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Sammanfattning 
 
Inledning  
Under min utbildning har jag mött begreppen inkludering och individanpassning i olika 
sammanhang. Jag har blivit införstådd i vikten av att skapa en skolverksamhet som utgår ifrån 
individens kunskapsnivå där eleven får möjlighet till att lära sig utifrån sin egen förmåga. Det 
finns elever som enligt min uppfattning är särskilt utsatta i skolan om de inte får rätt verktyg. 
Det är bland annat de eleverna med någon typ av diagnos. ADD, ADHD och dyslexi är 
exempel på diagnoser som kan försvåra en elevs skolgång. Genom att lyfta fyra idag vuxna 
dyslektikers erfarenheter och upplevelser från grundskolan ges i denna studie en inblick deras 
skolgång sedd i förhållande till diagnosen dyslexi.  
 
Jag vill undersöka hur dyslektiker upplevt sin skolgång i förhållande till sina svårigheter 
kopplat till svenskagrundskolans svenskundervisning. En absolut ämnesspecifik avgränsning 
är svår att göra då denna undersökning utgår ifrån minnesbilder utav upplevelser. Detta 
innebär att även då svenskämnet är i fokus kan undersökningen även ses i förhållande till 
skolans övriga ämnen på ett generellt och övergripande plan.    
 
Syfte  
Denna studies syfte är att undersöka vuxna dyslektikers upplevelser från grundskolans 
svenskundervisning.  
 
Metod  
I denna studie användes kvalitativa intervjuer som metod. Fyra idag vuxna dyslektiker 
intervjuades för att på så vis få sina upplevelser av svenska grundskolans svenskundervisning 
synliggjorda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resultat 
Studiens resultat visar att de skolor där respondenterna genomgått sin grundskoleutbildning 
inte har klarat av att möta dem i deras svårigheter. Utifrån de berättelser som denna studies 
respondenter återger framstår det som att det har funnits en osäkerhet hos lärare i att 
identifiera dyslektiker tidigt eller över huvud taget. I denna studie har det framkommit att det 
finns en risk att elever fel diagnostiseras och därmed får felaktiga verktyg eller inga verktyg 
alls till sin hjälp under skoltiden.  Respondenterna återger en bild av hur skolan sett ut för dem 
och detta behöver ses i ett tidsperspektiv eftersom respondenterna idag är vuxna. Studiens 
resultat är ändå relevant då man som lärare kan dra lärdom av dessa elevers erfarenheter, både 
negativa och positiva.  
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INLEDNING 
Denna studie utgår från svenskagrundskolans svenskundervisning med fokus utifrån ett 
dyslexiperspektiv. Fokus ligger på före detta grundskoleelever med dyslexidiagnos och har 
därmed avgränsats till denna målgrupp. De fyra respondenter vars återgivna erfarenheter 
denna studie bygger på är Emma, Lilly, Alice och Hilda. Emma är idag 27 år och arbetar som 
egen företagare och hon har genomgått högre utbildning. Lily arbetar som matematiklärare 
och är idag 31 år gammal. Alice studerar till biomedicinsk analytiker och är idag 20 år 
gammal. Hilda är 24 år gammal och arbetar idag som färdigutbildad biomedicinsk analytiker i 
Norge hon är dock svenska och har genomgått utbildning i Sverige. Det är intressant att 
undersöka denna målgrupp då skolan som verksamhet har som mål att undervisningen skall 
anpassas utifrån varje elevs egen förmåga. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 
fritidshem, LGR11 (2011) står det uttryckligen att skolan har som mål att arbeta 
individanpassat vilket därmed är något varje yrkesverksam lärare behöver förhålla sig till i sin 
dagliga verksamhet.  
 
Jag har funderat på hur väl teorin går ihop med praktiken då jag under min utbildning många 
gånger upplevt ett avstånd mellan vad som rent teoretiskt står i läroböcker och vad som sedan 
sker i praktiken i klassrummet. Detta avstånd har fått mig att fundera över hur eleven upplevt 
sin skolgång i förhållande till individanpassning och inkludering. Genom att undersöka 
målgruppen dyslektiker vill jag uppmärksamma vikten av individanpassning inom skolans 
verksamhet och då främst inom svenskämnet. Svenskämnet valdes som fokusområde för 
denna studie eftersom dyslexi är en läs och skrivsvårighet vars problematik ofta synliggörs 
starkast just inom detta ämne. Då en god läs och skrivförmåga är väsentlig inom skolans alla 
ämnen och även inom ett större samhällsperspektiv. Min förhoppning är därmed att studiens 
resultat kan översättas och ses i förhållande till andra ämnen och ses på utifrån en mer 
generell synvinkel.   

SYFTE  
Studiens syfte är att undersöka vuxna dyslektikers upplevelser från grundskolans 
svenskundervisning. 

Frågeställningar 
• Vad för upplevelser bär idag vuxna dyslektiker med sig från grundskolan och främst 

grundskolans svenskundervisning? 
• Hur har upplevelser från grundskolans svenskundervisning påverkat dyslektiska 

elever?  
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BAKGRUND 

Dyslexi som begrepp 
Det är väsentligt att reda ut det begrepp som står i centrum i denna studie. Dyslexi är ett 
diskuterat begrepp och det finns flera olika åsikter om vad som skall ingå i benämningen. 
Genom att lyfta olika forskares betraktelsesätt ges en inblick i denna diskussion. Tunmer och 
Greaney (2010, s. 229) lyfter att definitionen av dyslexibegreppet förändras och påverkas av 
uppfattningen om vad läsning innebär samt hur läsning anses förvärvas, vidare diskuterar de 
att definitionen även påverkas av vad som tros ligga bakom läs och skriv svårigheterna samt 
vilka som anses vara de mest effektiva strategierna att arbeta utifrån för att hjälpa elever att 
överkomma sina svårigheter. 
 
Finer och Kere (2008, s. 25) är två forskare som förklarar ordagrant vad dyslexibegreppet 
betyder. Begreppet dyslexi översätts till ”svårigheter med ord” och har sitt ursprung från 
grekiskans dyslexia alltså dys vilket betyder svår och lexis som betyder tal och ord. Lundberg 
(2008, ss. 52-54) för en diskussion angående att det är svårt att göra en tydlig avgränsning 
inom dyslexi spektrumet på grund av att begreppet är så pass brett som det är. Det som 
ytterligare komplicerar avgränsningen inom begreppet är enligt Trampe (2008, s. 41) att 
dyslexi kan finnas i olika grad och yttrar sig på olika vis. En dyslektiker kan därmed uppleva 
helt andra typer av svårigheter än vad en annan med samma diagnos gör. Det är sett utifrån 
detta omöjligt att hitta en universallösning likt ett färdigt recept att användas till alla 
dyslektiker.  
 
Denna åsikt stämmer överens med det Lundberg (2008, Ss. 52-54) menar då han beskriver att 
eftersom flera olika faktorer påverkar begreppet borde dyslexi ses utifrån ett bredare 
perspektiv inom läsinlärning och inte som en isolerad företeelse.  Trampe (2008) lyfter också 
vikten av att se på dyslexi som ingående i en underkategori till läs och skriv svårigheter och 
därmed inte felaktigt förväxlas med annan läs-och skriv problematik.  
 
Finer & Kere (2008, s. 31) beskriver dyslexibegreppets otydlighet genom en talande liknelse 
som handlar om tre blinda män och en elefant. De tre blinda männen blir ombedda att 
beskriva en elefant. De känner på var sin del av elefanten och beskriver just den delen. Den 
ena känner på snabeln och återger den, den andre känner på de platta öronen och beskriver 
dem medan den tredje skildrar elefantens ben. Dessa beskrivningar är alla korrekta utifrån det 
egna perspektivet men helt olika varandra. Det är ingen av de tre männen som framställer 
elefanten i sin helhet. Detta kan liknas med att det ännu inte finns en helhetsbild av 
dyslexibegreppet som forskare är överens om. Dyslexi kan ännu ej beskrivas tydligt i sin 
mångfald och i sin komplexitet. Det finns en utmaning i att sammanställa alla olika 
beskrivningar av vad dyslexi egentligen är.  
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Eftersom begreppet dyslexi är svårutrett kan det anas att det även finns en viss problematik i 
att inom skolan finna de elever som är dyslektiska. Tunmer och Greaney (2010, s. 231) 
uppmärksammar att det är problematiskt att diagnostisera elever med dyslexi med hjälp av ett 
färdigställt diagnosverktyg. Om ett standardverktyg används för att finna dyslektiska elever 
finns det risk för att några elever inte upptäcks samt att vissa elever får en felaktig diagnos. 
Detta då dyslektikers svårigheter kan yttra sig på olika vis och bero på olika faktorer. Personer 
som har svårt med läsförståelsen på grund av dåliga instruktioner och brister i undervisningen 
samt barn med biologiska faktorer som påverkar deras förmåga räknas ibland felaktigt in i 
begreppet. Det kan hända att en elev som har olika tillkortakommanden utifrån att denne har 
ett annat talat språk i hemmet än det som skolans undervisning bedrivs på får en felaktig 
dyslexidiagnos. I enlighet mer Tunmer och Greaney (2010, s. 231) lyfter och diskuterar även 
Lundberg (2008, ss. 52-54) att fler än det faktiska antalet elever felaktigt benämns och 
diagnostiseras som dyslektiska.  
 
En annan forskare som behandlar dyslexibegreppet är Jacobson. Jacobson (2006, s. 3) 
diskuterar dyslexi utifrån en pedagogisk och samhällelig ram. Den pedagogiska ramen menar 
på lärarens kompetens och hur denne kan bedriva en god läs och skrivundervisning. Med den 
samhälleliga ramen syftar Jacobson på de krav samhället ställer på individens läs och skriv 
förmåga. Dessa krav är de förmågor som är väsentliga för att individen på ett bra sätt ska 
kunna fungera och verka i samhället och ta del av viktiga samhällsfunktioner så som högre 
utbildning och politik.  
 
 
En definition som Kere och Finer gör av dyslexibegreppet som tydliggör det ytterligare är;  

 
Genomgående svårigheter i att lära, hos annars normalt utvecklad barn, trots exponering av 
högkvalitativ, forskningsbaserad läsförståelseundervisning och åtgärden, på grund av nedsatthet 
i de fonologiska färdigheterna - Kere & Finer, 2008, s. 31.  

Skollag och läroplan 
I skollagen redogörs för de bestämmelser som lägger grunden för svenskgrundskola.  
Läroplanen beskriver i sin tur det uppdrag och den värdegrund som skolan ska arbeta utifrån. 
De respondenter som medverkat i denna studie har genomgått grundskoleutbildning då olika 
skollagar och läroplan har varit gällande. Därmed är det intressant att lyfta både dagsaktuell 
rådande skollag och läroplan men också de äldre utgåvorna. Här tydliggörs skillnader och 
likheter mellan dem. 
 
Skollagen (Skolverket, 2010, ss. 3-8) talar om att varje elev i skolan ska ges vägledning och 
stimulans så att denne utifrån sina egna individuella förutsättningar hjälps till att komma så 
långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i förhållande till utbildningens mål. Vidare 
beskrivs det även i Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem, LGR11 (2011) 
Ss. 7 & 8) att skolan är ytterst skyldig till att sätta den enskilde elevens välbefinnande i 
centrum. Det är mycket viktigt att skolans verksamhet erbjuder omsorg för varje elev utifrån 
dess unika behov. Undervisningen ska utgå från varje individs förmåga och kan på så sätt inte 
utformas likadant för alla elever. I likhet med nuvarande bestämmelser beskriver även äldre 
upplagor av läroplanen vikten av att undervisningen skall anpassas till varje elevs individuella 
behov och förmåga. I Lpo 94 (Skolverket, 1994, s. 4) står det att undervisningen ska utformas 
utifrån varje elevs individuella förutsättning och lämpas efter dennes behov. Det beskrivs 
vidare att undervisningen med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskap skall hjälpa elever till ett fortsatt lärande och en vidare kunskapsutveckling.  
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Skollagen (2010) tydliggör angående de elever som befaras att inte uppnå utbildningens mål 
att den elev som har fått extra stöd och trots detta har svårt att uppnå de satta målen ska 
utredas så snabbt som möjligt. Ett sådant fall ska läraren anmäla till rektor som i sin tur har 
huvudansvaret för att utredningen genomförs. Eleven ska sedan om det visar sig behövas 
erbjudas särskilt anpassat stöd utifrån sin diagnostiserade svårighet. För eleven ska det 
utarbetas ett åtgärdsprogram där elevens svårighet samt hur dessa ska bemötas beskrivs. I 
åtgärdsprogrammet ska det även tydligt framkomma vem som ska utvärdera arbetet och när 
denna utvärdering ska göras. Både eleven själv och elevens vårdnadshavare ska erbjudas till 
att få delta i programmets utarbetning.  Vidare i LPO 94 (1994) och det i samstämmighet med 
nuvarande läroplan (2011) beskrivs det att skolan ska ta hänsyn till elevens egenart då alla 
elever har olika förutsättningar och behov. Det står även att de krav som skolan ställer på 
eleven ska utformas utifrån varje individs förutsättning. Utbildning kan därmed aldrig 
utformas lika för alla eftersom skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårt att nå målen. Skolan har som strävans mål att hjälpa eleverna till att 
utveckla det egna lärandet samt att motivera dem till att utveckla tillit till den egna förmågan. 
Skolan behöver därmed verka som en positiv faktor i elevernas lärandeprocess och därigenom 
styrka dem inför vidare lärande.   
 
Även i lgr 80 (Skolverket, 1980, s. 17) står det att skolan inte har som mål att göra eleverna 
till en homogen grupp utan eleverna ska hjälpas till att lämna skolan med bibehållen 
individualitet. Skolan ska därmed ta vara på elevernas originella karaktärsdrag. Eleverna ska 
lära sig att respektera och förstå individualiteten hos andra i förhållande till sig själva. 
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Dyslexi och grundskola 
Trots att dyslexi är ett diskuterat begrepp och då diagnosen är svår att avgränsa från andra läs 
och skriv svårigheter finns det några tecken som kan uppmärksammas och därmed underlätta 
för exempelvis lärare då de vill klassificera svårigheter funna hos elever.   
 
Finer och Kere (2008, ss. 28-29) beskriver att de flesta barn uppvisar en fonologisk 
medvetenhet redan i förskolan. Med fonologisk medvetenhet menas att man kan urskilja ljud 
och stavelser i ord. Att ha en fonologisk medvetenhet är en avgörande faktor för senare 
läsinlärning. Barn med dyslexi kan upptäckas genom att de ofta har svårigheter med att 
koppla grafem till fonem. Eftersom dyslektiker har svårt att koppla grafem till fonem har de 
också svårt att knäcka läskoden då denna koppling är väsentlig i sammanhanget. Det är 
vanligt hos personer med läs och skrivsvårigheter att de kastar om eller tappar bokstäver i ord, 
förväxlar bokstäver med varandra, läser långsamt, uppvisar otydligheter i tal eller uttalar ord 
fel, uppvisar brister i läsförståelse samt tar fel på höger och vänster.  
 
Nielsen (2011, ss, 558-559) beskriver för dyslektikers erfarenheter av hur lärare har väglett 
dem under deras skoltid. Nielsen lyfter att en lärare som får sina elever att uppleva sig själva 
som inte kapabla eller till och med ointelligenta kan utöva ett inflytande över deras fortsatta 
studier samt deras syn på sig själva under hela sitt liv. Dessa upplevelser kan påverka 
individen även om de själva inte instämmer med beskrivningen. De lärare som istället påvisar 
för eleven om dennes möjligheter kan uppmuntra dem till att överkomma sina begränsningar.  
 
I likhet med Nielsen beskriver Heimdahl, Fischbein och Roll-Pettersson (2010, s. 819) den 
påverkan som läraren har över eleven. Ett bristande stöd kan leda till sänkt självförtroende hos 
eleven samt en känsla av inkompetens. I vissa fall kan detta leda till självmordstankar. 
Heimdahl, Fischbein och Roll-Pettersson lyfter i sin studie olika elevers erfarenheter av det 
stöd de fått mota i skolan och hur det fungerat för dem. De beskriver hur några elever har mått 
bra av att få lämna klassrummet för undervisning hos exempelvis specialpedagog medan detta 
varit ett mindre fungerande upplägg för andra. En elev beskriver detta genom att utrycka att 
hon inte ville utmärkas som ovanlig i förhållande till övriga klassen. Eleven förklarar att det 
hade varit bättre att få hjälp i klassrummet än att flyttas ut till en enskild undervisning. 
Heimdal (2008, Ss. 8 & 18) drar utifrån sin studie slutsatsen att en diagnos ofta leder till en 
mer positiv självuppfattning hos eleven. Ofta saknar dock skolan både kompetens och resurser 
för att erbjuda eleven individuella hjälpmedel. Detta leder till att diagnosen istället kan bli ett 
redskap för att legitimera exkludering och blir därmed en negativ upplevelse.  
 
Enligt Myrberg och Lange (Myrberg & Lange, 2006; Myrberg, 2003) så går det att utskilja 
några övergripande förutsättningar som presenteras som gynnsamma faktorer i 
undervisningen av elever med läs och skrivsvårigheter. Dessa är; positiv förstärkning av 
självkänsla och självförtroende, möjlighet till alternativt muntligt deltagande samt 
kommunikation mellan studenten och utbildningsväsendet. Ett diagnostiskt förhållningssätt, 
hög elevaktivitet, föräldrasamarbete, lekfull fonologisk träning i förskolan, samt samarbete 
mellan lärare är, andra komponenter som lyfts fram som gynnsamma. Ett diagnostiskt 
förhållningssätt innebär att läraren arbetar utifrån elevens diagnostiserade svårigheter så att 
eleven får den hjälp som passar. Myrberg och Lange (2006, s. 76) lyfter att ytterligare en 
viktig framgångsfaktor inom undervisningsupplägget för dyslektiker är tid. Arbetssättet måste 
anpassas individuellt utifrån varje enskild elevs behov vad gäller intensitet och tidsomfång. I 
samstämmighet med Myrberg och Lange uttrycker Williams och Lynch (2010, s. 70) vikten 
av individualisering för att därigenom skapa en lyckad inlärningsmiljö för elever med dyslexi.  
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Trampe (2008, ss. 40 & 41) menar att det går att mildra effekterna av dyslexi genom att sätta 
in tidiga åtgärder och pedagogiskt stöd. Det är fördelaktigt att identifiera elevens svårigheter 
och sätta in stöd redan i förskolan. Det finns många dyslektiker som får hjälp långt senare än 
förskolan. Det finns fall av studenter som klarat sig genom hela grundskolan utan hjälpande 
verktyg men som sedan kört fast i sina universitetsstudier. Först då uppmärksammas och 
identifieras deras svårigheter.  

Inkludering 
Norrström (2013, s. 102) förklarar begreppet inkludering som både fysisk inkludering samt 
social inkludering där båda delar behöver vara uppfyllda för att begreppet skall uppfyllas. Att 
den ena delen är uppfylld innebär inte per automatik att den andra delen uppfylls. Inkludering 
syftar till att anpassa skolan efter elevens behov. Norrström menar på en systemförändring 
istället för en individförändring. Det är inte eleven som ska förändras utifrån skolans krav 
utan det är kraven som ska anpassas till elevens unika behov och förutsättningar. I en stor 
barngrupp ingår flera olika individer och eleverna kan delas upp utifrån någon slags kriterier 
om vilka i gruppen som är starka elever och vilka som skall ingå i en diagnostiserad/svag 
grupp. Emanuelsson (2010, s. 102) beskriver att avskiljningen av elever sker utifrån tanken att 
ge de svaga stöd vilket då inte anses kunna erbjudas i den stora gruppen. Ett resonemang som 
Emanuelsson (2010, s. 113) diskuterar är om att benämna eleverna som elever i svårigheter 
istället för elever med svårigheter. Det förhållningssättet kan leda till ett annat synsätt 
gällande hur dessa elever skall bemötas. Norrström (2013, s. 29) beskriver att tanken om en 
inkluderande skolmiljö bygger på värden som demokrati, rättvisa och solidaritet. Dessa frågor 
har övergripande bytts ut mot praktiska frågor gällande exempelvis skolans effektivitet. 
Skolan har därmed två motstridiga roller. Skolans ena funktion är att stödja och fostra, den 
andra funktionen är att särskilja och bedöma vilket innebär att det därmed uppstår en konflikt 
när dessa två skall samverka.  

TEORETISK RAM 
Dewey är en känd teoretiker som behandlar didaktik utifrån individens egna förutsättningar. 
Då denna studies syfte är att undersöka vuxna dyslektikers upplevelser från grundskolans 
svenskundervisning är en teori som lyfter fram just individen relevant. Min studie bygger på 
individers egna berättelser som grund för att sedan utifrån dem dra slutsatser. Deweys teorier 
belyser kärnan av problemet då han beskriver vikten av att se till individens förmåga i 
kollektivet av elever vilket många gånger kan vara svårt att realisera av läraren i klassrummet. 
De upplevelser som dyslektiker bär med sig från grundskolans svenskundervisning måste ses 
utifrån deras perspektiv. Dessa upplevelser kan också ses utifrån Deweys idéer om individens 
självförverkligande i att komma så långt just denna kan och inte jämfört med andra.  
  
Dewey (2004, s. 19) beskriver i sina didaktiska texter vikten av att sätta den enskilde elevens 
fria utveckling i centrum. Dewey hade åsikter om att skolan borde bortgå ifrån 
utbildningsstrukturen så som den såg ut med ämnesindelat lärostoff och uppdelning av olika 
undervisningsämnen och istället föra skolan närmare samhället. Eftersom skolan är samhällets 
styrinstrument behöver uppdelningen mellan praktik och teori suddas ut. Dewey menade på 
att dessa skarpa gränser inte finns i samhället på samma sätt som de gör i skolan. Eftersom 
skolan syftar till att vara en del av samhället och inte en isolerad autonom behöver skolan 
spegla samhällets strukturer. Skolan ska därför inte inneha en helt egen struktur och kultur 
utan skall vara en plats för att lära så att individen skall fungera i samhället. Säljö (2012, s. 
176) tar upp Deweys kända formulering ”learning by doing”. Med denna formulering menas 
att praktiska inslag med förmån kan varvas tillsammans med teori. Detta kan göras 
elevcentrerat och anpassat till individens förutsättning.  
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Dewey (1897)  ansåg bland annat att den enda sanna formen av utbildning kommer genom 
stimulering av barnets kompetenser utifrån de krav som olika sociala situationer ställer på 
barnet. Genom kraven stimuleras barnet att verka som en del i en enhet och uppfattar sig själv 
utifrån den funktion denne blir tilldelad i gruppen. Genom hur gruppen reagerar på det barnet 
gör kommer denne att uppfatta sina handlingar genom en social kontext.  
 
Enligt Dewey (2004, ss. 48 & 129) skall utbildning med förmån ta avstamp i barnets egen 
förmåga, intressen och vanor och att utbildningsväsendet genomgående ta till vara på dessa 
faktorer. Dewey återkommer ofta i sina texter till vikten av att individanpassa undervisningen. 
Dewey skildrar utbildningsystemet som en procedur där individen bedöms utifrån förmågan 
att passa in. Istället borde utbildning syfta till att vägleda eleverna efter individuell förmåga. 
Vidare redogör Dewey (1922, ss. 61-62) för själva kärnan av utbildningen som funktion. 
Dewey lyfter att tanken tidigare åtminstone utifrån vissa varit att utbildningen skulle vara ett 
forum där individen upptäckte sin egen kapacitet och erbjöds möjlighet till att förverkliga sig 
själv. Utbildningen utvecklades istället till en plats där individen bedöms utifrån sin förmåga 
att passa in i samhällets begränsningar.  
 
Dewey (2004, s. 49) redogör för sina tankar om skolan som en samling av förberedelser där 
resultatet av det som inlärs ses först längre fram i tiden. Med det menas att mycket av den 
nuvarande undervisningens misslyckanden enligt Dewey kan bero på att den glömmer bort 
den grundläggande principen, att resultat behöver tydliggöras för att motivera elever till att 
studera. Säljö (2012, s. 184) menar på att Dewey är lika aktuell idag som när han tidigare 
publicerade sina teorier då skolan nu allt mer går mot en instrumentell kunskapssyn. Dewey 
talar emot de standardiserade test genom vilka elevers kunskaper mäts.  Säljö menar att 
Dewey snarare skulle förespråka fokusering på själva lärandeprocessen och lärandet istället 
för produkten 
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METOD 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vuxna dyslektikers upplevelser från grundskolans 
svenskundervisning. För att få reda på detta intervjuade jag fyra dyslektiker angående deras 
erfarenheter från just grundskolans svenskundervisning. För att få fram så mycket information 
som möjligt valde jag intervju som metod. Intervju som datainsamlingsmetod erbjuder enligt 
Kvalé (1996) ett tillfälle till att samla in information som inte är tillgänglig att utläsa ur 
statistik eller som är svår att få tag på via enkät eller observation. Intervjun blir ett personligt 
tillfälle där intervjuare och intervjuperson i likt ett samtal pratar om dennes svar på olika 
frågor. 

I kvalitativ metod är det intervjuaren som styr intervjun i den riktning denne önskar 
(Kihlström, 2007, s. 48).  Den kvalitativa intervjun går enligt Trost (2005, s. 23) ut på att få 
fram hur intervjupersonen tänker, och förstå dennes upplevelser. Till denna studie användes 
ett semi strukturerat intervjuupplägg. Detta för att under intervjun ha möjlighet till att 
tydliggöra huvudfrågor med hjälp av underfrågor. När intervju används som metod får 
intervjuaren få fram en annan typ av material än under exempelvis en enkätundersökning. 
Intervju har inte en hög grad av standardisering då intervjuare har möjlighet till att hela tiden 
anpassa sig till det sammanhang som uppstår under intervjun. Intervjuaren kan kasta om 
frågornas följd för att det ter sig mer logiskt under samtalet eller hoppa över en fråga som helt 
enkelt inte är relevant i intervjusituationen som uppstått. Det är en förde med intervjun att den 
erbjuder många valmöjligheter(Trost, 2005, s 19). 

Intervjuns syfte är enligt Trost (2005, s 23) att på djupet förstå hur den intervjuade tänker och 
känner och få fram dennes erfarenheter. När underfrågor ställs kan det hända att 
intervjupersonen tänker steget längre och lägger till saker denne annars inte skulle sagt. Detta 
leder till att mer information till studiens resultat kommer fram. Studien får genom mer 
information en allt stabilare grund och resultatet blir mer intressant att ta del av.  

En intervju kräver mycket planering och underlaget, alltså intervjufrågorna, behöver vara väl 
igenomtänkta. Det är viktigt att intervjufrågorna är och ligger nära studiens syfte. Studiens 
syfte och frågeställning behöver alltid vara central Det är genom intervjufrågorna som 
studiens frågeställningar skall besvaras (Kihlström, 2007, s. 50).  
 
Intervjun behöver inte genomföras personligen utan kan enligt (Gilljam Oscarsson, 
Wängnerud, 2007, s. 262) utföras i form av telefonintervju eller med andra 
kommunikationsmedel så som Skype.  Av denna studies fyra intervjuer genomfördes tre av 
dem personligen medan en genomfördes via mail av logistiska skäl då intervjupersonen bor i 
Norge. Dagens många kommunikationsredskap gör det möjligt att inkludera intervjupersoner 
som annars inte skulle kunnat delta.   
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URVAL  
I denna studie har jag arbetat utifrån ett bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna har enligt 
bekvämlighetsurvalets princip sökts genom personliga kontakter och genom annonsering så 
som beskrivet av Trost (2005, s. 120). Jag har kontaktat en lärare från min 
verksamhetsförlagda utbildning, två personer ifrån min bekantskapskrets samt en person via 
en annons med hjälp av det sociala nätverket Facebook.  
 
Jag avgränsade studien till att intervjua fyra personer för att hinna med att analysera och 
bearbeta insamlad data då fler respondenter hade krävt mer tid. Trost (2005, s. 123) beskriver 
att det är lämpligt att intervjua fyra till fem personer. Forskaren behöver ha tillräckligt med tid 
för att skapa sig en helhetssyn av det insamlade materialet och genomföra en gedigen analys 
av det. Om för många intervjuer genomförs kan resultatet bli lidande. Och det är i slutändan 
studiens kvalitet som är viktigast.  
 
Samtliga respondenter som deltog i intervjuerna är kvinnor vilket endast beror på att inga män 
nåddes till att delta. Studien har inte haft ett genusperspektiv men det går inte att utesluta att 
resultatet hade kunnat utvecklas eller på verkats ifall manliga respondenter hade deltagit.  
 
Jag har valt att ge respondenterna fingerade namn som de genomgående benämns vid. Alice 
21 år gammal studerar till biomedicinsk analytiker, Hilda 24 år gammal arbetar som 
biomedicinsk analytiker i Norge men är uppvuxen samt har genomgått all sin utbildning i 
Sverige, Lily 30 år arbetar som grundskolelärare och Emma 27 år arbetar som egen 
företagare. Hilda och Lily har en annan bakgrund än svensk. Hilda är född i Irak och har 
Irakiska föräldrar och Hilda har en pappa från USA men svensk mamma.  
 
Samtliga respondenter har genomgått eller genomgår idag universitetsstudier. 
Intervjupersonerna har olika bakgrund vilket påverkar resultatet genom att det blir större 
spridning av infallsvinklar. Syftet var att få en inblick i upplevelser vilket hör ihop med 
känslor och därmed kan skilja sig i förhållande till en persons bakgrund. Intervjupersonerna är 
inom åldersspannet 21 till 30 år. Åldersspannet kan uppfattas som aningen snävt och det hade 
kunnat vara fördelaktigt att finna äldre eller yngre respondenter för att få en bredare bild av 
det undersökta problemområdet. Tyvärr hittades inte äldre eller yngre intervjupersoner än de 
valda. Det kan dock också ha varit bra att respondenterna haft ganska närliggande ålder till 
varandra då det visar på hur olika eller lika skolans svenskundervisning upplevts trots likhet i 
ålder. Vid en kvalitativ studie är det bra med en stor variation av respondenter. Ett heterogent 
urval inom en viss ram önskas. Variationen skall alltså finnas men inte vara för stor. Enligt 
Trost (2005, s. 16) ska endast någon enstaka sticka ut från gruppen. Detta motiverar att 
respondenterna inte skall ha allt för lång åldersspann emellan sig. Andra olikheter finns 
mellan dem vilket gör att variationen finns där.  
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GENOMFÖRANDE 
Innan denna studies fyra intervjuer genomfördes provades intervjuguidens frågor (se bilaga 1) 
med hjälp av en pilotstudie. Pilotstudien visade att respondenten som tillfrågades förstod 
frågorna på det sätt som de var formulerade och att den efterfrågade informationen kom fram 
igenom dem. Frågornas syfte besvarades i pilotstudien. Pilotstudien visade också att 
strukturen av frågorna var bra upplagd. Eftersom att pilotstudien var lyckad ändrades inte 
intervjuguiden utan användes så som den var konstruerad. Tre av studiens sammanlagt fyra 
intervjuer genomfördes muntligt och spelades in medan en genomfördes skriftligt via mail. De 
tre muntliga intervjuerna genomfördes utifrån ett likadant upplägg. I samförstånd med 
respondenterna bestämdes en tid och plats för när intervjuerna skulle genomföras. Alla tre 
intervjuer genomfördes i ett avskilt och tyst rum där det inte blev några störningar. Tiden 
skilde sig åt emellan intervjuerna. En intervju tog strax över en timma att genomföra medan 
de andra två endast krävde 30 minuter i tidsåtgång.  Den intervju som skedde via 
mailkorrespondens gick till på följande sätt. En tid och dag bestämdes då respondenten skulle 
få frågorna skickade till sig och även en deadline för när denne senast skulle svara på dessa. 
Deadlinen som gavs var 5 timmar. En deadline gavs för att respondenten inte skulle fundera 
allt för mycket över sina svar. Efter att respondenten mottagit frågorna besvarades de och 
skickades tillbaka inom 2 timmar. En överenskommelse hade gjorts att om det behövdes 
skulle respondenten tydliggöra sina svar i ytterligare ett mail dock behövdes inte detta göras. 
En intervju skiljde sig från övriga tre eftersom den genomfördes via mail istället för 
personligen. Fördelen med att inkludera ytterligare en respondent i studien för att på så sätt få 
ut med information till ett bredare resultat övervägde nackdelen i olika genomföranden av 
intervjun.  

Etik 
Det finns utifrån vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002. ss. 9-14) fyra huvudkrav som ställs 
på den forskning som bedrivs för att därigenom säkerhetsställa det grundläggande 
individskyddskravet. Dessa huvudkrav är; Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetkravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren är skyldig 
att informera deltagare om deras uppgift i projektet. I denna studie har detta krav bemötts 
genom att respondenterna fått veta vad studien syftar till att undersöka och vad deras roll är i 
förhållande till undersökningsområdet. Samtyckeskravet innebär att studiens deltagare skall få 
kännedom om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan om så önskas. Samtyckeskravet kan konkretiseras genom regeln att deltagare 
måste godkänna sin medverkan. Det betyder att forskaren behöver inhämta deltagarens 
samtycke innan någon form av intervju eller enkätundersökning genomförs. I denna studie 
blev samtliga respondenter påminda om att deras deltagande var frivilligt och att de när som 
helst under intervjun hade rätt till att avbryta om de så önskade. Konfidentialitetkravet innebär 
att deltagarnas personuppgifter skall hanteras varsamt. Medverkan är anonym och uppgifter 
om de medverkande behöver avidentifieras så att de inte kan kännas igen eller kopplas till en 
specifik person. Detta krav har bemötts genom att samtliga respondenter i studiens 
genomgående benämns vid fingerade namn. Varje respondent har blivit avidentifierad så att 
ingen utomstående har möjlighet till att identifiera dem. Det fjärde kravet nyttjandekravet 
innebär att de uppgifter som inhämtats i forskningssyfte inte får användas i andra 
sammanhang så som exempelvis kommersiella. Denna studie har inget kommersiellt syfte och 
därmed bemöts även detta sista krav.  
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Validitet och reliabilitet  
För att säkerhetsställa att det insamlade materialet varit äkta och relevant har Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängneruds (2007, ss. 314 & 319) fyra kriterier använts. Äkthet, 
oberoende, samtidighet och tendens. Dessa fyra kriterier har varit centrala för att bearbeta och 
förstå intervjuerna i sin kontext. Kriteriet om oberoende bedöms som pålitligt då källorna 
uppgett sin information i intervjusituationerna oberoende av både varandra eller påverkan 
utifrån. Ingen respondent fick ta del av frågorna innan intervjun. Materialet är inte beroende 
eller påverkat då det kommer från en primärkälla som själv upplevt det som intervjufrågorna 
syftat till att få svar på. När det gäller samtidighet skiftar källorna eftersom att alla redan 
avslutat sin grundskola så är det endast en minnesbild av hur respondenterna upplevt 
svenskundervisningen utifrån sin dyslexi som återges. Deltagarna skiljer sig även åt i ålder 
vilket gör att vissa har närmare till sin grundskola än andra. Dock uttrycker samtliga 
respondenter att det varit en sådan påverkan att de i stora drag minns grundskolans 
svenskundervisning. Då intervjun och undersökningen är utformad och syftar till att 
undersöka övergripande upplevelser av svenskundervisningen anses tidsaspekten inte påverka 
i den grad att studiens deltagare blir irrelevanta. Om studien syftat till ett specifikt område så 
som exempelvis stavning i svenskundervisningen hade tidsaspekten varit mer betydande då de 
små detaljerna kan vara avgörande. Tendens bygger på realitet och äkthet det vill säga om 
källan har avsikt att förvränga historien. Samtliga respondenter har visat intresse av att återge 
äkta information utifrån att studiens ämne är något som de påverkats av under sin skolgång 
anses kriteriet tendens mötas. Det finns inte anledning till att misstänka att någon av 
respondenterna skulle ha intresse i att återge falsk information. Den risk som finns är att 
minnesbilderna påverkats av tidsaspekten något som dock diskuterats i förhållande till 
samtidighet och inte ansetts påverka studiens äkthet.  

ANALYS  
Denna studies material har bearbetats utifrån den analysmetod som Essiason, Gilljam, 
Oscarsson och Wängerund (2007, Ss. 304-311) beskriver i två steg. Det första steget är att 
sammanfatta insamlat material. Materialet sammanfattades genom att systematiseras med 
hjälp av kodblanketter se (bilaga 2). I kodblanketten antecknades svaret i korthet, belysande 
citat lyftes, och egna kommentarer skrevs ner. De egna kommentarerna handlade om sådant 
som preliminära tolkningar av respondenternas utsagor eller teoretiska perspektiv som lyftes i 
materialet. På varje blankett framkom vilken eller vilka frågor som svarats på samt vilken 
intervjuperson som gett svaret. Det första steget i analysen var ett sätt att hitta övergripande 
mönster i det insamlade materialet. Det andra steget i analysarbetet syftade till att gå mot det 
mer generella och frångå det enskilda. I analysens andra steg användes kartläggningsmetoden 
vilket är en typ av mall att använda sig av för att göra analysen mer strukturerad. 
Kartläggningsmetoden innebar att materialet sorterades utifrån synliga kategorier. Sorteringen 
skedde med hjälp av ett schema. De aspekter av som kartlagdes sorterades i över och 
underkategorier (se bilaga 3).  
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RESULTAT 
I resultatet har jag använt mig av följande rubriker, Erfarenheter av grundskolans 
svenskundervisning, Diagnosens betydelse, Elevens självbild i grundskolan. Rubrikerna utgår 
från de teman som framkommit under intervjuerna.  

Erfarenheter av grundskolans svenskundervisning 
De fyra respondenter som intervjuades beskriver sina upplevelser från grundskolan och 
specifikt de erfarenheter som de bär med sig från svenskundervisningen. Samtliga bär med sig 
tråkiga erfarenheter som de kan återge trots tidsaspekten av att dessa upplevelser skett för 
flertalet år sedan. Händelserna som återberättas har synbarligen påverkat dem in i vuxen ålder. 
Svenskämnet beskrivs som extra svårt i förhållande till skolans övriga ämnen. Samtliga 
respondenter lyfter specifikt provtillfällen som händelser som varit extra jobbiga att genomgå 
utifrån de svårigheter de upplevde sig ha i förhållande till övriga klasskamrater. Både Hilda 
och Alice återger att de vid provtillfällen efterfrågat om att få genomföra prov muntligt som 
alternativ till det traditionellt skriftliga provet men att de fått avslag på sina önskemål utifrån 
motiveringen att de inte kunde bli särbehandlade i förhållande till sina klasskamrater.”  
 

Jag hann inte skriva ner det jag tänkte i huvudet som svar. Jag fick också alltid läsa alla 
frågor både tre och fyra gånger innan jag förstod dem. Det hade underlättat väldigt 
mycket för mig om jag fick berätta det jag kunde muntligt istället, eller åtminstone få lite 
mer tid på mig. - Hilda 

 
Hilda är den av respondenterna som i störst utsträckning försökt att dölja sina svårigheter. 
Hon tyckte utifrån sina försök till att likna övriga klasskamrater att högläsningen var ett 
utmärkande jobbigt moment. Hilda berättar att hon hade svårt för att läsa och när hon ombads 
högläsa inför klassen vid olika tillfällen skämdes hon eftersom hennes bristande läsförmåga 
då synliggjordes inför de andra. Lily lyfter likt Hilda känslan av att få sina svårigheter 
synliggjorda. Lily beskriver grupparbete som en plats där hon fick uppleva sig själv som icke 
kapabel i förhållande till de andra. Lily utrycker dock inte att hon försökt dölja sina 
svårigheter på samma sätt som Hilda.  Emma lyfter en specifik händelse som ett exempel på 
hur hon upplevt skolans svenskundervisning.” 

 
Jag upplevde det som att lärarna mobbade mig. Det var verkligen så det kändes. Ett exempel jag 
aldrig glömmer var när vår klass deltog i en novelltävling i årskurs 8. Min klasslärare ville inte 
skicka in mitt bidrag för hon tyckte att det var en för kort text och att den inte var bra skriven. 
Tillslut skickades min text ändå med eftersom min mamma blev arg då hon fick reda på detta, och 
vet du, jag vann hela tävlingen. Det var en revansch för mig. – Emma 
 

Emma beskriver en ständig känsla av utanförskap under lektionstillfällena vilket kan kännas 
igen hos samtliga respondenter i olika utsträckning och sammanhang. Både Hilda, Lily och 
Emma blev utplockade från ordinarie undervisning och fick hjälp utanför klassrummet under 
svensklektionerna. Alla tre beskriver detta som en för dem negativ upplevelse. Hilda skämdes 
över att hennes svårigheter synliggjordes och kände sig utpekad. 
 
Lily blev placerad i en SVA-grupp alltså en svenska som andraspråks-grupp motiverat utifrån 
att hon hade utländskhärkomst. Men Lily kom till Sverige som fyraåring och växte upp i ett 
svensktalande hem. Enligt Lily själv tror hon att placeringen gjordes utifrån bristande kunskap 
ifrån lärares sida. Emma som gick sin grundskoletid på en kristen friskola fick hjälp hos en 
präst som arbetade på skolan utan kunskaper i förhållande till hennes egentliga svårigheter.  
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Diagnosens betydelse 
Tre av studiens fyra respondenter fick sina läs och skriv svårigheter uppmärksammade relativt 
sent. Alice, Hilda och Lily beskriver att de fått sina svårigheter uppmärksammade i årskurs 9, 
6 samt första året på gymnasiet. Under låg och mellanstadiet var det aldrig någon som 
nämnde diagnosen dyslexi för dem. Innan Lily fick sin dyslexidiagnos blev hennes 
svårigheter tolkade som språkbrister och hon blev placerad i svenska som andraspråks 
undervisning så kallad SVA-undervisning. Hon hade ofta svårt att hänga med i 
undervisningen vilket hon beskriver tolkades från lärares och föräldrars sida som lathet och 
ovilja till att studera. Hennes svårigheter kopplades inte samman med dyslexi. Övergången 
mellan grundskola och gymnasium var det som verkligen tydliggjorde hennes svårigheter i 
förhållande till klasskamrater.”  
 

Mina svårigheter blev extra tydliga när jag gick från grundskolan till gymnasiet. Jag hade ju fått 
”gå bredvid” de flesta ämnena. Jag saknade många grundläggande kunskaper. – Lily 
 

Lily beskriver att hon kände sig felplacerad i SVA-gruppen och tappade tillslut all 
studiemotivation i samtliga skolämnen förutom matematik. Lilys svårigheter kopplades till en 
dyslexi diagnos först när hon började studera utomlands som vuxen i USA. Alice och Hilda 
fick sina utredningar gjorda motiverade av lärare från deras skolor vilket genomfördes i 
årskurs 9 respektive 6. Utredningarna gjordes via skolans eget material. Emmas utredning 
gjordes efter att hennes mamma motiverat henne till att själv söka hjälp utanför skolan strax 
innan skolstarten för gymnasiet. Trots att Emmas svårigheter i förhållande till språk 
uppmärksammats redan i förskoleklass utreddes hon alltså efter eget bevåg utanför skolans 
verksamhet. Utredningen visade att Emma hade dyslexi, att hennes läsförståelse var väldigt 
låg. Emma förstod inte det hon själv läste men förstod allt som hon fick uppläst för sig av 
andra. Utredningen visade även att Emma hade ADHD och en synnedsättning.” 
 

Diagnosen förändrade allting. Jag fick extra stöd från skolan under gymnasiet. Helt plötsligt 
gick jag från att ha underkänt i allt till MVG i allt. Men detta var ju först på gymnasiet, min 
skolgång hade redan förstört så mycket för mig. – Emma 
 

Emma beskriver att det sattes ord på hennes problematik och att hon nu visste vad hennes 
olika svårigheter berodde på. Dock understryker hon vid flera tillfällen att hjälpen kom så sent 
och att mycket av hennes skolgång redan var förstörd. Emma utrycker likt Lily att hon 
upplevde en oro av att ha missat mycket som de andra hade fått lära sig. Lily tyckte att det var 
jobbigt att de andra i klassen fick arbeta med anat än vad hon själv gjorde. Detta gjorde att 
hon ofta kände att hon hamnade efter de andra i klassen kunskapsmässigt och att hon missade 
mycket av det som klasskamraterna fick lära sig.  
 
Alice berättar att hon skrev en text i nionde klass som hon fick G på. Hon kunde inte förstå 
vad det låga betyget berodde på då hon ansåg att hennes text var välarbetad. Utifrån den 
specifika händelsen genomfördes en utredning som utmynnade i en dyslexidiagnos. 
Diagnosen innebar till början en lättnad för Alice men hon beskriver också att hon blev rädd 
eftersom detta innebar att hon var annorlunda. Hon hade alltid känt att det var något som inte 
stämde så på det sättet var det skönt att få veta vad problemet var. För Hilda blev diagnosen 
en negativ händelse. Utifrån diagnosen upplevde hon det som att hennes betyg sänktes. Hon 
gick från MVG till VG i de allra flesta ämnen och däribland svenskan. Hon själv kände det 
som att lärarna nu såg på henne med nya ögon och inte ville ge en dyslektiker MVG i ett 
ämne som denne skulle ha svårt i. För Lily förändrades ingenting efter diagnosen. Lily fick 
aldrig under sin skoltid någon annan typ av specialundervisning eller individuell anpassning 
av undervisningen i förhållande till sina svårigheter än den hon mottog i SVA-gruppen.  
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Elevens självbild i grundskolan 
Det som alla respondenter har gemensamt är att de själva utrycker idéer om hur deras 
situationer hade kunnat underlättas i förhållande till svenskundervisningen.  Samtliga 
respondenter lyfter att svenskundervisningen hade kunnat vändas till en mer positiv 
upplevelse om lärare och annan berörd personal hade lyssnat på vad de själva ansåg om sina 
olika situationer. Lily berättar att hon anser att det är viktigt att inte dra alla över en kant då 
dyslexi är ett brett begrepp. Hon påpekar att alla elever inte tillhör en speciell grupp utan att 
de måste ses utifrån sin individualitet. Emma berättar att hon behövt ett tydligare 
arbetsupplägg för att kunna klara av svenskundervisningen på ett bättre sätt. Emmas skola 
utmärker sig från övriga respondenters utifrån det faktum att de inte arbetade med läromedel 
över huvud taget. Emma minns att hon vid flera tillfällen själv fått skriva ner frågor och sedan 
besvara dem under svensklektionerna. Eftersom Emma ofta skrev ner frågan fel blev också 
svaret och resten av arbetet fel.  
 
Alla respondenter lyfter att de muntliga inslagen var det som de var mest bekväma med att 
genomföra inom svenskundervisningen. Både Alice, Hilda och Lily berättar att de tyckte om 
redovisningstillfällen då de fick möjlighet att redogöra sina kunskaper muntligt. Vid dessa 
tillfällen kunde de visa sin kunskap på ett rättvist sätt. Alice, Hilda och Lily berättar att de 
muntliga inslagen i undervisningen var enklare att förstå än de skriftliga. Alla tre lyfter att de 
upplevde att de muntliga redovisningarna gav en rättvisare bild av deras kunnande än vad de 
skriftliga gjorde. 
 
Alice, Lily och Emma hade alla tre känt att enskild hjälp utanför klassrummet hade kunnat 
vändas till ett positivt hjälpinslag ifall den bedrivits av kunnig personal. Hilda är den enda av 
respondenterna som inte hade velat motta hjälp utanför klassrummet oberoende av på vilket 
sätt den bedrivits. Hilda berättar samtidigt att svenskundervisningen hade kunnat vändas till 
en mer positiv upplevelse om hon fått högläsa i en mindre grupp vilket då hade erbjudit en 
viss trygghet för henne. Men om det skulle ske hade det känts bättre om alla högläste i 
smågrupper och inte endast hon.  
 
Samtliga respondenter lyfter tidsaspekterna som en framgångsfaktor. Alla hade vid något 
tillfälle upplevt att de inte hann med eller kunde göra sitt bästa eftersom tiden i olika 
situationer var för knapp. Hilda beskriver hur hon vid flera tillfällen inte hunnit skriva klart 
under skriftliga prov och hur detta påverkade hennes prestation negativt.” 
 

Jag hann ju knappt läsa frågan innan tiden tog slut kändes det som ibland, det är klart att mina 
provresultat blev lidande. – Hilda 

 
Lily berättar liknande händelser om när hon inte kunnat få ner det svar hon tänk i huvudet på 
pappret eftersom tiden inte räckt till för henne.  
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Alice berättar om en annan framgångsfaktor som hjälpt henne, att hon under gymnasiet fick 
använda sig av rättstavningsprogram. Rättstavningsprogrammet kände hon var till stor hjälp 
då det frigav energi för henne till att fokusera på innehåll istället för formalia så som stavning. 
Hon hade även tillgång till hjälpmedel i form av ett program som läste upp det hon skrev. 
Alice fick en egen dator på gymnasiet som underlättade en hel del i hennes studier. Hon 
berättar att hon inte använde sig av alla hjälpmedel hon fick eftersom hon redan hade skapat 
metoder för att lära sig utifrån sina svårigheter. Alice är säker på att hon skulle haft ännu mer 
nytta av sina hjälpmedel om de kommit tidigare och att hon då också kanske hade varit mer 
mottaglig för olika förslag och tips.” 
 

Hade jag fått dessa hjälpmedel och metoder tidigare hade jag säkert använt mig av fler, men nu 
hade jag ju som sagt redan ordnat med egna sätt att lära mig men dessa sätt kanske inte alltid är de 
bästa och mest fungerande. - Alice 

 
Samtliga respondenter lyfter att de velat ha professionell hjälp. Emma som fick hjälp av en 
präst utrycker en stor besvikelse över hur skolan agerat. Hon lyfter att hon som vuxen förstår 
hur komisk hennes situation låter och hur illa hon faktiskt blev bemött. Emma hade önskat att 
en specialpedagog hade hjälp henne till att utveckla sin egen förmåga. Hon hade velat ha 
stöttning och hjälp eftersom hon själv inte visste hur hon skulle förstå texter eller hur hon 
skulle skriva. En dator hade underlättat mycket, och framförallt förståelse från lärare.”  
 

Jag hade ju svårt även efter grundskolan, alltså under gymnasiet också även om jag hade min 
diagnos då och fick en del hjälp där. När jag slutade trean frågade min rektor mig hur jag hade 
upplevt min skoltid där i någon slag avstämning mellan oss två. Jag sa till honom att helt ärligt har 
jag inte en enda gång hört ett uppmuntrande ord eller något positivt från en lärare till mig. - Emma 

 
Emma önskar att hon hade fått uppmuntran istället för skäll de gånger hon misslyckats med 
sina uppgifter i skolan. Hon förstod aldrig vare sig som barn eller nu som vuxen varför lärarna 
blev arga på henne utifrån att hon missförstod uppgifter och genomgående hade ett lågt 
presterande då detta inte var med vilja. Lily som också fick lämna klassrummet för att delta i 
specialundervisning har likt Emma en positiv syn på konceptet. Hon hade gärna deltagit i 
specialundervisning om den bedrivits av en utbildad specialpedagog som hade kunnat möta 
henne i hennes svårigheter.  
 
Det som var positivt var att hennes undervisning utanför klassrummet var att den schemalades 
så det blev aldrig tydligt att hon inte deltog i ordinarieundervisning under svensklektionerna. 
Lily plockades inte ut från ordinarieundervisning utan gick direkt till specialpedagogen. Även 
Alice tror att en kunnig specialpedagog hade kunnat hjälpa henne i hennes svårigheter. Hilda 
ställer sig väldigt tveksam till specialundervisningens upplägg med att plocka ut elever från 
klassrummet. ” 
 

Jag fick gå på speciallektioner utanför klassrummet. Det var väldigt jobbigt att berätta det för 
klasskamraterna alltså berätta att man fick specialundervisning eftersom man hade svårt med skolan. – 
Hilda 
 

Hilda hade velat att någon lärare hade lyssnat på hennes önskemål om att få stanna i 
klassrummet under svensklektionerna istället för att bestämma detta trots hennes vilja att få 
arbeta tillsammans med sina klasskamrater. 
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Emma beskriver att hon uppfattade hela skolan som jobbig vilket tillslut ledde till ångest varje 
morgon. Hon berättar att det inte fanns någonting med skolan som hon tyckte om. Det enda 
hon kan minnas som ett positivt inslag var träslöjden. Under 1 timma varje vecka hade hon 
något att se fram emot. I träslöjden fick hon skapa och kände sig nöjd över vad detta 
resulterade i. Svenskundervisningen var de jobbigaste inslagen i skolan för Emma.  
Ingenting blev rätt och hon kan inte minnas att hon någonsin hörde att hon gjort bra ifrån sig. 
 
Alice och Hilda kände båda att deras svårigheter uppmärksammades av klasskamrater vilket 
påverkade deras självförtroende negativt. Hilda ville inte mer detaljerat redogöra för hur 
klasskamraternas uppmärksamhet påverkat henne men lyfter att det var en väldigt jobbig tid 
och att hon mådde dåligt av situationen. Alice berättar att flera klasskamrater under 
svensklektioner påpekade att hon läste långsamt. Flera gånger hände det även att 
klasskamrater kommenterade hennes stavning. Hon redogör för att detta främst skedde då de 
arbetade i grupper. Dessa kommentarer gjorde att hon helst undvek att skriva och istället tog 
på sig ledarrollen och fördelade arbetsuppgifter. Eftersom hon började ta på sig ledarrollen 
mer och mer upplevde hon att klasskamraterna bemötte henne som smart.”   
 

Ibland skrattade vi tillsammans över mina stavfel eftersom det ibland såg rätt komiskt ut. Men man får 
lära sig att säga ifrån. Vissa dagar är man inte på humör för att någon skall skratta åt en- Alice 
 

Alice berättar om att säga ifrån är något hon lärt sig med tiden. Ibland är man inte på humör 
för att få kommentarer om stavning och annat relaterat till sina svårigheter och då måste man 
säga ifrån. Annars blir det lätt hänt en jargong där sådana kommentarer tillåts. Alice, Lily och 
Emma beskriver att de tror att deras upplevelser generellt sätt från grundskolan påverkat dem 
i vuxen ålder. Det är svårt att skilja på vilka upplevelser från specifikt svenskundervisningen 
som påverkat dem men då man ser till den sammanlagda erfarenheten har skolan försämrat 
deras självuppfattning och svenskundervisningen är en stor del av det.   
 
Hilda skiljer sig ifrån de andras uppfattning då hon inte tror att hennes upplevelser påverkat 
hennes vuxenliv i någon större utsträckning. Hon beskriver hur hon trots sina svårigheter tagit 
sig igenom universitetsutbildning och idag har fast jobb.  Emma i motsats till Hilda förklarar 
att hon tror att alla i någon utsträckning påverkas från sin grundskoleutbildning även om man 
själv inte är medveten om exakt hur.  
 

Jag tror att alla människor som gått i grundskolan också på något sätt påverkats av den. Allas 
personligheter, självförtroenden eller liknande har nog med sig spår därifrån. Men ibland tänker jag såhär 
att trots att mina lärare gav mig IG i nästan alla ämnen har jag idag dubbla examina och fler 
högskolepoäng än de någonsin haft tillsammans!- Emma 

 
 
Emma berättar vidare att alla kanske inte är medvetna om att de blivit påverkade men 
eftersom man spenderar nästan en fjärdedel av sitt liv i olika undervisningsformer tror hon att 
skolan på något sätt påverkar ens person. De upplevelser Emma bär med sig från 
grundskolans svenskundervisning tror hon har motiverat henne till att kämpa trots motgångar. 
Hon har hela tiden känt att hon förstår trots att lärare gång på gång sagt att hon inte gör det.   
 
Alice beskriver sig själv som ”vuxen-liten” när hon gick i skolan. Ibland kunde hon känna sig 
exkluderad från gruppen men det menar hon var självvalt då hon trivdes med att vara ensam. 
Dock kände hon sig inte utpekad under just svensklektionerna och inte i förhållande till sina 
svårigheter. Hilda berättar att hon konstant kände sig utanför under svensklektionerna. Hon 
kände sig mer inkluderad under matematiken vilket var ett enklare ämne för henne. Lily 
berättar likt Hilda att hon kände sig utanför under svensklektionerna. Emma däremot berättar 
att hon inte såg det hela på det sättet.  
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Hon kände sig aldrig utanför utan beskriver det mer som att hon upplevde sig själv som 
missförstådd. Trots att lärare påpekade att hon inte klarade av skolarbetet kände sig Emma 
stark och trygg i sin egen person. Hon upplever inte sig själv som den person lärarna beskrev 
henne som. Hon berättar att hon dock än idag kan ha svårt för nya situationer och hon 
extrakollar alltid allting hon gör både två och fyra gånger eftersom hon är van med att ofta 
göra fel. Känslan av att aldrig lyckas är trots självupplevt välmående självförtroende stark och 
hon bär med sig den känslan in i vuxen ålder.  
 
Alice kände att hon många gånger mött förutfattade meningar om att dyslexi skulle vara ett 
påhitt och någonting som inte finns. Dessa uppfattningar har hon mött både bland lärare och 
vänner. Detta har påverkat henne på det sättet att hon gärna berättar om sina upplevelser och 
sin diagnos då hon tycker det är viktigt att sprida en ökad medvetenhet och kunskap om 
området. Emma tycker i likhet med Alice att det är viktigt att vara öppen om sina svårigheter 
och inte skämmas över sin diagnos. Det är lättare att bli förstådd om man tar sig tid till att 
förklara sina svårigheter. 
 
 Lily som idag arbetar som lärare berättar att hon utvecklat en väldigt tydlig lärarroll. Hon 
beskriver sig som en person som alltid går ett steg längre än vad hennes kollegor kanske gör 
vad gäller förklara och strukturera arbetet till sina elever. Hon lyfter vikten av struktur och 
tydlighet för att undervisningen skall fungera för de dyslektiska eleverna.” 
 

Jag motiverar mina elever till att kämpa. Jag har också mycket förståelse av hur det känns att inte förstå 
någonting - Lily 

 
Hon är noga med att stötta alla elever utifrån deras individuella förmåga och försöker vara den 
lärare hon själv velat ha och behövt möta under sin egen skolgång. Lily arbetar inte som 
svensklärare utan som matematiklärare men använder sig ända av de erfarenheter hon bär med 
sig från svenskundervisningen.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
I denna del har jag valt att använda samma rubriksättning som i studiens resultat detta för att 
ge resultatdiskussionen en tydlig struktur. Rubriksättningen skiljer sig dock på en punkt där 
kategorierna dyslexidiagnos och dyslexi som begrepp sammanförts till ett stycke då detta 
fungerade bra i resultatdiskussionen men ej i bakgrunden. I min resultatdiskussion knyts 
studiens resultat an till bakgrund och den till den teoretiska ram som arbetet har som grund. 
Resultatet ses i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

Grundskolans svenskundervisning  
I skolan skall alla elever enligt skollagen (Skolverket, 2011, Ss. 3-8) ges vägledning och hjälp 
i förhållande till sin egen förmåga. Alla elever har individuella förutsättningar och skall 
utifrån dessa förutsättningar motiveras till att komma så långt som möjligt i förhållande till 
utbildningens mål. Vidare i läroplanen står det uttryckligen att elever skall erbjudas särskilt 
anpassat stöd utifrån diagnostiserade svårigheter. Lily är den av respondenterna som allra 
mest trycker på vikten av ett individualiserat förhållningssätt till en elev i svårigheter. Hennes 
åsikter förhåller sig väl till det skollagen utrycker och som elever inom svensk grundskola 
därmed har rätt till. Varje elev har rätt till att få individuellt anpassad hjälp. Det kan vara en 
bra utgångspunkt att lyssna på vad eleven själv anser sig behöva. Hilda och Alice berättar att 
de efterfrågat att få utföra sina prov inom svenskämnet muntligt istället för skriftligt 
tillsammans med resterande klass. De fick båda avslag på sina önskemål utifrån motiveringen 
att de ej skulle särbehandlas i förhållande till övriga elever. Skollagen utrycker att varje elev 
har rätt till att få individuellt anpassad hjälp. Att utföra ett prov muntligt istället för skriftligt 
vid behov är ett verktyg som kan hjälpa dyslektiker och ge dem den anpassade hjälp de enligt 
skollagen har rätt till. Därmed är det fel att se på denna typ av anpassningar som 
särbehandling eller orättvis så som lärare återges ha gjort. Att två av studiens respondenter 
efterfrågat denna hjälp och fått avslag är inte förenligt med skollagen och inte heller 
läroplanen. i Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem, LGR11 (2011, ss. 7 & 
8) beskrivs att eleverna skall få möjlighet till att nå utbildningens satta mål genom 
individuella vägar. Även i äldre upplagor utav läroplaner så som Lpo 94 (Skolverket, 1994, s. 
4) utrycks att undervisningen i skolan skall utformas efter varje elevs individuella 
förutsättning. Dewey i Harman och Lundgren (2004, s. 19) kan ses i enlighet med läroplanen 
då han utrycker vikten av att sätta individen i centrum när det kommer till utbildningsupplägg.  
Dewey hade åsikter om att skolan borde bortgå ifrån utbildningsstrukturen så som den såg ut 
med ämnesindelat lärostoff och uppdelning av olika undervisningsämnen och istället föra 
skolan närmare samhället. I samhället deltar individer på olika vis och det skulle skolan kunna 
spegla. Detta hör ihop med respondenternas behov av individanpassad hjälp utifrån egna 
behov. 
 
Undervisningen i skolan skall enligt Lpo 94 (Skolverket, 1994, s. 4) anpassas till varje elevs 
individuella förutsättning och utformas från dennes behov. Undervisningen skall med 
utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper hjälpa elever till 
fortsatt lärande och vidare kunskapsutveckling. Undervisningen behöver därmed utformas 
individualistiskt. Skolan skall ta hänsyn till elevens egenart då alla elever har olika 
förutsättningar och behov. I lpo 94 (Skolverket, 1994, s. 9) beskrivs det tydligt att de krav 
skolan ställer skall utformas utifrån varje elevs förutsättning. Att lyssna på vad eleven anser 
sig behöva är dock inte att förväxlas med att låta eleven utforma ett eget åtgärdsprogram. Det 
är läraren som har ansvar över att anmäla till rektorn då de finner elever som de ej tror 
kommer nå utbildningen satta mål. Det är rektorn som har det huvudsakliga ansvaret över att 
utredningar görs av dessa elever samt att åtgärdsprogram utarbetas. 
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Diagnosens betydelse 
Att dyslexibegreppet är och även tidigare har varit svårt att definiera kan påverka den 
situation som idag råder i skolan. Enligt mig kan läsning som begrepp ses på utifrån ett vidare 
perspektiv. Om läsning ses som ett bredare spektrum kan en elev som lyssnar på ljudböcker få 
benämnas som läsande och på så vis inkluderas i undervisningen. Tunmer och Greaney (2010, 
s. 229) lyfter att definitionen av dyslexibegreppet förändras och påverkas av uppfattningen om 
vad läsning innebär samt hur läsning anses förvärvas. Vidare diskuterar de att definitionen 
även påverkas av vad som tros ligga bakom läs och skriv svårigheterna samt vilka som anses 
vara de mest effektiva strategierna att arbeta utifrån för att hjälpa elever att överkomma sina 
svårigheter. Respondenterna i denna studie har alla fått sina diagnoser sent och långt in i 
utbildningssystemet. Detta kan bero på just otydligheten i dyslexibegreppet. Med det menar 
jag på att lärare kan ha för lite kunskap i ämnet för att identifiera och hjälpa elever med 
dyslexi.  
 
Denna studies respondenter har fått sina diagnoser på olika sätt och även varit olika gamla då 
deras utredningar genomförts.  Alice fick sin diagnos i årskurs nio, Hilda fick sin diagnos i 
årskurs sex, Lily fick sin diagnos då hon som vuxen började studera utomlands i USA. Emma 
fick sin diagnos strax innan början av gymnasietiden efter hon avslutat sin 
grundskoleutbildning. Vare sig Alice, Hilda eller Lily kan berätta vilket material som använts 
då deras diagnoser fastställts. Emma är den enda av studiens fyra deltagare som kan berätta att 
hon fått sin diagnos fastställd av en legitimerad logoped. Det finns en risk här som kan 
kopplas till det Tunmer och Greany (2010, s. 231) diskuterar angående att vissa elever får 
felaktiga diagnoser. Det enligt dem svårt att använda ett standard verktyg då dyslexidiagnoser 
utreds eftersom dyslektikers svårigheter kan yttra sig på olika sätt. Samtidigt är det 
problematiskt när utredningarna görs av skolorna själva då det kan saknas kunskap.  

Självkänsla och självuppfattning  
I denna studie lyfter samtliga fyra respondenter flertalet dåliga upplevelser ifrån sin 
grundskoletid samt specifikt från grundskolans svenskundervisning. Alla fyra respondenter 
bär med sig negativt färgade upplevelser som påverkat dem in i vuxen ålder. Nielsen (2010, 
Ss. 558-559) lyfter likt Heimdahl, Fischbein och Roll-Pettersson (2010, s. 819) att en elevs 
lärare spelar en stor för dennes utveckling. De diskuterar hur bristande stöd kan leda till en 
dålig självkänsla hos eleven. Eleven i fråga kan uppleva sig själv som icke kapabel och det 
finns fall då den sammanlagda upplevelsen har lett till att elever kommit till den nivån där de 
börjat uppleva självmordstankar. Både Hilda och Lily berättar om hur de bland annat fått sina 
svårigheter synliggjorda inför sina klasskamrater. Emma berättar om hur hon upplevt en 
ständig känsla av utanförskap under lektionstillfällena. Emma beskriver hur hon kände det 
som att lärarna mobbade henne. Dessa tre upplevelser är sådana typer av händelser som kan 
påverka individen långt in i vuxen ålder. Det är logiskt att händelser så som dessa kan färga 
en individs liv.  
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Då denna studies respondenter har olika åldrar inom åldersspannet 21 till 30 år och 
läroplanerna som är aktuella att ta upp är LPO 94, LGR 80 och LGR11.  
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem, LGR11 (2011, Ss. 7 & 8) 
beskrivs det att skolan är skyldig att sätta den enskilde elevens välmående i centrum. Det som 
framkommer i denna studies resultat är dock att detta inte har varit fallet. Emma berättar om 
hur hon upplevde ångest i förhållande till skolan och att det inte fanns någonting positivt i 
verksamheten för henne med undantag av träslöjden. Även Alice och Hilda beskriver skolan 
som en för dem negativ plats. I LPO 94 (Skolverket, 1994, s. 4) står det att undervisningen 
skall utformas individuellt så att varje elev kan stöttas till ett fortsatt lärande och en vidare 
kunskapsutveckling.  Även lgr 80 (Skolverket, s. 17) lyfter vikten av individualitet i 
undervisningen och att skolan inte skall göra eleverna till en homogen grupp. Två av studiens 
respondenter, Alice och Hilda, berättar att de själva efterfrågat att få genomföra prov muntligt 
istället för skriftligt med övriga klasskamrater men fått avslag med motiveringen att detta 
skulle vara särbehandling eller orättvist. Men om detta ses i förhållande till de samtliga av de 
tre läroplaner som senaste år varit rådande i svenskskola strider detta beslut direkt emot dem.  
 

Vad teorin säger och vad praktiken gör 
Dewey beskriver I sina didaktiska texter (2004, s. 19) vikten av att den enskilda elevens 
utveckling sätts i centrum. Han beskriver en individorienterad undervisning där 
undervisningen bör ta avstamp i barnets egna förmågor och ta vara på de intressen barnet har 
(2004, ss. 4 & 129). Genom att lyssna på barnets egna önskemål kan undervisningen få en 
mer individualistisk utformning.  Alice, Hilda och Emma fick specialundervisning utanför 
klassrummet vilket är ett försök till att individanpassa undervisningen. Situationen blev inte 
lyckad då upplägget inte var fungerande av olika anledningar så som kunskapsbrist hos 
personalen. Både Alice, Hilda och Emma utrycker i samsyn med varandra att 
specialundervisningen hade kunnat vändas till något positivt om den bedrivits på ett annat 
sätt. Dewey beskriver utbildningssystemet som en procedur där individen bedöms utifrån sin 
förmåga att passa in. Han menar att eleverna istället ska vägledas efter sin individuella 
förmåga. Det finns här en möjlighet att lyfta eleverna med hjälp av att synliggöra deras starka 
sidor istället för att konstant påpeka deras svagare sidor. Emma beskriver under sin intervju en 
ständig känsla av utanförskap och att hon upplevde sig själv som någon som inte klarade av 
skolarbetet. Om hon istället hade blivit uppmärksammad för de saker hon klarade av hade hon 
vägletts och motiverats till att fortsätta utvecklas inom skolan.   
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Metoddiskussion 
I min studie intervjuade jag fyra vuxna dyslektiker för att ta reda på deras erfarenheter ifrån 
grundskolan med fokus på specifikt grundskolans svenskundervisning. Att genomföra 
semistrukturerade intervjuer vad den metod som fungerade bäst i förhållande till studiens 
syfte att undersöka vuxna dyslektikers upplevelser från grundskolans svenskundervisning. 
Valet av metod har fungerat bra och jag har fått ut det jag ville. Frågorna gav djupgående svar 
och intervjuerna var givande. Frågorna syftade till att få respondenterna till att tänka till vilket 
var viktigt då det var minnesbilder av vad som skett för några år sedan som jag ville åt. Jag 
fick en tydlig helhetsbild av hur en dyslektiker kan uppleva sin skolgång och även till viss del 
vad dessa upplevelser beror på. Jag anser att jag under intervjuerna fick svar på mina 
frågeställningar och mitt syfte. Då jag under intervjuerna berörde för respondenterna 
känsloladdade frågor fanns risken att vissa utsvängningarna i samtalen skulle bli allt för stora. 
Denna risk kan vara mindre då enkät används som metod men det är ett avvägande man måste 
göra då det även finns mycket att vinna då intervju används som metod. Det var fördelaktigt 
att spela in intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in med undantag för den intervju som 
skedde via mail korrespondens och därmed dokumenterades skriftligt. Med hjälp av noggrann 
transkribering av det inspelade materialet samt tydliggörande anteckningar till min hjälp anser 
jag att resultatet från intervjuerna blev bra.  
 
Eftersom jag endast intervjuat fyra personer är det svårt att dra några generaliserande 
slutsatser utifrån framkomna fakta. Det som mina intervjuer erbjuder är en inblick i några 
specifika fall från vilka lärdomar kan dras kring dyslektiker i svenska skolans verksamhet 
samt specifikt svenskundervisning. Enligt Dalen (2015, s. 58) skall antalet respondenter inte 
vara för stort då det krävs en viss tid till att samla in och analysera datan. Om det insamlade 
materialet är allt för stort blir det svårt att hålla en hög kvalitet av det.  
 

Didaktiska konsekvenser 
Utifrån denna studie har jag fått en djupare förståelse för hur individen upplever sin 
skolsituation utifrån ett dyslexiperspektiv. Samtliga av mina fyra respondenter lyfter negativt 
färgade upplevelser från genomgången skolgång. De har alla kunnat beskriva specifika 
händelser som påverkat dem till den grad att de fortfarande i vuxenålder minns och kan 
återberätta dem. Samtliga av mina respondenter har beskrivit sin svenskundervisning och 
lyfter trots att de har olika bakgrund händelser som innehåller likheter. Likheterna består i 
utanförskap och känslan av att inte förstå. Utifrån dessa resultat hoppas jag på att väcka en 
medvetenhet och insikt hos yrkesverksamma som arbetar i barn och ungas skolmiljö om hur 
stor påverkan denna tid har på individen. Det är viktigt att arbeta på ett genomtänkt och 
medvetet vis med de barn man som pedagog möter med dyslexidiagnos. Man behöver även 
vara uppmärksam på signaler som kan bero på att en elev kan ha dyslexi. En kunskap jag bär 
med mig ifrån denna studie är att det inte finns någon magisk universal lösning som kan 
användas på alla dyslektiker inom grundskolans svenskundervisning. Det är istället viktigt att 
lyssna på eleven och på olika vis vara uppmärksam på dennes behov.  
Jag anser att den största vinsten i att lyfta dyslektikers egna berättelser är att öka 
medvetenheten om hur unik varje individ är och att denne behöver bemötas i sina svårigheter 
och motta stöttning. Jag tror likt, Lily utrycker i min studie, att det inte finns någon 
universallösning för en dyslektiker likt ett färdigt recept som kan efterföljas utan man måste 
som professionell pedagog erbjuda eleven verktyg som denne kan stöttas av. Jag ser på det 
som positivt att prova sig fram till ett fungerande sätt i samråd med eleven själv. För att 
undvika att eleven skall få en negativ upplevelse utav skolan som helhet och specifikt 
grundskolans svenskundervisning krävs att man som lärare lyssnar på eleven och använder sig 
av positiv feedback.   
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Att få en diagnos. 

• När upptäcktes din problematik 
• Vem tog initiativ till att utreda dig för dyslexi 
• Var det något speciellt som hände som ledde fram till att du utreddes? 
o Hur gammal var du när du fick din diagnos? 
• Vad innebar det för dig att få en diagnos? (under skoltid, efter skoltid?) 
o Diagnosticerade: Förändrades någonting i din skolsituation efter det att du fått en 

diagnos?  
o Ej diagnosticerade: Tror du att någonting hade förändrats i din skolsituation om du 

fått en diagnos? 
 
Dyslektikers erfarenheter från skolan.  

o Hur upplevde du din skoltid generellt sett? 
o Hur upplevde du undervisningssituationerna, alltså lektionstillfällena? 
• Hur upplevde du undervisning i ämnet svenska? 
• Fanns det något speciellt inom svenskundervisningen som du upplevde som 

utmärkande svårt?  
o Fanns det moment som du kände obehag inför?  

 
Om intervjupersonen upplevt sin svenskundervisning negativt; 
• Har du något förslag på hur svensklektionerna hade kunnat vändas till något 

positivt?  
o Har du något förslag på hjälpmedel som hade kunnat underlätta för dig? 
o När du ser tillbaka – hur tycker du att du borde ha blivit bemött av lärare utifrån dina 

svårigheter? 
• Tror du att det hade varit bra för dig eller hade det känts utpekande om du fått 

enskild hjälp utanför klassrummet av exempelvis en specialpedagog?  
• Fanns det någonting speciellt inom svenskundervisningen som du upplevde som 

roligt?  
o Minns du någon specifik lektion eller händelse som kändes positiv för dig inom 

svenskämnet? 
 
Inkludering och självkänsla  

• Uppmärksammades dina svårigheter, någon gång, av klasskamrater? 
• Kände du dig någonsin ”utanför” klassen under lektionstid? 
o Minns du hur du hanterade känslan av att vara utanför klassen? 
• Har din skolgång påverkat dig i ditt vuxenliv? 
o Har din skolgång påverkat ditt självförtroende? 
o Har din skolgång påverkat din självkänsla? 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Bilaga 2 – Kod blankett 
 
Namn, plats, datum: 
Intervjufråga: 
Svaret i korthet 
Belysande citat och exempel 
Egna kommentarer 
 

 
 

 
Bilaga 3 – Kategorischema 
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