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Abstrakt 

Författare                                                         Årtal 
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Arbetets titel 

Unga vuxnas upplevelser av sin skolgång med dyslexi 

Opublicerad pro gradu-avhandling i pedagogik för pedagogie magisterexamen. Sidantal (60) 

Vasa: Åbo Akademi. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.  

Referat 

Läsning och skrivning är i dagens samhälle uppskattade kunskaper och att undervisa i läsning och 

skrivning är ett av skolans grundläggande uppdrag. Fem till tio procent av populationen uppskattas ha 

dyslexi. Det betyder att nästan en halv miljon finländare har dyslexi. Det gör dyslexin till den vanligaste 

inlärningssvårigheten i västvärlden. Därför är det enkelt att förmoda att personer som har svårigheter 

speciellt med läsning och skrivning också har det svårt i skolan. Att ta reda på hur unga vuxna dyslektiker 

har upplevt sin skolgång är studiens övergripande syfte.  

Studiens forskningsfrågor är följande: 

 

1. Hur upplever elever med dyslexi sin skolgång? 

2. Hurdant stöd har elever med dyslexi fått under de olika stadierna lågstadium, högstadium, 

yrkesskola/gymnasium? Är det någon skillnad i stödformerna mellan de olika skolstadierna?  

Studien grundar sig i intervjuer med fem unga vuxna som alla har dyslexi. Intervjuerna har transkriberats 

till narrativa berättelser. I studiens resultat framförs att alla informanter upplever sin skolgång som 

påfrestande vid något skede av studierna. De flesta av informanterna upplever sin dyslexidiagnos som 

positiv när de väl har fått den. De upplever att diagnosen har gett dem en bredare förståelse och ett besked 

på av vilken anledning deras läsning och skrivning inte varit på samma nivå jämfört med de andra 

eleverna i klassen. De flesta informanter anser att de inte fått sin diagnos i tid.  

Studiens resultat kan bidra till en bredare uppfattning av innebörden av att få en diagnos så tidigt som 

möjligt och hur det är att gå i skola med en diagnos som dyslexi. Det är också väsentligt att få en diagnos 

så tidigt som möjligt eftersom det har en stor inverkan på personers psykiska välmående och 

självförtroende att få en kartläggning av sina svårigheter.    
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1 Inledning  

 

I det här kapitlet framgår avhandlingens bakgrund och av vilken anledning temat 

har valts. Avhandlingens syfte och avhandlingens uppbyggnad presenteras. Till sist 

presenteras avhandlingens centrala begrepp.  

 

Magisteravhandlingens syfte är att undersöka hur människor med dyslexi har upplevt 

sin skolgång. Eftersom ett av grundskolans mest grundläggande uppdrag är att lära 

elever att läsa och skriva (Utbildningsstyrelsen, 2015) så är det intressant att ta reda 

på hur personer som inte har samma förutsättningar för att tillägna sig kunskaper i 

läsning och skrivning har upplevt sin skolgång. Dyslexi är den vanligaste 

inlärningssvårigheten i västvärlden. Fem till tio procent av populationen uppskattas 

ha dyslexi (Kere & Finer, 2008). Det betyder att nästan en halv miljon finländare 

lider av dyslexi (Hintikka & Strandén, 2000). Det blir lätt att man direkt tänker på 

böcker och långa svåra texter när man hör ordet dyslexi och diskuterar dyslexi. Men 

att kunna läsa är mycket mera än bara böcker. Hur ska du kunna resa om du inte kan 

läsa vad det står på kartan, hur ska du hitta till rätt adress om du inte vet vad det står 

på vägskylten och hur ska du kunna baka om du inte förstår ett ord av vad det står i 

receptet? Eller exempelvis då du är på restaurang, hur ska du veta vad du ska beställa 

för mat om du inte kan läsa menyn? För att inte tala om nyheterna och 

dagstidningarna: hur ska du någonsin få reda på vad som skrivs i dem om du inte kan 

läsa?  

 

Det spelar ingen roll var du är i världen och speciellt i samhället, ska du ta bussen 

någonstans måste du kunna läsa vart vilken buss går. Ska du beställa hem något på 

nätet måste du först kunna läsa frågan och sedan dessutom skriva och fylla i de olika 

rutorna som ska fyllas i för att du ska få hem det på posten. Om man är obekant med 

det skrivna språket blir det lätt som att man utesluts från omvärlden. Det blir 

problematiskt om man inte hanterar läsningen och stavningen på åtminstone en 

grundnivå. Det är av den anledningen som grundskolan är en betydelsefull del av 

människors liv. Det är en dyrbar tid som eleverna får sätta ner på att lära sig både 
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läsa och skriva. Den här tiden i skolan blir ju grunden och elevernas möjlighet till att 

öppna dörren till språkets värld. (Lagerström, 2011.)   

 

Ämnet är relevant och ett intressant tema för både klasslärare och speciallärare.  Jag 

hoppas att mina studier och mitt material kommer att vara till hjälp för klasslärare 

och även speciallärare som vill veta mera om dyslexi och hur elever med dyslexi har 

upplevt sin skolgång samt att lärare kan få en insyn i och kanske bättre förstå hur det 

är att studera och gå i skola med dyslexi.  

 

 

1.1  Bakgrund 

 

Jag har valt att skriva min magisteravhandling om elever med dyslexi eftersom jag 

tidigare har skrivit min kandidatavhandling om hur klasslärare kan stöda 

undervisningen med hjälp av olika datorprogram och appar för nybörjarelever med 

dyslexi. Nu vill jag få reda på hur det är att studera och gå i skola med dyslexi, hur 

elever med dyslexi har upplevt sin skolgång. Jag har läst specialpedagogik som långt 

biämne och har alltid varit intresserad av det. Jag brinner lite extra för att hjälpa 

elever som behöver extra stöd i undervisningen. I klasslärarstudierna vid Åbo 

Akademi ingår kort temat dyslexi och hur man kan stöda elever med dyslexi på olika 

sätt, men det var först när jag själv hade vikarierat en hel del som jag förstod hur 

många elever som faktiskt har läs- och skrivsvårigheter.  

 

Därför blev mitt val att fortsätta min magisteravhandling med samma tema som jag 

skrivit tidigare om i min kandidatavhandling mycket enkelt. Förutom mitt eget 

intresse för elever med specialbehov så diskuteras det en hel del kring dyslexi och 

det är något som är på tapeten just nu. Under senare tid har dyslexi varit föremål för 

en samhällsdiskussion. År 2018 har Dyslexiföreningen i Sverige introducerat ett nytt 

dyslexitest som har framtagits för att identifieringen och kartläggningen av de 

fonologiska funktionerna hos personer med misstänkt dyslexi ska bli lättare. (UR 

Skola, 2018.) Det har också utkommit nytt finlandssvenskt material under 2018 som 

InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor har tagit fram. ILS-projektet har skapat 
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finlandssvenskt material som kartlägger och följer upp elevers läs- och skrivförmåga 

i den grundläggande utbildningen. (Risberg, 2018.) 

 

Tidigare forskning visar att dyslexi kan åstadkomma svårigheter hos individer i stor 

utsträckning så som inom den psykiska hälsan och inom den sociala kompetensen. 

Många gånger är det självförtroendet som försämras när dyslektiker måste uppleva 

att de inte kan nå upp till samma nivå som deras klasskompisar och de känner att de 

inte presterar lika bra som sina vänner. (Ingesson, 2007; Singer, 2008; Foughantine, 

2012.) 

 

I boken Knäck koden – en hoppfull bok om dyslexi av Ann Lagerström (2011) är det 

flera kända personer som har gått ut med att de har dyslexi, bland annat 

skådespelaren Eva Funck, musikern Petter Alexis Askegren samt författaren Lennart 

Hellsing. De berättar lite om hur dyslexin har påverkat deras liv och hur de har 

upplevt sin skoltid. De flesta har upplevt att skolan har varit jobbig och att de har haft 

svårigheter i flera ämnen i skolan. Men många av dessa kända personer berättar 

också att de nog inte skulle ha kommit lika långt i livet som de har gjort om det inte 

varit för att de har kämpat så hårt i alla år. Att kända personer talar om sin dyslexi är 

mycket positivt och ger stort hopp till unga som har dyslexi och kämpar med sina 

svårigheter. Ett hopp om att man nog kan bli vad som helst fast man kanske måste 

kämpa lite mera än andra för att nå dit man vill. I dagens läge är dyslexi så pass 

vanligt att de flesta vet vad dyslexi är. Dyslektiker ska aldrig behöva skämmas för 

sina svårigheter. Det finns många andra kända personer som också har läs- och 

skrivsvårigheter. Några av dem är: arkitekten Alvar Aalto, sagoberättaren H.C. 

Andersen, USA:s 42:a president Bill Clinton samt amerikanska skådespelaren Tom 

Cruise. (Hintikka & Strandén, 2000.)  

 

Eftersom ungefär var tionde finländare uppskattas ha läs- och skrivsvårigheter 

(Lyytinen, 2009) anser jag att ta reda på hur unga vuxna dyslektiker har upplevt sin 

skolgång är ett viktigt ämne. Speciellt viktigt är det för oss blivande lärare så att vi 

kan få en bredare inblick i hur det faktiskt är att gå i skola och studera med dyslexi. 
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1.2 Syfte 

 

Mitt övergripande syfte är att bidra med kunskap om hur elever med dyslexi upplever 

sin skolgång. Syftet med min avhandling är att få en bättre uppfattning om hur det är 

att studera och gå i skola med dyslexi samt att ta reda på om elever med dyslexi 

upplever att de har fått det stöd som de behöver. Det har jag gjort genom att intervjua 

fem personer med dyslexi. Personerna som blivit intervjuade har olika grader av 

dyslexi. Eftersom dyslexi är individuellt för alla människor har också mina 

respondenter haft svårt med olika saker, vissa mera med läsningen och andra med 

stavning. Utgående från syftet i avhandlingen har två forskningsfrågor formulerats.  

 

Mina forskningsfrågor är: 

1. Hur upplever elever med dyslexi sin skolgång?  

2. Hurdant stöd har elever med dyslexi fått under de olika stadierna lågstadium, 

högstadium, yrkesskola/gymnasium? Är det någon skillnad i stödformerna 

mellan de olika skolstadierna?  

 

 

1.3  Disposition 

 

Avhandlingen innehåller sex kapitel. I det här första kapitlet framställs 

avhandlingens bakgrund, syftet med avhandlingen och forskningsfrågorna. Här 

framställs också de centrala begreppen som kommer fram i avhandlingen.  I det 

andra kapitlet förklaras begreppet dyslexi och här förklaras förekomsten av dyslexi 

samt vilka kännetecken en dyslektiker kan ha. I det tredje kapitlet presenteras vad 

läroplanen säger om inlärningssvårigheter och stödåtgärder på de olika stadierna, 

grundskolan, gymnasiet och yrkesskola. I detta kapitel redogörs också för 

trestegsstödet. I det fjärde kapitlet framställs grundligare avhandlingens syfte och 

avhandlingens forskningsfrågor och därtill även forskningsansatsen. Ytterligare 

framgår valet av datainsamlingsmetoden, valet av informanter och undersökningens 

genomförande. I det fjärde kapitlet framställs dessutom analys av data samt redogörs 
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också avhandlingens tillförlitlighet och trovärdighet och slutligen framställs de 

forskningsetiska aspekterna. I det femte kapitlet klargörs avhandlingens resultat med 

forskningsfrågorna som utgångspunkt. I det sjätte kapitlet diskuteras och redogörs för 

metoden som tillämpats i studien samt diskuteras och redogörs studiens resultat. 

Förslag till fortsatt forskning presenteras avslutningsvis. 

 

 

1.4 Centrala begrepp 

 

I den här avhandlingen tillämpas termen läs- och skrivsvårigheter för att redogöra för 

dyslexi och dyslexins grundläggande effekt. Studiens alla informanter har en 

dyslexidiagnos. De har fått diagnosen i olika åldrar, vissa av informanterna har haft 

en IP i grundskolan. IP står för individuell plan. Det är en plan som en elev kan få för 

att underlätta elevens skolgång, så att hen kan studera på bästa sätt. IP kan man ha i 

endast ett ämne eller alla ämnen i skolan, det beror helt på hur mycket extra stöd man 

behöver. För att få särskilt stöd och en individuell plan behövs det ett godkännande 

beslut. Den individuella planen ska anpassas utifrån elevens individuella behov och 

hur elevens undervisning ska struktureras. IP är som en skriftlig plan där målen för 

eleven framgår, liksom skolgången och elevens lärande, undervisningens 

uppbyggnad, pedagogiska metoderna och även stödet och handledningen som eleven 

i fråga är i behov av. (Utbildningsstyrelsen, 2015.) 

 

De olika skolstadierna som tas upp i avhandlingen förtydligas här. Lågstadium syftar 

på årskurserna 1–6 i grundskolan och högstadium syftar på årskurserna 7–9 i 

grundskolan. Gymnasium och yrkesskola studerar man på efter grundskolans nionde 

årskurs.      

  

Andra återkommande begrepp i avhandlingen är fonologisk medvetenhet och 

fonologi. Varierande ljud som ett ord innehåller är fonem. Fonologi kan förklaras 

som ljudlära. Fonologisk medvetenhet handlar om förståelsen av att ord omfattar 

fonem. (Gussenhoven & Jacobs, 2011.) Webbsidan Lukimat beskriver att fonologisk 

medvetenhet är när man är medveten om att det inte spelar någon roll om ett ord är 

kort eller långt för innebörden av ordet, utan hur många ljud ordet består av.  
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2 Dyslexi 

 

I det här kapitlet redogörs den teoretiska referensram som ligger till grund för 

magisteravhandlingen. Här beskrivs vad dyslexi är, kännetecken på dyslexi och hur 

dyslexi kan påverka elevers inlärning och skolgång. 

 

Källorna och litteraturen som jag har valt att använda mig av behandlar detta 

forskningsområde. Vissa handlar om dyslexi och vad det är, och andra handlar mera 

om dyslexins kännetecken samt om undervisning och läroplaner. Litteraturen som 

jag valt att ha med i min magisteravhandling är från 1990-talet och framåt. 

Litteraturen är skriven i en sverigesvensk och finlandssvensk kontext.  

 

 

2.1 Dyslexi och förekomsten av dyslexi  

 

”Dyslexi” betyder ’svårigheter med ord’. Det är ett kombinerat ord av två grekiska 

ord ”dys” och ”lexia”. ”Dys” betyder ’svårigheter’ och ”lexia” betyder ’ord’ 

(Andersson & Hemming, 2005). Det finns också andra benämningar på dyslexi 

såsom ”ordblindhet”, ”dåligt ordformsinne”, ”dåligt ordsinne” och ”specifika läs- 

och skrivsvårigheter”. (Kere & Finer, 2008.) Dyslexi är ett dolt handikapp eftersom 

det inte syns utanpå, men det är ett relativt frekvent förekommande handikapp. Det är 

vanligare att män har diagnosen dyslexi än att kvinnor har det. Vissa former av 

dyslexi kan vara ärftliga och det räcker med att en av föräldrarna är anlagsbärare. 

(Lindell & Lindell, 1996.) Detta påstående stöds också av Kere och Finer (2008). De 

vanligaste förekommande symtomen av dyslexi är problem med ordavkodningen 

som i sin tur har att göra med en svaghet i det fonologiska området i hjärnan (Høien 

& Lundberg, 2013). Ordet ”dyslexi” används också som en allmän beteckning för 

läs- och skrivstörningar (Hintikka & Strandén, 2000). Dyslexi förekommer på alla 

intelligensnivåer, inom alla kulturer och samhällsklasser (Stadler, 1994; Andersson 

och Hemming, 2005). 

 

Dyslexi är inte ett tecken på låg intelligens eller lättja, och det är inte relaterat till 

dålig syn. Dyslexin påverkar hjärnans sätt att bearbeta läs-, skrift- och talspråk. 
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Dyslexiproblemet kan vara en fonologisk brist som kan anknytas till en felutveckling 

i det centrala nervsystemet. Både genetiska faktorer och miljöfaktorer under 

fosterstadiet kan vara avgörande orsaker till dyslexi. (Høien & Lunderg, 1992.) Man 

tror att de är viktiga för att nervcellerna ska hitta rätt under hjärnutvecklingen och när 

deras funktion är nedsatt fungerar signalsystem i hjärnan annorlunda, vilket skulle 

kunna vara en förklaring till dyslexi. I andra studier har man också kommit fram till 

att i vissa släkter är dyslexi till viss del genetiskt. Att tro att dyslexi kunde vara ett 

socialt arv är möjligt, på så vis att de yngre ser upp till de äldre som förmedlar olika 

attityder och vanor som gör det svårt för den yngre generationen att lära sig läsa. 

Men närmare studier visar att det nog är mera de genetiska faktorerna som avgör. 

(Høien & Lunderg, 1992.)  Høien & Lunderg (1992) beskriver att dyslexi ofta är en 

konsekvens av en komplex interaktion mellan arvsanlag och omgivningen, som 

inleds så tidigt som på fosterstadiet. Dyslexi är inget som man ärver utan det är 

generna som man ärver som i sin tur kan medföra tendensen för dyslexi.   

 

Tidigare forskning beskriver läs- och skrivsvårigheter som en påföljd av både 

arvsanlag och yttre förhållanden som samspelar. Det lyfts också fram att barn som 

uppfostras i en missgynnsam språklig omgivning kan ha ökad risk att få läs- och 

skrivsvårigheter, fastän barnet skulle ha de biologiska kvalifikationerna att inte få 

läs- och skrivsvårigheter. En fördelaktig språklig omgivning kan istället motarbeta 

läs- och skrivsvårigheter, fastän barnet i fråga skulle ha försvagade biologiska 

kvalifikationer. (Fouganthine, 2012.) Dyslexi kan också förekomma hos personer 

med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Det är vanligt att människor 

har dyslexi när de också har ett eller flera andra funktionshinder. Men det kan också 

hända att en vuxen människa kan få dyslexi till exempel som ett resultat av en stroke, 

av demens eller av en traumatisk hjärnskada. Dyslexi kan diagnostiseras genom en 

serie av olika tester som stavningstest, minnestest, syntest och läsförståelsetest. 

(Høien & Lunderg, 1992.)  

 

Hintikka och Strandén (2000) menar att andelen läs- och skrivsvårigheter har ökat 

med åren. Detta beror inte enbart på noggrannare testning utan man misstänker även 

att avbrottet mellan föräldrar och barn i den naturliga gemenskapen är en orsak till 

ökningen. Enligt den samtida forskningen har barnets tid med föräldrarna under det 
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första levnadsåret förändrats. Förut var barnen hemma mycket längre med sina 

föräldrar och de var i nära interaktion med den förälder som var hemma med barnet. 

Barnen var delaktiga i de vardagliga sysslorna som gjordes hemma med föräldern, 

som hela tiden kommenterade det som de sysslade med. Det här ledde på ett naturligt 

sätt till praktisk talundervisning. I förälderns knä kunde ett barn få sitta och på nära 

håll iaktta t.ex. hur tungan rördes i munnen när föräldern talade och formade ord. 

Barnet kunde uppleva hur luftströmmarna ändrades när föräldern uttalade och 

använde olika språkljud. På nära håll kunde barnet höra allting tydligt och klarade av 

att skilja orden från varandra. Vad själva orden betydde kom fram via de sysslor som 

de gjorde tillsammans. I dag flyttas barnen redan i en tidig ålder från interaktionen 

med en förälder till ett daghem. Fastän daghemmets miljö kan vara mera 

stimulerande för barnet än hemmet, är det också flera faktorer som påverkar 

inlärningen så att den inte sker lika naturligt som i hemmet. På daghemmet hörs ofta 

de vuxnas tal på avstånd och dessutom i en miljö med ljud från andra barn och deras 

aktiviteter. I allt detta buller kan det hända att barnet inte uppfattar alla enskilda ord 

ordentligt. Det kan också hända att barnet inte alltid ser sambandet mellan ord och 

handling. (Hintikka & Strandén, 2000.)   

I tidigare forskning har man kommit fram till att skriftspråksutvecklingen hos ett 

barn är bunden till interaktionen mellan biologiska omständigheter och 

förutsättningar i omgivningen som exempelvis pedagogik och omgivningen i 

hemmet. (Nielsen, 2005.) Det är vanligt att både barn och vuxna som har dyslexi har 

problem med fonologisk medvetenhet. Den fonologiska medvetenheten går att öva 

på flera olika sätt, man kan börja öva med barnen redan innan skolan börjar. 

Övningen ger resultat på den påföljande läsinlärningen. Det har visat sig att de 

bekräftande resultaten även gäller barn som har specifika läs- och språksvårigheter. 

(Samuelsson, 2009.) För att kunna förstå svårigheterna med dyslektiska läsare måste 

vi också förstå hur läsningen fungerar. Läsning är en komplex färdighet i vilken flera 

processer behöver arbeta parallellt och automatiskt för att hjälpa 

avkodningsinformationen. (Kormos & Smith, 2012.) 

 

Ett tecken på dyslexi kan ofta vara att individen inte klarar av att läsa och skriva lika 

snabbt som andra. Det som personer med dyslexi ofta har svårt med är att få språket 



Timonen Mia 

9 

 

som pratas och det som skrivs att samverka (Lagerström, 2011). Om en elev har 

svårigheter med skrivning och läsning blir det ofta att eleven skriver och läser mindre 

än andra elever. Det här kan leda till en ond cirkel som exempelvis försvagat 

ordförråd vilket i sin tur kan leda till svårigheter att uppfatta lärobokstexter och det 

blir svårt för eleven att hänga med i lärarens genomgångar speciellt där nya begrepp 

och termer används. (Vernersson, 2007.) Tidigare forskning beskriver att 

språkutveckling kan utforma engagemang för skriftspråket. Språkutvecklingen börjar 

redan i hemmet där barnen får sin första språkliga interaktion som exempelvis 

dagliga dialoger och när föräldrarna läser för barnen. Barns ordförråd formas ofta 

efter omgivningen som barn uppfostras i. Ordförrådet är en betydelsefull del av 

språklig förståelse. (Fouganthine, 2012.)  

 

Redan inför skolstarten är språklig medvetenhet betydelsefull speciellt för elevernas 

språkinlärning. Till den språkliga medvetenheten hör fonologisk medvetenhet. 

Språklig medvetenhet handlar om att man kan fundera på och tala om språkets form 

och på samma gång frånse språkets mening. Fonologisk medvetenhet handlar om den 

enskilda förståelsen av ljudstrukturen för det talade språket exempelvis enskilda ljud 

och stavelser. Det är viktigt att komma ihåg att all fonologisk medvetenhet har olika 

svårighetsgrader och finns i olika nivåer. Att klappa stavelser och känna igen eller 

uttala ord som rimmar samt att gruppera ord som börjar på samma ljud är fonologisk 

medvetenhet i lägre grad. Fonologisk medvetenhet på en högre grad behöver 

förståelsen av att det finns särskilda ljud i orden. Att fonologisk medvetenhet är 

viktigt för läs- och skrivinlärningen är en självklarhet, forskning av Schuele & 

Boudreau (2008) har visat att barn i förskola som har nedsatt fonologisk förmåga har 

försvagad utveckling av stavning och avkodning. Exempelvis blir ett alfabetiskt 

skriftsystem problematiskt att begripa om barnet inte har förstått att ord kan 

grupperas i olika ljud. Först då barn klarar av att indela ord i enskilda ljud kan de få 

den alfabetiska insikten att varje ljud kan företrädas av en bokstav eller en 

bokstavskombination. Då ett barn uppnår fonologisk medvetenhet och har en 

alfabetisk insikt kan hen börja förstå vilka bokstavskombinationer språket som man 

talar använder för varierande ljud. Först då kan barnet förstå och lära sig att det finns 

regler och en struktur kring hur ljuden framläggs i skrift. (Schuele & Boudreau, 

2008.)  
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Barnen får ofta omedvetet träna på sin fonologiska medvetenhet redan innan de går i 

förskola eller börjar skolan. Den omedvetna träningen händer ofta i samband med att 

barnen automatiskt vistas i en språkfrämjande miljö, exempelvis när någon berättar 

en saga eller läser högt för barnet och via diskussioner i sina familjer. De här barnen 

har vanligtvis ett försprång när det mera organiserade fonologiska 

kunskapsinhämtandet börjar i förskolan. Det är också vanligt att dessa barn går 

framåt mera i språkutvecklingen än barnen som inte har lika grundläggande 

kunskaper, exempelvis barn som kommer från familjer där det kanske inte är vanligt 

med högläsning och där föräldrarna inte samtalar så mycket.  

 

Fonologisk medvetenhet kan förbättras genom att träna som då kan leda till 

utvecklad stavningsförmåga och ordavkodningsförmåga. Det är viktigt att börja träna 

på fonologisk medvetenhet så tidigt som i förskolan speciellt innan de barn som har 

svårigheter hinner bli för långt efter barnen som är i samma ålder. I förskolan och i 

de tidiga årskurserna i grundskolan ska man inrikta sig på ljudsyntes och 

ordsegmentering. Läraren kan också blanda övningsuppgifter med exempelvis 

bokstäver för att göra det begripligare och underlätta bryggan till läsning och 

stavning. (Schuele & Bodreau, 2008.) 

För att underlätta barns språkliga medvetenhet så ska den börjas i tid, den ska börja 

med nödvändiga förberedelser. Det är viktigt att gå från det lättare till det svårare så 

att barnet känner att hen lyckas och uppnår målen. Ingen ska behöva känna att det är 

för svårt och att uppgifterna är för svåra. Som lärare ska du gå långsamt fram för att 

alla elever ska hinna med i sin egen takt och ge stöd om det behövs. (Stensmo, 2007.) 

 

 

2.2 Kännetecken 

 

Personer med dyslexi har ofta svårigheter med att läsa och skriva eller bara med 

endera. Dyslektiker kan också ha problem med att stava och tala. Elever med dyslexi 

kan ha svårt att läsa en längre text, eftersom bokstäverna ofta ”hoppar runt” medan 

de läser (Stadler, 1994.) Om elever med dyslexi måste skriva en lite längre text, 

upplever eleverna ofta att bokstäverna vanligtvis ”byter plats” när de skriver texten. 
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Dyslektiska elever kan ha svårt att visualisera hela ordbilden och på grund av detta 

kan både läsningen och skrivningen påverkas. (Lindell & Lindell, 1996.) Elever med 

dyslexi har ofta problem med att lära sig teoretiska ämnen och vissa kan också ha 

svårt med matematiken. Dyslektiska elever kan också ha problem med sitt 

arbetsminne. En del dyslektiker kan ha problem med motoriken, vilket kan 

framkomma tydligt på exempelvis gymnastiklektionerna.    

 

Dyslektiska personer är inte dumma. De kan mycket väl förstå komplexa idéer. De 

kanske bara behöver lite mer tid att ta in och bearbeta informationen. Ibland behöver 

ett dyslektiskt barn bara ett annat sätt att bearbeta den information som läraren ger. 

Som med alla olika funktionshinder kan också dyslexi ta sig olika uttryck för 

enskilda individer, eftersom olika människor påverkas på olika sätt och i olika grad. 

Svårigheter och problem som kan förekomma hos personer med dyslexi kan 

exempelvis vara att stava ord, skriva ord, läsa, att tyst för sig själv uttala ord för att 

höra hur det låter samt uttala ord när man läser högt och förstå vad man läser. Dessa 

problem och svårigheter märks ofta först när barnen börjar i skolan, för det är ofta 

först där som barnen börjar lära sig att läsa och lär sig alla bokstäver och hur man 

skriver och stavar ord. De flesta elever som i tidig ålder får stöd med dyslexin lär sig 

att läsa och skriva helt bra. (Lagerström, 2011.)  

 

 Då ett barn en gång har konstaterats ha dyslexi är det bra att veta att hen inte kan 

växa ur dyslexin, hen förblir dyslektiker genom sin ungdom till vuxen ålder. Många 

har problem med dyslexi hela sitt liv och eftersom dyslexin är individuell har vissa 

mera problem med dyslexin än andra. Det finns saker man kan göra för att underlätta 

dyslexisvårigheterna. I vissa fall kan dynamiska förändringar ske under påverkan av 

utbildning, effektivitet av terapeutiska aktiviteter kan ha inverkan och 

kompensationsstrategier kan också underlätta svårigheterna. (Nijakowska, 2010.) 

 

En dysleximedveten lärare har professionell kunskap om inställning, teknik, empati 

och förståelse. Att lärare har en förståelse för att det i alla klasser kan finnas elever 

som kan ha potentiella läs- och skrivsvårigheter är viktigt så att pedagogen i fråga på 

ett ansvarsfullt sätt kan hjälpa eleverna som behöver få extra stöd. Det är också 

viktigt att lärare har inställningen att undervisning som kan hjälpa elever med dyslexi 

är bra undervisning för alla andra elever också. Lärare måste också ha tekniken att 
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kunna undervisa lektionerna på ett sådant sätt som hjälper dyslektiska elever. 

Viktigast av allt är att lärare har empatin och förståelsen för läs- och skrivsvårigheter, 

språksvårigheter, stress, rädsla och trötthet. Det är viktigt att lärare förstår att dessa 

kan finnas även hos yngre barn. (Pavey, 2017.)   

 

Som grund för undervisningen behövs det en teoretisk betryggande anknytning 

speciellt för att kunna ge stöd och motivera elever med språksvårigheter. Redan de 

yngre årskurserna i grundskolan har en stor betydelse för elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling. Via undervisningen i skolan lär sig eleverna språkligt kunnande som 

de sedan kommer att ha nytta av resten av livet. Ända från skolans början lär sig 

eleverna de skriftspråkliga grunderna och hur de ska skriva i olika kontexter. Då 

eleverna blir äldre fungerar den skriftspråkliga kompetensen som ett redskap för 

inlärning och reflektion. (Pavey, 2017.) Grunden för lärandet är motivation, 

självförtroende och självkänsla. Lärare måste alltså ha erfarenhet och kompetens att 

möta alla elever på ett skickligt sätt. Detta kan kännas som en överväldigande uppgift 

för en lärare och därför är det viktigt att lärare kan och har vetskap att diskutera och 

rådgöra med sakkunniga kollegor och personal när särskilda åtgärder behöver sättas 

in. (Vernersson, 2007.)  

 

Eftersom dyslexi kan vara väldigt individuellt för alla människor kan den yttra sig på 

flera olika vis. Vissa har svårt med läsningen och andra kan ha svårt med att lyssna. 

Dyslexin kan definieras i stort sätt av att man läser enstaka ord långsamt och att 

läsningen blir inkorrekt. Det är också vanligt om man har lässvårigheter att man kan 

ha skrivsvårigheter vid sidan om. Fonologiska svårigheter kan vara en grund för 

dyslexi. Har man fonologiska svårigheter har man ofta svårt att separera språkets 

innebörd och form från varandra. Kännetecken vid läsning kan exempelvis vara att 

läsaren läser sakta och osäkert. Man kan också uppleva svårigheter med att höra rätt 

samt att då man stavar blir det lätt att vokaler utelämnas och att konsonanter blir 

omkastade samt att ändelserna faller bort. Många dyslektiker upplever också att det 

kan vara problematiskt att uppfatta vad de läser, att identifiera ord i texten och att 

göra olika uppgifter där man behöver läsa kan också vara svårt för dyslektiker. 

Svårigheter med rättskrivning är vanligt hos elever med dyslexi, det kan också vara 

problematiskt att uppfatta ljud som påminner om varandra som exempelvis t-d, p-b, 
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korta och långa vokaler kan det också vara svårt att skilja på samt 

dubbelkonsonanter. De flesta dyslektiker har också svårt med att framställa egna 

texter.  (Lukuhäiriö, 2018.) 

 

Skolmotivationen är det vanligt att många elever upplever svårigheter med någon 

gång under sin skolgång, det här är dock en speciellt stor sak för de elever som har 

någon form av inlärningssvårighet. Elever med inlärningssvårigheter kan lätt få en 

uppfattning av hopplöshet speciellt då de upplever att deras läge inte kan bli bättre. 

Dessa elever har en benägenhet att låta bli eller sluta helt att göra skoluppgifter och 

läxor. De har också lätt för att anklaga andra för sina egna svaga resultat. Vissa av 

dem har en tendens att bli klassens ”clowner” som tar helt fokusen från inlärningen 

och det som de egentligen borde fokusera på. Då motivationen för skolan och själva 

skolgången blir bristande kan det bli avsevärda hinder för kommande framsteg, och 

istället ökar riskerna för motgångar och misslyckande vilket kan leda till ännu 

mindre motivation speciellt om eleven i fråga inte tror på sig själv. (Brooks, 2001.)  

 

I tidigare forskning beskrivs det att dyslexi och lågt självförtroende kan gå hand i 

hand. Det lyfts också fram att elevers upplevelser om att börja i en högskola eller på 

ett universitet kan vara riktigt skrämmande. Att elever med dyslexi känner sig sämre 

än sina klasskompisar är något som kan följa dem genom hela deras skolgång och det 

blir inte lättare fast de blir äldre och börjar på högskolor eller universitet. Tanken att 

det blir svårare uppgifter och mera att läsa samt ett högre tempo kan skrämma de 

flesta dyslektiker. Här kommer självförtroendet in och ju sämre självförtroende en 

person har desto svårare blir det för personen i fråga att ta klivet till att börja studera 

på exempelvis ett universitet. (Gibbson, Kendall, 2010.) Därför är det viktigt att 

redan i grundskolans lägre årskurser börja bygga upp elevernas självkänsla och 

självförtroende. 

 

En bristande inlärningsmotivation bottnar ofta i elevers dåliga självkänsla. Därför har 

man som lärare en stor uppgift att jobba både med det egentliga stoffet och elevers 

självkänsla. Lärarens mål är att få varje elev att känna att de lyckas så att eleverna får 

känna optimism och på detta vis höjs motivationen och bidrar till en mera hoppfull 

framtid. Framgång föder ännu mera framgång, då elever får uppleva framgång och 

att de lyckas med något växer självuppfattningen och förutsättningarna att lyckas i 
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framtiden blir större. För att detta ska uppnås måste inlärningsmålen vara på en 

passande nivå. Att sätta fokus på inlärning av sociala och emotionella färdigheter kan 

också hjälpa till att höja elevers motivation och självförtroende. I klassen kan elever 

med inlärningssvårigheter som dyslexi känna sig utanför och uppleva en känsla av att 

de är sämre än klasskompisarna för att de inte kan prestera riktigt lika bra som dem. 

Därför är det viktigt att jobba med de sociala och emotionella färdigheterna. De 

lyfter elevernas självförtroende och det blir mindre jobbigt att göra bort sig inför de 

andra eleverna i klassen för att alla accepterar varandra och att det är helt okej att 

göra misstag ibland, det händer alla. Som lärare är det viktigt att kunna åstadkomma 

en lugn och säker atmosfär i klassen, en atmosfär som accepterar misslyckande. 

(Brooks, 2001.) 

 

En av lärares viktigaste egenskaper är empati, förmågan att kunna sätta sig i någon 

annans situation är väldigt viktigt. Speciellt viktigt är det som lärare att kunna förstå 

elevernas situationer och se det från deras perspektiv. Barn som är i behov av särskilt 

stöd är det viktigt att kunna försöka på bästa sätt förstå och ha förståelse för, de 

behöver få känna att de blir sedda och att någon lyssnar på dem och tar hänsyn till 

dem. Alla barn är olika, redan från födseln är vi olika individer vilket gör att alla lär 

sig på olika sätt och intelligensnivån varierar hos oss alla. Det är bra att man som 

lärare förklarar för sina elever att alla är olika och att alla lär sig i olika takter redan i 

årskurs ett. På detta vis blir eleverna medvetna om allas olikheter och det minskar 

känslan av orättvisa i klassen när inte alla elever läser i samma bok eller gör 

uppgifter på precis samma sätt. (Brooks, 2001.) 

 

Gibson och Kendall (2010) har tidigare forskat om elever med dyslexi och deras 

självkänsla samt deras upplevelser från skoltiden. Forskningen visar speciellt hur 

jobbigt det kan vara för dyslektiska personer att börja studera på ett universitet eller 

en högskola. Att tempot och nivån blir högre är något som informanterna i deras 

studie upplevde som skrämmande. Känslan av att man kanske inte hänger med och 

klarar av utbildningen på samma nivå som de andra studerande är ett orosmoment för 

flera personer med dyslexi. Att bygga upp självkänslan är viktigt både för personen 

och för studiernas skull. Att man som dyslektiker känner att man nog är lika bra som 

alla andra fast det kanske kan ta lite längre tid att läsa en text eller göra en uppgift är 

bra för att höja självkänslan. Dyslektiska personer känner ofta större press i 
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skolsituationer än vad andra elever gör. Det är aktuellt även i min studie att kartlägga 

hur informanternas självförtroende har påverkats av dyslexi. Flera elever som 

karakteriserats som bråkstakar under sin skolgång kan sedan efter sin skoltid indikera 

på många faktorer som gjort att de inte trivts i skolan. Undervisningen har ofta 

ansetts som rörig, enformig och ointressant. (Vernersson, 2007.) Enformiga lektioner 

och stökiga klassrum har inte hjälpt eleverna att trivas i skolan. 

 

I tidigare forskning av Wennås Brante (2013) beskriver hon att för att få en bättre 

förståelse för de olika läsförmågorna hos människor med dyslexi är det nödvändigt 

att använda mera effektiva inlärningssituationer. I sin forskning intervjuade hon sju 

personer med dyslexi som har studerat eller för tillfället studerar på en högre 

utbildning som exempelvis universitet eller yrkeshögskola. Informanterna 

intervjuades om deras läsupplevelser för att lära sig hur de själva förstår och 

beskriver deras läsning. Intervjuerna behandlas som enskilda profiler. Även om 

respondenterna i intervjun var vuxna erfarna läsare och medvetna om sina 

försämringar var det ingen som kunde identifiera någon strategi för att övervinna 

dyslexi annat än att investera mycket tid i läxor och studier.  

 

 

Föhrer och Magnusson som båda är logopeder och forskare har gjort djupintervjuer 

med 40 personer som har dyslexi och de skriver i sin bok Dyslexi – förbannelse eller 

möjlighet? (2010) om 25 av dessa levnadsberättelser. Så gott som alla 25 informanter 

beskriver sin skoltid som jobbig och de flesta hade svårigheter med både läsning och 

stavning, vissa hade också stora svårigheter med matematik. Eftersom de som blivit 

intervjuade alla är mellan 20 och 64 år är det lätt att förstå att alla inte haft samma 

förutsättningar till rätt slags stöd i skolan. Det bekräftar också flera av informanterna 

att de inte alls upplever att de fått rätt stöd, flera av informanterna upplever att de inte 

fått något stöd alls. 6 av informanterna har gått i en så kallad läsklass under 

skoltiden. 9 av informanterna upplevde att de har fått regelbunden 

specialundervisning. 16 av 25 informanter upplever att de fått använda sig av 

kompenserade hjälpmedel i skolan. Informanterna har kämpat i skolan och haft 

svårigheter med de flesta ämnen. Att få läsa om alla informanter i Föhrer och 

Magnussons bok ger en bredare syn på hur dyslexi kan påverka personer på olika sätt 
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och att det verkligen är väldigt individuellt för alla. Många av informanterna i boken 

väljer att se sin dyslexi som en möjlighet och inte som en förbannelse. 
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3 Inlärningssvårigheter och läroplaner 

 

I det här kapitlet beskrivs vad läroplanerna säger på de olika skolstadierna om 

elever med inlärningssvårigheter. Därutöver presenteras och beskrivs trestegsstödet 

och de tre delarna i trestegsstödet, allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.   

 

 

3.1 Läroplaner på olika stadier 

 

Läroplanens grunder baserar sig på lagen och den grundläggande utbildningens 

bestämmelser samt författningar av statsrådet som beslutar om målen. Den lokala 

läroplanen byggs upp genom läroplanens grunder som är en statlig bestämmelse 

publicerad av Utbildningsstyrelsen. Läroplanens syfte är att befrämja och leda 

skolarbetet och undervisningen. Att stödja en sammanhängande grundläggande 

utbildning som har samma förutsättningar hör också till syftet. 

 

Läroplanerna är en väsentlig del inom skolan och alla skolor ska följa läroplanen. 

Skolan har ett ansvar att följa läroplanen och att anpassa undervisningen efter den. 

Alla som jobbar på skolan ska hjälpa elever, speciellt elever som behöver särskilt 

stöd. Därutöver så ska alla i skolans personal göra skolan till ett ställe där man vill 

vara och där det finns en bra miljö för lärandet. Läraren ska inspirera, handleda och 

ge elever som har svårigheter särskilt stöd. Om stödåtgärder i klassen inte räcker till 

ska särskilda stödåtgärder sättas in. Eftersom avhandlingen handlar om unga vuxnas 

upplevelser av sin skolgång är det viktigt för studien att det framkommer vad de 

olika läroplanerna säger på de olika utbildningsstadierna. Trestegsstödet är också 

väsentligt för att få en bredare inblick i hur de olika stöden är uppbyggda och hur de 

kan anpassas efter elevernas stödbeov. (Utbildningsstyrelsen, 2015.) 

 

 

3.1.1 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen   
 

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 står det att 

eleverna ska uppmuntras att lära sig språk på flera olika sätt. Läraren ska kunna ge 
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eleverna handledning i att läsa texter på olika nivåer enligt deras egen kunskapsnivå. 

Eleverna ska också få söka information och kunskap på olika språk i sina studier. Att 

eleverna ska ha möjlighet att utveckla sin kreativitet och vidga sin textkompetens 

samt sitt vardagsspråk poängteras också i läroplanen. Genom att eleverna får bekanta 

sig med litteratur som är lämplig för just deras ålder och deras språkfärdighet stärks 

deras kreativitet och fantasi på ett mångsidigt sätt. (Utbildningsstyrelsen, 2015.) 

 

Undervisningen ska stödja och utveckla språklig medvetenhet hos eleverna. Läraren 

ska utveckla undervisningen trappstegsvis enligt hur eleverna utvecklas. Innehållet 

på lektionerna måste göras meningsfullt för att eleverna ska hålla sig motiverade och 

vilja lära sig. Elevernas intresse och motivation stärks om undervisningen utgår från 

elevernas språkvärld, erfarenheter och att eleverna själva får vara med och bestämma 

hur lektionerna och innehållet i lektionerna ska byggas upp. Undervisningen ska 

fokuseras på att eleverna får dela upplevelser tillsammans och att de ska få öva 

färdigheter såväl som i grupp som individuellt. Inlärningen kan exempelvis ske via 

lekar och dramaövningar men också med hjälp av digitala redskap. Läraren ska alltid 

ta i beaktande elevernas olika förutsättningar och elevernas olikheter samt 

jämställdheten mellan båda könen. (Utbildningsstyrelsen, 2015.) 

 

Alla elever ska alltså beaktas, specialbegåvade elever, och elever med 

inlärningssvårigheter ska få det stöd de behöver. Mera utmanande uppgifter, material 

och texter ska erbjudas de språkligt begåvade eleverna. Likaså ska eleverna med 

inlärningssvårigheter erbjudas uppgifter, material och texter på sin nivå.  Målet är att 

stödja elevernas inlärning av läs- och skrivfärdigheter samt elevernas språkliga 

utveckling. Det är mycket viktigt att man som lärare identifierar elevernas eventuella 

språksvårigheter angående tal, läsning eller skrivning. Det är viktigt att kunna 

erbjuda eleverna stöd så tidigt som möjligt. I undervisningen ska läraren visa hur 

man läser och hur eleverna ska förstå texter, meningar och ord, samt hur man kan 

skriva på olika sätt. Eleverna ska också uppmuntras till att våga använda sig av 

medier på ett mångsidigt och tryggt sätt. (Utbildningsstyrelsen, 2015.) 
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3.1.2 Grunderna för gymnasiets läroplan 
 

Att ge en mångsidig allmänbildning till studerande är en av gymnasieutbildningens 

viktigaste uppgift. Med allmänbildning i gymnasieutbildningen åsyftas värderingar, 

kunskaper, färdigheter, attityder och vilja med vars hjälp en kritiskt och självständigt 

tänkande individ kan samverka med andra och handla på ett ansvarsfullt, empatiskt 

och framgångsrikt sätt. Att utbilda och förmedla kunskap är gymnasieutbildningens 

uppgift. Studerande bildar sin uppfattning om världsbild, världsåskådning, 

människosyn, och sin egen personlighet samt sin plats här i världen under 

gymnasietiden. Gymnasieutbildningen ökar studerandes kunskap inför arbete och 

arbetslivet som ligger framför dem. Gymnasieutbildningen breddar också 

studerandes engagemang för konstens och vetenskapens värld. Den grundläggande 

utbildningens lärokurs är vad gymnasieutbildningen grundar sig i. Den ger lämpliga 

egenskaper för att utbilda sig vidare på yrkeshögskola eller universitet. 

Gymnasieutbildningen handleder studerande att göra framtidsplaner och motiverar 

till livslångt lärande. (Utbildningsstyrelsen, 2015.) 

 

På gymnasiet kan stödet se lite olika ut men stödformerna består ofta av 

differentiering och andra pedagogiska metoder, val av kurser, varierande 

studiehandledning samt grupphandledarens stöd. Proven och 

undervisningssituationerna ska lämpas enligt studerandes personliga behov. Stödet 

ska alltid organiseras utgående från stödbehovet som en studerande har och stödet 

ska sättas in så tidigt som möjligt. Läraren och den studerande samt eventuella 

experter ska planera stödet tillsammans. Det är lärarens uppgift att ge inspirerande 

respons och hjälpa en studerande som är i behov av stöd speciellt för att stödja 

självkänslan och självförtroendet, kompetensen att värdera sig själv samt att lära sig 

lära och att planlägga sin framtid. Behöver en studerande få stöd i 

studentexamensproven så ordnas det. Det bedöms efter hurdant stöd som den 

studerande har behövt få under hela gymnasietiden. (Utbildningsstyrelsen, 2015.) 
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3.1.3 Grunderna för yrkesskolans läroplan 
 

Alla yrkesskolans grupper har egna läroplaner och riktlinjer som de följer. Men i 

stort sett står det i alla att det är viktigt att uppnå de olika målen som anges för att 

kunna få ut betyget. Det är olika kurser som ska klaras av enligt vilken linje man går 

på förstås. Men alla har gemensamt de allmänna ämnena och där har studerande rätt 

att få de stödåtgärder som de behöver. Olika stöd som eleverna kan få i sina studier 

är specialundervisning, samarbete mellan högstadium och yrkesläroanstalt, 

kartläggning av läs- och skrivfärdigheter och individuella studieplaner samt 

frånvarouppföljning. (Jungerstam, Lindholm, Nyman-Kurkiala, Ström, 2003.) Fast 

man är på yrkesskolan av fri vilja håller lärarna koll på elevernas frånvaro för att så 

fort som möjligt märka om det är någon som inte håller studietakten. Det gör att 

elever inte bara kan sluta komma till skolan och missa lektioner utan att någon håller 

koll på det.  

 

För att få en yrkesexamen krävs det att man som studerande blir godkänd i 

yrkesprovet. Yrkesskicklighetskrav bestämmer vad som behöver uppnås för att få 

avlägga examensdelen. Alla branscher har olika krav på vad studerande ska kunna 

för att bli godkända. Studerandes yrkesskicklighet bedöms sedan vid 

examenstillfället. Det är arbetsgivare och lärare som bedömer om den studerande i 

fråga blir godkänd i examenstillfället.  

 

Har en studerande ett hälsotillstånd eller en funktionsnedsättning som kräver andra 

uppgifter i olika examensdelar så har eleven möjlighet att få individuellt stöd och 

fullborda sina studier med fristående examen. Ofta försöker skolan ordna lämpade 

individuella undervisningsarrangemang och individuella tillämpningar för studerande 

som behöver det. Skolan ordnar bland annat stöd i studierna, studiehandledning, 

anvisning i ergonomiska arbetsmetoder samt tillämpning av hjälpmedel. 

(Utbildningsstyrelsen, 2015.) 
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3.2  Trestegsstödet 

 

I den grundläggande undervisningen i Finland har vi något som kallas för 

trestegsstödmodellen. Modellen används när en elev behöver stöd i lärandet, det kan 

handla om olika ämnen i skolan som matematik, modersmål eller andra ämnen. 

Enligt läroplanen har alla elever rätt att få just det stöd som hen behöver i sin 

skolgång och i lärandet. Eleven ska ha rätt att få stödet så fort som behovet uppstår. 

(Utbildningsstyrelsen, 2015.) När man planerar stödet utgår man alltid från elevens 

individuella behov. Det är viktigt att ta tag i stödet så tidigt som möjligt för att desto 

tidigare insatserna görs desto bättre kan man förebygga svårigheternas grad och 

stabilitet. I trestegsmodellen finns det tre olika stödformer som alla har olika stoff 

och omfattning. De olika stödformerna är; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt 

stöd. Det är också viktigt att stödet som är planerat är lämpligt och mångsidigt så att 

det kan möta elevens varierande behov. Stödformerna som eleven får kan korrigeras 

under skolgången. (Lukimat, 2007.) 

 

 

3.2.1  Allmänt stöd 

 

Att ge allmänt stöd är den första metoden att möta elevens behov av stöd. I den här 

stödformen är det tänkt att enstaka pedagogiska lösningar och handledningsåtgärder 

samt stödåtgärder sätts in i elevens skolvardag för att bearbeta läget i så god tid som 

möjligt. Det allmänna stödet ska ges direkt när stödbehovet uppstår. För att en elev 

ska få allmänt stöd behövs inga enskilda undersökningar eller bestämmande, det är 

bara att börja på med det allmänna stödet. Stödet arrangeras via samarbete med 

lärarna och personalen på skolan, de samarbetar också nära med själva eleven och 

vårdnadshavarna. Om behovet finns ska eleven få hjälp av specialundervisning på 

deltid, stödundervisning eller handledning.  Inom det allmänna stödet kan en plan för 

elevens lärande användas vid behov. Målsättningen med ett bra allmänt stöd 

förutsätter att alla elever får rätt riktat stöd. Här kan förstås stödets omfattning 

variera en hel del beroende på elevens enskilda behov. (Utbildningsstyrelsen, 2015.)  
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3.2.2  Intensifierat stöd 

 

Om elevens lärande inte utvecklas på önskat sätt trots att eleven har fått det allmänna 

stödet, kan det bero på at eleven behöver ett mera individuellt, regelbundet och 

bestående stöd. Det är då man övergår till stödformen: intensifierat stöd.  Det 

intensifierade stödet går ut på mera stödundervisning, deltidsspecialundervisning och 

kompanjonundervisning. Undervisningen kan ta form individuellt eller i mindre 

grupper. Specialläraren och klassläraren kan också tillsammans handleda eleven i 

fråga. Specialläraren har ofta möjligheten till att ge mera enskild undervisning och 

handledning om eleven behöver det. Det är också viktigt att man tillsammans med 

eleven hittar de arbetssätt, material och hjälpmedel som är lämpliga för eleven. I det 

intensifierade stödet kan avgränsning till olika betoningsområden i lärandet 

användas. Målet är att stöda eleven så att hen kan lära sig det viktigaste stoffet med 

tanke på vidare inlärning. Det behöver alltid göras en pedagogisk bedömning innan 

det intensifierade stödet påbörjas. Det är elevens lärare som verkställer den 

pedagogiska bedömningen. Där framställs sakläget i lärandet, hur det allmänna 

stödet som eleven fått har sett ut samt en utvärdering om det allmänna stödets 

påverkan/effekt. Här nämns också elevens inlärningsförutsättningar samt elevens 

särskilda krav. I den pedagogiska bedömningen nämns också vilka stödåtgärder som 

eleven behöver. (Utbildningsstyrelsen, 2015.)  

 

 

3.2.3  Särskilt stöd 

 

Om det är på det viset att det intensifierade stödet inte räcker till och målet som 

formulerats i läroplanen inte genomförs så kan det vara bra att fokusera på en mer 

helhetsbetonat, intensivt och individuellt stöd. Då är det dags att börja fundera på 

stödformen särskilt stöd. Det är den intensivaste stödformen av alla tre stödformer 

och den ges till elever endast med ett skriftligt beslut om särskilt stöd. Först måste en 

pedagogisk utredning av elevens inlärningssituation genomföras förrän det skriftliga 

beslutet om det särskilda stödet kan avgöras. (Lukimat, 2007.) Den pedagogiska 

utredningen omfattar granskning av den tidigare handlingen samt en analys baserat 

på handlingen. En individuell plan om hur undervisningen ska struktureras för eleven 
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behövs för att ett beslut om särskilt stöd ska genomföras. Planen genomgås enligt det 

behov som elevens situation kräver, men åtminstone en gång under läsårets lopp. När 

ett beslut avgörs är alltid klassläraren och specialläraren med men även andra 

specialister kan närvara, exempelvis kurator, psykolog och neuropsykolog och andra 

personer som är involverade i elevens situation, vårdnadshavare brukar också vara 

med när ett sådant här beslut fattas. Det särskilda stödet utgörs av 

specialundervisning och andra stödformer som används i grundskolan.  Har en elev 

särskilt stöd följer eleven sin IP vilket betyder att eleven får utvecklas enligt sina 

enskilda målsättningar. Undervisningen arrangeras ofta delvis med 

specialundervisning eller som specialundervisning. Det är viktigt att eleven får de 

läromedel och hjälpmedel som är rätta och lämpliga för just den eleven så att de 

enskilda målen kan förverkligas.  Om elevens stödbehov förändras granskas alltid 

beslutet, när granskningen genomförs gör man en ny pedagogisk utredning. Den nya 

pedagogiska utredningen klargör om det ännu är det särskilda stödet som behövs 

eller om man behöver byta till det intensifierade stödet. (Utbildningsstyrelsen, 2015.) 

 

 



Timonen Mia 

24 

 

4 Metod 

 
Studiens empiriska syfte och forskningsfrågorna presenteras i det här kapitlet. Valet 

av forskningsansats och datainsamlingsmetod framställs även i kapitlet. Ytterligare 

presenteras hur studien och analysen är utförd. Kvalitetskriterierna framställs till 

sist. 

 

 

4.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna undersökning är att fördjupa kunskaperna om hur det är att studera 

och ha dyslexi. Jag vill ta reda på hur eleverna med dyslexi har upplevt skolgången 

samt hur det har påverkat deras skolgång. Denna undersökning kommer att svara på 

frågeställningar såsom exempelvis: Får dyslektiker tillräckligt med stöd? Hur har de 

upplevt sin skolgång? Vad har varit bra eller dåligt? Fungerar undervisningen? 

Åldersgruppen som jag valt att fokusera på är unga vuxna. Unga vuxna anser jag 

vara mellan 20 och 27 år. Jag har valt den åldersgruppen för att de ska kunna ge en så 

bred bild som möjligt av hur de har upplevt sin skolgång på alla olika stadier, 

lågstadiet, högstadiet, yrkesskola eller gymnasium.  

 

Mina forskningsfrågor är: 

1. Hur upplever elever med dyslexi sin skolgång? 

2. Hurdant stöd har elever med dyslexi fått under de olika stadierna lågstadium, 

högstadium, yrkesskola/gymnasium? Är det någon skillnad i stödformerna 

mellan de olika skolstadierna?  

 

Syftet med den första forskningsfrågan är att ta reda på hur personer med dyslexi 

upplevt sin skolgång. Hur personer med dyslexi anser att de blivit bemötta av 

klasslärare, speciallärare, andra lärare och annan personal på skolan samt 

klasskompisar och andra elever inkluderas också i första forskningsfrågan.  
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Syftet med den andra forskningsfrågan är att ta reda på hurdant stöd personer med 

dyslexi har fått under sin skoltid och hur stödformerna har sett ut. Jag vill också ta 

reda på om personerna upplever att de har fått tillräckligt med stöd och om inte, 

hurdant stöd de önskar att de i så fall hade fått sett i efterhand. Jag vill också 

kartlägga om stödet har varierat på de olika stadierna och hur stödet har varierat.  

 

Det finns olika definitioner av vad en ung vuxen egentligen står för. 

Nationalencyklopedin kallar åldersgruppen 20–27 år för unga vuxna.  

(Nationalencyklopedin, 2019.) Men exempelvis benämner Trondman (2003) 18-åriga 

personer som unga vuxna när han intervjuar dem i sin rapport som handlar om unga 

vuxna. Finska migrationsverket definierar på sin hemsida unga vuxna som personer i 

åldern 18–22 år. (Maahanmuuttovirasto, 2019.)  

 

Definitionen av ung vuxen används därmed i dagens läge i många olika kontexter. 

Det kan vara lite problematiskt speciellt när man ska använda definitionen unga 

vuxna och förstås när olika undersökningar ska jämföras med varandra. Trots detta 

vill jag använda mig av definitionen unga vuxna i min avhandling eftersom jag 

upplever att benämningen är passande. Mina informanter definierar jag i kategorin 

unga vuxna, när jag hädanefter benämner unga vuxna i avhandlingen syftar jag på 

åldersgruppen 20–27 år.  

 

 

4.2 Forskningsansats 

 

Syftet med forskningen är väsentligt för valet av metod. Av den orsaken att syftet 

med ifrågavarande studie är att få reda på hur personer med dyslexi upplever sin 

skolgång har kvalitativ forskning med påverkan av hermeneutisk forskningsansats 

valts. Om man vill redogöra för hur en person eller flera personer upplever sin 

tillvaro och verkligheten är hermeneutik lämpligt. (Westlund, 2009.)  När man vill ta 

reda på och ha förståelse för personer och deras åsikter och deras sätt att påverkas av 

saker och ting är kvalitativa studier lämpliga att använda sig av (Trost, 2010).   
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När kvalitativ forskning beskrivs kan man säga att det är forskaren som återger 

verkligheten via information av verbala yttranden, iakttagna företeelser eller 

inspelningar. Fejes och Thornberg (2009) menar att den kvalitativa forskningens 

syfte är att begripa det som undersöks och att upptäcka motiv och att bli medveten 

om en uppfattning av ett fenomen. Författarna menar också att en företeelse bara kan 

begripas om man uppfattar den i sin kontext. 

 

Kvalitativ forskning går in på djupet och beskriver ofta på vilket sätt, i vilken grad 

och av vilken anledning saker inträffar och man tyder med utgångspunkt i kontext 

och samband. Ofta grundar sig den kvalitativa forskningen primärt på intervjuer. Att 

lagra och ordna intervjuutsagor anses som en pålitlig grund för ordentligt tilltagen 

kvalitativ forskning. (Alvesson, 2011.) Positivt med kvalitativ forskning är att man 

kan sammanställa varierande utgångspunkter av fakta som kan sättas ihop till en 

helhet. Negativt med kvalitativ forskning är att det kan vara problematiskt att 

fastställa undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. Det kan också vara 

problematiskt för studiens undersökare och respondenter att vara opartiska. (Newby, 

2010.) 

 

Hermeneutik används ofta som forskningsansats speciellt i pedagogisk forskning. 

Hermeneutik handlar om att förklara en persons livsvärld. I hermeneutik är ofta 

sanningen personlig och ur en viss individs perspektiv, så det finns alltså flera 

sanningar. De tre mest betydelsefulla begreppen inom hermeneutiken är livsvärld, 

tolkning och förståelse. Objektet i den hermeneutiska forskningen är livsvärld. Man 

tyder det som personen beskriver för att begripa personens livsvärld. Inom 

hermeneutiken försöker man eftersträva att begripa och tyda uttalandet samt 

respondenterna som har uttalat för att kunna föra berättelserna vidare. (Hartman, 

2004.) Om syftet med undersökningen är att ta reda på respondenters egna 

upplevelser av någon företeelse är hermeneutik en passande metod att använda sig 

av. Eftersom hermeneutik gör det möjligt för respondenter att få formulera sig som 

de vill och ger respondenterna utrymme att göra det passar hermeneutik som 

forskningsansats speciellt vid intervjuer där respondenterna får formulera sig fritt. 

(Westlund, 2009.) 
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4.3 Intervju som datainsamlingsmetod 

 

För att få information om människors uppfattningar kan intervjuer användas som 

materialinsamlingsmetod. Det är en konfiguration av en konversation där meningen 

är att samla information (Starrin & Svensson, 1994). Med hjälp av frågor eftersträvar 

man att få lärdom om undersökningspersonens värld. En intervju omfattar för det 

mesta tre varierande typer av samtal: logiskt begreppsligt samtal, emotionellt 

personligt samtal samt empiriskt samtal om vardagsvärlden.  En intervju är alltså en 

konversation mellan åtminstone två personer. För att den som blir intervjuad ska 

uppge så bra information som möjligt måste det skapas en trygg miljö. Det är viktigt 

att intervjupersonen får känna sig viktig och att hen får tala till punkt. Informationen 

som intervjupersonen ger måste vara trovärdig och den får inte inverka på irrelevanta 

omständigheter. Huvudsaken är att intervjun ger den information som intervjuaren 

behöver och är ute efter. Svaren måste ha validitet, vilket uppnås om informanten 

håller sig till ämnet och svarar på de frågor som intervjuaren ställer. Intervjuaren 

måste också kunna hålla sig till ämnet och inte ställa frågor som är vilseledande eller 

som inte har med ämnet i fråga att göra. (Olsson & Sörensen, 2008.) 

 

När forskaren intervjuar någon är det bra att hen på förhand har skrivit ner frågor 

som hen tänker ställa som ett slags manus. Att ha ett manus är bra för att få en 

struktur på intervjun. Man kan säga att manuset kan fungera som en intervjuguide. 

Forskaren väljer själv vad manusstoffet är. Det kan innehålla stoff som bör tas upp 

under intervjun eller så kan det vara en noga utfunderad strategi för hur intervjun ska 

konstrueras. Vilken typ av studie och hurdan intervju som görs har förstås en 

inverkan på hur manuset blir. Det viktigaste är att komma ihåg den röda tråden och 

att frågorna man ställer informanten eller informanterna anknyter till forskningens 

syfte. (Kvale & Brinkman, 2017.) Inför en intervju ska forskaren i förväg ha 

nedskrivna frågor. Det är dessa frågor som intervjun ska handla om. Som forskare får 

man inte påverka respondenten för mycket utan låta den som blir intervjuad svara 

fritt på de frågor som ställs. Då man som forskare ställer en fråga kan man aldrig veta 

med säkerhet vad man får för svar. Det kan emellanåt hända att de svar man får 

hamnar utanför ämnet, därför är det viktigt att då ställa följdfrågor som den 
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intervjuade kan svara på och på så vis få så tillförlitligt material som möjligt. (Holme 

& Solvang, 1997.) 

 

Det är också viktigt att den intervjuades åsikter och uppfattningar kommer fram så 

mycket som möjligt för att få ett trovärdigt resultat. Det betyder att forskaren inte får 

styra den som intervjuas för mycket, därför används inte vanliga frågeformulär i en 

kvalitativ intervju. Det är den som intervjuas som ska få styra intervjun och på detta 

sätt får resultatet mera tillförlitlighet eftersom forskaren inte har inverkat avsevärt.  

(Holme & Solvang, 1997.) 

 

För att få informanter till denna studie mejlade jag några stycken som jag hade fått 

tips om och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag 

förklarade avhandlingens syfte och bad dem att höra av sig tillbaka om de kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju. De som svarade att de ville ställa upp på en 

intervju tog jag vidare kontakt med och vi bestämde tid och plats för intervjun. Jag 

intervjuade alla mina fem informanter på olika dagar enligt hur de hade möjlighet att 

träffas för en intervju. Det kan vara till nytta att inte ha väldigt många informanter 

när man gör en kvalitativ intervju för risken är annars att stoffet blir för 

överväldigande och då kan det bli svårt att tyda. (Trost, 2010.)  

 

I den här studien är alla informanter finlandssvenskar och alla av dem har gått i en 

svenskspråkig skola i Finland. I studien har ändamålsenligt urval valts. Det valdes 

för att få bästa möjliga information utgående från informanter som passade bäst till 

detta forskningsprojekt. Genom att handplocka informanterna baserat på deras 

tillämplighet, kunnande och upplevelser inom ämnet görs det ett ändamålsenligt 

urval.  (Denscombe, 2018.) Man måste ta hänsyn till intervjuns genomförbarhet då 

man använder intervju som datainsamlingsmetod. Forskaren måste tänka på hur hens 

möjlighet är att få kontakt med de tänkbara respondenterna. Den mest förekommande 

typen av intervju är den personliga intervjun. Det är när forskaren och informanten 

bestämmer sig för att träffas vid en speciell tidpunkt och har ett möte tillsammans. 

Anledningen till att just den här metoden är den mest förekommande bland intervjuer 

är för att det är lätt att ordna, samt att de upplevelser och synvinklar som kommer 

fram vid intervjun kommer från endast en person: den som blir intervjuad. Ännu en 

sak som gör personliga intervjuer till den vanligaste metoden är att det förhållandevis 
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är lätt att granska. (Denscombe, 2018.) Intervjuerna har i ett senare skede 

transkriberats och gjorts till narrativa berättelser.   

 

 

4.4 Val av respondenter och undersökningens genomförande 

 

För att få informanterna till den här studien valde jag att höra mig för bland bekanta. 

De flesta var lärare som jag hörde av mig till. Jag berättade studiens syfte och bad 

dem att ge mig tips om de visste av någon som skulle passa in på kriterierna för att 

kunna vara med i undersökningen. Efter att jag fått en del tips började jag skriva ett 

mejl som jag sedan skickade ut till några utvalda och frågade om de kunde tänka sig 

att ställa upp på en intervju angående deras skolgång som dyslektiker. Fem av åtta 

svarade att de kan ställa upp på en intervju. Jag intervjuade fem människor som har 

dyslexi, jag hade färdigt några frågor som jag ställde och respondenterna fick svara 

fritt på frågorna, alla frågor handlade om deras skolgång, hur det har varit att gå i 

skola och ha dyslexi, har de fått stöd, hurdant stöd har de fått och har de upplevt att 

de fått olika stöd på olika stadier, lågstadium, högstadium, gymnasium eller 

yrkesskola. Utväljandet av medverkande till en intervjustudie görs med hänsyn till 

syftet för studien. (Henricson, 2012.) Efter att mailen skickats ut i februari 2018 och 

vilka informanterna som kunde vara med enligt kriterierna har bestämts, föreslogs 

det intervjutider och bestämdes träff vart efter det passade för informanterna. 

Intervjuerna skedde i olika kommuner och alla intervjuer skedde via 

sammanträffanden med informanterna enskilt. Alla intervjuer verkställdes mellan 

maj och september 2018 och alla intervjuer blev inspelade. Slutligen transkriberades 

intervjumaterialet.   

 

  

4.5 Analys av data 

 

Att man kan referera till sin analysprocess som forskare är viktigt för att förstärka 

grunderna till att man lyckats göra en sannolik tydning. Westlund (2009) beskriver 

att informationen och kontexten som lagras måste uppmärksammas i hermeneutiken. 
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Det finns ingen speciell mall med tanke på processen som skulle vara särskild för 

just hermeneutiken. Det är viktigt att den som forskar kan återge sin egen kunskap 

och intuitiv förståelse för sitt arbete, dessutom måste forskaren tänka på om den egna 

förståelsen för materialet kan ha effekt på hur forskaren tyder informationen. Att tyda 

informationen som informanterna berättat i den här avhandlingen har underlättats 

med kapitlet om de olika läroplanerna, eftersom läroplanen är skolans styrdokument 

och alla skolor ska följa läroplanens riktlinjer har det underlättat att alla informanters 

skolor har följt läroplaner. Därutöver har det gett perspektiv på att det inte riktigt 

fungerar som det borde fast skolorna följer läroplanerna, speciellt eftersom alla 

läroplaner beskriver vikten av rätt stödåtgärder för elever med inlärningssvårigheter 

och de flesta informanter ändå upplever att de inte fått rätt sorts stöd. Informanterna 

har inte gått grundskolan med den nya läroplanen. En del har ändrats till det bättre 

jämfört med den gamla läroplanen men det som både den gamla och den nya 

läroplanen har gemensamt är att stödåtgärder ska sättas in så fort som stödbehovet 

uppstår för en elev med inlärningssvårigheter. (Utbildningsstyrelsen, 2004; 

Utbildningsstyrelsen 2015.) 

 

Westlund (2009) beskriver också vikten av att lagra information som är tillgänglig 

för tydning. Därför ska man som forskare kringgå att ställa allt för utformade 

frågeställningar. Informanterna måste få plats att fundera på sina upplevelser och 

erfarenheter. Som forskare måste man kunna hantera informationen som ska tydas 

utan fördomar, annars kan risken bli att forskaren tyder informationen ur sitt eget 

perspektiv. Att hitta det huvudsakliga som respondenterna uttrycker och vill 

vidarebefordra samt att sammanställa dessa är något som forskaren borde eftertrakta. 

Innan forskaren presenterar sitt resultat måste hen undersöka att resultaten är 

trovärdiga i sitt sammanhang. 

      

Analysen av data satte igång när den här undersökningen kom till skedet att 

transkribera intervjuerna. Efteråt framställdes narrativa berättelser av texterna som 

transkriberats. Narrativ berättelse är en historia som forskaren har framställt av en 

intervju. Forskaren kan ta olika delar av intervjun och göra det till en enhetlig 

narrativ berättelse. (Kvale & Brinkmann, 2014.) Newby (2010) beskriver att narrativ 

analys bygger på meningar och språklig struktur och att den narrativa analysen har 

som utgångspunkt personen i frågas yttrande. Informationen kan tillämpas för 
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narrativ analys när den introducerar personliga aspekter. Meningen med narrativ 

analys är att det subjektiva yttrandet framläggs som bevis för åsikter, omdömen, 

intressen, prioriteringar samt förhållningssätt och synsätt på saker och ting. Från 

detta kan forskaren få en större uppfattning om respondenternas subjektiva 

upplevelser.    

 

Av det kvalitativa materialet som samlats in påbörjades den narrativa analysen med 

att lyssna på intervjuerna som spelats in under intervjutillfällen. Intervjuerna blev 

uppspelade för att få bli lyssnade på ännu en gång. Efter det analyserades texterna 

som blivit transkriberade grundligt. Därpå togs det huvudsakliga ut ur de texterna 

som blivit transkriberade som passade för syftet i avhandlingen, efter det uppdelades 

materialet i olika kategorier. Det blev fem narrativa berättelser av de fem 

transkriberade intervjuerna.   

 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

Metoden som jag har valt hjälper mig med att nå fram till mitt syfte som jag har i 

min magisteravhandling. Dessutom har metoden gett studien möjlighet till att ha en 

anpassbar utvecklingsgång där jag kunnat omarbeta frågorna steg för steg, vilket 

samtidigt har gynnat validiteten i studien. (Larsen, 2009.)  Reliabilitet, det vill säga 

tillförlitlighet, handlar om att ett test ska vara pålitligt och inte beröras av ödet, 

omgivningen eller liknande faktorer. Med reliabilitet anses det att det ska vara 

möjligt att göra om testet och att man då kommer fram till samma resultat. En 

forskare som gör en kvantitativ intervju har större möjligheter att komma fram till 

mera tillförlitliga resultat än vad en forskare som gör en kvalitativ intervju har. Det är 

förstås viktigt att intervjuerna läggs upp så att data som samlas in är så tillförlitligt 

och väsentligt som möjligt. (Trost, 2010.)  

 

Validitet, det vill säga trovärdighet, är ett mått på hur bra undersökningen uppmäter 

det som undersökningen har som mål att uppmäta. Med andra ord handlar det om hur 

bra resultaten ger svar på forskningsfrågorna samt hur bra de korresponderar med 

undersökningens syfte. (Fejes & Thornberg, 2009.) Trost (2010) beskriver att 
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validiteten i kvalitativa intervjuer och undersökningar kan vara problematisk. Den 

som forskar måste kunna bevisa att uppsamlat data har gjorts på ett trovärdigt sätt 

samt att undersökningens resultat är tillförlitliga. Den som forskar kan beskriva hur 

hon eller han har framfört frågorna och följdfrågorna. Det är även viktigt att den som 

forskar håller sig opartisk vid intervjuerna. Som forskare får man inte glömma bort 

den röda tråden, den är viktig för kontexten i den kvalitativa studien och bekräftar 

validiteten. Om insamlingen av data är bristfällig eller analysen av data är bristfällig 

kan det inverka på hur forskaren har klarat av att analysera det som forskaren tänkt 

analysera och då kan det inverka på undersökningens validitet. (Fejes & Thornberg, 

2009.) 

 

I den här studien är syftet att framställa hur unga vuxna med dyslexi upplevt sin 

skolgång. På grund av detta är undersökningens resultat situationsbundet. Resultaten 

ger en insikt i hur dyslektiska personer upplevt sin skolgång och hur viktigt det är för 

dessa personer att få rätt sorts stöd. Resultatet i undersökningen jämförs och 

diskuteras med tidigare forskning och teori. Meningen med studien är att få en 

bredare insikt i tidigare forskningsresultat samt att tillföra en bit till forskning som 

gjorts tidigare.  

 

Validiteten i forskningen anser jag är god eftersom den använda metoden passar in 

på forskningen och forskningens mål. Metoden passar in på forskningen eftersom 

studien nått det övergripande syftet, det har gjorts på ett tillförlitligt sätt med hjälp av 

metoden. Tolkningen av resultaten i studien är gjort på ett noggrant och värdefullt 

sätt så att man fått det mesta ut av resultaten. Slutsatserna i avhandlingen är 

genomtänkta och ger avhandlingen mera validitet. Eftersom det i studien har 

noggrant funderats och tänkts igenom de etiska aspekterna, metoden och utväljandet 

av litteratur förstärks tillförlitligheten i magisteravhandlingen. (Tivenius, 2015.)  

 

Med hjälp av att studien gör processen och metoden tydlig i avhandlingen ökar 

reliabiliteten. Forskning är både väsentlig och behövlig för alla människor, särskilt 

när forskningen ägnar sig åt frågor som gynnar personers hälsotillstånd och 

välbehag. (Nyberg, 2000.)   
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Ur ett forskningsetiskt perspektiv anser jag att min forskning är relevant och att det 

behövs mera forskning inom dyslexi, dyslektiska elevers upplevelser om sin 

skolgång och speciellt om stödet för dyslektiska elever. Det finns en hel del 

forskning som är gjord om dyslexi och vad dyslexi innebär men det finns inte lika 

mycket forskning av dyslektikernas egna upplevelser och erfarenheter av skolan och 

hur det är att studera med dyslexi. Eftersom dyslexi är den vanligaste 

inlärningssvårigheten i västvärlden, anser jag att min forskning är relevant för sin tid 

och speciellt för klasslärare. 

 

 

4.7 Forskningsetiska aspekter  

 

Forskaren ställs alltid inför olika krav för att en forskning ska godkännas och anses 

som en pålitlig och väl genomförd forskning. Som forskare måste du alltid kunna stå 

bakom ditt val av metod och kunna stå upp för din undersökning och jobbet som du 

har gjort. Vill man hålla en bra kvalitet på sin undersökning måste man kunna bevisa 

reliabiliteten i sin undersökning. För att respektera respondenters etiska rättigheter i 

undersökningar finns det tre grundregler som forskaren måste följa och de är 

sekretess, konsekvens och informerat medgivande. Sekretess innebär att 

respondenternas identitet hålls hemlig. Med informerat medgivande menas att 

respondenterna ska frivilligt vara med i undersökningen och att ingen får tvingas 

med. Respondenterna ska vara medvetna om undersökningens syfte och hur den är 

uppbyggd. Respondenterna ska också upplysas om vilka privilegium och risker det 

kan finnas med undersökningen.  

 

I den här avhandlingen har etiska aspekter uppmärksammats exempelvis via att alla 

intervjuer som transkriberats och alla inspelade intervjuer bevaras otillgängliga för 

utomstående personer. Respondenternas konfidentialitet har skyddats med hjälp av 

att namnen fingerats samt att alla orter och skolor som respondenterna nämnt i 

intervjuerna har raderats från de transkriberade berättelserna. Respondenterna har 

blivit upplysta om undersökningens syfte och metoden och de har beviljat ett 

godkännande. Eftersom respondenternas konfidentialitet har beaktats och skyddats 

har också konsekvenser undvikits i avhandlingen. 
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5 Resultat 

 

I det här kapitlet redogörs studiens resultat. Resultatredovisningens 

sammanställning presenteras först. Därpå presenteras studiens resultat från olika 

kategoriers utgångspunkter. Till sist sammanfattas resultaten. 

 

 

5.1 Redovisningens utformning 

 

I den här studien har det undersökts hur dyslektiska människor upplevt sin skolgång 

och hurdant stöd de har fått på de olika utbildningsstadierna. Fem stycken 

informanter har deltagit i studien, informanterna som blivit intervjuade är alla 

finlandssvenska. Intervjuerna är transkriberade och har blivit analyserade med en 

narrativ analys utgående från forskningsfrågorna och syftet i denna studie. I studien 

presenteras resultat som kommit fram via narrativ analys. Alla mina fem 

respondenter har fått fiktiva namn, Morgan, Robin, Jack, Clara och Minea för att 

underlätta läsningen av min pro gradu-avhandling samt för att ta i beaktande deras 

anonymitet. Citaten i texterna har ändrats till standardsvenska med tanke på 

konfidentialiteten samt för att göra det skrivna mera lättfattligt. Citaten i texterna är 

skrivna i kursiverad stil. För att främja läsningen och förståelsen samt analysen av de 

narrativa berättelserna kommer jag att presentera informanterna en åt gången. 

Därutöver har jag delat in berättelserna i olika kategorier.  

 

Kategorierna är: 

a) Upplevelser från skoltiden 

b) Upplevelser av stödet  

c) Variation på stödet på de olika stadierna 

d) Konklusion 
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5.2 Morgans berättelse 

 

Morgan har gått på en yrkesskola och är utbildad snickare. Han har haft svårt i 

skolan ända sedan lågstadiet. Läsningen har det varit jobbigast med, han kunde läsa 

texten flera gånger utan att förstå vad han läste. Det blev automatiskt en ond cirkel. 

Han blev efter i många ämnen och det blev jobbigt för honom att komma ikapp de 

andra eleverna.  

 

 

Upplevelser från skoltiden 

 

I lågstadiet fick han gå till specialläraren ungefär en gång i veckan, det var inte hela 

lågstadietiden, mest var det i årskurs 3 till 4.  Morgan upplever att läsa var svårast. 

Han kunde läsa samma text flera gånger men kom inte ihåg innebörden i texten, han 

anser att det ofta blev på det viset eftersom själva läsningen krävde all koncentration. 

Bokstäverna hoppade runt när han läste. Morgan kunde läsa en hel bok men när han 

hade läst boken färdigt hade han ingen aning om vad boken handlade om. När 

Morgan skrev något var det vanligt att bokstäver föll bort. Så är det ännu idag, fast 

han vet hur ordet ska stavas kan det falla bort bokstäver då han skriver texter. Det har 

underlättat att skriva på telefon och dator tack vare att det finns rättstavningsprogram 

som korrigerar orden ifall man stavar fel. Morgan kunde bra läsa ordet och tyckte att 

det lät och såg bra ut men då andra läste det och påpekade att det var en bokstav 

borta, först då märkte han själv det också. Han reagerade själv inte på att bokstäver 

hade fallit bort ur texten. Eftersom det tog länge och gick långsamt att läsa slutade 

det ofta med att han gissade orden istället för att försöka läsa orden. 

 

Morgan skulle helst velat få veta att han hade dyslexi tidigare. Hade jag fått 

diagnosen tidigare i livet hade jag säkert kunnat få rätt stöd och då kanske skolan 

inte skulle ha varit så jobbig. Morgan säger att det kan hända att han skulle ha kunnat 

ändra hela sitt liv om han tidigare skulle fått hjälp och stöd för att lära sig läsa och 

skriva. Morgans liv hade underlättats mycket och han tror att han skulle haft mera 

möjligheter i livet, kanske även haft lust att studera vidare. När jag frågar Morgan 
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om hans dyslexi har påverkat hans yrkesval svarar han nä, kanske lite. Om jag skulle 

haft det lättare i skolan kanske jag skulle studerat vidare. 

 

Morgan berättar om en upplevelse som han kommer ihåg från högstadiet. På en 

modersmålslektion skulle de ha högläsning radvis. Och när det kommer till Morgans 

tur säger läraren högt inför hela klassen ”jaa men Morgan vi hoppar väl över dig för 

du kan ju inte läsa”. Läraren ifråga särbehandlar eleven på ett negativt sätt. Morgan 

säger att han aldrig riktigt gillat lärare och att det är ca 1 av 10 lärare som tog hänsyn 

till honom och hans stödbehov.  9 av 10 lärare speciellt i högstadiet ville inte hjälpa 

Morgan och dumförklarade honom istället för att ge honom en chans.  Jag minns helt 

ärligt bara en lärare som förstod att jag inte var dum i huvudet. Han tog mig i 

försvar när alla andra lärare dumförklarade mig. Morgan upplever att han trots sina 

motgångar haft en bra kontakt med de andra eleverna och klasskompisarna. Han har 

alltid haft lätt att få vänner och har aldrig blivit retad eller känt sig utanför på grund 

av dyslexin.   

 

Morgan upplever sin skoltid både som positiv men också negativt. Tyvärr väger det 

negativa tyngre och det är ofta det han kommer ihåg när han tänker på sin skoltid. 

Men positivt är att vissa lärare ser det fina och kan uppmuntra på bästa sätt. Eftersom 

Morgan är duktig på praktiska saker, och haft det lättare i de praktiska ämnena minns 

han just de ämnena som mycket positiva. Enda tior han fick i betygen var i 

husligekonomi och i träslöjd, det hade han 10 i hela högstadiet. Då Morgan började 

på yrkesskola började direkt de allmänna ämnena gå dåligt men de praktiska gick 

bra. Morgan upplever att yrkesskola nog var rätt val för honom. Alla matematikprov 

och modersmålsprov, finska, engelska har han oftast fått underkänt i speciellt i 

högstadiet och i yrkesskolan. Jag har nog fuskat mig igenom skolan under alla år. 

Eftersom Morgan hade svårt med att bli godkänd i prov, blev det jobbigt för honom 

och hans självförtroende. Han upplever att matematik inte blev till någonting, han 

hade svårt med det. Morgan säger att nu så här i efterhand känner han att det nog 

skulle ha varit bra att lära sig läsa och skriva ordentligt, då skulle han kanske lärt sig 

flera språk än svenska. Det vore roligt om jag kunde något annat språk än svenska.   

 

 

Upplevelser av stödet 



Timonen Mia 

37 

 

 

Morgan känner att han har fått mest stöd i lågstadiet. Han fick gå till specialläraren 1 

gång i veckan. Men det var inte under hela lågstadietiden utan under en viss tid mest 

i åk 3-4. 

Han fick gå igenom uppgifterna noggrannare med specialläraren som hjälpte till med 

vissa uppgifter. Specialläraren läste upp uppgifterna och förklarade vad som skulle 

göras. Han upplever att han inte har fått stöd av klasslärarna och säger att det var 

ingen som riktigt tog hänsyn till hur svårt han egentligen hade det. Mamma hjälpte 

till hemifrån så mycket som hon kunde, läste högt ur boken inför prov och förhörde 

läxor muntligt. 

 

 

Variation på stödet på de olika stadierna 

 

Morgan upplever att det egentligen var först på yrkesskolan när han skulle ta körkort 

som någon verkligen insåg hur svårt han hade med läsningen. Han läste frågorna och 

svarade fel fast han visste det rätta svaret. Då läste en bilskollärare upp frågorna och 

då fick han svara på frågorna utan tid och muntligt och då klarade han det. Han 

svarade fel först på grund av att han läste frågorna och inte förstod frågan, han 

förstod helt enkelt inte vad han läste. Det var inte på grund av att han inte visste 

svaren till frågorna utan för att han inte kunde både koncentrera sig på innehållet i 

frågorna och att läsa samtidigt. Morgan anser nu så här i efterhand att han borde ha 

fått ta alla prov muntligt så kanske det hade gått bättre i skolan.   

 

 

Konklusion 

 

Morgan har haft det väldigt svårt i skolan och han har inte fått det stöd som han 

skulle ha behövt. Skolan har alltid känts som djävulens underverk för mig. Morgan 

säger själv att han har klarat sig i skolan endast för att han har varit närvarande på 

alla lektioner och då kunde inte lärarna underkänna honom i kurser fast han inte fick 

godkända prov. 
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5.3 Robins berättelse 

 

 

Robin är heltidsstuderande. Han har tagit studentexamen, från ett finlandssvenskt 

gymnasium i Finland. Han fick sin dyslexidiagnos relativt sent under sin skolgång 

och upplever att han gärna skulle fått diagnosen mycket tidigare eftersom det skulle 

ha underlättat mycket för honom, både personligen och i skolan.  

 

 

Upplevelser från skoltiden 

 

 Robin upplever inte att han fått tillräckligt med stöd eftersom han säger att dyslexin 

upptäckts så pass sent. Han upplever också att lärarna inte har gjort tillräckligt 

mycket för att hjälpa honom och säger att skolan valde att inte bry sig så mycket om 

det eftersom det var extra jobb för dem.  Robin säger att han gärna skulle ha tagit 

emot instuderingsfrågor innan prov för att det skulle ha underlättat läsningen till 

prov. Robin kände att han många gånger hellre valde att inte alls läsa på prov för att 

det var så mycket att läsa. Han säger att han haft den turen att lära sig väldigt bra 

genom att lyssna på lektionerna och vara närvarande och på detta vis har han ändå 

klarat skolgången. Robin tydliggör också att han vet att han säkert skulle haft bättre 

betyg om han skulle ha fått stöd i läsningen.  

 

Robin upplever att han inte haft problem med skolan från början men efter att han 

fick sitt intyg över läs- och skrivsvårigheter upplever han att det blev mera problem. 

Han kände som att skolan började behandla honom som att han skulle varit världens 

jobbigaste elev och ingen trodde att han någonsin skulle bli färdig, eftersom han hade 

så svårt i skolan.  Då jag ber informanten att berätta om positiva och/eller negativa 

upplevelser av att gå i skola och studera med dyslexi svarar han att han fått väldigt 

dålig respons från den tidigare skolan gällande läs- och skrivsvårigheter, därför har 

Robin valt att inte ens använda dyslexi-intyget på den nya skolan. Idag studerar 

Robin utan intyg och kämpar istället extra hårt med studierna. Han vill inte visa upp 

sitt intyg för att han är rädd att på nytt bli lika dåligt bemött som han blev i 

gymnasiet. Och eftersom jag har klarat mig så här långt tänker jag klara mig lite till. 
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Upplevelser av stödet 

 

Robin upplever att det lilla stöd som han fått under sin skolgång har varit alldeles för 

lite. Han skulle behövt stöd i många ämnen och fick nästan inget stöd alls. Han är 

besviken på sina lärare eftersom han anser att det var deras uppgift att hjälpa honom 

och framförallt se att han behöver extra stöd. Stödet han fått är att han någon enstaka 

gång fått vara med specialläraren och hen har hjälpt Robin med olika uppgifter. 

 

  

Variation på stödet på de olika stadierna 

 

Eftersom stödet nästan inte existerat för Robin har ju inte heller variationen funnits i 

den mån som den borde ha funnits. Det lilla stöd som han har fått av specialläraren 

då hen har förklarat hur han ska räkna vissa matematikuppgifter eller läst upp och 

förklarat hur han ska göra uppgifter i modersmål har inte varit i närheten på 

stödmängden som han egentligen skulle ha behövt få. 

 

 

Konklusion 

 

Robin har haft det extremt tungt och svårt i skolan. Dyslexin har inte gjort hans 

skolgång till någon dans på rosor, utan han har fått kämpa och kämpa för att klara av 

alla kurser och prov som han haft. Robin får fortfarande idag kämpa med studierna 

och säger att han själv lärt sig olika metoder och knep på vad som fungerar bäst för 

honom för att han ska lyckas med studierna. 

 

 

5.4 Claras berättelse 
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Clara har gått på en yrkesskola och studerat till närvårdare. Först när hon började 

årskurs 3 märkte lärarna hennes läs- och skrivsvårigheter. Clara studerar till 

ämneslärare. 

 

 

Upplevelser från skoltiden 

 

Clara har fått extra stöd efter årskurs 3. Hon upplever att hon fått mest hjälp vid 

provtillfällen. Till proven fick hon instuderingsfrågor. Lärare har också tagit hänsyn 

till hennes läs- och skrivsvårigheter på så vis att hon inte har behövt läsa lika långa 

texter som de andra eleverna i klassen. Hon har också fått skriva kortare uppgifter än 

de andra. Clara har haft IP i några ämnen, för det mesta i språkämnen. Vilket hon är 

tacksam för idag eftersom hon anser att just de ämnena skulle ha blivit lite för 

överväldigande.  

 

Clara upplever att det för det mesta har gått ganska bra i skolan för henne. Men hon 

säger också att hon tyvärr har blivit mobbad eftersom hon har varit ganska svag i 

läsningen. Speciellt i högläsningssituationer har hon fått fula kommentarer och de 

andra eleverna har varit elaka mot henne. Så länge hon fått läsa tyst för sig själv har 

det gått bra men eftersom hon fått dåliga upplevelser av högläsning hatar hon ännu 

idag att läsa högt. Annars upplever Clara nog att hennes kontakt till skolan och 

lärarna har varit relativt bra, hon säger att det nog är tack vare hennes föräldrar 

eftersom de alltid varit väldigt måna om att ha kontakt till skolan gällande hennes 

skolgång.  Jag är glad över att mina föräldrar alltid har brytt sig väldigt mycket om 

att jag skall få den hjälp jag behöver.  

 

 

Upplevelser av stödet 

 

Clara upplever att hon är helt nöjd med stödet som hon har fått. Men hon säger också 

att stödet som hon fick tyvärr varierade väldigt mycket från lärare till lärare. Jag 

hade rätt att få instuderingsfrågor i alla läsämnen men det fanns alltid någon lärare 

som inte orkade skriva instuderingsfrågor. Clara upplever att hon fram till årskurs 3 

inte fått något stöd alls, hon säger att lärarna bara trodde att hon var lite busig och det 



Timonen Mia 

41 

 

var därför hon inte lärde sig allting. Men sedan efter årskurs 3 bytte Clara skola och 

där satte de in fulla resurser för att hon skulle hinna ifatt alla andra elever. Då fick 

hon extra hjälp i allting.  

 

Då Clara kom till årskurs 6 hade hon kommit ifatt relativt bra. Under årskurs 4–6 

gick Clara till specialläraren några lektioner i veckan för att få extra hjälp. Dessutom 

gav lärarna henne kortare texter att läsa än vad de andra eleverna fick.  Under årskurs 

7–9 upplevde Clara att hon främst fick extra stöd i språken, hon gick till en så kallad 

flex-klass för att läsa språken. Men de övriga ämnena klarade hon relativt bra, en del 

lärare gav henne ljudböcker ibland och en del instuderingsfrågor så att hon skulle ha 

det lite lättare. Under yrkesskolan läste Clara samma läroplan som de andra på 

klassen. På sin Ipad fick hon använda sig av ett program som läste upp PowerPoint 

och texter så att hon skulle ha det lättare men annars hade hon helt vanlig skolgång.   

 

 

Variation på stödet på de olika stadierna 

 

Clara har alltså fått använda sig av olika hjälpmedel som instuderingsfrågor, 

ljudböcker och ett program till Ipaden som läser upp texter. Clara upplever att hennes 

kontakt till skolan har varit riktigt bra, framförallt har det varit hennes föräldrar som 

haft kontakt med skolan gällande hennes skolgång. Clara säger att hennes föräldrar 

alltid har brytt sig väldigt mycket om att hon skall få den hjälp som hon behöver. 

 

 

Konklusion 

 

Claras skolgång har varit jobbig på grund av dyslexin, hon har blivit mobbad och 

retad nästan hela sin skoltid. Men hon anser också att skolan har gett henne många 

upplevelser och lärdomar som hon inte skulle byta bort. Fast hon haft det jobbigt har 

hon ändå lärt sig att stå på sig och fått lite skinn på näsan. 
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5.5 Jacks berättelse 

 

 

Jack är utbildad elektriker. Han har studerat på en yrkesskola, utbildningen han gick 

tog tre år. Idag jobbar Jack som elektriker. Han har haft det svårt i skolan och har 

redan i lågstadiet fått sin diagnos. Han hade svårt att hänga med i studietakten och 

märkte fort att han blev trött när han skulle läsa. 

 

 

Upplevelser från skoltiden 

 

Han minns att han redan då i början av lågstadiet fick springa på olika tester och göra 

olika uppgifter för att de skulle få veta om han hade dyslexi eller inte. I årskurs 2 fick 

han en individuell plan och har följt den hela lågstadietiden. Läsningen var absolut 

det svåraste för honom. Han läste och läste men det gick så långsamt, alla andra hann 

alltid bli färdiga före honom. Redan i ett tidigt skede märkte hans föräldrar att det var 

något som inte riktigt stämde, han fick sitta länge och spenderade många timmar på 

sina läxor. I början trodde alla bara att jag var lite slö på att läsa och att det nog 

skulle bli bättre bara jag övade. Men tiden gick och det blev inte bättre eller lättare 

för honom att läsa. Då Jack gick i årskurs 1 hade han svårt med att säga r. Han fick 

gå till specialläraren och öva på det några gånger i veckan, han vet inte säkert men 

tror att det var början till att han alltid har upplevt skolan som jobbig. Redan från 

början var det något som han inte kunde säga rätt och måste öva på, den onda cirkeln 

började här och har fortsatt resten av skolgången. Den individuella planen gjorde att 

han fick vara med specialläraren ganska ofta och han kände sig lite utanför då han 

inte fick vara med resten av klassen på alla lektioner. Men ibland var de flera elever 

hos specialläraren och de gillade han bättre. Det kändes mer som att man inte var så 

utanför då.   

 

Som elev var Jack inte den som står ut, han var en lugn och snäll elev som de flesta 

lärare tyckte bra om. Han var lite tillbakadragen och blyg. Detta blev lättare ju längre 

han gått i skolan och då han lärde känna sina klasskamrater bättre. Han har aldrig 

blivit mobbad för att han har läs- och skrivsvårigheter, det är han väldigt glad för 
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idag. Alla andra elever i hans klass har alltid accepterat honom för den han är.  Ju 

äldre han blev och ju mera skolan krävde och ju fler läxorna blev, desto jobbigare 

blev det för Jack. Hans läsning var fortfarande inte bra och han behövde lägga ner 

mycket tid på läxorna, då alla hans kompisar sprang till fotbollsplanen för att spela 

fotboll fick han sitta hemma med läxorna. Detta gjorde honom ofta ledsen, han kände 

sig dum och förstod inte varför det tar så mycket längre för honom att läsa en text 

och göra läxorna än vad det gjorde för alla andra. Hans mamma har varit ett stort 

stöd för honom. Utan mamma hade jag nog fått gå om flera klasser i lågstadiet, hon 

hjälpte mig med allt. Såg till att jag gjort läxorna och hjälpte mig alltid att läsa till 

proven. Hon läste högt för mig och förhörde mig sedan på texten. Det är nog tack 

vare min mamma som det gått så bra för mig som det ändå har gjort. Jo visst mina 

lärare hjälpte mig också men mamma hjälpte mig alla dagar. Hon pushade och 

peppade mig när jag var som mest omotiverad och ledsen.  

 

Jack skulle ha behövt gå om en klass i lågstadiet men eftersom han kämpade hårt 

bestämde sig lärarna för att han inte behövde göra det och det är han glad för idag. 

Stödet från klasskompisarna har också underlättat hans skolgång. Ibland var någon 

snäll och skrev ner läxorna till honom i häftet om inte läraren hann göra det. Jag 

minns min tid från lågstadiet som jobbig men också rolig. Jag gick ut lågstadiet med 

helt hyfsat betyg. 

 

I högstadiet blev det tvära kast eftersom stödet från lärarna inte var det samma och 

varje lektion var det en ny lärare som höll lektionen. Här blev det ännu svårare för 

honom att hänga med på lektionerna. Det var så mycket text som skulle läsas hela 

tiden så flera gånger då lektionen var slut så hade jag ingen aning om vad texten vi 

skulle läsa handlade om. Jack fick gå till specialläraren och eftersom han hade haft 

IP i lågstadiet tog högstadiet ändå detta i beaktande och han fick mera tid på sig att 

skriva prov. Proven skrev jag ofta tillsammans med specialläraren, hon läste 

frågorna för mig och jag svarade muntligt till henne. I högstadiet hade Jack bäst 

betyg i de kreativa ämnena. Speciellt slöjd och gymnastik tyckte han var roliga och 

han var duktig på båda. Jack upplever att det var viktigt för honom att få känna sig 

duktig i skolan, det var kul för honom att få briljera lite i gymnastik och träslöjd. 

Hans motivation höjdes också då han fick känna att han inte behövde ha hjälp hela 

tiden utan att det fanns ämnen som han klarade av på egen hand. 
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Upplevelser av stödet 

  

Jack upplever att han fått stöd i skolan redan från lågstadiet. Det är också där han har 

fått mest stöd, eftersom han hade en IP upplever han att alla lärare har gett det stöd 

han behöver. Mest stöd har han fått från specialläraren. Stödet Jack har fått har 

varierat lite, han har fått stöd via dator och olika program, samt mera tid att göra 

uppgifter och speciellt med prov. Då har han alltid fått mera tid på sig att göra provet 

och ofta gjorde han provet tillsammans med specialläraren. I högstadiet var stödet 

betydligt mindre och det var mera upp till honom själv om han skulle klara av sina 

uppgifter eller inte. Men de flesta prov fick han göra med specialläraren och det är 

han glad för. Till vissa prov fick han mindre sidor text att läsa än de andra eleverna. I 

yrkesskolan har stödet varit nästintill obefintligt. Han upplevde inte att han behövde 

stöd på samma sätt som tidigare för i de praktiska ämnena gick det bra för honom. 

De allmänna ämnen gick också helt bra men han fick förstås lägga mera tid på sina 

skoluppgifter och att läsa till prov än vad hans klasskompisar fick göra. Men han 

upplevde yrkesskolan som befriande eftersom det var helt annorlunda att få vara på 

de praktiska lektionerna än att bara sitta och läsa eller räkna som det tidigare varit i 

lågstadiet och högstadiet. 

 

 

Variation på stödet på de olika stadierna 

 

Jack minns inte att variationen på stödet har varit så stort, mest stöd har han alltid fått 

av en speciallärare. Men lärarna som han haft lågstadiet har nog gett stöd på så vis att 

de har gjort enklare uppgifter till honom och om de haft inlämningsuppgifter så har 

han inte behövt göra lika många uppgifter. Samt att han också ibland har fått kortare 

läse läxa. På högstadiet upplevde han inte att alla lärare kanske gav det bästa stöd 

som dom kunde göra men hos specialläraren fick han göra uppgifter i lugn och ro 

och de flesta prov gjorde han med specialläraren. Då han började yrkesskolan kände 

han att han inte behövde stöd på samma sätt från lärarna för det var ju mycket friare. 

Men han fick sätta ner mycket av sin egen tid på läxorna, speciellt finskan säger han.  
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Konklusion 

 

Jack har haft det jobbig under hela sin skolgång på grund av dyslexin. Han har fått 

mycket stöd redan i början av lågstadiet men beskriver sin skoltid som extremt tung. 

Han hade svårt i alla ämnen där man läser, vilket han upplever är nästan alla ämnen. 

Han är glad över att han fått sin diagnos så tidigt som han fick den och att 

stödåtgärder sattes in så fort som möjligt. Han ser tillbaka på sin skoltid med både 

glädje och lite frustration över hur jobbigt det är att gå i skola och ha dyslexi. 

 

 

5.6 Mineas berättelse  

 

Minea har gått på gymnasiet och tagit studenten. Nu studerar hon till ämneslärare. 

Hon har alltid haft svårt med stavningen och det var ofta mycket röda streck när 

läraren hade rättat en uppsats. Men hon har alltid försökt att ha en positiv inställning 

till skolan. Hon tror att det har hjälpt henne mycket för att inte bara ge upp och ta den 

enkla vägen. Hon har alltid haft fritidsintressen som också har motiverat henne och 

pushat henne när det har varit som svårast. 

 

 

Upplevelser från skoltiden 

 

I lågstadiet fick Minea vara några gånger med specialläraren men hon förstod inte 

riktigt varför hon var där. Det var ett gäng elever som blev utplockade och fick vara 

med specialläraren men de visste inte varför de var där. De gjorde lite olika uppgifter 

på dator med bokstäver och ord. I lågstadiet byttes specialläraren flera gånger i 

skolan. Minea upplever att eftersom specialläraren byttes ofta hade hon aldrig något 

stort förtroende för specialläraren. Ungefär några gånger i halvåret gick jag till 

specialläraren. De få gångerna hon fick gå till specialläraren sa specialläraren bara 

att de kartlägger elever i behov av stöd och därför ska de göra dessa olika test.  

Minea berättar att hon tror det gick fel redan från början då hon började lågstadiet, de 

var 27 elever i årskurs ett och hade en lärare som inte var behörig lärare. Skolans 
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speciallärare hade just gått i pension. Eftersom specialläraren byttes ofta i skolan 

slutade det med att hon lite föll mellan stolarna och ingen riktigt hade koll på hennes 

svårigheter. Minea upplever ändå att hon haft det ganska lätt i skolan och tycker att 

skolan har varit rolig ända fram tills årskurs 4 då engelskan började. Jag hade så 

svårt att lära mig engelska och tyckte att det var jättejobbigt. Minea har en släkting 

som är klasslärare och det var först när hon började säga att Minea kanske skulle 

behöva få göra tester och se om hon har dyslexi som hennes egna föräldrar och lärare 

började märka att det kanske låg något bakom det som hennes släkting sa. 

 

 

Upplevelser av stödet  

 

Minea upplever att hon fått mest stöd på gymnasiet och framför allt med 

studentskrivningarna. Hon upplever också att hon inte fått extra stöd i lågstadiet eller 

högstadiet men säger att det kan bero på att hon kanske inte var villig att ta emot 

extra stöd heller. I gymnasiet sökte Minea aktivt själv efter att få stöd. I slutet av 

högstadiet sökte hon också själv aktivt stöd speciellt i språken. Hon fick lite 

stödlektioner av engelskaläraren. Tyvärr upplever inte Minea att det var till stor hjälp 

sist och slutligen. 

 

I högstadiet hade jag speciellt svårt med engelskan och att hinna läsa in allt till 

proven var knepigt. Jag ville få bättre vitsord i engelska så jag frågade om jag kunde 

få lite stödundervisning, speciellt hade jag svårt med stavningen hur man stavar ord 

på engelska är ännu idag svårt. Minea upplever att engelskaläraren som gav henne 

stöd fokuserade på fel saker. Hon fick bara hjälp med att böja ord och inte själva 

stavningen. Jag började läsa till prov två veckor innan provet och ändå fick jag bara 

7. Det var jobbigt för jag blev så besviken på mig själv varje gång. Minea hade också 

svårt med finska men det var lättare än engelska. Stödet från föräldrarna har aldrig 

riktigt funnits där, speciellt inte med läxor. 

 

  

Variation på stödet på de olika stadierna 

 

I lågstadiet fick jag endast lite stöd av specialläraren, jag fick aldrig något extra stöd 
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av klasslärarna. I högstadiet anser Minea att hon fick mest stöd av språklärarna för 

det var främst i språkämnena som hon hade det svårt. Minea hade speciellt 

svårigheter med stavning. Minea upplever att hon alltid själv har fått be om hjälp och 

stöd och att ingen har erbjudit det direkt till henne. Andra året i gymnasiet gjorde 

Minea ett allmänt läs- och skrivsvårighetstest där de upptäckte att hon hade stora 

svårigheter med stavning. Testet visade också att Minea inte alls hade lika stora 

svårigheter med läsning som hon hade med stavning. 

 

 

Konklusion 

 

Mineas skolgång har varit problematisk. Hon anser att det till stor del beror på att 

hon fick sin diagnos så pass sent. Skulle hon fått sin diagnos tidigare skulle hon 

också kunnat få mera stöd och rätt slags stödåtgärder redan i lågstadiet. Minea önskar 

att hon inte hade fallit mellan stolarna så att hon redan i början på lågstadiet skulle 

fått det stöd som hon behövt. 

 

 

5.7 Resultatsammanfattning 

 

Studiens informanter är alla finlandssvenska och har gått i svenska skolor i Finland. 

Informanterna beskriver alla att de haft svårt med både läsning och skrivning i 

skolan. De flesta har ännu svårigheter med både läsning och stavning i dagens läge 

men de säger ändå alla att det har blivit lättare med åren och de flesta tycker att de 

har utvecklats och läsningen och skrivningen bara blir bättre och bättre. 

Dyslexidiagnosen har informanterna fått i olika åldrar. De flesta fick sin diagnos i 

lågstadiet men några fick den i ett senare skede i livet. En av forskningsfrågorna i 

avhandlingen handlar om hur elever med dyslexi upplever sin skolgång och att alla 

informanter haft det svårt i skolan kommer inte direkt som någon överraskning, 

informanterna upplever alla att skolan varit en jobbig tid för dem. Att gå i skola och 

ha dyslexi är inte lätt, speciellt inte om man inte får rätt stöd.   
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Alla informanter är ense om att det är väldigt viktigt att få in stödåtgärderna så fort 

som stödbehovet uppstår. De upplever också att lärare har ett stort ansvar för att se 

till så inte elever med dyslexi faller mellan stolarna och att de faktiskt erbjuder 

eleverna allt stöd som de kan få, både i undervisningen, under lektionen, i 

provsituationer och med läxor. Här kommer forskningsfrågan som handlar om 

hurdant stöd elever med dyslexi fått under de olika utbildningstadierna in. 

Informanterna upplever att stödet är väldigt viktigt och speciellt viktigt är det att 

stödet ska ges direkt då behovet uppstår. Fyra av fem informanter ser enbart positivt 

på att ha fått dyslexidiagnosen. De tycker att diagnosen har hjälpt dem både 

personligen och i skolan och i det vardagliga livet. Innan diagnosen har alla 

informanter i något skede känt att de känner sig dumma eller att det är något fel på 

dem. Två av fem informanter beskriver att de blivit retade för sina läs- och 

skrivsvårigheter. En av fem informanter upplever att dyslexidiagnosen endast varit 

till besvär och han upplever att han inte fått det lättare efter diagnosen utan snarare 

tvärtom, speciellt i skolan upplevde han sig utanför och att lärarna inte tog till sig 

hans diagnos på ett positivt sätt. 

 

De flesta informanterna gillade mest skolans praktiska ämnen. Där behövde de inte 

skriva eller läsa så mycket utan där de fick vara kreativa och jobba med händerna. 

Ämnena som informanterna beskrev som svåra under sin skoltid var alla 

språkämnena, finska, engelska och modersmål samt matematik. Men även geografi, 

biologi och historia har informanterna beskrivit som svåra. Fyra av fem informanter 

har haft det svårast med läsningen medan endast en av fem informanter beskriver att 

stavningen varit det som hon haft mest problem med och upplever att det har varit 

det som varit svårt. 
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6 Diskussion 

 

Metoden och studiens utförande avhandlas granskande i det här kapitlet, här jämförs 

och diskuteras också resultaten med tidigare forskning. Förslag på fortsatt forskning 

ges avslutningsvis.  

 

  

6.1 Metoddiskussion 

 

Kvalitativ metod har valts för att utföra den här studien, forskningsfrågorna och 

syftet i studien har påverkat valet av metoden. Det genomgripande syftet i 

avhandlingen är att ta reda på hur personer med dyslexi har upplevt sin skolgång 

ända från lågstadiet till gymnasiet eller yrkesskolan. Den empiriska studien har 

sporrats av hermeneutisk forskningsansats huvudsakligen från misstankens 

hermeneutik. Misstankens hermeneutik handlar om att ett fenomen återger 

respondenternas erfarenheter och uppfattningar av fenomenet. (Westlund, 2009.) 

 

Respondenterna som valdes till undersökningen valdes genom ett ändamålsenligt 

urval. I studien har de tre etiska principerna, sekretess, konsekvenser och informerat 

medgivande uppfyllts eftersom respondenterna fått information om syftet i studien 

och tillämpning av materialet som insamlats. Respondenterna har alla medverkat i 

undersökningen frivilligt. Eftersom namn och platser tagits bort eller ändrats till 

fiktiva har konfidentialiteten bevarats samt eftersom respondenters dialektala 

yttranden har omformats till standardsvenska i de narrativa berättelserna.    

 

Kvalitativ intervju har tillämpats som datainsamlingsmetod i den här studien. Fem 

personer blev intervjuade under sommaren och hösten 2018. Alla fem intervjuer 

gjordes via enskilda möten. Intervjuerna blev alla inspelade. Intervjuerna som 

gjordes var semistrukturerade, det vill säga att frågorna är bestämda i förhand och 

alla informanter ställs samma frågor i ordningsföljd. Intervjuaren väljer sedan 

följdfrågor utifrån det som informanten berättar. Det betyder att alla informanter får 
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samma huvudfrågor som sedan redogörs lika och på så vis får forskaren 

bedömningsunderlag. Eftersom följdfrågorna ställs utgående från informantens 

berättelse struktureras också intervjun enligt informanternas svar.  

 

Det positiva med en semistrukturerad intervju är att intervjuaren ofta får informanten 

att känna sig lugn och säker och intervjun upplevs sällan som en utfrågning utan 

mera som en konversation mellan två individer. Informanter upplever ändå intervjun 

som saklig och professionell tack vare den röda tråden som håller genom hela 

intervjun. 

 

Det negativa med semistrukturerad intervju är att den som intervjuar hela tiden måste 

hålla koll på informantens erfarenheter och upplevelser för att kunna få reda på mera 

under intervjuns gång och att hålla sig till ämnet kan ibland upplevas som svårt om 

informanten gärna berättar om allt och lite till. Då måste man som intervjuare 

försöka komma tillbaka till det som är relevant för undersökningen och för att få det 

mesta ut av intervjun. (Alvesson, 2011.) 

 

Narrativ analys är analysmetoden som tillämpats i den här studien. Narrativa 

analysens hinder är att inflytandet vanligen undervärderas, speciellt när en berättelse 

berättas igen och potentiella slutledningar kan dras ur berättelserna kan de 

övervärderas.(Flick, 2006.) Narrativ analys handlar om personers subjektiva 

yttranden och narrativa analysens fakta kan tillämpas för att introducera personliga 

perspektiv. (Newby, 2010.) 

 

I den här studien har transkribering av alla intervjuer gjorts vilket höjer 

trovärdigheten i avhandlingen. Syftet med studien är att ta reda på hur unga vuxna 

med dyslexi har upplevt sin skolgång. Resultaten i studien kan kopplas till tidigare 

forskningsresultat. I resultatdiskussionen sammanställs resultaten som kommit fram i 

undersökningen och de jämförs med tidigare forskning. 

  

Metoden jag valt är kvalitativ metod men jag kunde också valt kvantitativ metod och 

istället skickat enkäter till fler informanter och på så vis fått mera informanter om 

unga vuxna och deras upplevelser av sin skolgång. Larsson (1994) beskriver att 

kvalitativa undersökningar inte kan ge allmän användning till en hel befolkning, men 
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den kan ta fram relevans mellan pågående forskning och forskning som gjorts 

tidigare. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att forska i hur unga vuxna med dyslexi upplevt sin skolgång 

och hur de har upplevt stödet i skolan. Anser de att de har fått tillräckligt med stöd 

och rätt sorts stöd i skolan. Motsvarigheter och skillnader av berättelserna framställs 

här i resultatdiskussionen.  

 

Den här studiens resultat tyder på att alla som deltagit i undersökningen någon gång 

under sin skoltid upplevt den som jobbig och svår. Två av fem informanter känner 

också att de blivit retade i skolan och att det lett till att de har mått psykiskt dåligt. 

Dyslexi och försvagad psykisk hälsa har visats gå hand i hand i tidigare forskning. 

Riddick m.fl. (1999) beskriver att det kan ha att göra med dyslexins påverkan på 

personers självförtroende. Dessa två informanter har också känt sig utanför ibland 

och anser att det kan ha att göra med deras dyslexi. En av informanterna upplever 

också att han blivit mobbad i skolan på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. 

Forskning har tidigare visat på att läs- och skrivsvårigheter kan inverka negativt i 

sociala sammanhang. (Fouganthine, 2012; Ingesson, 2007.) 

 

Flera av informanterna upplever också att de ibland har känt sig dumma och att något 

skulle vara fel på dem för att de inte kunnat prestera på samma nivå som sina 

klasskompisar. Vissa informanter har upplevt detta mer än andra.  Att känna sig 

sämre än andra då man har läs- och skrivsvårigheter överenstämmer med tidigare 

forskningsresultat. (Ingesson, 2007.) Informanterna i studien upplever att lärarna 

kunde ha varit till större hjälp och borde ha vetat hur de skulle ha gett rätt 

stödåtgärder. Vissa av informanterna upplevde att lärarna inte tog hänsyn till dem 

och alla informanter upplever att de har fått för lite stöd. De skulle behövt få mera 

stödundervisning och stödåtgärderna borde ha varit bredare. I tidigare forskning har 

också andra informanter upplevt samma saker att deras lärare inte sett dem fast de 

borde ha gjort det. (Hellendoorn & Ruijssenaar, 2000.) Det här kommer också fram i 
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den här undersökningen. Flera av informanterna som blev intervjuade upplever att de 

aldrig riktigt lärt sig någon strategi som skulle underlätta för dem i skolan och med 

läxorna, utom endast hårt arbete och att sätta ner mycket tid på både studierna och 

läxorna har gjort att de klarat sig i skolan. 

 

Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ska elever med 

läs- och skrivsvårigheter få stödåtgärder så fort som behovet uppstår. 

(Utbildningsstyrelsen, 2015).   Några av informanterna i undersökningen upplever att 

de inte har fått stöd så tidigt som de skulle ha behövt få det.  Då kan man ju fundera 

om detta kan bero på att alla informanter gått i skola när de tidigare läroplanerna har 

varit i kraft. Men en viktig punkt i kapitlet undervisning av elever i behov av särskilt 

stöd i läroplanen från 2004 är att elever med inlärningssvårigheter har rätt att få stöd 

via olika stödformer. Det lyfts också fram att inlärningssvårigheterna hos elever 

gärna ska upptäckas i så tidigt skede som möjligt för att de rätta stödåtgärderna ska 

kunna påbörjas. Inlärningssvårigheterna behöver upptäckas i god tid speciellt för att 

undvika de negativa följder som kan påverka elevers utveckling. 

(Utbildningsstyrelsen, 2004.)  

 

Fyra av fem informanter ser positivt på sin dyslexidiagnos. Dessa fyra upplever att 

det blev lättare när de fick sin diagnos och de fick ett svar på varför de hade 

svårigheter med läsning och skrivning. Medan en av fem informanter upplevde att 

allting blev svårare efter att han fått sin dyslexidiagnos. Han upplever att lärarna 

började se ner på honom och att de ansåg att han var en jobbig elev som behövde 

stöd vilket bara gav dem extra arbete. I tidigare forskning har man kommit fram till 

att det kan vara en lättnad att få sin diagnos så man får veta svart på vitt att man inte 

är dummare än andra utan att det var dyslexin som gjorde att man hade läs- och 

skrivsvårigheter och inte klarade av att prestera på samma nivå som sina 

klasskompisar. (Nilsson, 2014.)  

 

Tre av fem informanter hade velat få sin dyslexidiagnos tidigare i livet. De upplever 

att de skulle ha hjälpt dem både personligen och i skolan om de fått sina diagnoser 

tidigare. En av informanterna upplever att han fick sin diagnos så tidigt som han 

kunde få den och tycker att det har varit till stor fördel för honom. En av 

informanterna skulle helst inte alls ha fått sin diagnos eftersom han upplever att det 



Timonen Mia 

53 

 

bara har blivit svårare för honom efter att han fick sin diagnos. Elevers 

självförtroende kan ta stryk om de blir framhållna som annorlunda än de andra i 

klassen. Vissa elever upplever att det inte är så viktigt att klara sig bra i skolan så 

länge som de får uppmärksamheten av sina vänner och får vara kvar i 

umgängeskretsen. (Singer, 2008.) 

 

Två av fem informanter som var med i undersökningen valde att studera till studenter 

och gå gymnasiet efter årskurs nio. Tre av fem informanter valde att gå en 

yrkesutbildning på yrkesskola. Det är vanligt att dyslektiska personer ofta väljer 

praktiska studier som exempelvis yrkesskolor, det har tidigare forskning visat. 

(Fouganthine, 2012.)   

  

Informanterna i studien har alla någon gång under sin skoltid upplevt att de är svaga 

på att läsa och stava. Informanterna upplever dock att läsningen förbättrats i alla fall 

lite med åren. De flesta informanter upplever än idag att det är problematiskt att läsa 

fort och samtidigt uppfatta vad texten handlar om. Av informanterna var det tre som 

upplever att de blev bemötta av sina lärare som svaga elever. Att dyslektiska elever 

anses av lärare vara på en sämre nivå inom koncentrationsförmåga, motivation och 

självsäkerhet är något som stöds av tidigare forskning. (Fouganthine, 2012.)   

 

Fem av fem informanter beskrev att de tyckte bäst om de praktiska ämnena i skolan. 

Det beror på att i de praktiska ämnena behövde de inte läsa och skriva lika mycket 

som i de andra ämnena. De fick känna sig motiverade och uppleva att de var 

skickliga på de praktiska ämnena. I tidigare forskning som gjorts av Swalander 

(2009) har man kommit fram till att motivationen har förknippats med 

självuppfattning och självförtroende vilket antyder att en persons motivation ofta 

påverkas av dyslexin. 

 

 

6.3 Konklusion 

 

Resultaten i studien tyder på att gå i skola och ha dyslexi inte är lätt och att alla 

informanter i något skede har haft det svårt i skolan. Eftersom dyslexi är individuellt 
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för alla kommer det också fram i den här studien att beroende på hur dyslexin tar sig 

uttryck hos just personen i fråga, så har informanterna haft svårigheter med lite olika 

färdigheter. Vissa har haft det mycket svårare i skolan än andra. Att upptäcka 

dyslexin så tidigt som möjligt är något som alla informanter upplever som viktigt.   

 

I studien kommer det också fram att stödet som ges i skolan är av stor vikt för elever 

med dyslexi. Väsentligt i studien är också att stödet eleverna får i skolan borde vara 

anpassat enligt individen och individens behov. Det lyfts också fram att få 

dyslexidiagnosen påverkar både självförtroendet och den psykiska hälsan positivt 

och att dyslektiker anser att det är en stor lättnad att få veta varför de har svårigheter. 

Detta kommer också fram i den här undersökningens resultat. Flera av informanterna 

i studien har upplevt en låg självkänsla och haft ett dåligt självförtroende och ibland 

känt sig dumma och sämre än sina klasskompisar, exempelvis när de inte kunnat 

prestera på samma nivå som de andra eleverna i klassen. Det har dragit ner på 

informanternas självkänsla och självförtroende, speciellt innan de har fått sin 

dyslexidiagnos när de inte har vetat varför de inte klarar av att prestera på samma 

nivå som de andra eleverna i klassen. 

 

Vikten av hur stödet byggs upp är också något som kommer fram i den här studiens 

resultat. Stödet ska vara innehållsrikt och anpassas enligt individens egna behov. 

Mera inlärningsstrategier är något som informanterna uppmärksammade att skulle 

behövas. Det lyfts okcså fram att få instuderingsfrågor och att få göra sina prov 

muntligt är stödåtgärder som informanterna hade nytta av. Således vore det 

betydelsefullt att fundera på hur stödet planeras och arrangeras för att eleverna ska få 

kunskap på bästa möjliga sätt.  

 

Resultaten från den här studien kan kopplas ihop med tidigare forskningsresultat 

inom detta ämne. Men det går inte att dra allmänna slutsatser på grund av att studien 

utgår från endast fem kvalitativa intervjuer. Studien redogör för hur de individuella 

personerna som verkat som informanter i undersökningen framställer sin skolgång i 

de olika stadierna, lågstadiet, högstadiet och gymnasium eller yrkesskola. Den här 

studien kan bidra till en bredare uppfattning om ämnet utifrån de individuella 

personernas erfarenheter och upplevelser. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

I den här studien kom det fram att de flesta av informanterna upplever att de inte har 

fått tillräckligt med stöd under sin skolgång med sina läs- och skrivsvårigheter. Detta 

vore intressant att forska vidare i. Man kunde göra en bredare undersökning och ha 

med flera informanter, detta kunde göras via enkäter eller intervjuer beroende på 

förstås hur många informanter som vore med i undersökningen. Det kunde också 

vara intressant att forska i stödet som ges till dyslektiker, och om klasslärare har 

förståelse för hur man på bästa sätt kan stöda elever med dyslexi både i klassen och 

individuellt. Eftersom läroplanen säger att stöd ska sättas in så fort som eleven är i 

behov av stödet (Utbildningsstyrelsen, 2015) är det konstigt att nästan alla 

informanterna i den här studien upplever att de inte fått stödet så tidigt som de skulle 

behövt få. Det är också något som man kunde forska vidare i, varför får inte eleverna 

stöd när det behöver det. Är det för att så pass många elever faller mellan stolarna 

eller beror det på något annat.  

 

Hur man ska upptäcka att elever har läs- och skrivsvårigheter är också en annan 

intressant aspekt som det kunde forskas i. Enligt läroplanen är det viktigt att 

uppmärksamma läs- och skrivsvårigheterna och att inleda stödåtgärderna så tidigt 

som möjligt speciellt för att förebygga konträra konsekvenser i skolan och i 

elevernas egna processer. Det är också viktigt för elevernas motivation och 

självförtroende att de får rätt stöd i rätt tid. (Utbildningsstyrelsen, 2015.)  

 

Att upptäcka dyslexin både hos pojkar och flickor kan vara knepigt och det är 

speciellt lätt att flickorna faller mellan stolarna och att deras läs- och skrivsvårigheter 

upptäcks mycket senare än pojkarnas. Detta kan bero på att pojkarna ofta är lite 

vildare och gör sig sedda och hörda mera än flickorna. I tidigare forskning nämns det 

att utbildningsanstalten påträffar fyra gånger mera pojkar än flickor med dyslexi. 

(Shaywitz & Shaywitz, 2003.) Att forska i hur flickor och pojkars dyslexi avviker 

från varandra vore viktigt för att alla elever ska kunna få stöd så tidigt som möjligt. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

 

  

1. Vilken utbildning har du?  

 

2. Har du upplevt att du fått extra stöd som elev med läs- och 

skrivsvårigheter/ dyslexi?   

 

3. Hurdant stöd har du fått?  

 

4. Hurdant stöd skulle du önskat att du fått? / behövt få?  

 

5. Har du fått olika stöd på olika stadier? (lågstadium, högstadium, 

gymnasium/yrkesskola. Berätta gärna om de olika stödformer som du fått och 

hur du tycker att de har hjälpt dig eller om de inte har varit så bra.)  

 

6. Vilka hjälpmedel har du fått använda dig av?   

 

7. Hur har din kontakt till skolan varit? (med skolan, lärare, elever, 

klasskompisar, m.m.) 

 

8. Berätta gärna om positiva och negativa upplevelser om att gå i skola och 

studera med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?  

 

 

 

 


