskap. Randel hänvisar till en identitetsmodell som Gee (2000) använt, där fyra olika 

kategorier utifrån lässvårigheter kopplas till identitet. Den första är biologisk, man föds med 

lässvårigheter. Den andra är psykologisk och kopplad till skola som institution, där 

svårigheter upptäcks och utreds. Därefter kommer en identitet som inte alltid är medveten, 

men innebär att man tillhör en grupp, där man känner viss samhörighet. Den sista kategorin 

representerar personer som har gjort ett aktivt val, har en uttalad tillhörighet i en grupp. Mötet 

med skriftspråket ses i studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv, och enligt 

identitetsmodellen kan lässvårigheter bli en del av en persons identitet. 

 

Framgång nås enligt Hugo (2011) genom en grundsyn där pedagogerna ser eleverna som 

kompetenta människor och resurser och utifrån deras livsvärd stärka självkänsla och skapa 

sammanhang. Taube (2013) skriver om självbild i relation till läs- och skrivinlärning. Elever 

med svårigheter att tillgodogöra sig skriftspråket bär på en hel del misslyckanden och riskerar 

att hamna utanför både i kamratskap och utanför det fysiska klassrummet. ”Speciallärare har 

vittnat om att den svåraste gruppen att nå utgörs av de barn som accepterar sin situation. De 

elever som helt har förlorat självförtroende och som har gett upp tron på att det finns någon 

hjälp. De ser sig själv som helt värdelösa” (s. 89).  

 

Tidsaspekten är även viktig för när stödinsatser sätts in och Matteuseffekten är något som tas 

upp av Myrberg (2007) där barn som har avkodningsproblem i de tidiga skolåren läser mindre 

och därmed utvecklar sitt ordförråd långsammare, vilket i sin tur genererar sämre 

läsförståelse. Han menar att de lärare som inväntar någon form av mognadsnivå hos eleven 

gör dem en björntjänst i och med att tiden är en viktig faktor. Elever med läs- och 
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skrivproblematik behöver stöd i sin lärutveckling tidigt, för att kunna ta del av bland annat 

orienteringsämnenas texter i skolan. Ett bristande ordförråd kanske inte märks i de lägre 

årskurserna, men skapar stora problem i de högre årskurserna. En god läsutveckling är 

avgörande för att kunna ta till sig svårare texter (Myrberg, 2007).  

 

Sammanfattning av forsknings- och litteraturöversikt 
Lärarens betydelse i det individuella mötet är något som tas upp av Tjernberg och Heimdahl 

Mattson (2014), Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007), Nielsen (2011), Carlsson 

(2011), Gibson och Kendall (2010) och Rowan (2010). Lärarens tro på varje elevs förmåga 

och att se eleverna som enskilda individer, med styrkor och svagheter och inte bara som 

dyslektiker tas upp. Även lärarens skicklighet i att använda varierade undervisningsmetoder 

och att se behov av stöd i tid och att kunna erbjuda/utforma adekvat stöd är något som 

Heimdahl Mattson m.fl. (2010) belyser. Rowan (2010), Heimdahl Mattson m.fl. (2010) och 

Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) visar i sina studier att det finns behov av att 

utveckla lärarkompetensen i hur stöd och undervisning utformas för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Läsinterventionsprogram med välutbildade lärare kan enligt Barden (2009) 

och Anderson (2009) bidra till lyckosam läsutveckling. I Andersons studie framkommer även 

att läsning i smågrupper utanför klassrummet ofta genomförs i ett lägre tempo, som blir en 

kontrast mot den ordinarie klassrumssituationen. Läsningen kan uppfattas som för enkel eller 

för svår och detta kan bidra till en känsla av utanförskap, enligt Heimdahl Mattson m.fl. 

(2010) och Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007).  

Gruppsammansättningens betydelse är något som lärarna borde fundera kring för att stötta 

elever med dyslexi (Blackman, 2010). Trivsel, högre kvalité på kunskap och bättre förståelse, 

utbyte av idéer och större engagemang är något som ett väl fungerande grupparbete kan 

generera (Blackman).  

 

Hur anpassningar utformas och vilka hjälpmedel som är användbara är något som studenterna 

själva måste vara med och utforma, för att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt, anser 

Björklund (2011). Även Gibson och Kendall (2010) visar i sin studie att förenklade och 

reducerade texter kan ta bort glädjen av att läsa, då det uppfattas som en bristande utmaning. 

Gibson och Kendall påtalar också att ett eget driv, där stöd i skolan tas tillvara och fritiden till 

stor del utnyttjas till studier, ger framgång i studierna. Tid för att formulera sig med hjälp av 

skriftspråket är en avgörande faktor, trots tekniska hjälpmedel (Carlsson, 2011). Om eleven 

inte känner sig delaktig i beslut, kan självkänslan skadas och att inte känna sig inkluderad i 

klassen kan förstärka den känslan (Anderson, 2009). Det framkommer även att identifiering 

av behovet ofta sker sent, vilket kan påverka självkänslan när eleven misslyckas på grund av 

att elevens behov inte har tillgodosetts eller identifierats (Rowan, 2010; Heimdahl Mattson 

m.fl., 2010; Heimdahl Mattson & Roll-Pettersson, 2007). Identitet kopplat till textläsning för 

individer med lässvårigheter i ett sociokulturellt perspektiv, är något som utforskats av Randel 

(2014). Carlsson (2011) menar att läraren har en svår men viktig uppgift att hjälpa eleven att 

tro på sig själv och här är samtalet ett viktigt redskap.  
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Teoretisk ansats 

Studien är kvalitativ med en narrativ ansats, genom att använda livsberättelser som metod 

för att utifrån berättelser från två vuxna med verifierade läs- och skrivsvårigheter försöka 

förstå deras erfarenheter av vad som påverkat deras läs- och skrivutveckling under 

grundskoletiden. Berättelserna ska förstås genom ett sociokulturellt perspektiv.  

Sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij verkade under en kort period i början av 1900-talet och var intresserad av 

utveckling och lärande. Han var kritisk till de teorier som förekom i västvärlden inom 

psykologin, exempelvis Piagets och Sterns teorier. Vygotskij utvecklade den 

kulturhistoriska dialektiska teorin (Vygotskij, 1934/2001). Han ses som grundare till det 

sociokulturella perspektivet, som har utvecklats vidare av bland annat Wertsch (1998). 

”The task of a sociocultural approach is to explicate the relationships between human 

action, on the one hand, and the cultural, institutional, and historical contexts in which this 

action occurs, on the other” (s. 24). Han menar även att Vygotskijs arbete ska ses utifrån 

den tid han verkade i, då förmedlingspedagogik och behaviorismen var rådande. 

Vygotskij menar att medvetandet är föränderligt och påverkas av kulturen runt omkring. I 

medvetandet sker kommunikation mellan olika tankar och detta sker inte på samma sätt i 

intellektet. Människans utveckling intresserade Vygotskij och han ville utforska hur 

samverkan ur ett sociokulturellt och biologiskt perspektiv kunde se ut (Säljö, 2012). När 

människan verkar och förstår sin omvärld medierar vi och använder då intellektuella 

redskap(artefakter) i form av förmågor att exempelvis läsa, skriva och räkna. Vi använder 

även fysiska redskap(artefakter), som exempelvis miniräknare och kompass och i dessa 

finns mänskliga kunskaper och begrepp inbyggda (Säljö, 2014). ”Mediering innebär att 

vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår 

kultur och dess intellektuella och fysiska redskap” (s. 81). Att ta till sig medierande 

redskap (artefakter) och lära sig att bemästra dem, kallas att appropiera. I varje situation 

där samspel sker, finns möjlighet att ta till sig och göra andras kunskap till sin egen 

(appropiera). Lärande och utveckling menar Vygotskij, är en ständigt pågående process och 

när en färdighet är befäst finns en stor möjlighet lära sig något nytt och det tillståndet kallar 

han för den proximala utvecklingszonen. Det är då av stor vikt att det finns stöd från någon 

kunnig i personens närhet (Säljö, 2012).  

Om inte de medierande redskapen utvecklas, begränsar det vårt sätt att tänka. Språket är 

vårt viktigaste medierande redskap. Språket är centralt för människans utveckling och det 

är genom det som kommunikation kan ske med omvärlden och kommunikationen formar 

oss till tänkande individer. Alla olika former av språk exempelvis, bildspråk, talat språk 

och skriven text ska ses som medierande redskap. Språket erövrar vi som små när vi 

samverkar med vår omgivning (Säljö, 2012). I ett sociokulturellt perspektiv kan språket 

inte ses som ett utbyte av ett färdigkodat språk, utan i språklig interaktion finns antaganden 

och attityder dolda. Det finns en spänning i språket mellan ordets lexikala innebörd och 

form och det språket som är bundet till en specifik kommunikativ praktik (Säljö, 2014).  

Språket finns inom oss i tanken, men även som kommunikation mellan människor (Säljö, 
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2012). Tänkandet formas av kommunikation med omvärlden. Alla våra handlingar utspelar 

sig i sociala praktiker och vi agerar med utgångspunkt i de egna erfarenheterna och 

kunskaperna som vi, medvetet eller omedvetet, tror omgivningen förväntar sig i just den 

verksamheten. För att kunna vara en kompetent deltagare i samhället, ska du kunna göra 

något. Du ska kunna uttrycka dig genom att behärska olika kunskaper och begreppsliga 

system, t.ex. alfabetet (Säljö, 2014).  

Språket tjänar inte som ett uttryck för en färdig tanke. En tanke som förvandlas till språk 

omstruktureras och ändrar form. Tankarna uttrycks inte i orden, utan fullbordas i dem. Därför 

bildar de motsatt riktade processerna för utvecklingen av språkets innebördsliga och språkets 

ljudmässiga sida en äkta enhet, just i kraft av sin motsatta riktadhet. (Vygotskij, 1934/2001, s. 406) 

Det är genom språket som tanken omvandlas och tar form. Genom språket återges tankarna 

inte utan de fullbordas. Språket i sig påverkar tanken, men är inte till sin struktur lik tanken. 

Idag finns skriften överallt och att bemästra skriftspråket är idag en förmåga som samhällsliv 

och arbetsliv förutsätter att du ska klara. Dagens teknik och skriftspråket har förändrat hur vi 

löser olika frågor, samlar information och sprider den. Skriften har blivit ett redskap i 

maktutövning och är central i flera av samhällets verksamheter som skola, affärsliv och 

sjukvård. I skolan är skriften en viktig kanal för kommunikation. Att erövra skriftspråket är en 

komplicerad sociokulturell process. Skriftspråket har vuxit fram genom århundraden och är 

ingen naturgiven kommunikationsform. I dagens samhälle är kraven höga på läs- och 

skrivfärdigheter och det innebär också att alla inte når upp till de kraven av olika anledningar, 

exempelvis olika funktionsnedsättningar eller för lite utrymme och tid. Vi verkar i olika 

kontexter och vår förståelse och våra handlingar är en del av kontexten och det är ett 

ömsesidigt utbyte (Säljö, 2014).   

 

Narrativ ansats 
Narrativ ansats eller berättande ansats kan innefatta en mängd olika teorier, vilket innebär att 

berättandet som undersökningsmetod bör utövas från något perspektiv eller utgångspunkt. 

”Om narrativ teori är teorier om berättelsen och berättandet kan narrativ metod sägas vara de 

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

(Johansson, 2005, s.21). I den här studien används livsberättelser för att försöka förstå 

deltagarnas erfarenheter av vad som påverkat deras läs- och skrivutveckling under 

grundskoletiden. ”Det individuella och det kollektiva finns i samma berättelse” (Öberg, 2001, 

s. 61). Livsberättelserna ska förstås i en kontext som påverkas av samhällskrafter och 

historiskt sammanhang. 

 

Genom berättandet skapas sociala och personliga identiteter och själva berättandet är 

grundläggande för människan som social varelse. Personliga berättelser är alltid ”delar av de 

sociala vävar av relationer i vilka vi är lokaliserade eller lokaliserar oss själva” (Johansson, 

2005, s. 96). Livsberättelser i ett retroperspektiv används inom forskning för att synliggöra 

hur människor skapar mening i sina liv och är identitetsskapande. Genom språket, som ses 

som en social aktivitet, skapas berättelser och beskrivningar som i sin tur skapar värderingar, 

relationer och identiteter. Pérez Prieto(2006a) menar att de livsberättelser som skapas genom 

intervjuer berättar:  

 



 

 13 

[…]något både om hur intervjupersonerna i efterhand organiserar sina erfarenheter och tilldelar dem 

innebörder och om hur skolan har fungerat för dem. Det är dock inte fråga om definitiva och absoluta 

bilder, ’så var det’, utan om olika versioner – skapade i specifika sammanhang – om hur det var för 

dem i skolan, olika versioner som kan öka vår kunskap om och förståelse av den institution i vilken 

våra barn tillbringar så många års.( s. 11) 

 

En av den här studiens frågeställningar är, Vad och hur berättar deltagarna om sin läs- och 

skrivutveckling under grundskoletiden. Pérez Prieto (2006a) lyfter fram att vad som berättas 

går inte att skala bort från hur det berättas. I denna studie eftersöks vad och hur men det är 

vad de berättar om sina erfarenheter från grundskoletiden med fokus på läs- och 

skrivutvecklingen, som i detta fall är det primära, dock utan att bortse från hur. 

 

Sammanfattning av teoretisk ansats 
Det finns många begrepp inom det sociokulturella perspektivet, men jag har valt att presentera 

de som är relevanta för den här studien. Det är även viktigt, enligt Dysthe, Hertzberg och Hoel 

(2011) att förklara urvalet av begrepp. Inom det sociokulturella perspektivet är utveckling och 

lärande företeelser som handlar om ”…hur människor kommer i kontakt med och tillägnar sig 

- appropierar - sociokulturella kunskaper, färdigheter och erfarenheter” (Säljö, 2014, s. 230). 

Förmågan att kunna använda medierande redskap i sociokulturella praktiker är avgörande. 

Tidigt i livet sker lärande och utveckling genom språket och interaktion med omvärlden där 

kulturer, institutioner och historiska sammanhang är en del av utvecklingen (Säljö, 2014). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet vill jag försöka förstå deltagarnas erfarenheter av vad 

som påverkat deras läs- och skrivutveckling under grundskoletiden. Studien har en narrativ 

ansats och livsberättelser används som metod. Genom språket, som ses som en social 

aktivitet, skapas berättelser och beskrivningar som i sin tur skapar värderingar, relationer och 

identiteter (Johansson, 2005).  
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Metod 

För att förstå erfarenheter och upplevelser av läs- och skrivsvårigheter under grundskoletiden, 

har livsberättelser valts som metod. För att samla in data till studien används öppen intervju 

eller så kallad livsberättelseintervju(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Att lyssna och 

försöka förstå en annan persons upplevelser kräver en vilja och öppenhet att söka efter en 

gemensam förståelse av en berättad upplevelse. Utifrån berättelser från två vuxna med 

verifierade läs- och skrivsvårigheter ska studien försöka skapa förståelse för deras 

erfarenheter av vad som påverkat deras läs- och skrivutveckling under grundskoletiden.  

 

Som forskare med livsberättelse som metod, har forskaren ett ansvar att se till att det finns 

förutsättningar för att berättandet ska ske, sedan har forskaren ett ansvar att försöka förstå och 

lyfta fram berättelserna som skapats i intervjusituationen.  Därefter ska de personliga 

berättelserna sättas i samband med andra berättelser som exempelvis vetenskapliga teorier 

eller andra livsberättelser. Avslutningsvis har forskaren ett ansvar att skriva fram sin berättelse 

utifrån de personliga berättelserna (Peréz Prieto, 2006). Genom livsberättelser som metodval 

eftersöks ingen sanning eller faktisk erfarenhet utan forskaren eftersöker en narrativ sanning 

(Johansson, 2005). ”Berättelser uttrycker ingen bakomliggande ’essens’, utan deras mening 

och betydelser produceras genom språklig kommunikation i socialt samspel, i ett visst 

kulturellt och historiskt sammanhang. De är sociala konstruktioner” (s. 26).  

Berättelsen i sig innebär förståelse både för den som berättar och även för den som får ta del 

av berättandet.  

What is important is that the life story be told in the form, shape, and style that is most comfortable to 

the person telling it. Whatever form it takes, a life story always brings order and meaning to the life 

being told, for both the teller and the listener. It is a way to better understand the past and the present 

and a way to leave a personal legacy for the future. (Atkinson, 1998, s. 8) 

Pérez Prieto (2006b) tar upp att livsberättelseintervjuer/samtal skapar förutsättningar för att 

berättandet ska ske. Även Rhöse (2003) har använt sig av livsberättelser som metod i sin 

studie där fem lärare berättar om sin läraridentitet och sitt arbete som lärare. Rhöse (2003) ser 

i sin studie om läraridentitet konstruerandet av identiteten som en process som alltid pågår, 

från det att lärarna själv var barn och gick i skolan, genom den lärarutbildning som då var 

aktuell och senare i arbetslivet. Berättelsen är aldrig fastställd utan förändras genom senare 

upplevelser och andra tolkningar. Enligt Öberg (2011) ”är livshistoria en synnerligen relevant 

metod […] för att få en förståelse för den subjektiva tolkningen av livet” (s. 69). 

Vidare sker ett arbete där det ligger ett ansvar för att konstruera berättelser som sedan sätts i 

förhållande till andra berättelser som då kan vara andra livsberättelser, vetenskapliga teorier 

och olika kontextualiseringar utifrån exempelvis tid och miljö som kopplas till andra källor. 

Avslutningsvis mynnar studien ut i en nyskapad berättelse, en livshistoria (Öberg, 2011).  

Urval 
Eftersom studien bygger på intervjuer av vuxna med verifierade läs- och skrivsvårigheter är 

ett strategiskt urval en förutsättning för att syftet med studien ska besvaras. ”Vad man ska 

undersöka med hjälp av livshistorier styr informantrekryteringen och material insamlingen 

(Öberg, 2011, s. 61). En rektor på en folkhögskola i södra Sverige kontaktades för att få 

tillåtelse att få ta del av kontaktuppgifter till deltagare som kan tänkas delta i studien. I detta 

samtal presenterades studiens syfte och ett godkännande gavs. Eftersom det är en specifik 
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målgrupp som studien omfattar, togs hjälp av en administratör på den utvalda folkhögskolan, 

för att hitta kontaktuppgifter till elever som gått på läs- och skrivinriktningen tidigare. I det 

urvalet rådfrågades en person, som arbetat på läs- och skrivinriktningen i många år, för att 

utifrån hennes kunskap och kännedom om tidigare studerande hitta någon som kan tänkas 

dela med sig av sina erfarenheter. Utifrån de kontaktuppgifter som administratören hade och 

de tips som gavs av personen som arbetat på den specifika inriktningen, framkom 

telefonnummer till två personer. De ringdes upp och informerades om vem som gjorde studien 

samt syftet med studien. Under samtalets gång lästes informationsbrevet (Bilaga 1) upp. 

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

Vetenskapsrådet (2002), är studiens syfte och upplysningar om frivillighet samt rätten att 

avbryta sin medverkan framskrivet i brevet. Båda deltagarna hörde av sig efter cirka ett dygns 

betänketid och meddelade att de ville delta i studien. Undersökningsdeltagarnas samtycke 

inhämtades skriftligt vid första mötet. Deltagarna är myndiga, varvid vårdnadshavares 

samtycke kan bortses från.   

 

Genomförande 
Intervjusamtalen genomfördes med två kvinnor 24 respektive 21 år gamla. De fick frågan vad 

de ville bli kallade i studien och följande namn kom att representera dem: Iris och Cia. När 

Iris gick på gymnasiet genomfördes en läs- och skrivutredning som visade att hon hade 

dyslexi. Cia gjorde en läs- och skrivutredning efter gymnasietiden och även hon fick via 

utredningen reda på att hon hade dyslexi. För att försöka förstå deras erfarenheter av vad som 

påverkat deras läs- och skrivutveckling under grundskoletiden användes individuella 

intervjusamtal. Till första samtalet medtogs informationsbrevet och detta lästes upp och ett 

medgivande gavs till att spela in samtalet. Två mobiltelefoner och inspelningsfunktionen på 

dem användes. Eftersom det kändes osäkert med en, då det finns risk för att teknik kan 

krångla, användes två mobiltelefoner. Ingen av kvinnorna hade något emot att bli inspelade 

under samtalet. Som stöd under samtalets gång hade en frågeguide (Bilaga 2) framarbetats, 

för att kunna föra samtalet vidare de gånger som så behövdes.  

 

Första intervjusamtalen 
Båda deltagarna fick välja plats och tidpunkt då vi skulle träffas. Iris ville bli hämtad efter 

arbetet och hon ville sitta hemma hos mig i mitt kök i lugn och ro. Cia träffade jag en sen 

eftermiddag på ett café. Vi satte oss vid ett bord där vi inte hade andra människor i vår 

omedelbara närhet och kunde tala ostört förutom vid ett tillfälle då musiken höjdes och störde 

oss. Detta var bara en kort stund och samtalet kunde fortsätta. Under båda samtalen var jag 

placerad mitt emot dem jag samtalade med. Samtalet med Iris pågick i 47 minuter och flöt på 

bra. Frågeguiden (Bilaga 2) behövde inte användas, utan Iris berättelse kom naturligt genom 

samtalet. När jag ville veta något mer eller något kändes oklart bad jag henne bara att: ”Kan 

du berätta mer om…?”  Samtalet med Cia varade i 38 minuter och Cia var mer sparsam i sitt 

berättande. I samtalet användes frågeguiden vid några tillfällen för att ta del av och försöka 

förstå hennes erfarenheter av vad som påverkat hennes läs- och skrivutveckling under 

grundskoletiden. Under båda samtalen antecknades några basfakta kring skola, klasstorlek, 

skolorganisation med mera.  
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Bearbetning och analys 
Kort tid efter de första intervjusamtalen börjades transkriberingen utifrån de ljudinspelningar 

som fanns på mobiltelefonerna. Samtalen skrev ner ordagrant och talspråksuttryck användes 

även i skrift för ord som dom, nån, va. Skratt markerades genom en parentes med ordet skratt 

i och längre pauser med tre punkter. Under transkriberingen påbörjades också analysen. 

”Själva transkriptionen är i sig en process av strukturering och analys av materialet” 

(Johansson, 2005, s. 282). Vid avlyssning av de inspelade samtalen gjordes markeringar med 

olika färger och kommentarer skrevs under transkriberingsprocessen. Efter transkriberingen, 

som resulterade i 23 sidor respektive 15 sidor, lyssnades samtalen igenom igen för att 

kontrollerade att de transkriberats rätt men också för att ytterligare ta del av hur de berättar 

om sina upplevelser och erfarenheter. Hur saker är sagda och vad som sägs är viktigt att 

beakta i analysen (Goodson, 2001). 

 

”När väl transkriptionen är genomförd börjar läsandet och omläsningen av materialet som nu 

består av en mängd olika intervjutranskriptioner. För varje läsning upptäcker man nya 

nyckelord, teman och mönster, men också spänningar förbryllande motsägelser, glapp och 

sprickor” (Johansson, 2005, s. 282). Förutom intressanta teman upptäcktes även några 

oklarheter, vilket markerades och togs med till andra intervjusamtalet, för att få mer kunskap 

om. Oklarheterna gällde i vilka årskurser som Cia och Iris varit del av olika smågrupper. I det 

första samtalet pendlade samtalet fram och tillbaka under deras grundskoletid och det blev 

tydligt i transkriberingsprocessen att förtydligande kring detta behövdes. Utifrån det 

transkriberade materialet skapades en kronologisk berättelse som startade i årskurs ett och 

slutade i årskurs nio. ”Ett vanligt sätt är att man finner teman som strukturerar materialet. 

Detta kan innebära att man styckar upp ett material i olika delar men också att man 

tematiserar en helhet, som kan följa en berättelses kronologiska förlopp” (s. 283). I analysen 

framkom att den ena deltagaren hade föräldrar som engagerade sig i skolarbetet, medan den 

andra deltagaren upplever att hon inte hade stöd hemifrån i skolarbetet. Av etiska skäl valdes 

att inte analysera detta djupare och även för att studiens fokus har varit deras upplevelser och 

erfarenheter av skolan. Utifrån intervjusamtalen har följande teman framträtt både hos Iris och 

Cia: lästräning, gruppens betydelse, lärarens betydelse, anpassningar och identitet. Dessa 

teman ska belysas ur ett sociokulturellt perspektiv, där lärande och utveckling sker genom 

språket och interaktion med omvärlden.  

 

Andra intervjusamtalen 
När transkriberingen var klar och de kronologiska berättelserna tagit form kontaktades 

kvinnorna igen och med en dags mellanrum träffade jag dem på olika caféer. Vi satt ostört och 

jag inledde med att sakta läsa upp min kronologiska berättelse för att få bekräftat att jag 

förstått rätt. Eftersom berättelsen skapas genom mötet mellan forskaren och informanten, 

utifrån det gemensamma samtalet, anser Goodson (2001) att informanterna bör ta del av 

analysen och det nedskrivna materialet. De kronologiska berättelserna var skrivna i jag-form, 

för att deltagarna skulle känna att det var deras berättelse och erfarenheter som skrivits fram 

utifrån samtalen. Iris ansåg att jag fått med det viktigaste och att det stämde med det hon 

förmedlat i vårt samtal. Cia korrigerade hur länge stödgruppen i läsning varat, annars ansåg 

hon att berättelsen var korrekt konstruerad. I genomläsningen efter transkriptionen fanns 

motsägelser i vad de ansåg om smågrupper och de fick nu chans att utveckla vad de ansåg och 

ville förmedla. De ombads även att berätta mer om hur de upplevt stödet från skolan och hur 
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de värderar det nu som vuxna. För den här delen gjordes anteckningar direkt i texten som 

tagits med. 

 

Efter det att kvinnorna tagit del av berättelserna och oklarheter retts ut, ombads de att berätta 

mer om sin läsutveckling. Ett diagram (Bilaga 3) plockades fram, där årskurs ett till nio var 

markerat på x-axeln och y-axeln symboliserade läshastighet och läsförståelse och där var 

endast en punkt markerad, där det stod ”läsa textremsan på tv”. I den här studien eftersträvas 

att förstå deltagarnas erfarenheter av vad som påverkat deras läs- och skrivutveckling under 

grundskoletiden och diagrammet kan ses som ett hjälpmedel för att få samtalet att handla om 

just läs- och skrivutvecklingen. Samtalet blev genom diagrammet mer inriktat på när de kände 

att de bemästrade att läsa textremsan själva och känslan kring hur de upplevde att klara av att 

läsa själva, liksom känslan av att inte kunna vara självständiga i sin läsförmåga. Även här 

användes mobiltelefonerna för att spela in samtalen. Iris samtal varade i drygt fem minuter 

och Cias samtal i åtta minuter. Även dessa samtal transkriberades på samma sätt som de första 

intervjusamtalen och resulterade i sammanlagt åtta sidor ytterligare text. Även denna text 

analyserades och innehållet bidrog till en fylligare bild utifrån de teman som framkommit i de 

första intervjusamtalen. Vid det första samtalet berättade Iris fritt och intensivt om sina 

erfarenheter från grundskolan, medan första samtalet med Cia inledningsvis innehöll mer 

pauser och krävde fler frågor från mig. Goodson (2001) tar upp att informanter svarar olika på 

olika metoder. Vissa vill ha mer struktur i samtalet medan andra trivs med att prata fritt. I det 

andra mötet upplevdes att Cia tänkt efter under tiden som uppstod mellan det första och andra 

mötet. Samtalet som skedde då flöt på mer naturligt. 

 

Studiens tillförlitlighet  
Genom att sätta in livsberättelser, som vi tillsammans konstruerat i ett socialt, historiskt och 

kulturellt sammanhang, skapas livshistorier. Utifrån dessa livshistorier finns en strävan att 

förmedla insikter eller skapa förståelse för ett fenomen, inte använda livshistorier för att skapa 

förklaringar, bidra med fakta eller generalisera (Atkinson, 1998). Wertsch, (1998) menar att 

sambandet mellan den mänskliga handlingen och i vilket institutionellt, kulturellt och 

historiskt sammanhang den sker, kan förklaras genom ett sociokulturellt perspektiv. Den här 

studien vill skapa förståelse utifrån berättelser från två vuxna med verifierade läs- och 

skrivsvårigheter och vad de anser har påverkat deras läs- och skrivutvecklingen under 

grundskoltiden. 

 

För tillförlitligheten är det viktigt att tolkningarna är befästa i livshistoriematerialet och att 

forskningsprocessen är transparent och möjliggör för läsaren att kunna följa empirins 

framväxt (Öberg, 2011). Därför har tillvägagångssättet beskrivits så utförligt som möjligt. För 

att öka tillförlitligheten är det bra att låta informanterna ta del av transkriptioner och 

tolkningar och få möjlighet att kommentera dessa. Likaså är det viktigt att det inte finns 

utsagor i livshistorien som motsäger varandra. En svårighet var att utifrån transkriberingen 

skapa en kronologisk berättelse, eftersom Iris ”hoppat” i sitt samtal mellan de olika stadierna i 

skolan. Det kändes då oerhört viktigt att få ytterligare ett samtal med henne, för att klara ut 

frågetecken som uppstått och att även få bekräftat berättelserna som jag skapat. Både Iris och 

Cia fick ta del av det transkriberade materialet och den kronologiska berättelsen som skapats. 

Det var viktigt att få bekräftat att essensen av samtalet fångats upp om och de i sin tur 

samtyckte i att det kändes bra att få ta del av berättelsen som skapats. En svårighet i 

livsberättelseintervjuer är att inte ställa ledande frågor utan försöka behålla ett samtalsklimat. 
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”Kan du berätta mer om…” Det är oerhört lätt att hamna i en situation där intervjuaren 

bekräftar och visar på sitt kroppsspråk vad den anser.  

 

Studiens giltighet 
Giltigheten är ”beroende av den hantverksskicklighet som forskaren visar upp och som yttrar 

sig i att hon ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 266). Genom intervjuguiden (Bilaga 2) fanns ett stöd under 

livsberättelseintervjun för att inte sväva ut för mycket i samtalet eller för att ta till om samtalet 

inte flöt på. I samtalen med Iris användes inte någon frågeguide (Bilaga 2), eftersom hon 

berättade frispråkigt om sina erfarenheter och upplevelser i mötet med skriftspråket. Frågorna 

i intervjuguiden (Bilaga 2) användes främst i det första samtalet med Cia, eftersom hon var 

mer sparsam i sitt berättande. Utan intervjuguiden hade det varit svårt att få fram spontana 

frågor som svarade mot undersökningsområdet. Vid det andra mötet var Cia mer frispråkig 

och efter att hon tagit del av berättelsen som skrivits ihop, delade hon med sig av fler 

erfarenheter och tankar kring sin läsutveckling och stödet hon fått eller saknat. Efter analysen 

av de första samtalen framkom att något mer samtalsstöd i de uppföljande samtalen behövdes 

för att berättandet skulle inriktas mot deltagarnas läs- och skrivutvecklingen under 

grundskoletiden och inte sväva ut för mycket. Inför det andra samtalet hade ett läsdiagram 

(Bilaga 3) framarbetats. Detta med anledning av att få samtalet att fokusera på 

läsutvecklingen.  

 

Etiska överväganden  
God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) har följts. De fyra allmänna huvudkraven för 

forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Under första telefonsamtalet, då deltagarna tillfrågades om de ville 

delta i studien lästes informationsbrevet (Bilaga 1) upp, där studiens syfte och upplysningar 

om frivillighet samt rätten att avbryta sin medverkan stod framskrivet. 

Undersökningsdeltagarnas samtycke inhämtades skriftligt vid första mötet. Kravet på 

konfidentialitet har följts, vilket innebär att uppgifter om enskilda individer, som deltar i 

studien, måste behandlas på ett sätt så att enskilda personer inte kan identifieras. De 

intervjuade kvinnorna har själva fått välja ett namn som de vill kallas för i studien. Lärares 

namn eller gruppnamn som förekommer i berättelsen är utbytta till fingerade namn, för att 

säkerställa konfidentialiteten. Ingen annan har haft tillgång till det inspelade materialet eller 

det transkriberade materialet. Detta har förvarats på ett säkert sätt och förstörs när arbetet är 

avslutat. Nyttjandekravet har beaktats, vilket innebär att insamlad data och personuppgifter 

enbart används för denna studie och inte i något annat syfte. Det är även viktigt att det 

insamlade materialet inte används på ett sätt som kan påverka den enskilde, vilket Svensson 

och Ahrne (2011) påpekar är en viktig etisk fråga. Eftersom livshistorieforskning blir mycket 

personlig är det viktigt att fundera över om deltagaren kan komma till skada i processen 

(Johansson, 2005; Loseke, 2013). Vid varje kontakt har det informerats om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan i studien om de skulle vilja det. Vid intervjutillfällena har en strävan 

funnits att skapa en trygg situation genom att låta deltagarna välja plats och tid. De gånger 

caféer har använts som mötesplats, har placeringen i rummet valts noga, så att de omkring inte 

har hört konversation. I samtalen har frågor undvikits som kan förefalla terapeutiska (Kvale & 

Brinkmann, 2009). När ett av samtalen kom in på bristande eller uteblivet föräldrastöd, valde 

jag att inte fördjupa den diskussionen av etiska skäl.   
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Resultat 

Syftet med denna kvalitativa studie med narrativ ansats är att utifrån två berättelser från vuxna 

med verifierade läs- och skrivsvårigheter försöka förstå deras erfarenheter av vad som 

påverkat deras läs- och skrivutveckling under grundskoletiden. Karlsson (2006) påtalar att 

”forskarens roll som medskapare av det empiriska materialet bör synliggöras, problematiseras 

och integreras i analysarbetet” (Karlsson, 2006, s. 41). Det är i berättandet och hur själva 

berättandet sker som förståelse skapas både hos berättaren och hos samtalspartnern. Eftersom 

livsberättelsen är kontextuellt bunden dels till den tidens skola och dels till skolmiljön måste 

den ses som en socialt situerad handling, som uppstår i samspel med omgivning och i vårt 

möte. Varje individs berättelse är unik och gör inte anspråk på någon generell sanning utan det 

är erfarenheter och upplevelser som i berättandet ger och skapar förståelse. Deltagarnas 

erfarenheter av vad som påverkat deras läs- och skrivutveckling under grundskoletiden, ska 

förstås utifrån det sociokulturella perspektivet. Iris och Cias berättelser visar på betydelsen av 

fungerande interaktion med lärare och klasskamrater, där utveckling sker genom socialt 

samspel. Deras berättelser visar även på vikten av ett fungerande skriftspråk som ett viktigt 

medierande redskap.  

 

Utifrån analysen av intervjusamtalen har följande teman framträtt både hos Iris och Cia: 

lästräning, gruppens betydelse, lärarens betydelse, anpassningar och identitet. Berättelserna 

som framträtt har skapats i interaktion mellan berättaren och mig. 

 

Resultatdelen inleds med den kronologiska berättelsen som skapats i mötet mellan mig och 

deltagaren. Berättelsen har även deltagarna fått uppläst och godkänt.  Efter den kronologiska 

berättelsen följer olika teman utifrån vad och hur deltagarna berättar om sin läs- och 

skrivutveckling under grundskoletiden.  Här redovisas minnen av läsutmaningar och 

läserövringar samt gruppens och lärarens betydelse. Därefter redovisas hur deltagarna som 

vuxna uppfattar och värderar grundskolans insatser för att främja deras läs- och 

skrivutveckling. Av respekt för deltagarna redovisas deras berättelser var och en för sig och 

inleds med Iris och därefter Cias berättade erfarenheter. Talspråksuttryck används även i skrift 

för ord som exempelvis dom, nån och va, i de delarna där citat redovisas. Tre punkter visar att 

deltagaren har en längre paus i sitt berättande. […] innebär att delar av citatet utelämnats.  

 

Sist presenteras en sammanfattning där Iris och Cias berättelser jämförs för att skapa 

förståelse för hur och vad de berättar om sin läs- och skrivutveckling under grundskoletiden 

och hur de som vuxna uppfattar och värderar grundskolans insatser för att främja deras läs- 

och skrivutveckling.  

 

Iris berättelse 
Jag gick i samma klass från årskurs ett till årskurs sex. Min första lärare var en äldre erfaren 

lärare. I årskurs ett var jag ganska vild, sprang runt och pratade en hel del. I tvåan och trean 

blev jag lite lugnare. Redan från början hade jag svårigheter att skilja på bland annat ljuden e 

och ä, i och y. Ofta var det mina bänkkamrater som korrigerade mig när jag stavade fel, vilket 

jag lärde mig av. Läraren däremot korrigerade mig inte. I lågstadiet prioriterades 

ordningsproblematiken i klassen. Arbetsron var inte bra. I slutet av tvåan i början av trean fick 

jag extra läshjälp tillsammans med en annan lärare två gånger per vecka. Jag fick då gå ur 
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klassrummet till ett annat rum. Jag minns att vi hade nivåanpassade läseböcker i olika färger 

och jag hade den lättaste. Efter ett tag kom två elever till i den lilla läsgruppen. Jag läste så 

fort jag kunde, det gällde att bli klar fort, men kom inte ihåg vad jag läst. Förutom att läsa 

högt så gjorde vi olika spel på en dator, jobbade med lucktexter och lekte olika lekar. Ibland 

blev vi belönade med klistermärken. Vad det gäller skrivningen så minns jag att jag hade 

problem att skriva skrivstil. Då flöt orden ihop och det blev ännu svårare att läsa det jag 

skrivit. Jag skrev helst med versaler ända upp på högstadiet.  

 

I mellanstadiet blev arbetsron ännu sämre och jag började känna av ett utanförskap. Jag gick 

fortfarande i den lilla läsgruppen och hade samma hjälplärare, men tiden ökades till en timme 

per dag. Vi brukade läsa två kapitel ur Saga- böckerna. Jag minns att vi tränade läsflyt men 

jag hade ingen förståelse för det jag läste. Vi pratade inte om det vi läste och jag fick inte hjälp 

att hitta strategier för det. Däremot höll vi på med ljudningstävlingar, där vi skulle tävla mot 

varandra i att kunna vända på ord. I årskurs fem upplevde jag det som pinsamt att gå ut ur 

klassen. När jag var ute och övade läsning i lilla läsgruppen missade jag annat som klassen 

gjorde i klassrummet. Jag tror att det hade varit lättare att lära sig om jag känt mig som en del 

av gruppen. I matsalen tyckte jag att det var ”skämmigt” att hälsa på hjälpläraren. Jag minns 

också att när det var högläsning i klassen och hjälpläraren var sjuk, fick jag sitta med när de 

andra läste. Fröken hoppade alltid över mig då. Det kändes frustrerande för jag ville läsa även 

fast det var svårt för mig. Ett tag höll vi på att läsa lättlästa klassiker exempelvis Jorden runt 

på 80 dagar. Jag vet att jag satt ensam i min bänk och läste men förstod ingenting. Uppgiften 

var att skriva om handlingen och det var omöjligt för mig. I årskurs sex misstänkte läraren att 

jag hade någon ”bokstavskombination”, men min mamma höll inte med och nekade vidare 

utredning.  

 

I högstadiet blandades vi med andra skolor och jag fick ny klassammansättning. I årskurs sju 

till nio gick jag i något som kallades e-gruppen (En liten grupp) på den positionen på schemat 

(1,5 tim) där alla fick arbeta ikapp och även göra läxor. I e-gruppen arbetade två lärare som 

var mycket pedagogiska. Det var första gången jag kände att jag fick hjälp med förståelse av 

text, hur jag kunde bearbeta en text för att få förståelse och minnas. Jag fick läslinjal med hål i 

och överstrykningspennor. Förutom i engelska så följde jag min klass i alla andra 

schemapositioner på högstadiet. I engelskan hamnade jag i en liten grupp bestående av fem 

personer. Jag kunde prata och förstå engelska men hade svårt att skriva engelska. I gruppen 

var tempot lågt och jag tyckte inte att det fanns någon utmaning i den gruppen. I engelska 

började jag använda en strategi i stavning där jag satte ihop stavelser med varandra. Jag 

använde lexikon ofta kommer jag ihåg, vilket jag lärt mig i e-gruppen. Till slut blev det lättare 

för mig att stava engelska ord än de svenska orden. I årskurs nio följde jag min klass i 

engelska och hade inget stöd. I svenska hade jag min mentor och hon hjälpte mig inför prov 

att avgränsa innehållet i textmassan för att jag skulle ha en chans att klara proven. Det var 

enda ämnet som jag fick hjälp med att avgränsa textmassa. Jag fick inget skrivhjälpmedel i 

form av dator och inga inlästa läromedel. På vanliga lektioner hade lärarna genomgångar som 

skulle kunna ha gett förförståelse och hjälpt mig när jag skulle ta mig igenom en text. 

Problemet var bara att det gick alltid så fort. De skrev på tavlan och ville att alla elever, även 

jag, skulle skriva av. De sa inte exakt det som de skrev på tavlan, utan blommade ut i det de 

pratade om. Då fick jag problem. Jag skulle lyssna vad de sa, läsa vad de skrev och samtidigt 

skriva egna anteckningar. Det blev kaos och jag slutade anteckna. Jag klarade inte av själv att 

ta mig igenom SO och NO texter. Jag mindes bara det första jag hade läst, sedan missade jag 

resten. Jag måste se texten och höra samma text- då får jag input både från ögon och öron. Då 
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minns jag. Till slut gjorde jag så att jag läste igenom texterna åtta till tio gånger. Missade 

provet och fick sedan omprov på omprov. De frågorna lärde jag mig sedan utantill och klarade 

på så vis proven. Jag fick aldrig göra muntliga prov. Med tiden blev det att jag även gick till e-

gruppen på idrottslektionerna. Jag var inte med på idrotten och fick då istället hjälp med NO-

uppgifter. Att gå i e-gruppen var inte ”skämmigt” utan lite tuffare för flera av dem som gick 

där var skolkare. Statusen var inte detsamma som på låg- och mellanstadiet. I e-gruppen fick 

jag hjälp av att måla bilder, tankekartor och anteckningar för att förstå olika saker. Detta 

gjorde att jag ibland hade en förförståelse innan vi började med ett område inom t.ex. NO. Det 

var just den tekniken eller strategin med bilder och olika färger som jag använt mig av även i 

senare studier. Min självkänsla ökade på teknik och biologilektionerna, då vi hade en lärare 

som arbetade på ett sätt där jag kände att jag blev duktig. Det var mycket praktiska saker som 

vi skulle göra och där höjde han mig och jag fick visa för klassen och hjälpa andra. Han 

använde sällan läroböcker utan ritade och skrev och gav oss stenciler med understrykningar. 

Jag var en utsatt elev i årskurs sju och åtta. I nian fick jag nog och vägrade ta emot mer. Jag sa 

ifrån och blev mer aggressiv. Plötsligt så bestämde jag mig bara att jag skulle intressera mig 

för skolan.  Jag skulle bevisa för andra och mig själv att jag klarade skolan. Jag satt hela 

kvällarna på högstadiet och pluggade, inte hemma utan ute. Jag hade inget stöd hemifrån.  

 

Iris minne av sina läsutmaningar och läserövringar 
Iris tror att det var först i årskurs två som hon började sätta samman bokstavsljud till ord. Hon 

minns att hon fick gå till Lea för att få extrahjälp.  

 
Läshjälp typ, fast det fick inte jag förrän i slutet av tvåan. Så fick vi sådana där blåa böcker. […] Det 

var olika svårighetsgrader, typ. Jag vet att jag satt och läste den blåa boken, den lättaste. Du vet jag 

läste så fort så jag kom inte ihåg någonting. Jag läste bara igenom den, så! Så nu vill jag ha en ny. Jag 

reflekterade nog aldrig över vad det var för någonting. 

 

Iris berättar även att hon hade svårt att koppla ljud till vissa bokstäver ”Och jag vet att varje 

gång hon sa bokstaven jag vet inte om det var e eller ä så gjorde jag alltid den andra och när 

hon sa i och y så gjorde jag alltid den andra”.  

 

På mellanstadiet bestod läshjälpsgruppen av tre flickor.  

 
Åsså var vi hos henne och fick sitta vid en dator och göra olika spel och lekar o sånna grejer …  Åsså 

fick vi sånna där papper också stod det S också lucka och L  så skulle vi skriva så många ord vi kunde 

och fortsätta också fick vi klistermärken varje gång vi gjorde någonting bra.  
 

Ibland fick Iris vara med i klassen vid läsning.  

 
Det var egentligen inget jag började reagera på förrän i 5an. Varför får inte jag vara med och läsa i 

tillexempel vi läste Pelle Svanslös? […]Och när jag väl var där för att Lea var sjuk så gick det så här 

rad efter rad i bänkar bänkrader osså kom det fram till mig osså satt det en kille bakom mig som hette 

Micke åsså… 

 

Trots att Iris visste att hon hade svårt att läsa, ville hon ändå läsa högt och tog illa vid sig då 

läraren hoppade över henne. ”Jag hoppade över bokstäver, blandade ihop dem och vände på 

dem. Så det blev ju jättekonstiga ord”. På mellanstadiet i den lilla läsgruppen: 
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… så skulle vi typ läsa två kapitel och sen så skulle vi ha sånna här typ ljudningstävlingar där vi … 

hon skrev upp massa ord på tavlan och så skulle vi t.ex. om det stod sal. Då skulle vi ljuda ordet och 

typ vända det bak och fram. 

Iris minns också vilken utmaning skrivstilen innebar. ”Skrivstil jag såg ju inte ens vad det var 

för bokstäver. Och det har ju gjort att idag så skriver jag hälften av orden med skrivstil och 

resten bokstaverar jag så jag ser ju knappt vad jag själv skriver”. Om Iris skulle klara av att 

stava orden så underlättade det att skriva med versaler. ”I våra textböcker skrev jag bara med 

stora bokstäver. Det var för att jag själv skulle se orden så att det blev rätt”. I sexan minns Iris 

att: 
… vissa gånger var det hemskt, vi fick läsa för läsandets skull […] Joden runt på 80 dagar och sånna 

böcker som var jättetunna, lättlästa. Åh jag vet att jag fick sitta inne i ett jättelitet kontor och läsa den 

själv och så skulle jag skriva vad den handlade om … Jag tror jag satt i tre lektioner asså jag läste ju 

klart den sen satt jag i tre lektioner och försökte få ner vad den handlade om. 

 

På högstadiet blev det problem med faktatexter i NO och SO.  

 
Asså jag… oftast så kuggade jag varenda prov. De sa till oss att vi skulle läsa fem till sex sidor typ och 

när jag hade läst dom fem, sex sidorna så kom jag ihåg vad som stod i början, men inte mer… De fyra 

första meningarna, sen fastnade inget mer.  

 

Textremsan på TV hann Iris med att läsa någon gång i årskurs nio.  

 
Ja, alltså jag kan ju än idag inte riktigt hänga med på vissa stunder då jag kollar till exempel på 

amerikanska med svensk text. Det är inte alltid jag hänger med. Då vill jag ju stänga av texten nu 

istället och bara lyssna på det engelska. 

 

Gruppens och lärarens betydelse 
Iris minns sin klass som ganska stökig och att lärarna både på lågstadiet och på mellanstadiet 

hade fullt upp med ordningen och arbetsron i klassrummet. ”… vad ska man säga 

bråkstakarna i klassen. Killarna fick sitta längst fram och tjejerna lägst bak … sen så fyran, 

femman och sexan så va det high life liksom.” Iris hade svårt att koncentrera sig och ville inte 

sticka ut ur mängden. ”Då minsta lilla ljud så kolla jag det spelade ingen roll om någon satt 

och… så kollade jag på den personen. Vad gör den? Kollar den på mig nu? Låtsades läsa med 

fingret liksom”.  

 

För att få stöd i sin läs- och skrivutveckling gick Iris till Lea.  

 
Hon fanns ju där hela tiden men …[…] Vi var tre stycken då. Jag tyckte det var bättre att vara ensam 

… Det var väldigt skämmigt även om alla var på samma nivå. Det var jätteskämmigt att stava fel hos 

henne. Vi läste oftast högt alla tre. Hon läste aldrig högt det var bara vi som gjorde det.  

 

Iris tyckte även att det var pinsamt att hälsa på Lea, när andra var i närheten. Hon tror också 

att ”Jag hade nog varit mer intresserad av att lära mig, förstå mer om jag hade vart en del av 

gruppen under hela tiden och fått liksom samma villkor på något sätt. Jag tror att det hade 

varit väldigt mycket lättare”. 

 

I högstadiet fanns en grupp som kallades e-gruppen och dit gick Iris 1,5 timme varje onsdag. 

 
När de andra hade is-tid som det hette då, de gjorde sånt de låg efter i, eller så. Då gick jag till e-

gruppen, där det fanns två lärare som typ hjälpte mig med läxorna, hjälpte mig att förstå om det var 
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någonting. Jag fick sån där läslinjan, med hål i och så fick jag överstrykningspennor. Det var första 

gången som jag anser det riktig hjälp, eller ah någorlunda riktig hjälp.  

 

I e-gruppen fick Iris hjälp med engelska, matematik, svenska och SO. ”Det är därför 

egentligen som jag klarade att komma ur nian”. Iris berättar att hon inte tyckte om att vara i 

lilla gruppen med Lea, men på högstadiet hade e-gruppen en annan status. ”Ja asså, det var 

mer accepterat, eller vad man ska säga. Lite tufft för det var ju, bråkmänniskor som gick dit 

också. De tuffa. De som sket i skolan å skolka”. Under SO-lektionerna berättar Iris att hon 

hade svårt att lyssna på läraren och samtidigt läsa vad läraren skrev på tavlan och dessutom 

försöka skriva av det som läraren skrev.  

 
Det var väldigt mycket så att det var väldigt mycket på tavlan och det var … Allting gick väldigt fort, 

hela tiden. Så va det hela högstadiet. De skrev på tavlan och då ville jag följa med då dom pratar och 

så pratar dom utifrån… till exempel om de skrev en mening så pratar dom utifrån det dom kan och så 

står det inte det på tavlan.  

 

Det fanns två lärare som visade förståelse för Iris problematik och den ena var hennes mentor. 

Hon hjälpte Iris att minimera textunderlag inför prov genom att ge henne tips på vad som var 

viktigast.  ”Så hon gav mig ju småhintar”. Den andra läraren som hade stor betydelse för Iris 

var läraren i teknik och biologi.  

 
Men när jag väl gick i 7an och vi började med teknik och jag gillar ju siffror och liksom när jag 

byggde ihop en bil med gummiband och snören och det var alltmöjligt och det gick hur fort som helst. 

Å då hade jag en lärare som hette Nils och han var ju impad. […]Det var första gången jag kände att 

jag var någonting. Jag kunde åstadkomma nånting och att jag kände mig lite bättre. 

 

Nils använde böckerna ytterst lite. Han utgick ifrån det praktiska. 

 
Han målade upp allting. Vi fick stenciler. Han strök över han strök under. Det va färger det va former 

det va det var allt sånt som jag inte va van vid, men det va hans sätt att lära ut… Ja han va väldigt lugn 

och väldigt stabil, väldigt rolig, skämtade väldigt mycket och då blir det liksom så här att man på nåt 

sätt känner sig lite mer hemma lite mer … lättare på nåt sätt.  

 

Iris berättar även att hon stärktes av att få förklara för andra, vilket Nils uppmuntrade henne 

att göra. ”Plötsligt så bestämde jag mig att jag skulle intressera mig”.   

 

Så värderar Iris stödet i skolan 
Redan i ettan borde läraren enligt Iris ha uppmärksammat den lilla tjejen som gick runt och 

störde i klassrummet. Det var en tydlig varningsklocka som förstärktes genom hennes 

osäkerhet i att definiera olika ljud. (koppla bokstäver till ljud). Redan då anser Iris att en läs- 

och skrivutredning borde ha startat. Då hade Iris haft chansen att lära sig mer om sig själv. 

Inte ”trackat” ner på sig själv så mycket. Om Iris fått en läs- och skrivutredning tidigare 

kanske hon hade fått vara i e-gruppen (den lilla gruppen på högstadiet) då hon verkligen 

behövt det. Iris visste att hon hade problematiken, men förstod egentligen inte vad dyslexi var 

för något. Det hade ingen förklarat. Hon trodde att hon var ”trög”. 

 

Smågrupperna anser Iris var bra på ett sätt och mindre bra på ett annat sätt. Hon upplever att 

hon missade gemenskap i klassen och kände ett utanförskap. Dessutom missade hon vad klas-

sen gjorde då hon lämnade klassrummet. 
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Det är bra att alla ska få vara tillsammans liksom, att inte nån ska pekas ut,[…] samtidigt som den 

pressen, den stressen, se alla andra, vad dom åstadkommer och så kan man inte själv åstadkomma lika 

bra. Så jag tror att både ja och nej. 

För sin egen läsutvecklings skull tror hon att det var viktigt att vara i en liten grupp för hon 

hade inte vågat be om hjälp så ofta som hon hade behov av i en stor klass. Den täta återkopp-

lingen från läraren var viktig. ”För jag tror att jag hade inte vågat räcka upp handen. Jag hade 

varit tyst i stället och då hade jag inte lärt mig nånting ändå.” Fler lärare i klassrummet skulle 

ha varit en bra lösning. Likaså skulle boksamtal ha gynnat läsförståelsen. Iris upplevde inte att 

det någonsin pratades om gemensamma läsupplevelser.  

 
Cias berättelse 
Jag gick i samma skola och klass från årskurs ett till nio, men skolan bestod av flera olika 

byggnader. När jag började första klass var jag ett livligt barn som gärna satt och pratade med 

grannen och tyckte mycket om skolan. Min första lärare hade jag bara under de två första 

åren, eftersom hon fick barn när vi skulle börja trean. Jag har ingen tydlig minnesbild av 

henne, men minns hur vi arbetade med bokstavsinlärningen. Vi fick vika ett papper i fyra 

rader och skriva versaler på de två översta och gemener på de två nedersta raderna. Från den 

tidiga läsutvecklingen minns jag att det fanns tre olika grader utav läseböcker, men alla 

innehöll samma historia fast ur olika barns perspektiv. I början var jag med och fick läsa högt 

i klassen. Jag har alltid hatat att läsa högt inför andra. Från vårterminen i årskurs ett till 

årskurs tre var jag med i en liten grupp och läste och fick då läsa ur den boken som var den 

lättaste. Den lilla gruppen bestod av en pojke från klassen och jag. Vi fick gå till ett annat rum 

och till en annan fröken varje gång klassen hade läsning. Jag minns att det var pinsamt att gå 

ur klassrummet, men när man väl kom in i det lilla rummet var det väldigt kul. Sedan var det 

pinsamt att gå tillbaks in i klassrummet, för alla tittade när jag öppnade dörren. Det gick dock 

över när jag väl satt mig ner. I den lilla gruppen lyssnade vi på bokstavsljud och 

bokstavskombinationer, läste ur vår läsebok och gjorde små lekar. Ur ett vuxenperspektiv 

anser jag att läsningen och arbetet vi gjorde i den lilla gruppen hjälpte mig i min 

läsutveckling. Jag upplever att jag fick mina behov bemötta med rätt stöd. Som barn däremot 

såg jag inte den lilla gruppen i läsning som ett stöd utan mer som ett tillfälle för lek. Under 

den här perioden fick jag även stöd av en talpedagog för att bli säkrare på att uttala vissa ljud. 

När vi började i årskurs tre flyttade klassen till en annan byggnad och kom närmare de äldre 

eleverna på skolan. Då fick vi även en ny ung lärare och jag tror att vi var hennes första klass. 

Hon var snäll men bestämd.  

 

På mellanstadiet fick klassen byta lärare igen och med den läraren fick jag aldrig någon bra 

relation. Klassen förändrades under de tre åren och blev en stökig klass. Jag minns att flera 

elever blev utkastade från lektionen. Jag blev inte det, men läraren beskrev mig ändå på ett 

kvartssamtal som ett problembarn som störde klassen. Detta var en bild som varken jag eller 

min mamma kände igen. Senare har jag fått reda på att mina föräldrar vid flertalet tillfällen, 

ända sedan lågstadiet, krävt att skolan skulle göra en läs- och skrivutredning på mig och det 

gjordes aldrig. Mina föräldrar hade ställt krav för att jag skulle få hjälp och blev då på 

kvartsamtalet bemött på ett enligt mig mindre professionellt sätt. Min minnesbild från 

läsaktiviteter på mellanstadiet är att vi satt och läste tyst i klassrummet ur en bok. Jag 

tröttnade ganska snabbt, för jag förstod inte vad jag läste och började prata med min 

bänkgranne. Efter vi hade läst ut boken skulle vi skriva en recension på boken. Då fuskade jag 

och läste på bokens baksida och lämnade sedan in en recension. I årskurs fem och sex minns 



 

 25 

jag att jag fick extrastöd i matematik och engelska. Det var läraren från årskurs tre som höll i 

den stödgruppen som bestod av fem till sex personer och det kändes tryggt och roligt, fast det 

var svårt. I årskurs sex gjordes ett läs- och skrivtest på alla elever i klassen av en 

specialpedagog. Alla elever fick skriva vissa ord och även läsa en text på tid. Först i årskurs 

åtta eller början av årskurs nio fick jag av en slump reda på att resultatet hade visat på att jag 

hade läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagogen som genomfört testet arbetade nämligen på 

högstadiet och i ett samtal med honom framkom detta. Mina föräldrar hade inte heller fått 

någon information om detta, visade det sig. När vi skulle välja att läsa ytterligare ett språk och 

kunde välja mellan spanska, franska, tyska eller extra engelska och svenska, valde läraren åt 

mig utan att jag hade blivit tillfrågad vad jag tyckte. Det gjorde mig upprörd. Jag hade tänkt 

välja att läsa svenska och engelska, precis som läraren ansåg, men jag ville kunna välja själv. 

 

På högstadiet fick klassen två mentorer och de delade egentligen in klassen i två delar. Min 

mentor hade haft mina äldre syskon och kände till min familj, vilket kändes tryggt. Högstadiet 

var en tuff tid rakt igenom, för det var väldigt mycket läsning. Både i NO och i 

samhällsämnena var det mycket läsning och det gjorde det svårt för mig. Mina favoritämnen 

var matematik, bild, slöjd och hemkunskap. I matematiken gillade jag inte lästalen, men 

matematik är ju egentligen siffror och inte bokstäver. På högstadiet började jag tröttna på att 

försöka klara av skolan. Högstadietiden var som en charad, där jag spelade teater både hemma 

och i skolan genom att hålla god min, låtsas att allt fungerade bra. När läraren från 

mellanstadiet började arbeta på högstadiet och skulle undervisa mig i språkvalsgruppen i 

årskurs nio hjälpte mina föräldrar mig och jag fick byta grupp. Men det bytet innebar att jag 

hamnade i en grupp där mina vänner inte gick. Några upplästa eller inlästa texter erbjöds jag 

aldrig, inte ens på nationella proven i årskurs nio. Däremot fick jag sitta i en mindre grupp och 

göra proven. I slutet av årskurs nio fick jag stöd i engelska i en mindre grupp och det var nära 

att jag inte hade fått godkänt i engelska. Som person förvandlades jag från att ha varit en tjej 

som var utåtriktad på lågstadiet till en tjej som på högstadiet var mer tyst. Bland mina närmsta 

vänner var jag mig själv och vågade ta plats.  

 

Cias minne av sina läsutmaningar och läserövringar 
Cia minns inte de första ljudningsmomenten i första klass. ”Jag har ingen aning. Men jag 

kommer ihåg att jag hade jättesvårt med typ ord som tj eller lj, eller dj, alla dom där. Jag hatar 

dom.” Hon säger att hon fortfarande idag har problem med dem. ”Eller om man har ”precis” 

eller ”speciell”, då man har s och c, dom gillar jag inte heller ens idag.” Cia minns också 

läseböckerna som var nivågrupperade i lågstadiet.  

 
Och jag kommer ihåg att den lättlästa som jag hade hette Ola-boken, jag tror den svåra hette Leo. Och 

så tror jag att det kanske var Elsa som va den mellersta. Jag hade ju Ola då för jag hade jättesvårt att 

läsa. Så jag va även i en liten grupp, med den här boken.  

 

Cia minns också att ”Mamma läste Harry Potter för mig då jag var liten, då jag gick i trean 

och fyran och skulle gå och lägga mig”. Från läsningen på mellanstadiet minns Cia att de 

skulle sitta i sina bänkar och läsa tyst för sig själv. 

 
Jag började läsa så här så när man inte orka börja man prata med grannen så här istället. Så nu har jag 

suttit med den här boken så länge. Aa då går jag och hämtar papper och så läser jag på baksidan. 
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Slutprodukten skulle vara en bokrecension, som skulle lämnas till läraren. När vi börjar prata 

om att hinna läsa textremsan på tv berättar Cia:  

 
Nä. … inte i tvåan, inte i trean, jag var väldigt väldigt sen för mina föräldrar satt och läste för mig högt 

från texten så fyran femman nånstans. Det rörde sig om… då tittade jag på Vänner, aaa det gjorde jag, 

med mamma och då satt jag och läste och så började ju Bones nån gång femman sexan, då läste jag 

den.  

 

Cia minns att den första boken som hon läste ”… då gick ju jag i sexan. Alanas äventyr. Det 

är en av mina favoritböcker.” I högstadiet berättar Cia att hon blev mer intresserad av att läsa 

böcker. 

 
… min lästakt gick ju inte fort. Jag kommer ihåg jag gick i sjuan ehhh på torsdagar, sista lektionen var 

svenska läsning och det var min favoritlektion för jag hade en bok som jag var intresserad av att läsa, 

men jag läste ju inte fort. Det tog mig ett bra tag och då var inte den boken tjock. 

 

Om Cia ska värdera sin läsning idag: ”Jag kan säga att läser jag tyst och läser en bok som jag 

är intresserad av så tycker jag att jag läser normalt, i normal hastighet.” Det som Cia tycker är 

svårt är när hon ska läsa något som hon inte är intresserad av eller ” När det är jättesvåra ord, 

som jag inte hör dagligen”.  
 

Gruppens och lärarens betydelse 
Cia berättar att efter halva året i första klass fick hon och en killkompis gå ut från klassen till 

en annan lärare och läsa.  

 
Jag kommer ihåg att det var pinsamt att gå ut men så fort vi kom in i det här rummet så va det 

väldigt kul. […]Hon betonade konsonanter exempelvis kommer jag ihåg. Övade hur det lät och så här 

och så läste vi boken samtidigt och så gjorde vi små lekar. 

 

Om Cia ska värdera den lilla gruppens betydelse säger hon: 

 
Det var bättre att va inne i den lilla gruppen, för då fick jag den hjälp jag behövde. Men om jag tänker 

tillbaks på det så tänker man inte kanske inte på det viset ändå och fortfarande, jag såg kanske inte att 

jag lärde mig någonting då, jag såg bara att det här var kul. Men det tror jag nästan alla barn gör. Lite 

granna. Man ser det mer som en lek. 

 

Det som Cia minns som svårast var just att byta mellan klassgruppen och den lilla gruppen. 

 
Efter att jag vart iväg för läsningen då så blev det väl lite granna att man öppnade dörrarna att alla 

liksom vände sig om – åh vem kommer nu.  Så det blev så där pinsamt att komma in, men så gick man 

bara och satte sig på sin plats och liksom allting gick tillbaks till vanligt. 

 

Läraren som Cia fick i årskurs tre var snäll ”…Men samtidigt så va hon väldigt bestämd och 

kunde säga ifrån. Så vi hade ju en viss respekt för henne. Var vi snälla så var hon snäll mot 

oss”. Cia säger att hon kände att den nya läraren i årskurs tre trodde på att hon kunde och 

genom det var hon mer med i klassen som storgrupp. ” Ja tror att hon trodde att jag kan…” 

 

På mellanstadiet fick jag en ny lärare. ”Jag har aldrig gillat den läraren. Det är en lärare som 

jag tycker är en dålig förebild som lärare.” En av anledningarna som Cia nämner är:  
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I lågstadiet så va vi en väldigt snäll klass och vi va den största klassen utifrån min årskurs, men vi va 

väldigt snälla, vi var snällaste. Inom ett år efter vi börjat fyran blev vi den värsta … Och i sexan så 

blev vissa av mina kompisar utslängda en gång i veckan minst och mitt sista kvartsamtal med läraren 

är inte ett bra kvartsamtal. Där hon går ut och säger till mamma att jag är ett problembarn och att jag 

är störig i klassen och sånna saker och jag hade aldrig blivit utslängd ur klassrummet … Jag blev ju 

paff, jag hade aldrig hört det här. Medans min kompis hade blivit utslängd en gång i veckan. Han var 

världens underbarn, han var jättesnäll o go duktig med läxorna. Det fick han höra liksom.  

 

En annan anledning till att Cia upplever läraren som en dålig förebild som lärare har med 

språkvalet att göra.  

 
Oh, på min skola var det franska, spanska och tyska. Och sen så hade vi svenska och engelska … Det 

var jag och en kompis som då var en kille. Till oss sa den läraren att ni får inte lov att välja någonting 

av de tre andra utan ni ska välja svenska och engelska. Hon i stort sett tog bort det. Jag hade redan 

planerat att välja svenska och engelska, men just den tanken att hon bara tog bort det för mig, det 

gjorde mig väldigt väldigt arg.  

 

Relationen med läraren blev inte bättre och när Cia gick i årskurs nio fick hon besked att 

läraren från mellanstadiet skulle bli hennes lärare i språkval. Cia fick stöd av sina föräldrar 

och fick byta grupp, men det blev på bekostnad av att hon inte hade några av sina vänner i nya 

gruppen. Med tiden gick inte Cia på de lektionerna. Bland sina vänner upplever Cia att hon 

alltid kunnat vara sig själv, men ju äldre hon blev i skolan, desto tystare blev hon i större 

grupper. På frågan hur hon orkade kämpa svarar Cia:  

 
Nää, jag gjorde väl egentligen inte det utan jag hade en charad framför mig. Jag ljög för mina föräldrar 

om att det gick bra i skolan. Ända tills dom fick se mina betyg, men då sa jag att jag kommer göra 

bättre. Jag ska klara det här. Det var precis på gränsen att jag egentligen skulle få gått på sommarskola 

inom engelskan för att få godkänt i det, efter jag slutat nian. 

 

Så värderar Cia stödet i skolan 
När Cia tänker tillbaka på sin grundskoletid värderar hon smågrupper som något positivt för 

hennes läsutveckling. Eftersom hon inte ville läsa högt i klassrummet och inte vågade räcka 

upp handen om hon inte förstod något, var den mindre gruppen en bra lösning.  ”Vad jag 

tycker är bra är att jag fick vara i smågrupper i både svenska, matte och engelska. För då fick 

jag visa vad jag kunde.” Eftersom det var en så liten grupp fick Cia direkt återkoppling av 

läraren och det var betydelsefullt för henne. ”För det kan jag komma ihåg, när man va i en 

liten grupp man prata, de va inte dom här killarna som pratade högst, för då blev man lite 

tystare.”  Som vuxen ser hon på sin skolgång ur ett annat perspektiv än som liten. Känslan av 

att det var pinsamt att gå ut och in i klassummet är inte lika stark.  

 

Cia önskar vidare att hon i grundskolan hade fått gjort alla prov muntligt, eftersom hon hade 

svårt att uttrycka sig i text. Hennes läs- och skrivsvårigheter drabbade alla ämnen och hon 

upplever att hon lyckas förmedla sig lättare och bättre muntligt. Detsamma gäller vid 

genomgångar i skolan, då önskar Cia att hon fått anteckningar av läraren. ”… då hade jag ju 

sen efteråt om jag bara hade velat, gått tillbaks och läst…” 
Något som Cia med frustration och lite uppgivenhet tar upp är att skolan inte utrett hennes 

läs- och skrivsvårigheter. ”Men då kände jag bara som att jag var dum i huvudet.” Cia hade 

önskat att det skett redan så tidigt som möjligt.  
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… då hade jag snarare förstått att okej jag har det svårt därför att… Jag antar att om mina föräldrar 

hade gått till skolan och krävt, verkligen, för då hade dom liksom inte kunnat blunda från det på det 

viset. Då hade jag nog fått rättigheter till saker… 

 

Något åtgärdsprogram minns inte Cia upprättades under hela hennes skoltid. Däremot hade 

läraren ett dokument vid utvecklingssamtalet där det stod vad hon skulle arbeta med men inte 

hur.  

Sammanfattning av Iris och Cias berättelser om sin läs- 
och skrivutveckling 
Både Iris och Cia berättar att de fick gå ut ur klassrummet för att träna läsning. I dessa 

smågrupper fick de läsa böcker som de uppger var nivågrupperade och både Iris och Cia fick 

läsa ur de enklaste. Iris fick stöd i en liten läsgrupp under låg- och mellanstadiet. Iris ville 

gärna läsa högt i klassrummet fast hon visste att hon inte kunde läsa snabbt. Hon ville inte 

vara annorlunda, strävade efter att vara som de andra i klassen. Cia fick hjälp med lästräning i 

en liten grupp på lågstadiet. I samtalen framkommer också att både Iris och Cia tidigt blev 

medvetna om att de hade svårigheter i att identifiera olika ljud och koppla dessa till 

bokstäverna.   

När de på mellanstadiet skulle läsa kapitelböcker och sedan göra recensioner uppger de båda 

att de upplevde det svårt. Cia tappade fokus och började prata med bänkgrannen och Iris 

uppger att hon fick sitta för sig själv och läsa och förstod inte vad hon läste. Iris upplever att 

ordningsproblematiken i klassrummet var det primära för lärarna under låg- och 

mellanstadietiden. Cia berättar att hennes klass blev väldigt stökig i samband med bytet av 

lärare i mellanstadiet.  

På högstadiet blev det problem med faktatexter som blev längre och svårare i SO och NO. Iris 

uppger att hon hade svårt att minnas vad hon läste. Textremsan på TV minns Iris att hon 

klarade av att läsa i årskurs nio. Men än idag kan det vara en utmaning och då lyssnar hon 

hellre på det engelska talet. Cia minns att hon klarade av att läsa textremsan på TV någon 

gång i årskurs fem eller årskurs sex.  

Iris fick hjälp i svenska, matematik, engelska och SO i något som kallades e-gruppen under 

högstadiet. När hon var där arbetade klasskamraterna med läxor och annat som de behövde 

arbeta med i ett annat klassrum. Det innebar att Iris inte missade annan undervisning, vilket 

hon uppger var viktigt för henne. De var första gången som hon kände att hon fick stöd som 

kändes meningsfullt. Hon fick hjälp med läxorna, fick läslinjal och överstrykningspennor. En 

studieteknik tränades upp.  E-gruppen hade en annan status än lilla gruppen på låg- och 

mellanstadiet, för att i e-gruppen gick de som var skolkare bland annat. Något annat som var 

avgörande för henne var att hennes mentor hjälpte henne att avgränsa visst material inför 

prov, genom att peka ut vad hon behövde fokusera på. Nils, hennes lärare i teknik och biologi, 

lyfte henne som person. Han använde inte läroböcker så mycket utan hade stenciler som han 

markerade och ritade på. Nils lät Iris visa det hon presterat för klassen och på så vis växte 

hennes tillit till sig själv. Cia hade däremot inga positiva minnen som stack ut från lärarna hon 

mött, däremot negativa minnen. Läraren från mellanstadiet minns hon som en dålig förebild. 

Hon kände sig orättvist behandlad, genom att hon på kvartsamtalet blivit kallad problembarn. 

Cia fick inte heller vara med och påverka sitt språkval, vilket gjorde henne arg. När så läraren, 

som hon inte kände förtroende för, plötsligt skulle börja undervisa henne i årskurs nio, bytte 

Cia grupp. Det innebar att Cia inte fick sina kamrater med sig i gruppen och hon kände sig då 

ännu mer osäker.  
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Sammanfattning av hur Iris och Cias värderar stödet i 
skolan 
En läs- och skrivutredning är något som både Iris och Cia skulle vilja haft genomförd redan 

på lågstadiet. Iris menar att hon då skulle lärt känna sig själv bättre och inte haft negativa 

tankar kring sig själv på samma sätt. Hon visste tidigt att hon hade en problematik, men 

förstod inte vad det berodde på. Hon tror, precis som Cia, att skolan hade behandlat henne 

annorlunda och erbjudit bättre stöd om en utredning gjorts. Cia tror att en förklaring till 

hennes svårigheter hade hjälpt henne att förstå att hon ”inte var dum i huvudet” och att 

föräldrarna då inte gett sig i kraven på stöd.  Cia har inget minne av något åtgärdsprogram, 

utan bara att hon fick visat för sig vad det var hon skulle göra, inte hur.  

 

När det gäller smågrupper anser Iris att det är bra på ett sätt och dåligt på ett annat sätt. Hon 

upplever att hon missade gemenskap i klassen och kände ett utanförskap. Dessutom missade 

hon vad klassen gjorde då hon lämnade klassrummet. För sin egen läsutvecklings skull tror 

hon att det var viktigt att vara i en liten grupp för hon hade inte vågat be om hjälp så ofta som 

hon hade behov av i en stor klass. Den täta återkopplingen från läraren var viktig. Fler lärare i 

klassrummet skulle ha varit en bra lösning. Likaså skulle boksamtal ha gynnat läsförståelsen. 

Iris upplevde inte att det någonsin pratades om gemensamma läsupplevelser. När Cia tänker 

tillbaka på sin grundskoletid värderar hon smågrupper som något positivt för hennes 

läsutveckling. Eftersom hon inte ville läsa högt i klassrummet och inte vågade räcka upp 

handen om hon inte förstod något, var den mindre gruppen en bra lösning. Även den direkta 

återkopplingen av läraren upplevdes som viktig för Cia. Som vuxen ser hon på sin skolgång 

ur ett annat perspektiv än som elev. Känslan av att det var pinsamt att gå ut och in i 

klassummet är inte lika stark, men hon minns den. Cia nämner också att anpassningar i form 

av muntliga prov och anteckningar från läraren innan genomgångar hade underlättat mycket 

för henne. Skriftspråket blev ett hinder för att ta till sig och även visa sin kunskap.  
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Diskussion  

Den här delen inleds med en metoddiskussion. Därefter kommer resultatet att diskuteras i 

relation till tidigare forskning och även diskutera resultatet i relation till det sociokulturella 

perspektivet. Denna del avslutas med en sammanfattning under rubriken ”Slutsats”. Därefter 

följer ett avsnitt med förslag på vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 
Livsberättelseintervjuer har använts för att försöka förstå två vuxna med verifierade läs- och 

skrivsvårigheters erfarenheter av vad som påverkat deras läs- och skrivutveckling under 

grundskoletiden.  

  
If we want to know the unique experience and perspective of an individual, there is no better way to 

get this than in the person's own voice. (Atkinson, 1998, s. 7) 

 

För att ta del av någons erfarenheter och tillsammans skapa en förståelse kring dessa är 

livsberättelseintervjuer ett relevant metodval. Anledningen till att en forskare väljer 

livsberättelser som metod är att de vill ta del av personlig och detaljerad information om hur 

människor upplevt olika saker och att de genom livsberättelsen får en ökad förståelse för det 

som utforskas (Goodson, 2001). Eventuellt hade studien fått ytterligare djup om ett tredje 

samtal med Iris och Cia genomförts. Tyvärr fanns inte den möjligheten utifrån studiens 

tidsram då hänsyn också ska tas till tiden för att transkribera de inspelade samtalen.  

 

Om en annan metod skulle ha använts för den här studien finns det flera att välja på, men de 

är inte lika lämpade som livsberättelseintervjuer. Eftersom studien är retroperspektiv så är inte 

observation en metod som skulle kunna fungera. Däremot skulle halvstrukturerade intervjuer 

eventuellt vara användbara. Problemet skulle i så fall vara att deltagarnas erfarenheter inte 

skulle komma fram utifrån deras urval av minnen och upplevelser. Erfarenheterna skulle i så 

fall plockas ur sitt sammanhang genom riktade frågor, vilket skulle generera ett resultat som 

blev avgränsat utifrån intervjufrågorna. Det skulle vara svårt att sammanställa intervjufrågor 

för att försöka förstå två vuxna med verifierade läs- och skrivsvårigheters erfarenheter av vad 

som påverkat deras läs- och skrivutveckling under grundskoletiden.  

 

Ytterligare en metod som eventuellt skulle kunna användas är enkätundersökning. Då skulle 

frågorna i enkäten innebära ännu mer avgränsning i urvalet av deltagarnas upplevelser jämfört 

med vad en livsberättelseintervju innebär. En annan svårighet är att få fram ett större antal 

respondenter, vilket en enkätundersökning oftast behöver för att få syftet besvarat. Eftersom 

urvalsgruppen består av vuxna med verifierade läs- och skrivsvårigheter, är skriftliga frågor i 

enkätform, som dessutom ska besvaras genom skrift, inte en lämplig metod.  

 

Utifrån studiens syfte som innebär att ta del av personlig och detaljerad information om hur 

vuxna med verifierade läs- och skrivsvårigheter upplevt vad som påverkat deras läs- och 

skrivutveckling under grundskoletiden är livsberättelser ett relevant metodval i jämförelse 

med de metoder som diskuterats i detta stycke.  
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Deltagarnas berättelser om sin läs- och skrivutveckling  
Språket är nyckeln till lärande och utveckling och att erövra skriftspråket är en komplicerad 

process. Skriftspråket finns idag överallt i samhället och att kunna bemästra det, ses som en 

nödvändig färdighet, för att vara en aktiv samhällsmedborgare. I dagens samhälle är kraven 

höga på läs- och skrivfärdigheter och Iris och Cia har under sin tid i grundskolan kämpat med 

att kunna hantera skriftspråket. Säljö (2014) skriver att våra handlingar utspelar sig i sociala 

praktiker och vi agerar med utgångspunkt i de egna erfarenheterna och kunskaperna som vi, 

medvetet eller omedvetet, tror omgivningen förväntar sig i just den verksamheten. 

Verksamheten som Iris och Cia beskriver är grundskolan och deras erfarenheter och 

upplevelser av mötet med skriftspråket är utifrån den praktiken. Det som förvånar mig är att 

deras berättelser på många sätt är så lika, trots att jag uppfattar dem som olika i sina 

personligheter. Deras upplevelser har formats av den tidens skola, i den miljön och i de 

mötena de haft med sina lärare och klasskamrater. Iris och Cia berättar om sina upplevelser i 

mötet med skriftspråket och i de berättelserna hamnar interaktion med lärare och 

klasskamrater i olika gruppkonstellationer i fokus.  

 

Deras erfarenheter av olika gruppkonstellationer skiljer sig åt och måste förstås i det 

sammanhang som de upplevts i. Stökiga och oroliga klasser är något som de båda berättar om 

och den miljön har påverkat deras förutsättningar att ta till sig skriftspråket. En fungerande 

gruppsammansättning där trivsel och tillit finns, genererar bättre förståelse och högre kvalité 

på kunskap. Gruppsammansättningen är viktig och detta är något som lärare borde lägga 

större vikt vid. En fungerande gruppsammansättning gynnar elever med dyslexi då interaktion 

och förståelse ökar (Blackman, 2010). Både Iris och Cia har varit med i olika smågrupper för 

att träna läsning och även för att få stöd i andra ämnen, där skriftspråket hindrat dem att 

utveckla kunskap. Cia var positiv till att vara i en liten läsgrupp och strävade inte lika mycket 

som Iris att få vara en del av klassen. Enligt Anderson (2009) kan undervisning i smågrupper 

ge eleverna mer talutrymme och mer återkoppling från läraren, vilket kan gynna elevens 

självkänsla. Anderson (2009) menar även att undervisningen i dessa heterogena smågrupper 

kan vara på för enkel nivå och blir då inte utmanande. I en grupp där samspel sker mellan 

olika individer är det viktigt att det finns utmaningar för att utveckling ska ske. Vygotskij talar 

om den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att eleven förvärvar ny kunskap genom att 

få lagom utmaning och stöd av omgivningen, för att på så vis förvärva ny kunskap. I dessa 

heterogena grupper, där nivågrupperade böcker med förenklade texter erbjuds, kan 

utmaningen vara för liten. Detta i sin tur kan innebära att elevens utveckling hämmas. Gibson 

och Kendall (2010) påtalar att bristande utmaning genom förenklade texter tar bort glädjen 

och lusten att lära sig läsa. Iris och Cia berättar båda om att de minns att de fick läsa i de 

enklaste böckerna när de hade lästräning. Som kontrast till det kan nämnas att de båda upplevt 

att de suttit med för utmanande böcker, där de låtsasläst och sedan försökt skriva ihop 

recensioner efteråt. De har saknat kompensatoriskt stöd och även saknat samtal om texten. 

Heimdahl Mattson m.fl. (2010) redogör för att det särskilda stödet ofta sker i heterogena 

grupper och att då också eleverna upplevt en känsla av att vara annorlunda och hamnat 

utanför sin klass. Anderson (2009) tar även upp att det innebär problem för eleverna att gå 

ifrån sin klass till en mindre grupp, eftersom de då missar vad som sker i klassrummet hos 

helklassen. Detta är något som både Iris och Cia berättar om. Cia upplevde stunden då hon 

skulle gå ur och in i klassrummet som obehaglig och Iris ville läsa så fort som möjligt för att 

komma tillbaks till klassen. På högstadiet däremot, såg Iris e-gruppen som en avgörande hjälp 

för att hon skulle klara av skolan. Statusen för den gruppen var annorlunda än för den på 

mellanstadiet. Det var de som skolkade som gick där och det innebar en högre nivå i den 
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sociala hierarkin på högstadiet. Iris upplevde att hon i den gruppen fick meningsfullt stöd. 

Hon fick hjälp att lära sig plocka ut fakta ur texter i So och No och började hitta en 

studieteknik med hjälp av bilder och färgkodningar. På Cias skola fanns ingen stödgrupp på 

högstadiet, så det är inget som hon hade erfarenhet av under den perioden.  

 

Cias berättelse färgas mycket av besvikelsen av bemötandet av läraren i mellanstadiet. Det är 

något som hon återkommer till vid flera tillfällen i vårt samtal. Cia är besviken över lärarens 

sätt att benämna henne som ett problembarn. Likaså att hon vid språkvalet inte fick vara 

delaktig i beslutet om vilket språk hon skulle välja. Händelsen skadade förtroendet och tilliten 

till läraren. Att få minskade valmöjligheter, exempelvis genom att inte få läsa främmande 

språk, är något som Gibson och Kendall (2010) menar kan uppfattas marginaliserande. 

Relationen till läraren spelade senare även en betydelse för Cia på högstadiet, då hon fick byta 

grupp för att slippa undervisas av denne och på så vis kom ifrån sina vänner.  Relationen till 

läraren, mötet elev och lärare, är något som Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014), 

Heimdahl Mattson m.fl. (2010), Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007), Nielsen 

(2011), Carlsson (2011), Gibson och Kendall (2010) och Rowan (2010) tar upp. Att se 

eleverna som enskilda individer, med styrkor och svagheter och inte bara som dyslektiker är 

viktigt. Ett exempel på lärarens tro på varje elevs förmåga, är något som Iris fick erfara, då 

hon i teknik och biologi fick en lärare som höjde henne i gruppen genom att låta henne visa 

vad hon tillverkat inför klassen. Hon uppmuntrades även att hjälpa andra och hans 

undervisning utgick inte från läroböcker i så stor utsträckning. Iris upplevde att mötet med 

läraren och även stödet från e-gruppen var avgörande för hennes utveckling på högstadiet.  

 
Deltagarnas värderingar av stödet i skolan  
Tiden efter grundskolan, som bland annat innehållit läs- och skrivutredningar, har också 

påverkat Iris och Cias upplevelser av skolan och även deras identitet. Senare studier i livet har 

gett dem en annan inblick i vad tekniska hjälpmedel kan innebära. Allt detta sammantaget gör 

att deras berättelser om sin skolgång och sin kamp att erövra skriftspråket inte är densamma 

från en tid till en annan. Iris och Cias berättelser innehåller flera gemensamma åsikter. De är 

eniga om att en tidig läs- och skrivutredning hade hjälpt dem i deras uppfattning om sig själv 

och även gett dem rättigheter till stöd som de inte fick. Randel (2014) beskriver i sin studie att 

lässvårigheter kan bli en del av en persons identitet i ett sociokulturellt perspektiv och det i sin 

tur påverkar hur lyckosam läs- och skrivutvecklingen blir. Iris visste att hon hade problem att 

läsa och skriva, men hon trodde att hon var ”trög” och förstod inte vad dyslexi var för något.  

När det gäller smågrupper anser Iris att det är bra på ett sätt och dåligt på ett annat sätt. 

Känslan av utanförskap och att missa vad klassen gör är negativt, men för läsutvecklingens 

skull var den mindre gruppen positiv. Iris menar att det bästa hade varit fler vuxna i 

klassrummet. Det är just den täta återkopplingen från läraren som hon anser viktig. Cia 

däremot, som upplevde det jobbigt att gå ur och in i klassrummet, ser idag att hon genom den 

mindre gruppen fick stöd och talutrymme som hon mådde bra av. Hon tror inte att hon hade 

vågat fråga om hon inte förstod i helklassen, då hade hon levt i sin ”charad”. Varken Iris eller 

Cia minns att de fått vara med om något särskilt läsprogram. De pratar om att läsa i 

nivågrupperade böcker och att träna ljud, men minns inte att de fått prata om vad de läst. 

Barden (2009) har följt en student, som deltagit i ett läsinterventionsprogram, där elever i 

mindre grupper läser, återberättar och diskuterar vad de läst. Studenten har utvecklats till en 

framgångsrik läsare. Anderson (2009) menar att med ett välutvecklat läsprogram med 

kompetenta lärare kan exkludering vara positivt. 
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Cia nämner också att anpassningar i form av muntliga prov och anteckningar från läraren 

innan genomgångar hade underlättat mycket för henne. Även Iris nämner att det var svårt att 

lyssna på genomgångar, avkoda det som skrevs på tavlan och dessutom skriva själv. 

Skriftspråket blev ett hinder för att ta till sig och även visa sin kunskap. Rowan (2010), 

Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) och Heimdahl Mattson m.fl. (2010) tar upp att 

det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov hos lärare att identifiera elever med läs- och 

skrivsvårigheter tidigare och sedan också kunna utforma undervisning och stöd på ett sätt som 

gynnar varje elevs utveckling.   

 
Slutsats 
Studiens resultat synliggör komplexiteten i att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter på 

ett sätt som gynnar deras läs- och skrivutveckling och samtidigt stärker deras självkänsla. 

Lärare och speciallärare ska hela tiden förhålla sig kritiska till sitt förhållningssätt och arbeta 

med en perspektivmedvetenhet. Nilholm (2007) tar upp tre olika perspektiv på 

specialpedagogik och i det kompensatoriska perspektivet är specialpedagogikens uppgift att 

kompensera bristerna hos individen. I det kritiska perspektivet hamnar normalitetsbegreppet i 

fokus och olikheter ska ses som en resurs i skolan, vilket stämmer väl in i Vygotskij tankar. 

Dilemmaperspektivet synliggör svårigheterna att förena elevers olikheter och 

normalitetstanken i dagens utbildningssystem. Lärdomarna utifrån studien visar 

komplexiteten och speglar de olika perspektiven, där inkludering och exkludering utifrån 

behov av stöd synliggörs. Känslan av utanförskap hos individerna vid exkludering i mindre 

grupper blir tydligt, men även behov av kompensatoriskt stöd framkommer. Lärarens relation 

och attityd till eleverna är en avgörande faktor för deras utveckling. Eleverna i dagens skola 

ska inte behöva se sin skolgång som en ”charad”. ”Låtsades läsa med fingret liksom” (Iris). 

Tidiga insatser för att stimulera god läs- och skrivutveckling i grundskolan, tillsammans med 

dagens utbud av tekniska hjälpmedel, ska förhoppningsvis förhindra att fler får kämpa på det 

sätt som Iris och Cia fick göra.  

 

Vidare forskning 
Utifrån studien skulle det vara intressant att ta del av lärares eller speciallärares erfarenheter 

och upplevelser i möten med elever med verifierade läs- och skrivsvårigheter. Det vore 

intressant att ta del av erfarenheter av lärare och speciallärare med gedigna lärdomar utifrån 

flera års arbete och hur deras samlade erfarenheter kan förstås genom livsberättelser. Det finns 

ett stort behov av att öka kompetensen ute på skolorna i att upptäcka elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Många studier pekar på att det tar för lång tid att identifiera elevernas behov 

och att möta behoven med rätt stöd. 

  



 

 34 

Referenser 

Anderson, R. (2009). ‘They're telling me what I already know instead of what I don't know’: dyslexic pu-

pils' experiences of withdrawal tuition during the later primary years.  Support for Learning, 24(2), 

55-61. doi: 10.1111/j.1467-9604.2009.01400.x 

Asp Onsjö, L. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: Att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Atkinson, R. (1998). The Life Story Interview. (Sage University Papers Series on Quality Research 

Methods, Vol 44). Thousand Oaks: Sage. doi: 10.4135/9781412986205 

 

Barden, O. (2009). From "Acting Reading" to reading for acting: a case study of the transformational 

power of reading.  Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53(4), 293-302. doi: 

10.1598/JAAL.53.4.3 

 

Björklund, M. (2011). Dyslexic students: success factors for support in a learning environment, Journal of 
Academic Librarianship, 37(5), 423-429. doi:10.1016/j.acalib.2011.06.006 

 

Blackman, S. (2010). "Who I Work with Is Important": dyslexic students' narratives about the benefits of 

grouping for instruction in Caribbean classrooms, Support for Learning, 25(1), 4-10. 

doi:10.1111/j.1467-9604.2009.01432.x 

 

Carlsson, N. (2011). I kamp med skriftspråket: Vuxenstuderande med läs-och skrivsvårigheter i ett livs-

världsperspektiv. (Gothenburg studies in educational sciences, nr. 306). Doktorsavhandling, Göte-

borg: Göteborgs universitet. 

Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2011). Skriva för att lära (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Egelund, N., Haug, P., & Persson, B. (2006). Inkluderande pedagogik i skandinaviskt perspektiv. Stock-

holm: Liber.  

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2011). Att fråga folk. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i 

kvalitativa metoder (ss. 36-57). Stockholm: Liber. 

Gee, J. P. (2000). Identity as an analytic lens for research in education. Review of Research in Education, 

25(1) 99-125. doi:10.3102/0091732X02500109 

Gibson, S., & Kendall, L. (2010). Stories from school: dyslexia and learners' voices on factors impacting on 

achievement, Support for Learning, 25(4) 187-193. doi:10.1111/j.1467-9604.2010.01465.x 

Goodson, I. F., & Sikes, P. (2001). Life History Research in Educational Settings. Buckingham: Open Uni-

versity Press.  

Hammarberg, T (2006). Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Regeringskansliet. 

Heimdahl Mattson, E., & Roll-Pettersson, L. (2007). Segregated groups or inclusive education? An inter-

view study with students experiencing failure in reading and writing. Scandinavian Journal of Edu-

cational Research, 51(3), 239-252. doi:10.1080/00313830701356109    

http://dx.doi.org/10.4135/9781412986205


 

 35 

Heimdahl Mattson, E., Fischbein, S., & Roll-Pettersson, L. (2010). Students with reading difficul-

ties/dyslexia: A longitudinal Swedish example. International Journal of Inclusive Education, 14(8), 

813-827. doi:10.1080/13603110902721662 

Hjörne, E., & Säljö, R. (2013) Att platsa i en skola för alla: Elevhälsa och förhandling om normalitet i den 

svenska skolan (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Hugo, M. (2011). Från motstånd till framgång – att motivera när ingen motivation finns. Stockholm: Liber. 

Høien, T., & Lundberg, I. (2013). Dyslexi från teori till praktik (2 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur.  

 

Karlsson, M. (2006). Föräldraidentiteter i livsberättelser (Uppsala studies in Education, nr. 112). 

Doktorsavhandling, Uppsala: Uppsala universitet.  

 

Karlstads universitet, (2015). Utbildningsplan: Speciallärarprogrammet. Karlstad: 

Lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet. Hämtad 2016-04-03, från: 

https://www3.kau.se/utbildningsplaner/sv/LASPE_20161.pdf 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009).  Den kvalitativa forskningsintervjun (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Loseke, D. R. (2013). Methodological thinking. Basic principles of social research design. London: Sage 

Publications. 

 

Myrberg, M. (2007). Dyslexi - en kunskapsöversikt (Vetenskapsrådets rapportserie 2:2007). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

 

Nielsen, C. (2011). The most important thing: students with reading and writing difficulties talk about their 

experiences of teachers' treatment and guidance. Scandinavian Journal of Educational Research, 

55(5), 551-565. doi:10.1080/00313831.2011 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Pérez Prieto, H. (2006a). Historien om räven och andra berättelser: Om klasskamrater och skolan på en 

liten ort – ur ett skol- och livsberättelse perspektiv. (Karlstad University studies, nr. 2006:52). 

Forskningsrapport, Karlstad: Karlstads universitet.  

Pérez Prieto, H. (Red.). (2006b). Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. (Karlstad Uni-

versity studies, nr. 2006:70). Karlstad: Karlstads universitet.  

Randel, M. (2014). Labeled reading disabled and "Doing Reading": one college student's reading history. 

Journal of Language and Literacy Education, 10(2), 51-67.  

Hämtad från: http://jolle.coe.uga.edu 

Rhöse, E. (2003). Läraridentitet och lärararbete – Fem livsberättelser. (Karlstad University studies, nr. 

2003:32). Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstads universitet.  

Rowan, L. (2010). Learning with dyslexia in secondary school in New Zealand: what can we learn from 

students' past experiences?, Australian Journal of Learning Difficulties, 15(1), 71-79. 

doi:10.1080/19404150903524556 

https://www3.kau.se/utbildningsplaner/sv/LASPE_20161.pdf
http://jolle.coe.uga.edu/


 

 36 

SFS 1994:1194 Grundskoleförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2009). Skolverkets lägesbedömning 2009: förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och 

vuxenutbildning. Rapport 2009:337. Stockholm: Skolverket. 

SFS 1985:1100. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2014). Dyslexi hos barn och ungdomar: Tester och insatser; 

en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

 

Svenska Unescorådet. (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Svenska Unescorådets skrift-

serie nr 2/2006. Stockholm: Svenska Unescorådet. 

Svensson, P. (2011). Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i kvali-

tativa metoder (ss. 182-193). Stockholm: Liber. 

Svensson, P. & Ahrne, G. (2011). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. Ahrne & P. Svensson 

(Red.), Handbok i kvalitativa metoder (ss.19-33). Stockholm: Liber. 

Säljö, R. (2012). Den lärande människan. I P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bild-

ning- grundbok för lärare (2 uppl., ss. 139-198). Stockholm: Natur & Kultur. 

Säljö, R. (2014) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (3uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Taube, K. (2013). Läsinlärning och självförtroende. Psykologiska teorier, empiriska undersökningar och 

pedagogiska konsekvenser. Lund: Studentlitteratur. 

The International Dyslexia Association. (2014). IDA Dyslexia Handbook: What Every Family Should 

Know.  Hämtad 2016-04-03, från  

http://www.readingrockets.org/sites/default/files/IDA%20Dyslexia%20Handbook.pdf  

Tjernberg, C., & Heimdahl Mattson, E. (2014). Inclusion in practice: a matter of school culture, European 

Journal of Special Needs Education, 29(2), 247-256. doi:10.1080/08856257.2014.891336 

Utbildningsdepartementet (2000). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-

hemmet, Lpo94. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Elanders Gotab. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. [Elektronisk version]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L. S. (2001/1934). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

Wertsch, J. V. (1998). Mind as action. New York , Oxford: Oxford University Press. 

Åkerberg, A. (2011).  Svenska funktionshindersrörelsens alternativrapport till FN:s kommitté för rättighet-

er för personer med funktionsnedsättning. Stockholm: Handikappförbunden.  

Öberg, P. (2011). Livshistorieintervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder 
(ss. 58-69). Stockholm: Liber. 

  

http://www.readingrockets.org/sites/default/files/IDA%20Dyslexia%20Handbook.pdf


 

 

Bilaga 1 
Medgivandeblankett för deltagare 

 

Hej! 

Jag heter xxxxxx och läser sista terminen på speciallärarprogrammet, inriktning mot språk, läs 

och skriv, på Karlstads universitet. Under vårterminen skriver jag mitt examensarbete och 

därför kontaktar jag dig för att fråga om du vill delta i min studie.  

Jag vill utifrån berättelser från några vuxna med verifierade läs- och skrivsvårigheter försöka 

förstå deras erfarenheter av vad som påverkat deras läs- och skrivutveckling under 

grundskoltiden. Du bär på en massa erfarenhet och kunskap som kan bidra till ytterligare 

förståelse som kan gynna andra. 

 

Jag skulle vilja träffa dig två gånger. Vid första tillfället så samtalar vi öppet om dina 

erfarenheter från vad som påverkat din läs- och skrivutveckling under grundskoltiden. Jag 

beräknar tiden till ca en timma. Utifrån det första samtalet kommer jag sedan att vilja träffa 

dig en gång till för att fördjupa berättelsen och reda ut eventuella frågetecken. 

För att minnas vad vi pratar om kommer jag att spela in vårt samtal och sedan skriva ner det 

för att slutligen sammanställa det till en berättelse. 

 

Inspelningarna och de utskrivna intervjuerna används endast i studien och dessa kommer att 

förstöras då studien är klar. Det kommer inte att stå ditt namn i studien och det kommer inte 

heller att gå att identifiera dig i studien. Allt kommer att behandlas konfidentiellt och endast i 

forskningssyfte. Obehöriga kommer inte att ha tillgång till insamlad data, utan detta förvaras 

säkert. 

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst utan negativa konsekvenser 

avbryta ditt deltagande.  

 

Om du är intresserad av att ta del av det färdiga examensarbetet kommer det att finnas 

tillgängligt på Karlstads Universitets bibliotek.  

 

Vänliga hälsningar 

xxxxxx (mobilnr. XXX-XXXXXXX) 

 

Talong för samtycke 

 

 

Jag har förstått vad studien handlar om och vill delta i studien.  

 

 

 

_____________________                    _________________________________________ 

Ord och datum      Namnunderskrift 

  



 

 

Bilaga 2 
Frågeguide - Intervjusamtal nr 1 

 

Lågstadiet: 

Hur minns du din klass och din/dina lärare i lågstadiet? 

Berätta vad du minns från din skolstart och hur du upplevde skolarbetet när du började din 

läs- och skrivutveckling.  

Hur var du som elev, enligt din egen uppfattning? 

 

Mellanstadiet:  

Berätta om hur du minns din klass och din/dina lärare i mellanstadiet? 

Vilken är din minnesbild av din läs- och skrivutveckling på mellanstadiet och hur skolan 

mötte dina behov? 

 

Högstadiet: 

Berätta om hur du minns din klass och din/dina lärare i högstadiet? 

Vilken är din minnesbild av din läs- och skrivutveckling på högstadiet och hur skolan mötte 

dina behov? 

Hur var du som elev, enligt din egen uppfattning? 

 

Vuxenperspektiv: 

När du ser tillbaks på din skolgång ur ett vuxenperspektiv, hur uppfattar och värderar du 

skolans insatser för att stötta din läs – och skrivutveckling?  

 

Personfakta: 

Ålder? 

Skola/skolbyte? 

Diagnostisering? 
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