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1 Inledning/bakgrund 

Uppsatsen handlar om dyslexi, därför är det viktigt att belysa dyslexi på olika 
sätt. För att förstå vad dyslexi är blir det historiska perspektivet intressant. Andra 
viktiga aspekter är hur dyslexi definieras och tidigare forskning på området.   
 

Skola och utbildning är i sig motsägelsefulla verksamheter. Samtidigt som 
skolan skall vara likvärdig och målen lika för alla skall den vara öppen för och 
stödja mångfald och variation. Å ena sidan är vi människor lika varandra i en 
rad avseenden, vilket motiverar att vi är tillsammans. Å andra sidan är vi olik 
varandra vilket också motiverar att vi lever tillsammans för att ta del av de 
erfarenheter som variation och mångfald kan ge. När så skolan ska ge en 
likvärdig utbildning där individens olikheter motiverar att utbildningen anpassas 
till individuella förutsättningar, uppstår inte oväntat problem (Persson, 2008, s. 
164-165).  

 
1.1 Historiskt perspektiv 
Johan Gutenberg (1394 -1468) boktryckarkonstens fader påverkade sin samtid 
genom att böcker, tidningar, informationsblad mm kunde spridas i större skala. 
Boktryckarkonsten i kombination med en användbar tryckfärg var början på 
analfabetismens död i väst. I och med upplysningen blev det mer vanligt att 
människor fick ta del av filosofi, litteratur och möjligheten att läsa. 
Upplysningsfilosoferna trodde att spridandet av kunskap kunde minska kyrkans 
makt över vanligt folk. Om människor kände till förnuft och rationellt tänkande 
skulle de befrias från fattigdom. De svaga i samhället, dvs. de outbildade, skulle 
bli mäktiga, i och med kunskap. Genom läsandet skulle människan bli befriad 
från vidskepelse och övertro; samhället skulle bli mer rättvist. Läsandet och 
skrivandets historia är fullt av tilltro till hur ökad kunskap kan påverka 
människors liv positivt (Nationalencyklopedin, 2007).  
 
1.2 Det moderna samhället 
Idag är 5-10 % av Europas befolkning analfabeter. Detta är den lägsta siffran i 
hela världen. Snittet brukar uppskattas till mellan 40-50 % i världen 
(Nationalencyklopedin, 2007). Ungefär 5-10 % av alla barn i Sverige har 
dyslexi. Pojkar utgör den största delen av denna grupp ca 90 % (Ramus 2005, 
Wermeling 2007, Nationalencyklopedin 1998).  
 

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Ingen annan samhällsinstitution utövar ett 
så stort inflytande över oss under så lång tid som skolan gör (Persson, 2008, 
s.15) 

 
Detta betyder att det finns många dyslektiker i skolan (Persson, 2008). Det är 
viktigt för de elever som vistas i skolan att ha möjlighet att lära sig i skolan. 
Konsekvenserna av en bra respektive dålig skola kan bli omfattande på 
individen i fråga (Strömbom, 1999). 
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Det är viktigt att dyslektiker blir betraktade ur ett historiskt och i ett samhälleligt 
perspektiv. Uppfattningen vi har om våra medmänniskor bygger på hur vi ser på 
vår egen historia och i vilket samhälle vi har uppfostrats i.  
 
1.3 Dyslexi 
The World Federation of Neurology definierade dyslexi 1968 för att få en 
enhetlig definition av ordet. Definitionen som användes då kopplade samman 
dyslexi med svårigheter i att lära sig läsa trots normal intelligens och 
”sociocultural opportunity” (sociala och kulturella möjligheter). Problemet med 
definitionen var att den inte direkt talade om vad dyslexi var utan fokuserade på 
vad dyslexi inte var. Denna definition har återkommande fått så mycket kritik att 
nya definitioner har gjorts allteftersom. Detta har bidragit till en 
definitionsproblematik som innebär att dyslexi definieras olika beroende på i 
vilken ordbok man letar (HØjen et al, 1999).    
 

Utgår man från definitionen på dyslexi – personer med onaturligt stora 
svårigheter att lära sig läsa och skriva trots normal eller hög intelligens – då 
torde en stor del av, kanske de flesta, svagpresterande elever vara personer med 
specifika läs- och skrivsvårigheter, vilket är detsamma som dyslexi. Det rör sig 
om 5-8 % av Sveriges befolkning, eller någonstans kring 500 000 personer 
(Lundgren, 1991, s. 7). 

 
Dyslexi kan definieras på många olika sätt. En vanlig definition är läs och skriv 
svårigheter. Dyslexi kan även definieras som ordblindhet (Gillberg 1994,  
Strömbom 1999).  
 
Det som kännetecknar dyslexi är bland annat att man skriver samma ord i 
samma mening på tre helt olika sätt. Vanliga människor skriver samma stavfel 
likadant varje gång. Har man felaktigt lärt sig att "senap" stavas med c skriver 
man ordet på samma felaktiga sätt varje gång man skriver senap. För den som 
har dyslexi kan stavningen på ordet bli: snap, cepnap, senap eller cenap. Det 
verkar inte finnas någon ”inre” logik för hur man stavar ett och samma ord. Det 
kan även handla om att man förväxlar bokstäverna b och p, b och d, t och d, g 
och k, u och o, i och e, a och e (Teveborg, 2001). Man kan även röra till 
bokstäverna i ord: itne (inte), cho (och) cockl (o’clock) mm. Dyslektiker kan 
dessutom uppleva att ord och bokstäver förflyttar sig på pappret samtidigt som 
de försöker läsa. Andra kännetecken är att de har dålig motorik och därmed är 
klumpiga. Dyslektiker har ofta problem med att lyssna på ett budskap samtidigt 
som de skriver ner det som sägs. Det kan även vara problematiskt att läsa och 
samtidigt förstå det man läser (Wallenkrans, 1993).  
 

She wanted to learn as much as others, but couldn't, despite her efforts and 
work. It didn't matter what she did (Ericson, 1999, s. 49). 
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Dyslektiker tappar ofta små ord när de läser högt och de tappar ofta ändelser på 
långa ord. Det brukar ta ovanligt lång tid för en dyslektiker att lära sig att läsa 
och skriva på ett begripligt sätt. I vissa fall uppnås aldrig läs och skrivförmåga 
(Wallenkrans, 1993).  
 
1.3.1 Handikapp 
Definitionen av handikapp är att omgivningen gör individen handikappad 
(Tideman 1999, Persson 2008). Det innebär att en person som inte är döv och 
inte kan teckenspråk blir handikappad i en miljö där det enda språk man talar är 
teckenspråk. Den här definitionen innebär att den som har dyslexi är 
handikappad i en värld som förutsätter att alla kan läsa. 
 

Funktionshinder är inget entydigt begrepp men man skulle kunna säga att det 
individuella funktionshindret i kombination med brister i samhället medför 
svårigheter i den dagliga livsföringen. Det blir därmed ett ansvar för samhället 
att genom sin handikappolitik så långt som möjligt undanröja sådana hinder som 
kan medföra svårigheter för personer med funktionshinder att aktivt kunna delta 
i samhällsliv och gemenskap med varandra (Persson, 2006, s. 14). 

 
Dyslexi har varit handikappklassat sedan 1991 (Lindell et al, 1996). Detta 
innebär att skolan har ett ansvar att försöka främja kunskapsutvecklingen hos 
dessa barn. Människor som har ett handikapp har rätt att bli bemötta utifrån detta 
handikapp. Hur detta ska göras, vilken metod som är bäst, finns det inget 
entydigt svar på. Det beror lite på vilken typ av dyslexi personen i fråga har, hur 
dyslexin visar sig och hur detta i sin tur påverkar individens förmåga att inhämta 
kunskap. Utöver det beror det naturligtvis på enskilda lärare, speciallärare, 
rektorers uppfattning av vilka insatser som ska sättas in. Det beror även på 
landets, regionens, kommunens förmåga att tillmötesgå dessa olika aktörer; samt 
föräldrarna och eleverna själva.   
 

Tänk på att man är i beroende av hjälp som handikappad, och i och med det 
befinner sig i en utelämnande situation (Föhrer et al, 2003, s. 226).  

 
Dyslexi är det vanligaste handikappet i Sverige idag. Det är osynligt vilket i sin 
tur försvårar särskilda stödinsatser för den drabbade (Lindell et al, 1996). Utöver 
det arbetar många dyslektiker med att ”dölja” sin dyslexi. Kan man inte se 
problemet så finns det inte (Föhrer et al, 2003).  
 

Dyslektiker är också experter på att dölja sitt handikapp, och det är viktigt att ha 
i bakhuvet. Eftersom alla dyslektikers handikapp är individuellt är hjälpbehoven 
mycket olika, även om de i grunden är gemensamma (Föhrer et al, 2003, s. 226). 

 
Det är inte helt oproblematiskt att definiera dyslexi som ett handikapp. Den här 
definitionen i sig kan vara skadlig för den som har dyslexi. Definitionen kan 
göra att personen i fråga blir passiv för att han/hon tror att det inte finns 
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någonting att göra åt dyslexin eftersom det är ett handikapp (Stadler, 1994). 
Diagnosen blir problemet. 
 

Ordet handikapp är ett språkligt inlån till svenskan från engelskans handicap 
(hand in cap). Dess ursprungsbetydelse är alltså ”hand i mössa” (Förhammar, 
2007, s. 29). 

 
En viktig fråga är hur man ställer sig till dyslexi i olika länder och i olika skolor. 
Orsaken är att om man anser att dyslexi är ett handikapp måste samhället lägga 
resurser på dem som har dyslexi; eftersom den som har ett handikapp har rätt att 
få hjälpmedel för att kunna hantera sitt handikapp. Handikappklassningen är 
viktig eftersom den innebär att samhället har ett ansvar gentemot den 
handikappade. Hur detta ansvar ser ut varierar från land till land och från kultur 
till kultur. I ordets ursprungsbetydelse kan man skönja en inställning till 
handikapp och handikappade ur ett historiskt perspektiv. Hjälpen som den 
handikappade får, ska vara förenad med tacksamhet. I samhällen där man har 
utvecklat tvingande system för att hjälpa tex handikappade innebär det att 
hjälpen inte är bunden till tacksamhet. När vi går till sjukhuset eller går till 
tandläkaren förväntas ingen tacksamhet eftersom vård är en medborgerlig 
rättighet i vår kultur. Vi behöver inte betala för vården (eftersom det går att få 
med sig en räkning hem), vi får vård oavsett betalningsförmåga. Det vill säga, en 
person som har betalningsanmärkningar kan även han/hon få en räkning hem. 
Räkningen eller betalningen sker dessutom efter vården har erhållits. Vården är 
dessutom subventionerad. Systemet innebär att medborgare i praktiken kan låta 
bli att betala för vård och ändå få ytterliggare vård; för den som vill och 
accepterar konsekvenserna av att inte betala för sin vård, är vården därmed 
gratis. Detta är ett ställningstagande och ett förhållningssätt som vi har i Sverige. 
Vi har gemensamt bestämt att sjukhus inte ska kräva pengar av den som behöver 
vård. Om vi ville hade vi kunnat använda principen betala först, men det gör vi 
inte. Detta är medvetet. Den svenska kulturen spökar i det här sammanhanget. 
Den som är i underläge ska inte behöva be på sina bara knän för att få nödvändig 
hjälp är tanken. Den hjälp som handikappade får är också en medborgerlig 
rättighet i vissa kulturer.  
 
1.3.2 Bokstavssamhälle 
Vår miljö är i hög grad uppbyggd för läsande individer. Det kan man tydligt se 
överallt. När man tittar på tv flyter textremsor av information fram i ordinarie 
program. Bokstavsfixeringen kan man även se i livsmedelsbutikerna; där skyltar 
med text är central för att förstå viktig information. Livsmedelsbutikerna är lite 
bättre på att kombinera text och bild; eftersom man har förstått att det finns 
människor som inte kan läsa (barn m.fl.) som har behov av bilder på 
förpackningarna. Det finns ofta förklarande bilder på påsar och burkar i 
livsmedelsbutikerna. Däremot finns det ingenting som förklarar att det är 
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extrapris på köttfärsen, förutom texten på skylten ovanför färsen. Det finns 
ingenting, förutom texten, som förklarar att grädden är extra billig eftersom 
bästföredatumet går ut idag. Om man är uppmärksam kan man se många 
exempel på att miljön är gjord för dem som kan läsa (Ödman, 1997).  

 
Basen för en lyckad skolgång är läskunnighet (Svenska Dyslexiföreningen, 
2006, s. 1). 
 

Skolan är i allra högsta grad textorienterad.  
 
1.3.3 Hjälpmedel   
Det finns idag många möjligheter för den som vill göra skolan 
”dyslektikervänlig”. En möjlighet är att köpa in lapptopps till alla elever med 
dyslexi. Det finns olika svårighetsgrader av dyslexi och det finns olika typer av 
dyslexi, det innebär att många dyslektiker kan skriva begripliga texter med hjälp 
av dator. Ett annat sätt att hjälpa den som har dyslexi är att ge särskilda uppgifter 
till dessa elever (Wolf 2006, Holmberg 2006). Om hela klassen ska läsa boken 
"Da Vinci Koden" är det lämpligt att köpa in talboken till elever som har 
dyslexi; det skulle underlätta. Da Vinci Koden finns dessutom som film vilket 
innebär att en skola skulle kunna samla ihop dyslektikerna och låta dem se 
filmen och sedan muntligt framföra ”bok” recensionen. Exempel på enkla 
hjälpmedel till dyslektiker är: 
 
•Dator 
•Talbok 
•Digital talbok (digitalt audiobaserat informationssystem dvs DAISY) 
•Talsyntes 
•Specialläraren läser högt 
•Muntliga redovisningar 
•Muntliga prov 
•Extra tid vid läsning eller vid skrivuppgifter 
•Hänsyn (vad gäller stavning) vid rättning av prov, uppsatser, skriftliga 
uppgifter mm 
 
Det finns ett antal specialpedagogiska insatser som digitala talböcker och 
talsyntes (Föhrer et al, 2003). Oftast finns det massor av olika 
specialpedagogiska insatser som kan användas om det efterfrågas och om det 
finns resurser att köpa in dessa insatser (Hedström, 2006). Det viktigaste är 
lärare och speciallärare som brinner för sitt jobb (Myrberg, 2006). 
 
Vanliga talböcker består av uppläst material på cd skivor eller kassetter. Digitala 
talböcker så kallade Daisy böcker, är talböcker på cd-rom skiva (Föhrer et al, 
2003). Detta innebär att det går snabbare och lättare att hitta i en Daisy bok; 
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dessutom finns det färre skivor i en digital talbok jämfört med en vanlig talbok. 
Daisy böcker kan man lyssna på, på datorn. Daisy böcker går inte att spela på 
vanliga cd spelare; därför är ett annat alternativ att låna en Daisy-spelare och en 
Daisy bok på biblioteket.    
 
Talsyntes är i själva verket ett syntetiskt sätt att skapa uppläst text (Föhrer et al, 
2003). Talsyntesen är en så kallad "text-till talomvandlare". Genom att scanna in 
böcker på datorn och sedan använda talsyntesen blir alla böcker tillgängliga för 
den som behöver högläsning. Detta kan vara särskilt användbart och viktigt för 
elever som vill eller behöver läsa dagstidningen eller göra "läsläxan" själv. Det 
kan även vara användbart för elever som vill repetera, dvs "läsa" tidigare missat 
material eller kommande material i tex historia eller religion. Ytterliggare ett 
viktigt användningsområde är att få läsa klassiker eller nya böcker, i 
allmänbildande syfte (Hillström, 2006).  
 

Behöver människor läsning? Varför läser du själv? På den frågan finns säkert 
många olika svar: För att det är nödvändigt för att klara jobbet, för att få veta 
saker, för nöjes skull, för att få utveckla olika tankegångar, som tidsfördriv 
(Hillström, 2006, s. 13).   

 
Till den här arsenalen av möjligheter finns även hjälpmedlet lättlästa böcker (LL 
böcker), som är särskilt framtagna för människor med olika lässvårigheter 
(Hillström, 2006). Böckerna har stor text, är korta, har mycket bilder, är enkla 
att förstå och kan sägas vara en slags sammanfattning av original boken. Det 
finns även läroböcker (Religion, Historia, Geografi mm) i LL format (Ekarv, 
1988).  
 

De ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra 
hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning (Skolans författningar UFB 
2, 2005, s. 36). 

 
Nackdelen med LL böcker är att de är en förenklad version av originalboken och 
därmed fråntas dyslektiker möjligheten att ta del av originalet (Strömbom, 
1999). LL böcker är en bra idé som riskerar att begränsa dyslektikers syn på 
litteratur i allmänhet. Författaren har dessutom också fokuserat läsaren genom 
att sålla bort oväsentlig information, vilket gör att diskussionen av boken blir 
begränsad. När man läser en vanlig bok har läsaren själv möjlighet att fästa sig 
vid det ”intressanta” utifrån sin egen syn. Detta orsakar ofta kritik när tex böcker 
blir film, då manusförfattare tagit sig friheter med originalet. Det kan med andra 
ord vara viktigt att få ta del av originalboken i både allmänbildande syfte och i 
syfte att ge dyslektiker en chans att själva ta del av den litteratur som finns. I det 
här sammanhanget rekommenderar Strömbom (1999) bland annat 
förstoringsglas (tillverkade av glas) till dyslektiker.    
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Taligenkänningsprogram är ett mycket bra och användbart hjälpmedel som 
innebär att eleven kan säga vad han skulle vilja skriva i en uppsatts och få texten 
automatiskt nedskriven av en dator (Föhrer et al, 2003). Datorn känner igen 
orden som sägs och skriver orden rättstavade. Det innebär att grammatiska fel 
inte rättas. Det betyder att läraren kan bedöma elevens förmåga att formulera sig 
i skrift. Den här bedömningen är annars svår att göra om det inte går att tyda vad 
eleven vill få fram med sin egen text. Observera att det finns grammatikkontroll 
i många rättstavningsprogram, problemet är att man själv måste veta hur man 
ska rätta felet eftersom datorn helt enkelt markerar det felaktiga med ett grönt 
streck (eller liknande) och indikerar vad problemet kan vara. Alla skolor 
använder sig inte av hjälpmedel. Många skolor tar helt enkelt inte sitt ansvar när 
det handlar om dyslektikers rättigheter och skolans skyldigheter (Lundgren et al, 
2003). Problemet kan bottna i att lärarna har för lite kunskap om dyslexi 
samtidigt som de har för mycket att göra.  
 
Ett problem med att dyslexi ser olika ut hos olika individer, är att olika 
människor kan behöva olika mycket/lite hjälp. Det är inte självklart att alla som 
får hjälp uppskattar denna hjälp. Det är en svår balansgång att tillmötesgå olika 
viljor, önskemål och behov. I en intervju (Persson, 2008) framgår det till och 
med att en elev upplever hjälpen som helt obalanserad.  
 

- Tycker du att du får den hjälp du behöver i skolan? 
- För mycket. 
- Får du för mycket hjälp? 
- När jag inte behöver det får jag hjälp ändå. 
- Vem är det som hjälper dig? 
- Karin (assistenten). 
- Hur skulle du vilja ha det? 
- Lagom, inte för mycket hjälp och inte för lite (Persson, 2008, s. 95) 

  
Det eleven uttrycker är ett mått som är oprecist. Lagom för mig är kanske hjälp 
under en hel lektion medan lagom för dig innebär hjälp 10 minuter av samma 
lektion. Detta är helt beroende av elevens egen uppfattning. Det är inte lätt för 
assistenten i det här fallet att göra rätt.  
 
Enligt Skolverket (2007) har elever rätt till att få särskild hjälp även under 
bedömningstillfällena. Av ovan citat framgår att det inte är helt oproblematiskt 
att tala om hjälp. För vissa elever blir det för ”mycket av det goda”.  
  

Läs- och skrivsvårigheter kan få följdverkningar för elevens studier i allmänhet. 
Inte minst ligger läsning till grund för en stor del av lärandet. Mål eller 
betygskriterier som ställer krav på förmågan att läsa och skriva kan då vara 
exempel på sådant som läraren kan bortse från vid betygssättningen. 
Undantagsbestämmelserna är dock inte till för att rent allmänt göra det möjligt 
för lärare att bortse från mål som ska uppnås och betygskriterier som gäller för 
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ett högre betyg. Det är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att 
främja elevens lärande än genom läsning och skrivning och att utnyttja 
möjligheterna att använda hjälpmedel som t.ex. ordbehandlare, talsyntes, 
taligenkänningsprogram eller digital talbok. Dessa hjälpmedel måste också 
kunna användas i situationer där elevens kunskaper bedöms (Skolverket, 2007, 
s. 2).     

 
1.3.4 Diagnos och resurser  
För elever med dyslexi kan det vara viktigt att få en diagnos och därefter olika 
resurser för att klara av skolan. Dessa resurser kan vara i form av speciallärare.  

 
Pedagogiskt stöd är den väsentligaste insatsen för barn med dyslexi (Nydén et 
al, 2000, s. 5635). 

 
Specialläraren har ofta mycket att göra eftersom de flesta skolor bara har en eller 
två speciallärare anställda. I arbetet ingår inte bara specialanpassad undervisning 
för elever med tex dyslexi utan även att samarbeta med föräldrar, lärare och 
andra berörda aktörer i skolans värld. Det specialpedagogiska arbetet kan även 
handla om att bygga upp elevens självkänsla (Persson, 2007). 
 

Var tredje intervjuperson anger arbetet med att bygga upp elevernas 
självförtroende som en viktig specialpedagogisk verksamhet (Persson, 2007, s. 
73). 

    
Ett problem med speciallärarna är att de ofta är för få och räcker inte till för alla 
elever med dyslexi. Den viktigaste orsaken är naturligtvis begränsade resurser. 
Det avser både personal och material. Den viktigaste hjälpen för elever med 
dyslexi är skräddarsydda uppgifter (Kaldo et al, 1997).   
 

Slutsatsen blir att det finns en indirekt indikation på att om de barn i Sverige 
som har en neuropsykiatrisk problematik kommer i åtnjutande av såväl 
utredning som pedagogiskt åtgärdsprogram skulle en samhällsbesparing på 
ungefär 500 miljoner kronor/år kunna göras (Nydén et al, 2000, s. 5639). 

 
Det kan vara lönsamt att sätta in mycket resurser tidigt. Dyslexi kan många 
gånger hämma hela utvecklingen för individen under skoltiden. De flesta 
ämnena i skolan är nämligen i hög grad orienterade kring bokstäver, ord och 
meningar (HØjen et al, 1999). Dyslexi kan därför få en mycket negativ effekt för 
elever som inte kan läsa sig till information. Svenska, Engelska, Religion, 
Historia, Geografi, Kemi, Fysik, Naturkunskap, Mattematik, Samhällskunskap, 
Filosofi, Psykologi, Franska, Tyska, Spanska bygger på att man kan läsa och 
skriva. Tidig upptäckt är därför central för hur skolan upplevs av den som har 
dyslexi (Seth et al, 1997). 
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How much resources are available for interventions might also affect what 
proportion of children will be categorized as reading disabled (Gustafsson, 
2000, s. 7). 

 
Det är inte konstigt att elever som har dyslexi och som inte får den hjälp de 
behöver, upplever skolan som en enda lång plåga. Elever med odiagnostiserad 
dyslexi blir ofta stämplade (av läraren) som stökiga, tjafsiga, snackiga och 
bråkiga (Vernersson, 2002).  
 

Det är flera som har läs- och skriv- och andra problem. Får dom inte ihop orden 
så får dom ju andra problem. Jag har flera pojkar i sexan nu som är stökiga och 
jobbiga (Persson, 2007, s. 69). 

 
Det är viktigt att man får en diagnos i skolan (Forsling 2006, Ericson 1999). 
Utan diagnos har skolan ingen skyldighet att ge dyslektikern anpassade 
uppgifter. Diagnosen är viktig ur resurssynpunkt; samtidigt är det så att inte alla 
upplever diagnosen som någonting positivt. För den som har dyslexi kan 
diagnosen upplevas som att eleven blir utpekad som idiot. Elever som får 
diagnosen tidigt (i 1:an-4:an) kan uppleva separationen från den övriga klassen 
på valda lektioner som ett straff och möjligheten att få specialundervisning av en 
speciallärare som ett tvång (Hedström, 2006).  
 

Elever i äldre åldrar kan uppleva segregering negativt (Hedström, 2006, s. 4). 
 
Persson (2007) lyfter fram behovet av en ”världsomspännande skola” för alla, en 
skola som inkluderar människor istället för att exkludera de som inte passar in i 
de givna ramarna. I en sådan skola behöver inte dyslektiker känna sig utsatta 
eftersom skolan tar dyslexin på allvar med eller utan diagnos. 
 

Flera intervjupersoner ger uttryck för att det föreligger meningsskiljaktigheter 
kring huruvida en elev skall skiljas från gruppen eller ej (Persson, 2007, s. 79). 

 
Problemet med resurser påverkar hur dyslektiker blir behandlade. När elever 
börjar i första klass kan skolan redan då vara uppmärksam på att det kanske 
finns dyslektiker i klassen. Denna uppmärksamhet kan sedan översättas till 
handling. I andra klass kan man testa samtliga elever för att snabbt kunna sätta 
in åtgärder för att hjälpa elever med dyslexi tidigt. Detta görs inte pga av 
resursbrist. Det finns helt enkelt inte pengar att ha ett sådant förhållningssätt. 
Utan pengar blir diskussionen vilande. Det finns därför ingen dialog mellan hem 
och skola för att ta reda på om det finns föräldrar, elever, lärare som misstänker 
att en elever har dyslexi. Denna dialog får istället utvecklas ”naturligt” av 
lärarna eller av oroliga föräldrar. När barnet inte lär sig i samma takt som 
syskonen, eller inte kan hänga med i skolarbetet på samma sätt som 
klasskamraterna kan det bli tal om en utredning. Hur man sedan går vidare är 
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oklart. Det kan vara fråga om att elever helt enkelt skils ifrån den övriga klassen 
och får specialundervisning. Kontakten ökar kanske med föräldrarna för att se 
till att eleven får extra hjälp hemifrån osv. Det beror på vilken skola man går på 
om det överhuvudtaget blir en utredning eller inte; om dyslexin uppmärksammas 
eller inte och vilka åtgärder som därefter sätts in.  
 

Investment of resources should be made in order to further the education of the 
school staff, so that they can learn new techniques, gain knowledge about the 
results of research and become familiar with the latest methods of aid (Ericson, 
1999, s. 58). 

 
Tidiga insatser är det viktigaste för att säkerställa en god läsförmåga (Strandén 
1998, Lindell et al 1996). 

 
Dyslexi ger upphov till mycket ångest om det inte konstateras redan vid unga år 
och om man sedan inte snabbt och effektivt vidtar åtgärder (Strandén, 1998, s. 
221). 

 
1.3.5 Omgivningen 
Omgivningen kan påverka hur den som har dyslexi upplever sig själv och andra 
(Strömbom, 1999). När barn växer upp finns det ett starkt ”tryck” på barnen att 
göra rätt för sig. Man ska arbeta för maten. Trycket finns naturligtvis även på 
den som har dyslexi. Det kan vara svårt att leva upp till förväntningar och krav 
när omgivningen behandlar den som har dyslexi som defekt. Det kan påverka 
självförtroendet (Ericson, 1999). 

 
Skolan är noga med att se till att alla barn som börjar i första klass upplever 
skolan som någonting nytt, roligt, spännande och kul. Det gör man bland annat 
genom att dela ut sudd, penna, block till samtliga elever första dagen i skolan. 
Det här innebär att elevernas ”första kontakt” i skolan upplevs som någonting 
positivt. I den här miljön börjar läraren rätta eleverna. Snart står det klart för 
förstaklassarna att de inte alltid är bäst på allt (det finns naturligtvis undantag). 
Läraren försöker aktivt förklara för eleverna att de inte är centrum i universum, 
man måste visa hänsyn. Andra människor har känslor och man ska försöka att 
inte vara störande. Eleverna jämförs med varandra. Den nihilistiska filosofin 
från dagis gäller inte längre. I skolan kan man göra fel och när man gör det får 
man en stor röd bock i sin anteckningsbok. Å andra sidan kan man göra rätt och 
då belönas man med en guldstjärna.  
 

The teacher I had during the first three years enjoyed giving gold stars to those 
who were the best in class. One could also get a silver star if he or she was 
(almost) as good as the best. I never got one. I was never able to be  among the 
best (Ericson, 1999, s. 35). 
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I mångt och mycket handlar skolan inledningsvis om att ”lära bort” vissa 
oönskade beteenden hos eleverna och att ”lära in” nya ”bättre” beteenden. 
Läraren försöker ge varje elev en känsla av eget ansvar. Det är inte acceptabelt 
att inte ha med sig läxan pga. av att mamma glömt lägga ner den i skolväskan. 
Det är inte mammas ansvar att ordna den saken, det är elevens ansvar. Om 
eleven väljer att delegera över ansvaret till mamma, blir det ändå eleven som får 
utskällningen i skolan. Ursäkter godtas inte. Det är naturligtvis så att olika 
skolor betonar den här aspekten olika starkt. Poängen är att man vill ”lära ut” det 
korrekta beteendet och det är lättare med elever som har fått en fin start i skolan, 
som tycker om skolan och som trivs.  
 

För att kunna lyckas i denna skola måste de elever som står utanför de socialt 
och kulturellt dominerande grupperna gå igenom både en desocialiseringsfas 
(lära av) och en resocialiseringsfas (lära in) (Haug, 1998, s. 47).  

 
För elever som har dyslexi kan den fina starten bli obehaglig. När det inte går att 
göra rätt oavsett hur mycket man försöker, slutar man kanske att försöka. Det 
finns nog inte så många människor som skulle tycka om skolan om den fick 
individen att känna sig värdelös dag ut och dag in, år ut och år in, i flera år.  
Det är viktigt att anpassa uppgifter till elever i skolan, särskilt till 
gymnasieelever. Alla elever behöver känna att de blir mer och mer oberoende av 
andra för att lösa sina uppgifter. Det kan vara extra stigmatiserande att behöva 
be mamma om hjälp med läxan när man är 16 år. Den psykologiska aspekten av 
att tvinga elever i övre tonåren att vara beroende av sina föräldrar för att göra 
läxor, kan vara förödande. Tidig diagnostisering och tidiga åtgärder blir 
avgörande; om diagnosen inte kommer tidigt innebär det att eleven verkligen 
blir dum eftersom han/hon halkar efter i undervisningen (Vernersson, 2002).  
Dumheten blir en verklighet (Strandell 1995, Vernersson 1997, Ogden 1991, 
Svenska skolläkarföreningen 1991).      
 
1.4 Tidigare forskning 
 
1.4.1 Hjärnan 
Om dyslexi har med själva hjärnan att göra innebär det att dyslexi kan 
uppmärksammas mycket tidigt. Rena ”defekter” i hjärnan kan synas med hjälp 
av avancerad medicinsk utrustning; vilket innebär att barn kan få diagnosen 
innan de börjar i skolan (Lundgren, 1991). Detta skulle i så fall innebära att 
stödåtgärder skulle kunna sättas in mycket tidigt. Barn som har dyslexi kanske 
fick börja läsa redan som 5 åringar för att därigenom kunna hänga med i 
undervisningen i klassrummet (Rack, 2005). 
 

Advances in theory through studying the brain and the development of language 
skills hold the promise of earlier identification and intervention, but the success 
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of so many dyslexic learners is now, and is likely to remain, in the hands of 
knowledgeable, skilful and relentless teachers (Rack, 2005, s. 21). 

 
Albert Galaburda vid Harward universitet har kommit fram till att det finns en 
skillnad mellan dyslektikers hjärnor och normala hjärnor. Det han hittade var 
”små vårtliknande defekter” i vänster sida av hjärnan (språkcentrum) hos ett 
antal dyslektiker (Lundgren, 1991).  
 
1.4.2 Arv och Miljö som orsak 
Det finns en mängd olika teorier kring vad som orsakar dyslexi och därmed även 
en mängd olika behandlingsformer. Ny forskning visar att dyslexi är genetiskt, 
samtidigt visar lika ny forskning att det är miljön som påverkar om man 
utvecklar dyslexi eller inte (Wermerling, 2007). Forskarsamhället är med andra 
ord oenig i frågan om dyslexins orsak och uppkomst. År 2003 upptäckte Juha 
Kere, professor i molekylär genetik vid Karolinska institutet, den första 
dyslexigenen.  
 

Den biologiska forskningen om dyslexi är väldigt färsk. Bara på några år har det 
blivit en revolution av information… Idag känner genetikerna till fyra 
dyslexigener… Nyligen hittade Juha Keres forskargrupp en femte gen 
(Wermerling, 2007, s. 1). 

 
Det finns en positiv aspekt av att dyslexi kan ha genetisk härkomst istället för 
miljömässig; nämligen att det i så fall skulle vara möjligt att medicinera 
dyslektiker inom en snar framtid. Enligt Juha Kere kan medicinering vara en 
verklighet inom 20 år. Effektiv medicinering skulle vara betydande för 
dyslektiker eftersom de då slipper känna sig mindre värda pga. sitt handikapp 
(Wermerling, 2007).  
 

När man hävdar att dyslexin går i arv, är det viktigt att precisera att det inte är 
dyslexin i sig som ärvs. Det är generna som går i arv. I cellernas kromosomer 
finns ett mycket stort antal gener som styr syntesen av aminosyror. På detta sätt 
bestämmer generna våra förmågor och anlag. De inverkar också på hur vi 
reagerar på påverkan från miljön. Läsning är en kulturellt betingad aktivitet som 
inte kan påverkas direkt av generna (HØjen et al, 1999, s. 193). 

 
Dyslexi är ärftligt vilket många dyslektiker känner på sig eftersom de har syskon 
eller föräldrar som har dyslexi (Lindell et al, 1996). Det kan vara positivt att ha 
en annan dyslektiker i familjen eftersom det kan göra att den som har dyslexi 
blir bemött med förståelse. Många dyslektiker vittnar om att de känt sig 
ointelligenta eftersom läsning är en självklarhet; kan man inte läsa måste man 
vara idiot. 
        
Det finns en annan uppfattning som innebär att dyslexi inte alls är genetiskt 
betingad utan istället beror på miljöns inverkan. Barn från särskilt torftiga 
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miljöer, med lågutbildade föräldrar, har oftare dyslexi än barn från bättre 
miljöer, med högutbildade föräldrar, (Lundgren, 1991). Det kan bero på att 
miljön skapar dyslexin. Det kan även bero på att barn som har högutbildade 
föräldrar, får mer hjälp med att få bukt med dyslexin, vilket gör att den inte syns 
i lika hög grad som hos barn som inte får extra hjälp. 
  

The finding that surface type children tended to report fewer books at home is in 
line with the hypothesis that this type of reading disability is characterized by a 
general delay rather than a specific cognitive deficit (Gustafsson, 2000, s. 25). 

 

Barn med högutbildade föräldrar kanske har större press på sig hemifrån att 
klara av sina studier, i kombination med att föräldrarna tidigt drar in 
speciallärare när barnet inte hänger med i skolan. Om dyslexi beror på miljön, 
går det att åtgärda i teorin. I praktiken däremot skulle det bli märkligt att plocka 
bort barn från lågutbildade föräldrar eftersom föräldrarna utgör en ”dyslektiker 
framkallande miljö”.  
 

Ingenting tyder heller på att situationen i en familj skulle kunna vara orsaken till 
de språkliga svagheter som ligger bakom dyslexi (Lindell et al, 1996, s. 22). 

 
I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att den genetiska 
kopplingen kan påverka den miljömässiga. Om föräldrarna har dyslexi, är det 
naturligt att hemmiljön blir "bokfattig". Detta kan sedan tolkas som att den 
bokfattiga miljön skapar dyslexin. Arvet kan med andra ord påverka miljön. 
Dessutom skulle det kunna vara så att arv och miljöfaktorerna samverkar i en 
”ohelig allians”, som därigenom bäddar för dyslexin.  
 
1.4.3 Konsensusprojektet 
Mats Myrberg professor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm har 
forskat kring dyslexi. Myrbergs främsta intresseområde har varit att skapa 
konsensus kring hur skolan agerar / icke agerar vad gäller elever med dyslexi. 
Myrberg (2003) beskriver hur processen kan se ut för elever innan 
diagnostiseringen: 
 
1. Föräldrarna blir mer och mer uppmärksamma på att barnet inte utvecklas som 
det ska. 
2. Föräldrar påtalar detta och därmed hamnar de i konflikt med läraren / lärarna. 
3. Barnet får psykosomatiska symptom / beteende problem. 
4. Utredning, denna kommer vanligtvis efter många år. 
5. Specialpedagogiska insatser. 
6. Ingen utveckling. 
7. Rektorn ser dyslexiutredningen som en merkostnad för skolan.  
 
 ”Vänta-och-se”-pedagogiken är utbredd i svenska skolor (Myrberg, 2003, s. 11). 
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Myrbergs beskrivning av hur utvecklingsmönstret för dyslexihanteringen i 
skolan ser ut, är dyster. I beskrivningen offras den enskilde i förmån för pengar. 
Det viktiga är inte att försöka få bukt med den underliggande problematiken; 
istället ser man eleven som ett problem eftersom han/hon medför merkostnader 
och merarbete för skolan. Ur denna dystra verklighet som Myrberg målar upp, 
betonar han vikten av att ha en gemensam metod och ett gemensamt arbetssätt 
för att både fånga upp dyslektiker tidigt; och för att ge dem det stöd de behöver 
för att kunna fungera i skolan. Konsensusprojektet syftade till att skapa ett 
sådant tankesätt. 
 

Det hade naturligtvis varit enklare om vi hade kunnat betrakta dyslexi som en 
klart avgränsad störning: antingen har du dyslexi, eller så har du det inte. Inom 
medicinen är ju detta vanligt i samband med diagnostisering av 
sjukdomar…Situationen är mer lik den som gäller för överviktighet. Alla känner 
igen en överviktig person. Men när är man det? Gränsen är uppenbart flytande. 
Den exakta skiljelinjen som går mellan det normala och det överviktiga är 
relativt slumpmässig och varierar sannolikt från kultur till kultur (HØjen et al, 
1999, s. 14).  

 
I projektet har Myrberg tagit fram 6 punkter som är särskilt intressanta vad 
gäller dyslexi i skolan. 
 

A) Vad skall vi räkna som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
B) Arv och miljö 
C) Fonologins roll 
D) Avvikelser eller del av den naturliga variationen? 
E) Lässvårigheter och skrivsvårigheter 
F) Synfel, automatiseringsproblem... Alternativa förklaringar till läs- och 
skrivproblem (Myrberg, 2003, s. 21) 

 
Utan en enhetlig definition av dyslexi blir det svårt att forska, skriva eller tala 
om dyslexi. Det är viktigt att det finns en definition som delas av alla. Arv och 
miljöfaktorerna samspelar i fråga om dyslexi. I det här sammanhanget påpekar 
Myrberg att miljön är dominerande för vissa medan arvet är dominerande för 
andra. Fonologin syftar på hur man gör när man läser; hur låter ”K” i katt t.ex., 
eller hur låter ”Sch” i ordet schampo. Ord är uppbyggda av s.k. fonem. 
Dyslektiker kan ha svårt att förstå, uppfatta eller tolka dessa fonem på rätt sätt. 
Avvikelser eller del av den naturliga variationen syftar på en 
definitionsproblematik. I det här fallet rör det sig om att ”läs- och 
skrivsvårigheter” är en mycket vid definition, dessutom saknas en skarp gräns 
mellan vad som är ”svårigheter” och vad som är dyslexi. Detta är problematiskt 
eftersom det innebär att Anders Andersson kan vara dyslektiker i Lund men inte 
i Stockholm. Det är viktigt ur elevsynpunkt att en klar gräns dras och att 
definitionen preciseras så mycket som möjligt. Detta är även viktigt för lärare, 
övrig berörd personal i skolan och samhället i stort. Läs och skrivsvårigheter 
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hänger ihop. Det är mycket ovanligt att människor endast har lässvårigheter eller 
endast skrivsvårigheter, därför är det motiverat att ha ”läs och skrivsvårigheter” 
som en del av en definition. Dyslexi beror inte på synfel eller dylikt. Det är 
naturligt att dyslektiker har avvikande ögonrörelser vid läsning eftersom de är 
ovana läsare (Myrberg, 2003). 
 

Det finns mycket forskning som visar att likartade förutsättningar hos olika barn 
(t.ex. funktionsnedsättning) kan leda till helt olika åtgärder i olika kommuner 
och skolor (Fischbein et al, 2006, s. 29). 

 
Myrberg (Myrberg et al, 2006) har undersökt vad forskare, lärare, psykologer 
och pedagoger anser är betydelsefullt beträffande dyslexi i skolan. Det som 
framkommer ur Myrbergs rapport är att det är viktigt att lärare brinner för sina 
arbetsuppgifter och tar sitt jobb på allvar. Låt gå- pedagogiken är ingenting som 
hör hemma i ett klassrum eftersom den syftar till att osynliggöra dyslektiker och 
andra grupper med läs och skriv problematik. Skräddarsydda lösningar och 
flexibelt tänkande är A och O när man ska hjälpa elever med dyslexi. En metod 
som fungerar bra för en elev, kanske har motsatt effekt på en annan. Lärarens 
möjlighet att förända metod i en given situation är det som behövs i samspelet 
med elever som har dyslexi (Myrberg et al, 2006). 

 
Olika svårigheter och olika individer kräver olika organisationer på individ- 
gruppnivå. Med kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska insatser 
överbryggs en funktionsnedsättning hos en elev och möjligheterna för eleven 
ökar att kunna delta i klassen, i skolan (Myrberg et al, 2006, s. 104). 

 
Både elever med dyslexi och lärare ansvarar för att arbeta med läs- och skriv. 
Detta är mycket viktigt eftersom det är alldeles för lätt för lärare att skjuta över 
ansvaret på eleven, specialläraren, föräldrar m.fl. Ansvarsfrågan bör fastställas.  
 

Lärare och elever har ett delat ansvar för att läs- och skrivförmågan utvecklas. 
De bör utgå från en gemensam ”plattform” och blir på så sätt båda delaktiga i 
det språkutvecklande arbetet (Myrberg et al, 2006, s. 109). 

 
En allvarlig fara för dyslektiker är att de kan börja undvika att läsa och att skriva 
eftersom de vet att de inte kan. Detta undvikande beteendet leder i sin tur till att 
de bli sämre och sämre på att läsa/skriva eftersom de halkar efter mer och mer. 
Det är därför viktigt att försöka motverka detta beteende (Myrberg et al, 2006).  
 

Med framgångsrika ”coping-metoder” kan läs- och skrivinlärningen bli 
meningsfull, begriplig och hanterbar för elever som har svårigheter. Lärarens 
uppgift är att vara uppmärksam och följa hur elever utvecklar strategier så att 
elever inte riskerar att hamna i en så kallad ”återvändsgränd”. Där kan en 
negativ coping-metod utvecklas som innebär att elever aktivt undviker läsning 
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och skrivning, vilket i sin tur kan få en koppling till en negativ självbild 
(Myrberg et al, 2006, s. 93). 

 
1.4.4 Språkets betydelse 
Bodil Andersson (leg logoped) har tillsammans med Språka Loss sammanställt 
litteratur som berör dyslexi. Det finns vissa aspekter av språket som är särskilt 
viktiga att beakta. Dessa är: Fonologi, Ortografi och Morfem (Andersson, 2001). 
Fonologi är språkljudsystem, här är svårigheten att avgöra vilket "ljud" som är 
kopplat till vilken bokstav. Om man inte "hör" när det är ett H ljud eller ett A 
ljud, kan detta bidra till alvarliga stavningsproblem. Ortografi är hur man 
representerar talat språk i skrift. Många dyslektiker skriver som ”det låter”. 
Morfem är de minsta byggstenarna med betydelse i ett språk. Ordet högtstående 
består av morfemet hög + böjningen t där g uttalas som k. Detta är någonting 
som dyslektiker har särskilda problem med. Många forskare pekar på språkets 
uppbyggnad som delkomponent vid dyslexi. Vissa språk är svårare att bemästra 
pga av fonologi, ortografi och morfem. Vissa språk är lättare (Andersson, 2001). 
Den intressanta frågan blir då om man kan vara dyslektiker i ett språk men icke-
dyslektiker i ett annat. Svaret på frågan beror på hur man definierar dyslexi 
(Myrberg et al, 2006).  
 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att 
kunna utnyttja skriftens principer vid avkodning av språket. Störningen ger sig i 
första hand till känna som svårigheter att uppnå automatisk ordavkodning vid 
läsning. Störningen kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den 
dyslektiska störningen går i regel igen i släkten, och man kan anta att en 
genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta 
är bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar funktion i läsning, hänger 
problemen med stavning envist med (Jacobson et al, 1995, s. 37). 

 
1.4.5 Förebyggande/stödjandemetoder  
Nonie Lesaux och Linda Siegel (2003) har undersökt förebyggande och 
stödjande metoder för barn med dyslexi. I deras undersökning (där 1000 barn 
deltog) visade det sig att antalet elever som hade dyslexi minskade med 90 % 
efter implementeringen av olika strategier för att hjälpa dessa elever. 
Checklistan nedan hjälpte elever som inte hade engelska som modersmål mer än 
elever med engelska som första språk. Checklistan kan vara användbar för 
elever med dyslexi i Sverige som försöker lära sig engelska. 
  
1. Plocka fram elevens egen kunskap  
2. Förutse vad som kommer att hända  
3. Lista ut okända ord 
4. Själv-tillsyn själv-rättning 
5. Mentala bilder 
6. Koppla ihop texten med befintlig kunskap 
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7. Bestäm vilka faktorer som är viktigast i texten och relationen mellan dem 
8. Plocka fram specifik information ur tabeller, diagram, kartor mm 
9. Identifiera och tolka litterära element i olika genrer  
10. Sammanfatta det lästa 
11. Läs mellan raderna och dra slutsatser 
12. Reflektera och svara 
 
Det är viktigt att identifiera dyslektiker tidigt. Därefter ska skolan använda listan 
ovan för att få bukt med dyslexin. I det här sammanhanget är Siegel flexibel och 
anser att det finns en mängd olika program och stödåtgärder särskilt utformade 
för dyslektiker. Siegel menar att elever som inte diagnostiseras eller inte får 
hjälp, oftare avbryter grundskolan, oftare blir hemlösa och begår i större 
utsträckning självmord.  
 

I have been by her side all through her schooldays and I have seen her suffer. 
Yet, I was not prepared to hear her say that she probably wouldn't be among us 
today if she hadn't been given the possibility to go to EMIR (Ericson, 1999, s. 
55). 

 

Det är alltså viktigt att försöka arbeta med elever tidigt. För några kan det till 
och med vara en fråga om överlevnad.  
 

Research has shown over-representation of antisocial and other behaviour 
problems associated with reading and writing difficulties among children, 
adolescents and adults (Ingesson, 2007, s. 31). 

 
1.4.6 Specialanpassad undervisning 
Professor Tim Miles (2006) har studerat dyslexi i över 50 år. En fråga som han 
har forskat kring handlar om hur dyslektiker som börjar med specialanpassad 
undervisning tidigt, klarar sig i skolan. I Miles undersökning visade det sig, att 
tidig träning hade positiv effekt för 80 % av eleverna. Detta resultat var väntat, 
därför är det viktigt att testa alla barn så tidigt som möjligt för att komma 
tillrätta med en eventuell dyslexi. Detta skulle påverka många dyslektikers liv 
positivt. Miles (2006) tar även upp vikten av att prata med elever som har 
dyslexi, på ett positivt sätt. Genom att prata om dyslexi, som vilket problem som 
helst, kan man minska obehaget som eleven känner inför dyslexin. Om 
skolpersonal aldrig nämner dyslexin, lämnas eleven i "händerna" på dem som 
vågar prata. Det innebär att synen på dyslexin kan bli problematisk. Elever som 
inte får prata ut kan få en bild av sig själva som idioter, eftersom de aldrig får 
prata om vad dyslexi är och vad det innebär. I det här sammanhanget kan 
omgivningen skatta eleven som nonchalant, lat och dum; och då är det inte 
konstigt att eleven själv får den uppfattningen tillslut.  
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It was my usual practice when I carried out assessments not only to talk about 
immediate present needs but to try to forestall possible problems in the future. 
With this in mind I would sometimes say in the presence of the parents, even to 
quite young children, “There may be people who tell you that you are lazy or 
stupid, but we know that you are not lazy or stupid” (Milles, 2006, s. 103). 

 
1.4.7 Omega-3 
Richardson (2003, 2004 april, 2004 dec, 2005, 2006) har forskat kring 
fleromättade fettsyrors påverkan på hjärnans funktion. Det Richardsson 
intresserat sig för är orsaken till att människor får dyslexi. Det finns stöd i 
Richardsons egen forskning som tyder på att det kan finnas en koppling mellan 
dyslexi och en brist på bland annat Omega –3 (se bilaga 4).   
 
Det intressanta med Richardsons forskning är att han antyder en definition av 
dyslexi, dess orsak och uppkomst samt en lösning på problematiken. Elegansen i 
Richardsons resonemang tillsammans med den enkla lösningen på dyslexi gör 
att Omega –3 som metod verkar orimligt. Samtidigt är Richardsons resultat 
starka indikatorer på att Omega –3 kan var lösningen för några.  
 
1.5 Avslutningsvis 
Genom att titta på dyslexi ur ett historiskt perspektiv framgår det vilken 
betydelse läsförmåga och skrivförmåga har haft på västvärlden. Det har ansetts 
vara av betydelse att kunna läsa och skriva eftersom detta har kopplats till 
kunskap. De som kan läsa och skriva, kan ta del av den kunskap som finns. 
Detta innebär att alla människor kan frigöra sig från ”okunskapens kedjor” och 
därmed också befria sig från vidskepelse och övertro. Genom kunskap kan även 
samhällets förutbestämda indelning av rika respektive fattiga brytas. Om du 
födds fattig kan du ändra detta om du lär dig att läsa och skriva, är tanken. Idag 
är ungefär 5 % av Sveriges befolkning analfabeter. Ungefär 5 % av 
befolkningen är dyslektiker. Detta kan vara ett sammanträffande eller inte, det 
beror på hur statistiken ser ut i detalj. Det som är tydligt är att det går att få 
kunskap utan att kunna läsa och skriva fullt ut. En människa som inte kan läsa 
eller skriva kan ha ett rikt liv. Jamie Oliver, tv kocken som har gett ut ett antal 
böcker och som har medverkat i ett antal tv program, är dyslektiker. Detta 
exempel visar hur utvecklingen har gått. Genom att använda sig av spökskrivare 
har Oliver lyckats ”skriva” ett antal mycket populära böcker.  
 
Dyslexi är idag handikappklassat. Det innebär att dyslektiker har rätt till vissa 
hjälpmedel. Dessa hjälpmedel kan vara i form av talmaskiner i butikerna som 
läser upp ett erbjudande för den som passerar förbi en skylt. Det kan handla om 
att få tillgång till en speciallärare i skolan. Vilka resurser som sätts in styrs 
naturligtvis av ekonomiska ställningstaganden. Det handlar om prioriteringar. I 
det här fallet kan dyslexi vara svårt att prioritera eftersom det är ett sk osynligt 
handikapp, dvs det går inte att avgöra om någon har dyslexi eller inte om man 
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bara tittar på personen i fråga. Ibland är dyslexin uppenbar, tex på 
svensklektionen i skolan. Ibland kan det vara svårt att få grepp om hur många 
som berörs av dyslexi. Det kan förklara varför vissa enkla och billiga hjälpmedel 
inte sätts in. 
 
Det finns ingen gemensam definition av dyslexi. I en bok finns en definition och 
i en annan finns en annan definition. Denna situation har belysts i uppsatsen 
genom att olika definitioner av dyslexi återkommer. Tanken är att läsaren själv 
får en bild av hur komplext ett ämne är om det finns motstridiga eller likartade 
definitioner på ett och samma ord. Problemet är att trots att läsaren har fått en 
inblick i dyslexiforskningen, vilka böcker och artiklar som är aktuella kan 
läsaren därmed inte säga att han/hon har fått en klar bild över ämnet. En forskare 
som forskar kring dyslexins orsak och uppkomst, kanske kommer fram till ett 
svar som är helt fel om man använder en annan forskares definition av ordet 
dyslexi. Även små skillnader i hur man definierar ordet gör att man faktiskt inte 
forskar om samma sak. Båda kan kalla det forskning om dyslexis orsak och 
uppkomst men där slutar likheterna. Om vi byter ut ordet dyslexi mot köttbullar 
och pannkakor blir problemet tydligt. En forskare undersöker köttbullens 
härkomst (orsak och uppkomst) och en annan forskare undersöker pannkakans 
härkomst (orsak och uppkomst). Den ena kommer fram till att svaret är 
Grekland och den andra kommer fram till att svaret är Kina. Detta tydliggör 
definitions problematiken. Konsensusprojektet syftade till att ändra detta. Om 
det inte finns någon allmängiltig definition kan det heller inte finnas några 
allmängiltiga hjälpmedel, insatser, resurser. Då blir det viktigt att veta vad som 
orsakar dyslexi. Vet vi vad som orsakar dyslexi kan vi kanske göra någonting åt 
det. Det finns en mängd olika teorier kring vad som orsakar dyslexi. Teorierna 
handlar om att det finns synliga defekter i hjärnan, att det finns en Omega-3 
brist, neuropsykiatriska problem, att språkcentrum inte fungerar som hos alla 
andra, att hjärnan har svårt att koppla ihop relevanta ljud med bokstäver osv. 
Om det finns en teori kring vad som orsakar dyslexi kan man utifrån det gå 
vidare till vad man kan göra åt dyslexin. Utan konsensus kring vad som orsakar 
dyslexi kan man inte komma fram till vad dyslexi är, dvs hur det visar sig och 
därmed inte komma fram till en gemensam plan kring hur man ska bemöta 
dyslektiker. Definitions problematiken är starkt kopplad till dyslexins orsak och 
uppkomst.  
 
En möjlig orsak till att dyslexi inte har fått en enhetlig definition kan vara att det 
är oklart huruvida dyslexi tillhör det medicinska, psykologiska eller pedagogiska 
området (Gillberg et al, 1994).  
 

Det finns redan flera böcker och tidskrifter som väl belyser 
dyslexiproblematiken, presenterar nya forskningsrön inom området samt 
diskuterar olika behandlingsmetoder och aktuella frågor (Strömbom, 1999, s. 
13).  
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När litteraturgenomgången gjordes framgick det att det inte fanns någon 
allmängiltig definition av dyslexi. Det fanns ingen konsensus kring vilka 
metoder lärare/pedagoger ska använda när de bemöter dyslektiker. Det fanns 
ingen observationsstudie från klassrumsmiljöer av dyslektiker. Det fanns 
däremot en mängd intervjuer (video, tv dokumentärer), böcker, artiklar av 
dyslektiker som blivit vuxna som pratade om sin dyslexi. Det fanns dessutom en 
mängd forskning som fokuserade på olika områden inom fältet dyslexi. Texten 
ovan är ett försök att ge en bild av hur området dyslexi ser ut. Forskningen har 
inte centrerats kring ett område och det är viktigt att belysa. Spretigheten i 
definitionen, olika metoder, olika hjälpmedel, tidigare forskning; har att göra 
med hur litteraturen på området ser ut.  
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2 Syfte/Mål 
Syftet med studien är att undersöka hur elever med dyslexi upplever 
undervisningen i klassrummet.  
 
3 Metod 
 
3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Den vetenskapsteoretiska inriktning som väljs när man ska göra en uppsats styrs 
av frågeställningen; den inriktning som bäst passar till att undersöka det valda 
fenomenet, väljs. Målet är att försöka förstå den verkligheten som studeras. Det 
handlar om en verklighet bland många; därför är fenomenologi den 
vetenskapsteoretiska utgångspunkten i uppsatsen.  
 

Särskilt inom humaniora betonas därför förståelse snarare än förklaring. Tanken 
här är att vi kan försöka förstå människor och deras avsikter och uttryck, men 
inte fånga in beteenden i generella förklaringar eller teorier (Molander, 2003, s. 
157). 
 

Det innebär att man måste försöka se bortom det ordagranna (Molander 2003,  
Eriksson 2007), bortom det som sker för att hitta meningen i det sagda/gjorda. 
Detta betyder inte att orden eller handlingarna saknar värde utan det handlar om 
att ord och handlingar kan betyda olika saker i olika situationer. I dessa 
sammanhang är det nödvändigt att förstå meningen med det sagda/gjorda.  
Ett exempel är om man säger ”Du vill väl inte gå på bio imorgon”; det betyder 
ordagrant någonting annat än själva ”meningen” som är ”Vill du gå på bio 
imorgon”. Man kanske till och med menar ”Vill du gå på bio med mig 
imorgon”. Dessa meningar går inte att utläsa ur det ordagranna utan måste 
förstås utifrån sitt sammanhang. Det är då nödvändigt att gå bortom det 
ordagranna. Detta är särskilt svårt för människor som ska lära sig svenska som 
vuxna och för människor med olika neuropsykiatriska funktionshinder. En örfil 
kan utdelas som svar på ilska men kan även vara ett sätt att hantera en hysterisk 
person. Örfilen i sig betyder inte att den som slår alltid är arg, förståelsen är 
kopplad till sammanhanget.   
 

Istället handlar det nu om att i enlighet med den fenomenologiska hållningen 
försätta sig i vetenskapsmannens position och därifrån leva sig in i de ofta 
implicita och oartikulerade grundstrukturerna i den intention som bestämmer 
vetenskapens egen strävan (Eriksson, 2007, s. 36). 

 
Språket kan användas ironiskt vilket innebär att meningen med det som sägs är 
motsatsen till orden som sägs; men det är inte bara våra ord som förmedlar 
mening i ett sammanhang. En blick kan tex förmedla besvikelse, glädje eller 
ilska. Kroppsspråket förmedlar mycket. I det här sammanhanget kan språket 
vara en barriär, psyket kan vara en annan och kulturen kan vara en tredje.  
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Att kunna är att förstå och att förstå är att fatta meningen med något. Meningen 
är en idé, ett tolkningsverktyg, som för tänkandet från förvirring till förståelse 
(Stensmo, 1994, s. 174). 

 
Från min vetenskapsteoretiska utgångspunkt har ett etnografiskt/etnologiskt 
perspektiv valts i studien; eftersom det handlar om en studie av kulturella 
fenomen.  
 

Det är i relationerna med våra medmänniskor, och i relationen till vår omvärld, 
som kunskapen formas och bildas... kunskaper är personrelaterade (Tjellander, 
2004, s. 30). 

 
3.1.1 Kulturbegreppet 
Ordet kultur kommer från det latinska ordet cultu´ra som betyder odling, 
bearbetning och bildning. I engelskan har vi ordet cultur som både betyder 
kultur men även odling i betydelsen bakterieodling (Nordin 2003, Stensmo 
2007). Det finns över 240 olika definitioner av ordet kultur. I flera definitioner 
är civilisation och kultur synonymer. Motsatsen till kultur blir i dessa fall natur. 
Kultur kan sägas vara någonting mer än vårt naturliga tillstånd eller som Kant 
menade: någonting högre än det naturen kan åstadkomma (Nordin, 1999). 
Kultur kan vara våra vanor, färdigheter, erfarenheter, tro, moral, etik och osagda 
regler människor emellan.  
 

’Cultur’ is said to be one of the two or three most complex words in the English 
language, and the term which is sometimes considered to be its opposite- nature- 
is commonly awarded the accolade of being the most complex of all (Eagleton, 
2000, s. 1). 

 
Kultur är med andra ord inte någonting medfött utan någonting man får lära sig 
av omgivningen. I filmen Apornas planet får Charlton Heston bevisa att han är 
en tänkande varelse i apornas domstol, genom att besvara ett antal frågor av 
kulturell art. Hestons karaktär påpekar att han inte kan svara på frågorna 
eftersom han kommer från en annan planet. För att besvara frågan, om Heston är 
en tänkande varelse, som befinner sig på samma nivå som aporna i filmen, 
skulle han istället ha fått frågor som kräver logiskt tänkande.  
 

Kultur är ett sammanflätat system av inlärda beteendemönster enligt vilka 
människor i ett samhälle lever och verkar. Det inbegriper allt som en folkgrupp 
tänker, säger, gör och tillverkar, dess seder och bruk, språk, konst och litteratur 
och alla vedertagna attityder, känslor och värderingar (Rabe, 1992, s. 10). 

 
Inom olika kulturer finns det inget bättre eller sämre; det finns bara skillnader. 
Kultur i sig gör att vi är partiska när vi bedömer andra kulturer. Det finns en film 
som heter ”Inte utan min dotter” där kulturskillnaderna är uppenbara. I filmen 
spelar Sally Fields en amerikansk kvinna vid namn Betty som är gift med 
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Moody från mellanöstern. Paret får en dotter (Mohtob) tillsammans. I USA 
arbetar Moody på ett sjukhus som läkare och blir mer och mer missnöjd med sin 
situation eftersom han får utstå rasism från sina kollegor. Detta gör att han vill 
flytta hem till Iran med Betty och Mohtob. Problemet är att Betty inte vill flytta; 
i alla andra avseenden är äktenskapet lyckligt. Tillslut lyckas Moody övertala 
Betty att följa med till Iran på semester. Betty känner viss oro men eftersom 
Moody svär på koranen att familjen ska återvända till USA efter 2 veckor, går 
hon med på att resa. Väl framme i Iran tar Moody tillbaka sitt löfte. Han 
meddelar Betty att han nu ska bo och arbeta i det nya landet. Moody förklarar 
för Betty att hon får acceptera hans beslut. På detta sätt har Moody lurat Betty 
till Iran för att därigenom behålla dottern med eller utan Bettys samtycke. Enligt 
Iransk lag är Betty inte längre amerikansk medborgare eftersom hon är gift med 
Moody. Hon har inte rätt att resa utan Moodys skriftliga tillåtelse, vid skilsmässa 
har hon inte rätt till Mohtob; försöker hon fly tillsammans med Mohtob kan hon 
bli avrättad som straff. Betty vägrar leva upp till Moodys krav på en Iransk 
kvinna. Detta leder till att Moody börjar slå henne. Betty försöker fly. Tillslut 
tröttnar Moody på att ”uppfostra” Betty och därför spärrar han in henne ensam i 
en lägenhet. Filmen slutar lyckligt eftersom Betty lyckas ta sig ut ur Iran 
tillsammans med Mohtob. Titeln ”Inte utan min dotter”, syftar på att Betty 
vägrar lämna sin dotter i faderns ”våld”.   
 
Ur ett västerländskt perspektiv är Moodys agerande fel på många sätt. I Iran har 
Moody ensamrätt till Mohtob. Det är Moody och inte Betty som är den 
självklara föräldern vid skilsmässa eller separation, det är han som är familjens 
överhuvud. Moody ansvarar för familjens uppfostran. Denna uppfostran 
innehåller slag. Detta är inte kriminellt utan har med kärlek att göra, "den man 
älskar agar man". Moody slår inte Betty för skojs skull. Slagen handlar om 
Moodys ansvar att "ta hand" om sin familj på "rätt" sätt. Det är Moodys fel om 
Betty inte kan uppföra sig. Tvångsmetoderna som Moody använder på Betty har 
med lydnad att göra. En mycket viktig aspekt av filmen handlar om att Moody 
vill att Betty ska åka till USA för att sälja parets tillgångar i form av hus, bil 
mm. Moody vill att Betty ska överlämna pengarna till honom efter 
försäljningen. I västvärlden skulle detta anses vara stöld. Moody har inte 
ensamrätt till tillgångarna. Det är inte hans pengar och det är inte hans hus. Betty 
har rätt till en del av tillgångarna vid skilsmässa. Genom att åka till Iran kan 
Moody begå en rad brott mot Betty utan straff. Han kidnappar Betty, övervakar 
henne, tvångsisolerar henne och misshandlar henne utan konsekvenser. När 
filmen ses ur ett västerländsktperspektiv; lyser en varningsskyllt starkt framför 
oss. Texten på skylten är: ”Under inga omständigheter res till ett annat land, 
med dina barn, tillsammans med en okänd man”. I det här fallet betyder okänd: 
en man från en annan kultur. Ser man däremot filmen ur ett 
mellanösternperspektiv tycker nog de allra flesta att kvinnan ifråga kidnappar 
mannens barn och tar hans tillgångar. Dessutom är hon respektlös mot både 
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Moody och hans mamma. Betty framstår som känslokall, obegåvad och oärlig. 
Moody däremot framstår som en alldeles för god/snäll man. Använder vi skylten 
som exempel igen blir varningstexten: "Amerikanska kvinnor är ingenting att 
ha". Moodys daltande med Betty och Mohtob leder till olydnad. Filmens 
sensmoral blir att det är viktigt att hålla familjen i ett järngrepp (ingen vill 
förlora fru, barn, bil och hem). Det är farligt att vara för snäll. Ur detta 
perspektiv är Betty ”The bad guy”. Det är hon som agerar fel. Filmen slutar 
tragiskt eftersom Moody blir bestulen på ägodelar, fru, barn och heder. 
 

Kultur är allt som inte är natur, alltså den omgivningen som skapats av 
människor utifrån dessas idéer, både avsiktligt och oavsiktligt. Kulturen är också 
själva idéerna och människors gruppvis varierande beteenden... Vår värld ter sig 
rent av som den enda riktigt normala. Annat uppfattar vi som avvikelser (Daun, 
1997, s. 142-143). 

 
Hur man uppfattar filmen beror på vilken kultur man kommer ifrån. Vad man i 
grunden anser vara rätt och riktigt och vad man anser vara fel. Det som ser ut 
som min kultur är bra, bättre och högre värdesatt medan det som ser annorlunda 
ut, är dåligt, sämre och lägre stående. Uttalanden som ”Vi är civiliserade, 
kulturella och bildade: de är barbarer, ociviliserade och okultiverade”, visar 
vilket värde vi sätter på det som anses vara kultur. Kulturbegreppet blir viktigt i 
den här uppsatsen eftersom både etnologer och etnografer strävar efter att 
synliggöra kultur. Frågan om vad kultur egentligen är, blir därför viktig att 
beröra. Uppsatsens avsikt är att beskriva den kultur, den "odling" som finns i ett 
klassrum med dyslektiker under några lektioner.  
 

har etnologi “kultur” som helhet som sitt forskningsobjekt (Arvidsson, 2001, s. 
14). 

 
En definition av kultur är regelverk för handlingar som strider mot våra naturliga 
instinkter. Människan ses i det perspektivet som en varelse vars handlingar utgår 
ifrån en inre drivkraft. Den här drivkraften leder till att vi kan gå över lik för att 
komma ditt vi vill. Kulturen sätter stopp för den typen av agerande. Regelverket 
är till för att vi inte ska göra det som är bäst för oss själva i alla givna 
situationer, utan istället ibland tänka på vad som kan gynna gruppen som helhet. 
Konsekvenserna för vårt handlande behandlas även utifrån den här logiken.  
 

Culture and nature, the semiotic and the somatic, meet only in conflict: the body 
is never quite at home in the symbolic order, and will never entirely recover 
from its traumatic insertion into it (Eagleton, 2000, s. 109). 

 
3.1.2  Etnopedagogik 
”Etno” är ett prefix och kommer från det grekiska ordet e´thnos som betyder 
folk. Pedagogik kommer från det grekiska ordet paidag giko´s som betyder 
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undervisning/uppfostran, metoder som tillämpas vid undervisning/uppfostran 
(Nationalencyklopedin, 2007). För att förtydliga vad etnopedagogik är använder 
jag Nyléns fyra punkter som sammanfattar etnometodologin:  
 

 Det sociala livet konstitueras av ständigt pågående kulturella 
processer/praktiker 

 Genom analys av vardagligt prat och socialt samspel kan dessa praktiker 
(etnometoder) avslöjas. 

 Empirin utgörs av inspelningar och anteckningar från naturliga miljöer. 
 Empiriredovisningen utgör en detaljerad sammanfattning av den studerade 

sociala situationen. (Nylén, 2005, s. 45). 
 
Det är tydligt att fenomenologin har inspirerat Harold Garfinkel som grundade 
etnometodologin på 1960-talet. I första hand är etnometodologin en 
metodinriktning inom sociologin som har sitt fokus på den sociala interaktionen 
i vardagen. Inom etnometodologin ser man människors värderingar och normer 
som ständigt föränderliga. Inom filosofin finns en idé om att människor som 
begår brott inte ”vet” att de gör fel. Kunskapen om att brottet stöld är fel sitter i 
hjärnan men inte i hjärtat, är tanken. Brottslingen tycker inte att det han gör är 
fel, det är därför han kan begå brottet. Genom att använda ett etnometodologiskt 
synsätt kan man förstå brottslingen. Det är fel att stjäla men när man saknar 
pengar till mat är det ok att stjäla. Det som anses vara fel blir rätt beroende på 
omständigheterna. Efter stölden kan brottslingen därför gå tillbaks till att tycka 
att det är fel att stjäla. Våra normer förändras i mötet med andra.   
 

Etnometodologin innebär att söka efter de kulturella processer… genom vilka 
människor begripliggör sig själva och sitt sammanhang, och därmed 
upprätthåller och omvandlar kulturella normer och praktiker… ett synsätt på den 
sociala verkligheten, vilket antas konstitueras genom människors vardagliga 
prat, samspel och agerande (Nylén, 2005, s. 43-44). 

 
Etnopedagogik är med andra ord en metod som fokuserar på kulturforskning. 
Metoden fokuserar på författarens påverkan på det som ses, antecknas, skrivs 
och uppfattas. Vi skriver inte i ett vakuum och våra texter är präglade av 
författaren. Författaren med allt vad det innebär, blir då viktig i den 
etnopedagogiska processen. 
 

Förförståelse betvingar seendet (Alvesson et al, 1994, s. 327). 
 

Vad som studeras, hur det studeras, när studien utförs, vart osv. bygger på vem 
som gör undersökningen. Det är personbundet och det betyder någonting i 
resultatet. Den som utför och skriver ner undersökningen är viktig ur 
resultatsynpunkt eftersom den personen är en del av resultatet. De processer som 
författaren genomgår före och efter genomförandet av en undersökning är 
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viktiga delar av metoden. Etnopedagogen vill lyfta fram och medvetandegöra 
dessa processer.  
 

Många författare förkastar som framgått uttryckligen idén att vetenskap kan 
exakt och pålitligt avspegla och förklara ”verkligheten”. Särskilt framhålls 
språkets karaktär som notoriskt självständigt och tvetydligt i förhållande till en 
utomspråklig verklighet (Alvesson et al, 1994, s. 352). 

 
Hur en text är skriven och om ämnet är relevant är subjektivt. Genom hela 
forskningsprocessen finns det subjektivitet och det man strävar efter är att det 
fenomen man beskriver ska gå att ”känna igen”. Därmed inte sagt att man 
frångår den subjektiva upplevelsen utan tvärt om, den detaljerade beskrivningen 
av upplevelsen är kärnan i att ”känna igen sig”.  
 

Forskningens uppgift är inte att komma med ”förbättrade” berättelser från fältet 
utan snarare med en sorts alternativa eller utmanande berättelser som uppmanar 
till att en dialog kan inledas med fältet. (Johansson, 2005, s. 284). 

 
Mycket arbete måste därför läggas på att få en enkel och förståelig text.  
 

Sammantaget menar jag att samtliga framställningsstrategier förutsätter en aktiv 
konstruktör, en forskare som genom sin närvaro (av olika art och utsträckning) 
låter sin röst ljuda genom den färdiga empiriredovisningen (Nylén, 2005, s. 
163). 

 
Förförståelsen är central inom etnopedagogiken. Den som ”ser” har med sig ett 
bagage av känslor, erfarenhet och livssyn som påverkar bilden av det som ”ses”. 
Hur vi uppfattar sinnesintryck är också bundet till vår historik. För att förtydliga 
detta används ett exempel.  
 
När jag var ungefär 8 år pratade jag med min mamma om självmord. Min syn 
då, var att alla människor hade rätt att bestämma om de ville leva eller dö. Min 
mamma, som aldrig tidigare hade haft kategoriska regler i något sammanhang, 
berättade att det var fel att ta sitt liv. Dels var det fel enligt lag, dels var det 
omoraliskt och det var fel enligt Gud. Människor som begick självmord gjorde 
någonting syndigt och hamnade tillslut i helvetet. När jag senare såg filmen 
Stjärnornas krig, kunde jag inte förstå att Obi One Kenobi begick självmord 
genom att låta ärkefienden Darth Vader döda honom. Min uppfattning av den 
berömda scenen har alltid varit att Obi One helt enkelt stannar upp ”för att samla 
sig” precis innan han blir ihjälslagen av Vader. Långt senare fick jag reda på att 
Obi One inte alls stannade upp för att samla sig. Jag blev förvånad över att jag 
inte hade förstått det tidigare. Om det kan finnas en annan förklaring än 
självmord, väljer jag omedvetet den förklaringen, eftersom självmord är fel. Min 
personliga bakgrund (historik) betvingar mitt seende.  
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I kommentaren efter den sammanhållna fallbeskrivningen konstaterade jag att 
empirins röst aldrig kan ”höras” av sig själv utan en forskare som ”talar för” den 
- även om denne ärligt försöker återge verkligheten på ett oförvanskat sätt 
(Nylén, 2005, s. 162). 
 

Det är även viktigt att återkoppla med informanterna för att på så sätt få 
ytterliggare en dimension av det insamlade materialet. Vad man ska göra efter 
återkopplingen är oklart. Antingen kan man ta bort delar av materialet som anses 
vara känsligt alternativt lägga till att informanterna läst igenom datat och haft 
synpunkter på det. Syftet är då att berika uppsatsen med de medverkandes 
synpunkter på den skrivna texten. Detta kan man sedan upprepa ett obegränsat 
antal gånger. Informanternas synpunkter kan formuleras i termer av kritik. För 
att kritiken ska vara värdefull och meningsfull måste den vara konkret. 
 

Förslag om ”bättre planering” eller ”mer information” är ofta tecken på låg 
kreativitet - planering kan nämligen alltid bli bättre och information är alltid 
ofullständig (Eriksson et al, 2006, s. 136). 

 
Min definition av etnopedagogik är att den i huvudsak består av delar av: 
etnologi, etnografi och fenomenologi.  
  
3.1.3 Etnologi 
Etnologi kommer från de grekiska orden e´thnos som betyder folk och logia som 
betyder lära. Etnologi betyder folklära eller studiet av människor i deras egna 
miljöer. Det finns många olika metoder som kan användas vid etnologisk 
forskning; observation och intervju är vanliga metoder. Etnologen studerar 
bestämda individer, inte medelvärden, regler, lagbundenhet och 
generaliserbarhet. Människans attityder, egna moraliska regler, beteende och 
liknande studeras. Inifrånperspektivet är centralt för etnologen och det här 
perspektivet anlägger etnologen för att kunna förstå tankesätt och handlingar. 
Inifrånperspektiv innebär inte samma sak som fenomenologins livsvärld. Det 
handlar istället om att forskaren försöker sätta sig in i de studerades värld. 
Sammanhanget blir avgörande för tolkningen. Etnologins särprägel är att studera 
och analysera omvärlden, samhället i termer av kultur. Individer ses som 
kulturbyggare, kulturbärare och ”kulturväktare” (Arvidssson 2001, 
Nationalencyklopedin 1998).  

 
Etnologen bör ta hänsyn och uppmärksamma det som inte sägs i en intervju eller 
under en observation. Det här är naturligtvis svårt eftersom det som inte sägs är 
svårt att uppfatta. Genom att vara påläst och ha kännedom om ett fenomen kan 
etnologen få ett försprång kring vad man genomgående undviker att tala om i en 
given situation. Den här ”djupdykningen” är inte nödvändig men den hjälper till 
när man ska belysa det osynliga. Den så kallade talande tystnaden är viktig att ta 
upp i det etnologiska arbetet (Skog, 2002). I denna studie gjordes inte denna 
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djupdykning eftersom det inte har gått att hitta några observationer från 
klassrummet som belyser dyslektikers undervisningssituation. Däremot gjordes 
en litteraturgenomgång innan observationen. I den genomgången framgick olika 
definitioner av dyslexi, olika hjälpmedel till dyslektiker samt alternativa 
pedagogiska möjligheter för skolpersonal som arbetar med dyslektiker (exempel 
på detta är talsyntes).  
 
När man sysslar med etnologi är det viktigt att förstå ordets makt. Författaren 
har en djup medveten och omedveten påverkan på det skrivna. Texten är en 
konstruktion.  
 

Även i fortsättningen byter författaren perspektiv. Han uttalar inte direkt sina 
egna åsikter, men de framgår av stil och metaforer (Ehn et al, 1997, s. 68). 

 
När man skriver en text är det viktigt att förstå att den som skriver påverkar hur 
texten uppfattas. Det innebär att en del av min personlighet kommer fram i det 
som beskrivs. ”Dagen var underbar” och ”Det var en bra dag” är två olika 
beskrivningar av samma dag. Nyansskillnader gör att enkla meningar betyder 
olika saker. ”Dagen var underbar” förmedlar en djupare känsla och påverkar 
läsaren medan ”Det var en bra dag” inte säger särskilt mycket. Den andra 
meningen fäster läsaren sig inte vid. Allt hänger ihop med sammanhanget. Varje 
bokstav, varje ord, varje mening är kontextberoende. Omedvetna eller medvetna 
ordval gör att texten ”färgas” och det är viktigt att läsaren är upplyst om det. 
Våra ord påverkar hur texten upplevs och vår beskrivning av det som händer 
påverkar upplevelsen av det som hänt.  
 

Vår uppgift som forskare är, som Kirsten Hastrup uttrycker det, att göra det 
annorlunda sannolikt. Detta är något annat än ren beskrivning. Det handlar om 
att skapa en trovärdig berättelse (Bergquist et al, 1999, s. 7). 

   
Nu ska en trovärdig berättelse skapas och det är svårt. 
 
3.1.4 Etnografi 
Etnografi kommer från de grekiska orden e´thnos som betyder folk och gra´pha 
som betyder skriva. Etnografi betyder folkskrivning eller folkbeskrivning 
(Nationalencyklopedin, 2007). Etnografens forskningsområde är sociala och 
kulturella strukturer och processer. Kultur är det viktiga för etnografen men även 
det sammanhang som kulturen skapas, frodas och lever i. Människans kulturella 
facetter är intressanta och det mänskliga beteendet med all dess komplexitet och 
mångfald är information som etnografen försöker belysa (Pink, 2001). Metoden 
som mest förknippas med etnografisk forskning är observation (Alvesson et al, 
1994).   
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Med situationsfokusering menar vi att en särskild situation –ett möte, en 
anställningsintervju, en lektion... snarare än stabila beteendemönster, attityder 
eller karaktärsdrag sätts i fokus. Situationen studeras empiriskt som ett centralt 
fenomen, till exempel undervisning (Alvesson et al, 2000, s. 223).  

 
Min situationsfokusering är den särskilda undervisningssituation dyslektiker kan 
befinna sig i. Det finns inga exakta riktlinjer eller krav på hur länge man ska 
observera. Istället betonas en viss flexibilitet med tanke på tidsaspekten eftersom 
det inte går att schemalägga situationer som är intressanta.  
 

Situationsstudien omfattar en viss mängd etnografiskt arbete för att a) få lokal 
kunskap om arbetsorganisationen och b) vinna tillträde till ett antal situationer så 
att man kan välja ut en att undersöka. Detta kan kräva några veckor av intensiva 
studier. Den undersökta situationen beskrivs sedan i detalj, antingen i form av 
utskrivna bandupptagningar – om det är en högst begränsad situation, som ett 
kort möte eller en del av en interaktion - eller i form av relativt detaljerade 
anteckningar – om situationen är en smula utsträckt i tid och rum och därför 
kräver sammandragna beskrivningar (Alvesson et al, 2000, s. 225).  

 
I denna studie har detaljerade anteckningar gjorts. Inom etnografin strävar man 
inte efter generaliserbarhet, trots det är tanken att det ska gå att känna igen det 
”lilla i det stora” genom en detaljerad beskrivning av det fenomen man valt. 
 

Det som eftersträvas är insikter och inte empirisk generalisering. Idén med 
kvalitativ forskning är, som konstaterades ovan, att utforska meningen med 
sociala fenomen, inklusive olika former av förtryck, inte att räkna antalet fall 
och påstå något om frekvenser (Alvesson et al, 2000, s. 226).  

 
Det är även min strävan att försöka begripa mig på meningen "essensen" i 
situationen. Reflektion har en mycket stor betydelse i mötet med andra, inom 
etnografin. Möjligheten att fundera över, stanna upp och tänka efter, reflektera 
kring de människor vi kommer i kontakt med, är en viktig kärna inom 
etnografin. Reflexiviteten innebär att medvetandegöra observatörens påverkan 
på den vetenskapliga processen.  
 

benämner som etnografi all forskning som innebär observation av händelser och 
handlingar i naturliga situationer och som erkänner det ömsesidiga beroendet av 
teori och empiri (Alvesson et al, 1994, s. 109).  

 
Inom etnografin är subjektiviteten ett naturligt inslag i datainsamlingen. Den 
insamlade datan är subjektiv i hela processen. Det som ska undersökas utgår 
ifrån någons intresse, analysen görs av någon som har med sig en förförståelse, 
en bakgrund, ett sätt att förstå och tolka omvärlden. Etnografen strävar inte efter 
objektivitet genom processen, däremot strävar etnografen efter att redovisa 
subjektiviteten på olika sätt.   
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analysis will never be of a complete authentic record (Pink, 2001, s. 99). 

 
Det viktiga är att ha en kritisk utgångspunkt och granska den egna positionen 
och den egna påverkan på processen (Gemzöe, 2004).  
 

It is also important to recognize that research is an active process, in which 
accounts of the world are produced through selective observation and theoretical 
interpretation of what is seen, through asking particular questions and 
interpreting what is said in reply, through writing fieldnotes and transcribing 
audio- and video-recordings, as well as through writing research reports 
(Hammersley et al, 1996, s. 18). 
 

Etnografen är medveten om att han/hon påverkar dem som blir observerade 
genom deltagande observation. Påverkan går inte att undvika, däremot kan 
etnografen redovisa vilken effekt han/hon har, i de sammanhang där det klart 
framgår. Den här påverkan kan uppfattas som negativ, men den kan även 
användas av etnografen för att belysa vilken inställning de observerade har till 
etnografen. Inställningen i sig kan betyda någonting. En fientlig inställning mot 
nya människor kan reflektera missnöje i en given situation.  
 

Similarly, the fact that as researchers we are likely to have an effect on the 
people we study does not mean that the validity of our findings is restricted to 
the data elicitation situations on which we relied. We can minimize reactivity 
and/or monitor it. But we can also exploit it: how people respond to the presence 
of the researcher may be as informative as how they react to other situations 
(Hammersley et al, 1996, s. 18). 

 
Det finns en orsak till att etnografen väljer att använda sig av olika metoder för 
datainsamling. Triangulering innebär en jämförelse eller ett användande av olika 
källor till data, för att förstå ett fenomen. Poängen med trianguleringen är att 
fördjupa förståelsen av det valda ämnet. Det är viktigt att det som talar för och 
emot den valda tesen kommer fram. Triangulering kan ske genom att t.ex. 
använda sig av intervju och observation.  
 

More specifically, data-source triangulation involves the comparison of data 
relating to the same phenomenon but deriving from different phases of the 
fieldwork, different points in the temporal cycles occurring in the setting, or, as 
in respondent validation, the accounts of different participants (including the 
ethnographer) differentially located in the setting. This last form of data-source 
triangulation can be extended indefinitely by showing each participant the 
others’ accounts and recording his or her comments on them (Hammersley et al, 
1996, s. 230). 

 
I det här sammanhanget bör nämnas att trianguleringen kan ge upphov till 
motstridig information. Information som är tydlig för observatören, kanske inte 
bekräftas i en intervju, utan förnekas ihärdigt av intervjupersonen. Det betyder 
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inte att det som observerats är fel utan kan istället belysa komplexiteten hos ett 
visst fenomen. 
 

Genom fokusering på en särskild händelse sätts den sociala processen i centrum 
(Alvesson et al, 2000, s. 223). 

 
3.1.5 Fenomenologi 
Platon, Descartes och Kant har gemensamt att de försöker precisera vad 
människor kan ha säker kunskap om. De försöker förklara varför sinnena är 
viktiga respektive varför sinnena inte går att lita på. I fenomenologin är 
sinnesdata A och O; därför är det befogat att kortfattat gå igenom hur olika 
filosofer i olika tider har betraktat sinnesdata, erfarenhet och tankens betydelse i 
skapandet av kunskap. I det här sammanhanget blir ontologiska och 
epistemologiska frågor viktiga. Ontologiska frågor är exempelvis: Kan vi 
sinnligt uppfatta verkligheten eller inte? Hur är verkligheten beskaffad? Finns 
det gränser för vad en människa kan veta? Vilka/vad är gränsen/gränserna för 
vad en människa kan veta? Ontologin handlar om verkligheten och vår förmåga 
att uppfatta verkligheten. Många filosofer menar att vi inte kan uppfatta 
verkligheten med våra sinnen utan måste använda vårt förnuft för att uppfatta 
verkligheten. Andra menar att verkligheten är precis det vi kan uppfatta med 
våra sinnen (Stensmo 2007, Nordin 2003). Epistemologiska frågor är 
exempelvis: Finns det säker kunskap om verkligheten? Här brukar man välja 
ståndpunkt; en ståndpunkt är att förnuftet kan ge säker kunskap om verkligheten. 
En annan är att man aldrig kan nå säker kunskap om verkligheten. Vad är 
kunskapens väsen? Vad är kunskap? Vad är vetande? Vad kan man veta? När 
vet man det? Hur kommer man fram till vetande? När man börjar ställa sådana 
frågor märker man snart att frågorna blir fler och fler. Epistemologin handlar om 
kunskap och vetandets karaktär i förhållande till människan. Ontologiska och 
epistemologiska frågor har diskuterats av filosofer i århundraden; de diskuteras 
fortfarande (Stensmo 2007, Nordin 2003).   
 
3.1.5.1  Platon 
Platon (427-347 f.Kr.) var en grekisk filosof och en av Sokrates (470-399 f.Kr.) 
lärjungar; Platon beskrev Sokrates filosofi om idévärlden. Alla föremål vi 
upplever med våra sinnen kan vi endast uppleva på ett ytligt sätt. Vi kan inte få 
säker kunskap genom våra sinnen eftersom våra sinnen bara kan ge flyktig 
kunskap. Den säkra kunskapen måste alltid framstå på samma sätt för alla 
betraktare. I idévärlden (som upplevs av tanken) går det att få säker kunskap 
eftersom det finns en idé om allting och dess motsats. "Idéerna" är eviga, 
fullkomliga mönsterbilder för olika objekt; tex "en människas idé" och "det 
godas idé". Platons beskrivning av idévärlden innebär att det vi ser, det vi erfar 
med våra sinnen inte kan generera tillförlitlig kunskap. Orsaken är att vi 
upplever samma sak på olika sätt beroende på våra otillförlitliga sinnen. Det är 
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bara i våra tankar som vi kan nå säker kunskap. Det är bara i tankarna som vi 
kan uppleva samma sak, på samma sätt, flera gånger. Platon menade att olika 
människor kunde dela samma idé, dvs att både lärare och elev kunde ha idén om 
det goda. Detta innebär att skillnaderna i våra sinnliga upplevelser, inte finns i 
idévärlden. Idéerna är konstanta, säkra, fasta och lika för alla (Stensmo 2007, 
Nordin 2003).   
 
3.1.5.2  Descartes 
René Descartes (1596-1650) var en filosof som sökte säker kunskap genom att 
betvivla allting inklusive sina egna sinnen. Descartes problem bottnade i en 
fantasi där han föreställde sig att världen och han själv kanske styrdes av en 
ondsint ande som fick honom att tro en massa som inte stämde. Detta skulle 
innebära att många av de sanningar som han hade tagit för givet egentligen inte 
var sanningar alls. Detta tvivel löste Descartes genom den första sanna satsen. 
Cogite, ergo sum: jag tänker, alltså finns jag. På denna sats fortsatte han sedan 
bygga ytterliggare satser. Descartes använde sig av bla intuition när han skulle 
skapa kunskap (Stensmo 2007, Nordin 2003).  
 
3.1.5.3 Kant 
Immanuel Kant (1724-1804) var en tysk filosof som försökte beskriva den 
mänskliga kunskapsförmågans gränser. Kant menade att all kunskap bestod av 
omdömen. Dessa kunde vara analytiska eller syntetiska, a priori (före 
erfarenheten) eller a posteriori (efter erfarenhet dvs erfarenhetsbaserad 
kunskap). Analytiska satser är sanna eftersom det finns någonting i själva satsen 
som gör att de stämmer. Exempel på en analytisk sats är: Den tunga kvinnan är 
tung. I början av satsen framgår att kvinnan är tung och om det stämmer måste 
hon vara tung. Om man lägger in ordet "inte" blir satsen obegriplig. Den tunga 
kvinnan är "inte" tung. Satsen bekräftar sig själv a priori. Syntetiska satser 
däremot kan vara sanna under vissa omständigheter. Stenen är kall. Om vi 
lägger in ordet "inte" i satsen blir den fortfarande godtagbar som sats. Stenen är 
"inte" kall. Båda meningar kan stämma under olika omständigheter. Den 
syntetiska satsen bekräftas a posteriori (Stensmo 2007, Nordin 2003). Kunskap 
kan bara skapas genom de grundläggande principer som finns i medvetandet. 
Kunskap skapas genom sinnesiakttagelser, dvs empirisk kunskap som är 
beroende av erfarenheten; eller genom de transcendentala idéerna som inte kan 
bekräftas via erfarenheten (Nordin, 2003). Kant menade att människor aldrig 
kunde få en objektiv bild av verkligheten utan endast känna till "hur tingen 
framträder för mig". Detta kallade han för fenomenvärlden (Stensmo, 2007).  
Det är viktigt att baka in fenomenologin i ett idéhistoriskt perspektiv eftersom 
fenomenologin faktiskt uppstod i kölvattnet av många "stora tänkares" alster.  
 
3.1.5.4 Husserl 
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Edmund Husserl (1859-1938) är den som brukar betecknas som fenomenologins 
fader (Molander 2003, Nordin 2003, Wedberg 2004, Stensmo 2007). Husserl var 
en tysk filosof som utöver filosofi även hade astronomi och matematik som 
intresseområde. I början av 1900-talet började Husserl kritisera forskare för att 
de tog avstånd eller fjärmade sig från livsvärlden. Det som behövdes var istället 
en deskriptiv filosofi och det försökte Husserl bidra med. Många vetenskapsmän 
som kom efter Husserl försökte utveckla hans fenomenologi på olika sätt.  
 
Fenomenologi är en forskningsansats och en filosofi. Ordet fenomen är 
ursprungligen grekiskt och betyder att uppenbara sig, att avslöja sig, att visa sig 
(Nationalencyklopedin, 2007). Ett fenomen är någonting som erfars eller 
upplevs. Livsvärlden är världen som vi uppfattar den. Husserl argumenterade att 
alla fenomen måste ”uppfattas” av ”någon”. Detta innebär att man aldrig kan 
beskriva fenomenet som sådant, utan att man istället eftersträvar att beskriva 
fenomenet såsom det uppenbarar sig för mig. Subjektiviteten är inte någonting 
som forskaren försöker fjärma sig emot. Istället uppfattas subjektiviteten som en 
nödvändig del av fenomenologin. Den tidiga Husserl betonade fenomenologin 
som en vetenskaplig metod som strävade mot sakerna själva; den enda 
verkligheten är just den subjektiva verkligheten. Människor är enligt Husserl 
varelser som hela tiden försöker skapa mening i tillvaron. Intentionalitetsteorin 
som Husserl lanserade, bygger på denna strävan. Människan agerar utifrån den 
”mening” han/hon själv har skapat i en given situation. I det här sammanhanget 
är fenomenen knutna till personen som "ser". Meningen ligger inte dold utan går 
att urskilja utan tolkning. Det finns med andra ord en ömsesidighet mellan ”det 
som blir sett” och ”den som ser”. Tanken är att en människa ser någonting och 
uppfattar det sedda utifrån ett särskilt perspektiv. Det är X som ser och ingen 
annan. När X ska dammsuga hämtar X dammsugaren, inte diskborsten. Det 
finns redan från början en mening i saken i sig; en mening som X ger 
dammsugaren innan X hämtar den. Denna "mening" som redan finns är knuten 
till den person X är, dvs till X erfarenheter. För att förklara detta närmare 
används ett exempel.  
 
Adam och Bertil är barndoms vänner. Adams pappa är förskolelärare och pratar 
ofta om att följa sin intuition. Bertils pappa är också förskolelärare och pratar 
ofta om att försöka ”tänka efter”, ”fundera”, ”planera” innan man agerar. 
Eftersom det är midsommar bestämmer pojkarna sig för att gå ut och dansa. 
Vännerna går till ett dansställe. De har kul. Plötsligt börjar det brinna. När det 
blir uppenbart att det brinner, går Adam i rask takt mot närmaste utgång. Bertil 
däremot beter sig som ”alla andra” i lokalen. Han är passiv och börjar prata om 
branden och om vad man ska göra. Två timmar senare är elden släckt och Bertil 
är död. Detta blev konsekvensen eftersom de två vännerna hade olika sätt att se 
på händelsen. Adam kände intuitivt att han först skulle ta sig ut, sedan kalla på 
hjälp och arbeta systematiskt från en säker plats. Bertil däremot feltolkade 
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situationen, han förstod inte hur snabbt en brand kan bli ”ohanterlig”. När han 
tillslut beslöt sig för att ta sig ut var det för sent. Varken Adam eller Bertil 
utgick ifrån någon slags objektiv verklighet utan båda utgick ifrån sin 
uppfattning av verkligheten. För Adam innebar ”brandlukt” en signal om fara 
och följaktligen försökte han ta sig ut snabbt, medan Bertil egentligen inte 
uppfattade situationen som farlig och litade därför på att någon annan skulle 
släcka branden.  
 
I olika böcker finns det delvis olika förklaringsmodeller på vad essensen är; 
därför är det viktigt att koppla ihop förklaringen med en författare. Ett fenomens 
väsen eller essens är kärnpunkten i fenomenet, det viktigaste i ett fenomen 
(Stensmo, 2007). Om man tar bort fenomenets väsen har man också tagit bort 
själva fenomenet. Det finns inget fenomen utan väsen. Om essensen till "dryck" 
är att det ska gå att dricka; betyder det att allt som går att dricka är ”dryck”. 
Detta låter kanske självklart men det är det inte. Det går att dricka sådant som 
inte är drycker. Man kan dricka bensin, glykol, t-sprit, lacknafta, fönsterputs, 
sjukhussprit mm. Essensen måste göras specifik så att man inte får med sådant 
som inte är essens. När man söker efter essensen finns det inget som garanterar 
att man hittar den. Det man får fram är det man tror är essensen. Det är själva 
poängen. Det forskaren tror bygger på vem forskaren är och därför är det giltigt 
eftersom det utgår ifrån sinnen. Verkligheten är det forskaren uppfattar att den är 
inom fenomenologin. För att hitta essensen måste forskaren plocka bort det som 
inte är essens för att på så sätt komma fram till fenomenets kärna. Detta görs i 
medvetandet och kallas för imaginative variation (Frykman et al, 2003). 
Översatt blir detta en växling i fantasin (en variation i fantasin). Forskaren får 
helt enkelt tänka sig olika varianter av ett fenomen och sedan plocka bort del 
efter del tills bara kärnan finns kvar (den sk fenomenologiska reduktionen). Det 
som behövs är en detaljerad beskrivning för att nå en förståelse av fenomenet. 
När man har preciserat vad som inte är essens kommer man så småningom fram 
till kärnan. Denna kärna är essensen. Denna förklaringsmodell kan vara svår att 
förstå eftersom den lägger upp det fenomenologiska arbetet som ett mattetal. 
Proceduren är enkel så länge man går igenom alla steg och följer reglerna. 
Tyvärr är verkligheten mer komplicerad, för att hitta ett fenomens väsen krävs 
en hel del tankeverksamhet, empatiskförmåga, intuition och helhetsperspektiv. 
När man väl har nåt fram till essensen kan man därefter ”kontrollera” att man 
kommit fram till essensen genom att i fantasin försöka se om någonting annat 
kan tänkas vara essensen. Detta är med andra ord en tankeövning, inte någonting 
som görs på papper. Väsen eller essens är fenomenets innersta kärna som är lika 
för alla sådana fenomen. Det är en urbild eller en urform som är evig och 
oföränderlig; det viktiga i fenomenet, det karaktäristiska, det unika. 
 

Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det 
sätt på vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, 
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försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individernas 
medvetanden, förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och göra 
deras väsentliga mening explicit (Kvale, 1997, s. 54).  

 
I min uppsats är fenomenet dyslektikernas upplevelse av undervisningen i 
klassrummet. Det handlar om att hitta elevernas syn på undervisningen och 
skriva ner den. När jag tänker som fenomenolog, innebär det att jag försöker 
förstå meningen med det som händer i dyslektikernas undervisning.  
 

men bygger ändå på fenomenologin i den meningen att de söker förstå de 
sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv, beskriver världen sådan den 
upplevs av subjekten och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad 
människor uppfattar att den är (Kvale, 1997, s. 54).  

 
Ur fenomenologisk synpunkt försöker jag förstå meningen med undervisningen 
utifrån dyslektikernas perspektiv; dvs hur de uppfattar och upplever sin 
klassrumsverklighet. Det är elevernas upplevelse som är viktig.    
 

Fenomenologins slagord "till sakerna själva" är alltså inte en uppmaning att söka 
oss tillbaka till sakerna i egenskap av att vara en ansamling indifferenta objekt i 
rummet och tiden, utan snarare en uppmaning att söka oss tillbaka till sakernas 
egen mening (sakerna själva), det vill säga till deras grundläggande och 
oreflekterade `just såsom´ (Eriksson, 2007, s. 26). 

 
Husserls slagord var: gå tillbaka till sakerna själva (Eriksson 2007, Sundström 
2005, Gustavsson 2004, Nordin 2003). Vi kan aldrig komma ifrån vårt 
medvetande. Kunskap är med andra ord knutet till medvetandet. Det som "ses" 
påverkas av detta och den som "ser" är därför viktig i sammanhanget. 
Fenomenologi som forskningsansats handlar om att titta på fenomenet i sig. 
Fenomenologin består av ett särskilt språkbruk (dvs egna ord och termer som 
har särskild betydelse inom fenomenologin). För att få en uppfattning av 
fenomenologin är det nödvändigt att känna till några nyckelord.  
  
A) Fenomenet (unik, i detalj beskrivning) 
Den första delen handlar om vad fenomenet är. Hur ser fenomenet ut och vilka 
delar i detalj kan man lyfta fram för att beskriva fenomenet. Poängen med den 
här beskrivningen är att visa det unika med fenomenet. Det går inte att beskriva 
fenomenet på något annat sätt eftersom man tittar på ett fenomen (Molander, 
2003). 
 

kunskapen om världen börjar i "den rena erfarenheten". Med det avsåg han att 
kunskapsprocessen startar i samband med hur saker och ting framträder i vårt 
medvetande (Gustavsson, 2004, s. 70-71). 

 
B) Livsvärlden (den värld vi lever i) 
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Detta är helt enkelt den riktiga världen. I det här sammanhanget finns det ett 
avståndstagande ifrån att världen skulle vara någonting mer eller någonting dolt 
från medvetandet. Livsvärlden är helt enkelt världen såsom vi uppfattar den 
genom våra sinnen (Molander, 2003).  
 

Livsvärlden är "förteoretisk", den föregår vetenskapen och utgör en 
förutsättning för all vetenskap. Vi måste kunna orientera oss i 
vardagsverkligheten innan vi kan upptäcka den världsbild som skapas genom 
vetenskapliga teorier (Nordin, 2003, s. 495-496). 

 
C) Intention (innebär att "medvetandeakterna" har en viss inriktning)  
Det vill säga när vi är glada, är vi glada pga av någonting, när vi är kära är vi 
kära i någon osv (Eriksson 2007, Stensmo 2007, Nordin 2003). 
Intentionalitetsteorin handlar om den mening vi tillskriver och detta är 
naturligtvis kopplat till att människor söker mening i det vi upplever. Det räcker 
inte att uppleva, mening är det som måste till för att kunna förstå upplevelsen på 
rätt sätt. Inom psykologin finns det ett känt exempel med en man som träffar en 
björn i en skog. Mannen i exemplet blir antingen rädd eller glad när han ser 
björnen, beroende på sammanhanget. Om mannen befinner sig i skogen för att 
plocka svamp blir han rädd, eftersom han inte förväntar sig att se en björn. Om 
mannen istället är på björnjakt och har väntat i timmar för att få skjuta en björn, 
blir han glad när han ser björnen. I båda fallen händer samma sak, nämligen att 
en man träffar en björn i en skog. Det är "meningen" som skapar olika 
känsloläge hos mannen. Ska mannen sedan beskriva vad han har varit med om 
kan han göra detta i positiva eller i negativa termer beroende på den mening han 
lägger i mötet med björnen. Meningen är med andra ord någonting som vi 
skapar oberoende av de yttre omständigheterna. Det handlar om en inre process 
som bottnar i vår historik som människor. Meningen är inte rätt eller fel. Den 
mening "svamp" mannen tillskriver händelsen är korrekt. Den mening "björn" 
mannen tillskriver händelsen är också korrekt. Männen har olika upplevelser 
men båda upplevelserna är lika giltiga. För fenomenologen är det informantens 
upplevelse, såsom han/hon har uppfattat den, som är intressant; därför är det 
vanligt att förlita sig på utsagor, intervjumaterial eller observationer i 
fenomenologiska undersökningar. I exemplet med björnen i skogen framgår 
tydligt att sammanhanget påverkar känslor, tankar och handlingar. De kulturella 
aspekterna finns inbakade i ”den som ser”. 
 

Den innebär nämligen att varje enskild upplevelse måste ses som inbakad i och 
präglad av en föreställningsvärld med historiska dimensioner bakåt i tiden och 
även syftning framåt; en värld som ständigt förändras alltefter förskjutningarna 
av dess ”horisont” i förfluten tid och tillkommande tid (Alvesson et al, 1994, s. 
100). 

 
D) Intuition, Empati, Reflektion, Fantasi (det som skapar mening) 
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Intuition är någonting omedvetet som följer logikens lagar och är därför 
okontrollerbar (Nationalencyklopedin, 2007). Det är svårt att definiera intuition, 
det kan sägas vara en känsla för någonting. Man kan känna att någonting är fel 
men samtidigt inte kunna säga vad det är som är fel. Intuitionen följer känslor 
och eftersom känslor ibland är irrationella kan även intuitionen vara irrationell. 
Många filosofer har diskuterat intuitionens värde i kunskapssökande eller 
kunskapsskapande; däribland Descartes, Locke, Hume, Jung mfl (Nordin, 2003). 
Intuitionen har en plats i fenomenologin eftersom mycket av det som observeras 
bygger på en "känsla av" (Molander 2003, Skog 2002). Det vill säga jag skriver 
ner det jag "känner" kan komma att vara betydelsefullt eller det jag "känner" är 
intressant. I detta sammanhang menar jag inte de steg jag i förväg bestämt att jag 
ska ha med i observationen utan jag menar det andra; det som tillkommer. Den 
talande tystnaden (Skog, 2002) kan vara exempel på det man intuitivt känner 
saknas i en intervju eller under en observation. Vilka frågor som är viktiga att 
ställa i en given situation kan också vara kopplade till intuitionen. I uppsatsen 
har jag genomgående försökt att skriva ledande frågor i texten för att visa och 
förtydliga det intuitiva. Detta finns naturligtvis med på andra platser i uppsatsen 
också men frågan som form är ett bra sätt att tydliggöra intuitionens roll i 
uppsatsen.        
 

Fieldwork-wise, I believe this was a crucial moment. Since I was not in 
command of the language, other impressions flooded over me... I found myself 
trying to develop a kind of imaginative empathy, giving attention to the 
reactions of the people around me, and actively trying to put my own sentiments 
into the same gear as I imagined theirs were (Frykman et al, 2003, s. 155-156). 

 
Empati har att göra med att man känner med någon, detta betyder inte samma 
sak som sympati att man känner för någon (Nationalencyklopedin, 2007). Att 
"känna med" innebär att kunna leva sig in i den andres känslovärld, det handlar 
om att förstå eller känna på djupet. Empati är kopplat till känslor och detta är 
någonting som fenomenologen erkänner och försöker ha med som en del av sin 
beskrivning. I min uppsats tar jag med mina och informanternas känslor, där 
dessa framträder. Detta ingår i det fenomenologiska förhållningssättet. Det finns 
filosofer som förkastar sinnesdata och känslornas betydelse i kunskapandet. Det 
fenomenologiska betonar istället känslorna och sinnesdata. Viktiga aspekter av 
beskrivningen framträder med hjälp av empati (Molander, 2003).    
 

Vetenskapligt arbete innebär ett begreppsläggande och ett synliggörande för att 
lyfta fram avsikter och insikter i handlingar, vilket leder fram till ny kunskap... 
(Sundström, 2005, s. 54). 

 
Reflektion innebär en spontan tanke, slutsats eller djupare tanke 
(Nationalencyklopedin, 2007). I uppsatsen används begreppet synonymt med 
"djupare tanke". Vad betyder en händelse i "ljuset" av eftertanken så att säga; 
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genom reflektionen kan en upplevelse som framstår på ett sätt, uppfattas på ett 
annat sätt. Reflexiviteten gör att det uppfattade måste hållas öppet, för 
förståelsens skull. Det vill säga en kopp som ser svart ut på natten kanske ser 
mörkblå ut i dagsljus. I ytterliggare ett ljus kanske koppen ser grön ut osv. Saker 
är inte alltid som dem först uppfattas. Fenomenologen behöver inte binda sig till 
en uppfattning, utan det finns ett värde i att förhålla sig öppen. Reflektionen är 
viktig (Sundström, 2005). 
 

Ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv är erfarenheten grunden till kunskap och 
reflektion ses som förutsättning för att en kunskapsutveckling ska ske 
(Sundström, 2005, s. 54). 

 
Fantasi är vår förmåga att föreställa oss någonting. När en person skapar sig en 
bild av verkligheten utgår han/hon ifrån den sig själv eller medvetandet. Den 
personens värld påverkas av de föreställningar han/hon har om världen. Tror 
han/hon att han/hon kan botas av sockertabletter, blir han/hon kanske botad av 
tabletterna. En annan typ av fantasi är det vi tänker oss som utgår ifrån bla 
önskningar tex att vinna 5 miljoner på Triss. Det är med fantasins hjälp 
forskaren kan få tillgång till alternativa förklaringar eller andra synsätt (Frykman 
et al, 2003). 
 

Fantasi är viktigare än kunskap. Albert Einstein (Citat om kunskap, 2008)  

 
Tredjemansperspektivet och djävulens advokat perspektivet (det motsatta 
perspektivet) utgår ifrån fantasin. Tredjemansperspektivet innebär tex att istället 
för att påpeka att ungdomar behöver hjälp i skolan så skriver man vilka 
konsekvenser det har på samhället om de inte får hjälp. Samhället, deras barn, 
vänner, syskon, arbetsgivare mm påverkas vilket gör detta argument starkare än 
att endast prata om ungdomarna ifråga. Tanken är att påvisa hur oskyldiga 
människor drabbas av olika sammanhang. Djävulens advokat perspektivet är 
användbart eftersom detta perspektiv kan generera ytterliggare möjligheter till 
förståelse av en händelse.   
 

Det fenomenologiska förhållningssättet förutsätter fördomsfrihet och avsaknad 
av färdiga teorier... Det betyder att forskaren strävar efter att "bestämma det 
obestämda" med stor öppenhet och följsamhet (Sundström, 2005, s. 53). 

 
E) Väsen/essens = Essensen är det viktigaste i ett fenomen. Det som gör äpplet 
till ett äpple istället för ett päron tex. En annan syn är att essensen är en grupp 
fenomens innersta kärna, dvs. det allmängiltiga, det generella. För att hitta 
fenomenets väsen krävs att man har många fenomen att jämföra. Vad måste 
finnas för att fenomenet ska kallas det som det kallas? Det krävs mycket tid för 
att hitta fenomenets väsen. Det tar tid att skala bort det som inte är essens.  
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F) Fenomenologiska reduktionen = Konstruktionen av väsen  
Hur kommer vi fram till det generella? Hur skapas väsen? Hur höjer vi oss över 
fenomenet för att se vad som är allmängiltigt? Det gäller att hitta ett fenomens 
väsen genom fantasi, intuition och reflektion för att nå förståelse; för att skapa 
mening (Stensmo 2007, Molander 2003).  
 

Fenomenet måste följaktligen sökas i sitt naturliga sammanhang och på sina 
egna villkor (Sundström, 2005, s. 54). 

 
För några år sedan lanserade SVT en "dockhussåpa" som hette Expedition 
Robinson. I serien fick ett antal människor bo och leva på en "öde" ö och 
försöka "överleva". För deltagarna i Expedition Robinson var överlevnaden 
förenad med det sociala livet eftersom deltagarna blev hemskickade (utröstade 
av varandra) allteftersom. I en omgång av Expedition Robinson vann en 
polisman finalen. Det som är intressant med denna polisman är att han och några 
övriga deltagare stal en fågel (en höna eller liknande) från det andra laget. 
Fågeln åt de sedan upp. Denna stöld filmades i serien men det var aldrig tal om 
att lagföra deltagarna för stölden. Det "konstiga" i sammanhanget är att alla som 
var med om stölden kände till att de blev filmade. Detta spelade uppenbarligen 
ingen roll. Detta kan förstås i termer av kultur. I Sverige ska man följa lagar och 
regler; om man är polis är detta naturligtvis viktigt. Då blir frågan hur 
polismannen i Expedition Robinson helt kunde frångå dessa lagar och regler. 
Svaret är enkelt, på ön skapades en kultur av "anything goes". Deltagarna följde 
med andra ord bara de kulturella reglerna av "spelet". Målet var att vinna och 
syftet med att befinna sig på ön var att stanna kvar till slutet för att därigenom 
kunna vinna. I senare omgångar av serien slöts avtal mellan deltagarna som 
bröts mm. Allt detta måste förstås och uppfattas ur ett kulturellt perspektiv. 
Robinson ön är inte Halmstad, Stockholm eller Malmö; allt som händer på ön är 
inbakat i det övergripande syftet som är att vinna. Ur det perspektivet betyder 
inte löften, ägodelar osv samma sak som det gör i "verkligheten" utanför ön. 
Detta är alla (eller borde alla vara) införstådda med.    
 

Vi är inte individer, utan "omnivider", vi omsluter helheten, vi är helheten. I ett 
sådant perspektiv beror inte händelser alltid på individer, utan av de mönster 
eller strukturer för handlande som är gemensamt, och som återfinns såväl inom 
individerna som utanför dem (Tjellander, 1986, s. 85). 
 

Människan är meningssökande i sin natur och eftersom vi delar erfarenheten av 
att vara människa har vi redan från början någonting gemensamt; någonting att 
förhålla oss till. Vi kan förstå varandra utifrån oss själva. Denna förståelse 
bygger på att vi tillhör samma grupp. Vi kan förstå Expedition Robinsons 
medlemmar utifrån att vi kan tänka oss in i hur vi själva hade agerat i samma 
situation. Vi kanske själva uppfattar spelreglerna på samma sätt som deltagarna 
och reflekterar därmed inte över stölden.    
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Medvetandet är oupplösligt förenat med omvärlden. Medvetandets innehåll är 
detsamma som världen vi lever i... Medvetandet är inte neutralt i förhållande till 
verkligheten. Vi varseblir verkligheten genom att medvetandet redan från början 
är fyllt av önskningar, avsikter och sökande efter värde och mening 
(Gustavsson, 2004, s. 71). 

 
I uppsatsen har en ansats gjorts att använda den ovan angivna metoden, dvs 
fenomenologi. 
 
3.1.6 Triangulering 
Det finns 5 olika former av triangulering. ”Data triangulation” innebär att man 
använder sig av olika data för att studera ett fenomen. ”Investigator 
triangulation” innebär att man använder flera forskare för att studera ett 
fenomen. ”Theoretical triangulation” innebär att man använder olika teoretiska 
modeller för att studera ett och samma fenomen. ”Method triangulation” innebär 
att man använder flera metoder för att studera ett fenomen. ”Member validation” 
innebär att man återkopplar med försökspersonen/na efter 
observationen/intervjun t.ex., för att få deras åsikt om resultatet. I member 
validation ingår också att forskaren själv får tycka, tänka, reflektera kring sina 
egna observationer. Detta steg kan man arbeta med i det oändliga eftersom man 
kan observera, återkoppla, skriva, återkoppla, skriva mm, så många gånger man 
vill (Bloor et al, 2006).  
 
Triangulering används ibland som en form av validering av data. Detta kan vara 
negativt eftersom det ofta finns en metod som bäst passar till att besvara syftet. 
Exempel: vill man studera beteende, är observation den bästa metoden. I det 
fallet blir det fel om man bara använder intervjuer. Det är vanligt att vi säger en 
sak och gör en annan. Detta kan vara medvetet eller omedvetet. Intervju blir 
underordnad som metod när man vill belysa beteende. Det kan ändå vara 
användbart att använda metodtriangulering så länge man känner till detta. 
Orsaken till att metodtriangulering kan vara bra, är för att olika metoder kan 
generera olika former av data. Det som framkommer i en observation kan bli 
motsagt i en intervju. Det betyder någonting. Triangulering kan göra 
undersökningen djupare genom att fenomenet blir belyst ur olika perspektiv. 
Trianguleringen kan även visa sig vara onödig eftersom de andra metoderna helt 
enkelt inte genererar någonting användbart alls. Det blir en bedömningsfråga 
(Bloor et al, 2006). I uppsatsen används metodtriangulering, eftersom det både 
finns en observation och två intervjuer. Utöver det finns member validation 
(återkoppling) i uppsatsen. Detta är dessutom en form av validering av data 
(Kruuse, 1998).  
 
3.1.7 Observation 
För att besvara mitt syfte valdes deltagande observation som metod. Syftet med 
studien har varit att undersöka hur elever med dyslexi upplever undervisningen i 
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klassrummet. Skolan som användes finns någonstans i Sverige. Det är ovanligt 
att ha en hel klass som består av dyslektiker, därför skrivs inte skolans namn. 
Observationen dokumenterades med hjälp av penna och skrivblock. Metoden 
som valts är den s.k. Critical Incident Strategy som innebär att man skriver ner 
det ovanliga i en situation. Det innebär att det som händer den första dagen i 
klassrummet skrivs ner i detalj. Allteftersom dagarna går, skrivs mindre och 
mindre eftersom situationerna blir mer och mer likartade. När man ska göra 
anteckningar som deltagande observatör är det viktigt att man från början vet 
vad man ska ha med i sin observation (Hammersley et al, 1992).  
 
1 Tid: Hur lång tid tar en observation, (9 dagar över en 3 veckorsperiod) 2h lektioner (55 minuter).  
2 Plats: Hur ser platsen ut, klassrummet inbjuder till diskussion genom att bänkar står i ring.  
3 Känslor: Vilka känslor upplevs och utrycks, frustration, ångest, rädsla, skam, ilska, hat.  
4 Syfte: Vad försöker man uppnå i situationen, lära sig engelska / svenska. 
5 Föremål: De fysiska ting i miljön, t.ex. skolbänkar, kateder, stolar, datorer, whiteboard. 
6 Personer: De människor som finns i miljön, lärare, speciallärare, kurator, elever m.fl. 
7 Händelse: Vad personer gör i den miljön, ex. en elev kastar en penna på en annan elev; (en sak). 
8 Sysselsättning: Hur tiden bedrivs, ex en elev som: läser, skriver, pratar; (många saker). 
9 Gemensamma aktiviteter: Det som många individer gör tillsammans, t.ex. när 
eleverna måste ta sig över rummet tillsammans. 

 
Checklistan finns i Hammersley (Hammersley et al, 1992). Checklistan ska inte 
användas slaviskt utan den ska vara en riktlinje för hur man observerar. Poängen 
med listan är att ge läsaren en ram för att förstå observationen som helhet. För 
att inte få för mycket information insprängt i själva observationen finns en 
beskrivning av klassrummens utseende i slutet av uppsatsen (bilaga 1). 
 
Observationerna utfördes från onsdag till fredag i sammanlagt 9 dagar. Det 
fanns 16 elever i klassen och i genomsnitt fanns 9 elever närvarande under mina 
observationer. Namnen på eleverna är fingerade. På onsdagarna och fredagarna 
har eleverna en lärare i engelska som kallas Stina (fingerat namn) dessa 
lektioner pågår i 60 minuter respektive 55 minuter. På torsdagarna och 
fredagarna har eleverna en annan lärare i svenska som kallas Lisa (fingerat 
namn) dessa lektioner pågår i 2 timmar respektive 55 minuter. När lärarna pratar 
skrivs ”L”, L står för lärare. Lärarna som arbetade med den aktuella klassen 
arbetade i arbetslag. Det innebär att de hade möjlighet att vara flexibla med 
lektionsbyten om det skulle behövas. Under min tid som observatör flyttades en 
av svensklektionerna till en onsdag. 
 
I uppsatsen skriver jag kontinuerligt ner mina egna tankar och känslor. Det gör 
jag eftersom jag är mätinstrumentet och eftersom det är jag som skriver ner det 
jag "ser". Det jag ser, eller det jag väljer att se, beror på vem jag är. Allt jag 
skriver blir därför färgat av min personlighet och det blir därför viktigt för 
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läsaren att själv kunna ta ställning till hur jag påverkar/blir påverkad av, det jag 
ser. I observationen finns det inget krav på generaliserbarhet eftersom 
observationen utgår ifrån min synvinkel. Det är viktigt att under hela 
insamlandet ifrågasätta det som observeras. Den här kritiska inställningen 
innebär att någonting kan upplevas och tolkas på ett sätt och samtidigt bli belyst 
ur en annan synvinkel. Det är viktigt att kunna byta perspektiv eftersom andra 
människor utgår ifrån andra referensramar. Detta har jag försökt uppnå i 
observationen genom att utgå ifrån en uppfattning av det som hände och sedan 
byta till "djävulens advokat" perspektivet. Vanligtvis ger det upphov till 
ytterliggare ett synsätt och det kan fördjupa berättelsen. Resultatet blir 2 eller 3 
perspektiv på det som inledningsvis uppfattas på ett sätt. Detta har gjorts 
medvetet. Tredjemansperspektivet har också använts. 
 
3.1.7.1 Mätinstrument 
För att förklara människan som mätinstrument används ”aktiv form” i texten. 
”Aktiv form” är exempelvis: Jag gjorde en undersökning. ”Passiv form” är tex: 
En undersökning gjordes. Den aktiva formen kommer att användas där det är 
nödvändigt eftersom den passiva formen kan göra texten ogripbar, dvs 
förvirrande och överdrivet komplicerad. Förhoppningsvis har läsaren överseende 
med detta ”regelbrott”.  
 
När man gör olika undersökningar har man olika mätinstrument. I observationen 
är mätinstrumentet helt enkelt den person som observerar. I det här 
sammanhanget är det viktigt att förklara på vilket sätt den personen kan vara ett 
mätinstrument. När man tänker på mätinstrument tänker nog de allra flesta på en 
maskin, en enkät eller dylikt. För en forskare som är intresserad av att ta reda på 
hur många svenskar som är emot dödstraff, kan mätinstrumentet helt enkelt 
bestå av en enkät. Nedan kommer ett exempel på en enkät som består av en 
fråga:  
 
1. Är du för eller emot dödsstraff, skulle du avskaffa dödsstraffet om du kunde?     
� Ja � Nej 
 
Denna enkät fungerar inte. För det första saknas demografiska frågor (ålder, 
kön, bostadsort, utbildning etc), för det andra är frågan felformulerad. Frågan 
går inte att besvara som den är skriven. Om man svarar Ja, vad har man svarat ja 
på? Menar man att man är för dödsstraff eller menar man att man skulle avskaffa 
dödsstraffet om man kunde. Betyder svaret att man har svarat ja på båda 
frågorna eller har man bara svarat på en av frågorna, i så fall vilken? Det är 
viktigt att man utformar ett mätinstrument som fungerar som det var tänkt 
annars kan man få in svar som inte betyder det man vill att det ska betyda. 
Forskaren i fråga kan inte dra några som helst slutsatser ur den felformulerade 
frågan. Det går inte att säga att si eller så många män respektive kvinnor är för 
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dödsstraffet. Det går inte att säga vilken åldersgrupp som ser mest positivt på 
dödsstraffet. Det går inte att tyda hur många människor som är för dödsstraffet 
osv. Enkäter brukar mest användas i kvantitativa undersökningar eftersom där är 
man intresserad av att kunna säga någonting om frekvens. Den här uppsatsen är 
kvalitativ vilket innebär att det viktiga är förståelse inte att kunna säga någonting 
om antal. Trots det är det motiverat att försöka förklara hur begrepp som 
vanligtvis är reserverade för kvantitativa undersökningar kan användas i en 
kvalitativ undersökning.  
 
Enkäten ovan syftade till att besvara en fråga. Det gick inte eftersom 
mätinstrumentet, dvs enkäten var felformulerad. En observatör kan vara 
”felkalibrerad” (fel inställd) vid observationen. Det finns nog ingen som skulle 
hävda att den som observerar är oviktig vid en observation. Observatören är inte 
utbytbar. Det går helt enkelt inte att byta en observatör mot en annan och 
förvänta sig samma observation. Olika människor, ser olika saker; fäster sig vid 
olika detaljer; uppmärksammar olika individer i en situation. Denna 
uppmärksamhet kan kopplas till kön (tex den manliga observatören vid en wett 
T-shirt tävling) eller ålder (tex en medelålderskvinna som observerar på ett 
dagis). Den kan kopplas till kulturell bakgrund (tex den vita missionären i 
Afrikas djungel) eller samhällsklass (tex den hemlige miljonären). Kort kan 
nämnas att den ”hemlige miljonären” är en engelsk och dansk dokhussåpa där en 
miljonär går ”under cover” som en fattig person och flyttar in i ett fattigt 
område. Där letar han/hon efter ”goda” människor som är hjälpsamma, vänliga 
och nödvändiga i det fattiga området. Personen är ofta kopplad till någon 
organisation som arbetar frivilligt för att hjälpa andra. Efter 2/4 veckor i denna 
miljö, förklarar miljonären att han ska flytta hem igen. Innan han åker berättar 
han vem han egentligen är och ger bort en större summa pengar till människorna 
han/hon kommit i kontakt med.    
 
I observationen strävar naturligtvis forskaren efter att återge det som händer i 
den miljö som observeras. Denna strävan kan sägas vara en strävan efter att 
belysa ”den objektiva verkligheten”. I uppsatsen, som är fenomenologisk, finns 
det ett ställningstagande som innebär att det inte finns någon sk ”objektiv 
verklighet” eftersom det som kan observeras utgår ifrån en person, dvs ”den som 
ser”. Även om språkbruket objektiv används, är all fenomenologisk forskning 
subjektiv i själva grunden. Detta är utgångspunkten. Observatören kan ha för 
avsikt att skildra ett fenomen så ”objektivt” eller så ”neutralt” som möjligt men 
trots detta är all fenomenologisk forskning subjektiv eftersom forskarens fokus 
styrs av vem forskaren är, vilken personlig historik han/hon har, vilka 
förväntningar som finns, forskarens intresse mm.   
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Eftersom forskaren utnyttjar sig själv som mätinstrument är det särskilt viktigt 
att vara medveten om felfaktorer, förväntningar och förutfattade meningar som 
kan påverka objektiviteten i de registreringar som görs (Befring, 1994, s. 67). 

 
Citatet ovan tar upp att forskaren i sig kan vara en källa till felfaktorer eftersom 
forskaren går in med sin förförståelse vid registreringen av data. Forskaren 
måste i detta fall försöka redovisa sina förutfattade meningar och sina 
förväntningar för att på det sättet eliminera risken för felfaktorer. I det här 
sammanhanget kan kort nämnas att dessa sk felfaktorer faktiskt är 
observationens styrka. Människor är inte filmkameror, vi registrerar det vi 
uppfattar vara av värde, vi registrerar inte allt som händer i en given situation. 
Det finns heller inget sådant krav. Det är viktigt att förstå skillnaden. Ett 
exempel används för att belysa detta.   
 
En kamera på en fest registrerar allt som händer på festen (i mitten av lokalen). 
Dagen efter festen har 8 festdeltagare förlorat sina plånböcker. Kameran kan inte 
ge några ledtrådar till hur stölderna har inträffat eftersom den är knuten till en 
viss plats. Allt som hände på den platsen är registrerad av kameran inget annat. 
En civilklädd polis som arbetade under festen, pga av de många stölderna vet 
vem tjuven är. Polisen har under festen helt enkelt uppmärksammat ”misstänkt” 
beteende. Han har ”spanat” på flera festdeltagare under festen. Den första han 
spanade på var en överspänd och nervös 18 åring. Det visade sig senare att 18 
åringen bara var kissnödig. Den andra han spanade på var en 43 årig kvinna som 
cirkulerade i festlokalen på ett misstänkt sätt. Det visade sig senare att kvinnan i 
fråga letade efter sin väninna eftersom hon ville åka hem. Slutligen spanade 
polisen på ett par som rörde sig ovanligt symetriskt och betedde sig ovanligt 
professionellt och nyktert under festen. Paret visade sig vara tjuvarna. Det kunde 
polisen konstatera efter en intensiv spaning som innebar att lämna lokalen för att 
se den manliga parten lägga stöldgodset i sin bil. Subjektiviteten är det polisen 
använde i sammanhanget för att uppmärksamma det ”misstänkta” beteendet. I 
exemplet tolkar polisen 2 olika personers beteende som misttänkt. Detta görs 
pga av polisens bakgrund och historik. Genom att polisen kan ändra fokus 
lyckas han ändå med sitt ursprungliga mål, trots feltolkningarna. 
 
Subjektiviteten är således viktig i fenomenologiska sammanhang. Det är trots 
det befogat att uppmärksamma att forskaren inte alltid har samma ”inställning” 
när han/hon ska observera och att detta i sin tur kan påverka det som observeras. 
Ett sätt att komma ifrån detta är att redovisa vilken inställning forskaren har före 
och efter en observation. Det ger läsaren en möjlighet att avgöra frågan.     
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Frågan om mätinstrumentets validitet och reliabilitet blir viktiga att beakta. 
Validiteten handlar om mätinstrumentet verkligen mäter det som det avser att 
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mäta. Reliabiliteten handlar om att mätinstrumentet är tillförlitligt, mäter 
instrumentet likadant varje gång eller inte.  
 

De kriterier som man traditionellt har använt för att testa både kvantitativa och 
kvalitativa studier har varit: 1) Generaliserbarhet 2)Validitet, dvs i vilken mån 
stämmer resultaten med verkligheten? Studerar forskaren det han/hon tror sig 
studera? 3) Reliabilitet: Hur väl motstår resultaten slumpens inflytande? 
(Johansson, 2005, s. 314) 

 
Man kan tex använda en våg för att mäta vikten hos informanterna. Man kan 
använda ett måttband för att mäta deras längd. När vi använder vågen blir det 
viktigt att först och främst kontrollera att vågen verkligen mäter det vi vill att 
den ska mäta. Denna kontroll kan göras på många olika sätt. För det första vill vi 
veta att vågen alltid mäter likadant. Det vill säga att om vi lägger 40 kg på vågen 
vill vi att vågen ska visa att vi lagt 40 kg på den. Om vågen visar att vi lagt 35 
kg på den måste vi göra en ny mätning. Visar den då att vi lagt 45 kg på den kan 
vi dra slutsatsen att vår våg inte är tillförlitlig. Den visar olika resultat beroende 
på om vi försöker mäta vikten på vår 40 kilos vikt, vid olika tillfällen på dygnet. 
Om däremot vågen visar att vår vikt väger 42 kg och visar samma resultat vid ett 
flertal ytterliggare tillfällen, kan vi konstatera att vågen mäter likadant varje 
gång men det hjälper inte eftersom den visar ett felaktigt resultat. Ska man göra 
en undersökning med en våg kan man helt enkelt testa olika vågar med en 
kontroll vikt för att få fram 3 som fungerar. Används dessa tre vid två olika 
vägningar, kan man därmed bilda sig en uppfattning om reliabiliteten och 
validiteten. Dels ska vågarna kunna visa att vår vikt väger 40 kg och dels ska de 
vara tillförlitliga. Det är viktigt att vi verkligen mäter vikt när vi avser att mäta 
vikt, det blir naturligtvis fel om vi försöker mäta vikt med hjälp av ett måttband.  
 
Våra resultat ska vara valida. Ordet validitet kommer från det senlatinska ordet 
validitas som betyder styrka, trohet, giltighet och sanning. Mäter man verkligen 
det man avser att mäta? En person kan tex mäta vikten hos en annan med hjälp 
av ett måttband. I det fallet är mätningen inte valid. Inte giltig. 167 (167 cm) 
stämmer som mått på personen i fråga men inte som viktenhet. 167 cm säger 
ingenting om hur mycket personen väger, därför är resultatet icke valid. En 
valideringsmetod är metodtriangulering (Kruuse, 1998).  
 

Vid kvantitativa, induktiva, undersökningar måste man se upp med två viktiga 
saker, reliabilitet och validitet. Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att 
mätningarna är korrekt gjorda. En opinionsundersökning måste bygga på ett 
representativt urval av personer så att inte tillfälligheter påverkar 
resultatet…Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville 
undersöka och ingenting annat (Thurén, 2007, s. 26). 

 
Våra resultat ska vara reliabla. De ska vara tillförlitliga. Om vi väger en person 
och väntar 10 sekunder förväntar vi oss att en reliabel våg ska visa att personen 
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väger lika mycket vid båda mättillfällena. Denna typ av kontroll av vågen ska 
inte antas gälla över tid. Människor går som bekant upp och ner i vikt. Olika vikt 
i en undersökning betyder inte att vågen är ”oreliabel”. Viktminskningen kan 
istället förklaras genom att försökspersonen gått ner i vikt. Detta kan man 
naturligtvis kontrollera genom att använda mer än en våg vid båda mättillfällena.     

 
Idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier, på att man 
mäter, att man anger värden på variabler för varje enhet. Det är något 
annorlunda än att sträva efter att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller 
beter sig (Trost, 1998, s. 58). 

 
Frågan om reliabilitet kan besvaras kortfattat; det finns ingen ansats att göra en 
reliabel undersökning i den här uppsatsen. I så fall hade en kvantitativ metod 
valts. En människa är per definition subjektiv, det innebär att en människa inte 
kan uttrycka sig objektivt om någonting. Till och med frågan om vad 
objektivitet är, är subjektiv; det viktiga i uppsatsen är därför validiteten. Är det 
verkligen elevernas uppfattning som mäts. Den här frågan är svårare att besvara. 
Går det verkligen att få fram vad elever uppfattar eller är det så att 
subjektiviteten (som har redogjorts för) gör att det endast går att få fram ”min 
uppfattning” av hur elever med dyslexi upplever undervisningen i klassrummet? 
Syftet med studien är att undersöka hur elever med dyslexi upplever 
undervisningen i klassrummet. I det här sammanhanget blir det en självklarhet 
att svaret går igenom det subjektiva filtret av den som har valt ämne, har skrivit 
syftet, har sökt litteratur, har skrivit inledning/bakgrund, har valt 
vetenskapsteoretisk metod, har dokumenterat observationen, har renskrivit, har 
analyserat, har tolkat och dragit slutsatser. Författarens uppfattning är således att 
det inte är nödvändigt att skriva att det är författarens syn på hur elever med 
dyslexi upplever undervisningen i klassrummet som kommer fram i uppsatsen. 
Detta borde vara uppenbart och självklart då det klart och tydligt framgår av 
texten att författarens subjektivitet är en del av uppsatsen. En mycket stor del, 
dessutom; helt i linje med det fenomenologiska angreppssätt som redogjorts för 
ovan.  
 
Frågan om validitet får läsaren själv ta ställning till efter att ha läst texten. Kan 
en människa som per definition inte är reliabel trots det vara valid som 
mätinstrument. I vanliga fall är svaret på frågan nej. Ett mätinstrument som inte 
är reliabelt (tillförlitligt) kan inte vara valid (giltigt). I det här sammanhanget är 
det en människa som observerar, som ser, hör, känner, upplever, tänker i 
situationen. Det är en människa med ett kulturellt bagage, med en förförståelse, 
med ett syfte (att skriva en uppsats), med en intention (att bli godkänd) med en 
historik, som skriver ner det som händer i klassrummet. Det som händer blir 
därmed andrahandsuppgifter. Inom fenomenologin anses giltigheten eller 
validiteten ligga i samma problematik. Are human est, är latin och betyder att 
människor inte är perfekta, det är mänskligt att fela. Vi kan inte antas göra helt 
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rätt hela tiden. I en observation ligger giltigheten precis i det som förenar oss. 
Mänskligheten delar vi, det är därför en människa och inte en maskin är lämplig 
i en observationsstudie. Den mellanmänskliga upplevelsen är giltig i sig. Den är 
giltig för någon. Det spelar ingen roll om upplevelsen inte är ”sann” eftersom 
sanningen inte är någonting som existerar. Detta förtydligas med ett exempel.  
 
Det finns en film som heter ”Forest Gump” som utspelar sig i USA. Det 
intressanta med filmen är huvudpersonens inställning och uppfattning av allt han 
är med om. En kompis till Forest berättar om sin pappa som antastar henne, 
Forest tycker att pappan är mycket kärleksfull. Han har inte fel, i hans värld, för 
honom, är det så att pappan är kärleksfull. Det spelar ingen roll att andra som ser 
filmen eller som hör vad pappan sysslade med skulle dra en annan slutsats. Det 
som är sant för Forest är giltigt eftersom det är hans sanning, hans perspektiv, 
hans livsvärld.   
 
I min observationsundersökning blir jag mätinstrumentet eftersom jag 
dokumenterar det jag ser utifrån vem jag är. Om jag upplever en situation som 
obehaglig, trevlig, skrämmande mm blir jag ett filter där situationen måste 
passera igenom innan den kan skrivas ner. Det betyder att jag upplever 
situationen som obehaglig, trevlig, skrämmande mm men att någon annan som 
var på plats kanske upplevde samma situation på ett annat sätt. Detta gör att jag 
som skriver blir både ett filter för det som observeras och skrivs ner men att 
även texten är präglad av mig. Om läsaren också tycker att situationen är 
obehaglig, trevlig, skrämmande mm är det naturligt då det är jag som både har 
observerat situationen, skrivit ner den på plats och skrivit texten i själva 
uppsatsen. Här används ett exempel för att belysa problemet.   
 
För några veckor sedan pratade jag med en kompis som är mycket ”giftas 
sugen”. Några dagar senare såg jag henne med sin pojkvän på ett kafé. De satt 
och pratade lågmält i ett mycket förtroligt samtal. Pojkvännen höll dessutom 
hennes händer under samtalet. Senare samma dag fick jag reda på att samtalet 
jag hade tolkat som ett frieri, i själva verket var ett avsked. Mitt exempel ska 
belysa att medan vi kan förvänta och kräva 100 procentig reliabilitet och 
validitet från en våg, när vi ska mäta en människas vikt; kan vi inte kräva 
detsamma av ett mänskligt mätinstrument.  
 
I klassrummet ska jag observera hur elever med dyslexi upplever 
undervisningen. Det innebär att jag ska skriva ner det jag i förväg bestämt mig 
för att skriva ner för att göra observationen begriplig. Denna lista har dessutom 
valts, det finns många andra listor att välja ifrån. Detta val har gjorts utifrån en 
uppfattning att listan fungerar; den ger en bild av den omgivning man befinner 
sig i. Utöver detta i förväg bestämda, finns själva undervisningssituationen. Vad 
är viktigt att ta med? Varför det? Kan man ta med allt? Om inte, varför inte? Det 
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val som görs i klassrummet reflekterar mätinstrumentets ”kalibrering” 
(inställning). Eftersom en människa inte är en maskin blir denna kalibrering 
olika från tillfälle till tillfälle och till och med olika från en tidpunkt till en annan 
under en och samma lektion. I observationen har jag försökt att aktivt skriva ner 
hur jag känner mig för att redovisa denna kalibrering. Utöver detta har jag 
dessutom försökt att skriva ner mina egna tankar och mina egna funderingar för 
att hjälpa läsaren följa med i själva klassrumsberättelsen. Allt detta är viktiga 
bitar för att läsaren sedan ska kunna ta ställning till när mätinstrumentet är fel. 
Utan känslorna, tankarna, funderingarna, saknar läsaren möjlighet att avgöra om 
det kan finnas någonting underliggande, bakomliggande i en beskrivning.  
 
Inom fenomenologin erkänner man subjektiviteten som en del av metoden. Det 
innebär att det är självklart att den uppfattning som framkommer i uppsatsen är 
min uppfattning av hur elever med dyslexi upplever undervisningen i 
klassrummet. Det är inte nödvändigt att skriva att det är min uppfattning 
eftersom det inte går att få en objektiv uppfattning om någonting. Det går inte att 
få fram sanningen eftersom det inte finns en sanning. Det som finns är min 
sanning eller min uppfattning eller min livsvärld. Detta är giltigt eftersom det är 
giltigt för mig. Människan som mätinstrument ska inte bedömas utifrån andra 
mätinstrument såsom en våg eller liknande; utan utifrån de aspekter som gör att 
hon faktiskt kan ta in information av olika art och nyans; att hon känner, tänker, 
funderar, tar ställning, har åsikter i situationen. Instrumentet ska bedömas utifrån 
giltigheten i beskrivningen. Går det att känna igen sig i situationen? Är 
berättelsen trovärdig? Kan det ha varit såhär? Finns det någon mellanmänsklig 
”sanning” i berättelsen? Är beskrivningen gjord av en människa för andra 
människor? Finns det ett budskap i berättelsen? Svaren på dessa frågor behöver 
inte vara ja, men när man använder en människa som mätinstrument finns det 
mycket att tänka på. Ska tex samma person även skriva ihop uppsatsen? Ska 
samma person renskriva materialet? Ska samma person skriva inledning 
bakgrund? Om inte, vem ska göra det? Det finns mycket mer att säga om 
människan som mätinstrument. Kort kan nämnas att i klassrummet är det viktigt 
att veta vad man gör på plats och vad syftet med ”vistelsen” är.  
 
I rollen som observatör försöker jag förhålla mig neutral och objektiv när jag 
samlar in fakta till min uppsats. I verkligheten vet jag att observation är 
subjektivt, det går inte att skriva ner någonting på ett objektivt sätt. Språket 
påverkar hur läsaren upplever det vi skriver. Valet av ämne (dyslexi), valet av 
metod (deltagande observation), valet av det som inte skrivs och valet av det 
som skrivs; gör texten subjektiv. Av naturliga skäl är hela processen 
genomsyrad av subjektivitet. Detta kan vi inte komma ifrån. Läsaren får istället 
en möjlighet att göra en egen bedömning och tolkning av texten eftersom jag 
genomgående skriver ner mina förväntningar, känslor, tankar och intentioner 
före och efter observationen.  
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Generaliserbarhet innebär att resultaten i en undersökning är applicerbara i andra 
liknande situationer; att det inte är slumpen som har avgjort resultaten. För att 
uppnå generaliserbarhet behöver man ett slumpmässigt urval ur populationen 
man vill undersöka. Utöver det behövs det tillräckligt många informanter för att 
kunna säga någonting om populationen som sådan. Utöver det behövs ett 
mätinstrument som har hög validitet och hög reliabilitet. Om man gör en 
undersökning som kommer fram till att människor går upp i vikt om de äter fett 
och socker samtidigt som de är passiva, kan resultatet vara generaliserbart eller 
inte beroende på hur undersökningen är gjord. Om 2 personer deltog i 
undersökningen, kan man inte generalisera resultaten på den svenska 
befolkningen. Detta eftersom det krävs en större grupp för att resultat ska kunna 
generaliseras och till och med då krävs mycket stor försiktighet. I det här 
sammanhanget tänker jag bland annat på det uppmärksammade könsperspektivet 
på forskning. Om alla forskningsmöss, ”försöksmöss/experimentmöss” är 
manliga, alla försökspersoner manliga, alla forskare manliga är det inte konstigt 
att vissa resultat endast är generaliserbara på män. Därmed inte sagt att 
resultaten är ogiltiga för kvinnor men det går inte att uttala sig på ett generellt 
sett angående kvinnor. Man kan tolka texten ”att känna igen det lilla i det stora” 
som ett försök att hävda att uppsatsen är generaliserbar; så är inte fallet. Denna 
text är inte generaliserbar, dels handlar det om kvalitativa metoder (observation, 
intervju), dels är det för få informanter som deltagit, dels innebär själva 
fenomenologin att det handlar om en livsvärld. Det framgår i exemplet med 
Forest Gump att en persons livsvärld är personbundet och per definition icke 
generaliserbart. För att klargöra frågan om generaliserbarhet: observationen är 
inte generaliserbar, intervjuerna är inte generaliserbara. Avsikten har heller inte 
varit att kunna generalisera resultaten i undersökningen.    
 
3.1.7.2 Efter observationen 
Efter observationen stod det klart att det var viktigt att komplettera 
observationen med intervjuer; eftersom observationen lämnade många 
obesvarade frågor. Det intressanta var hur eleverna och hur föräldrarna upplevde 
dyslexin. Bemötandet i klassrummet kan nämligen bero på deras upplevelse.  
 
3.1.8 Intervju 
Eftersom syftet med studien var att undersöka hur elever med dyslexi upplever 
undervisningen i klassrummet bestämdes att försöka intervjua så många elever 
som möjligt. En intervjumall utformades. 1 elev intervjuades. Det var bara 1 
som ville bli intervjuad. Tanken från början var att göra en gruppintervju (med 3 
elever) och 3 enskilda intervjuer. Dyslexi är ett känsligt ämne och det kan vara 
känsligt att prata om någonting som väcker så mycket obehagliga tankar. Detta 
kan vara en möjlig förklaring till att bara en elev ville bli intervjuad.  
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Intervjun med eleven gjordes efter observationen. För att få svar på syftet fanns 
en strävan att ha mer än en intervju. Lärarna fick frågan om de ville ställa upp på 
en intervju. Lärarna tackade nej men var öppna för att fråga föräldrarna. 
Eleverna fick frågan om de ville fråga sina föräldrar om det fanns någon förälder 
som ville bli intervjuad. Detta gjordes eftersom dyslexi kan vara känsligt. 
Eleverna fick själva avgöra om de ville fråga sina föräldrar eller inte. Det fanns 
en förälder i klassen som ville bli intervjuad.  
 
Syftet med studien var att undersöka hur elever med dyslexi upplever 
undervisningen i klassrummet. Intervjun med föräldern kan därmed upplevas 
som irrelevant i sammanhanget eftersom föräldern varken är lärare eller elev. 
Tanken bakom det här valet var att utnyttja denna till synes svaghet som en 
fördel. Föräldern är inte direkt kopplad till klassrummet; befann sig aldrig i 
klassrummet, och kunde således inte bidra med någon konkret information kring 
vad som pågick i klassrummet. Föräldern saknar lärarperspektivet och 
elevperspektivet. Det föräldern hade var tredjemansperspektivet. Föräldern är 
inte känslomässigt inblandad i det som händer ”från dag till dag” i klassrummet, 
det är däremot eleverna och läraren/na. Detta innebär att föräldern sitter i en 
unik position att kunna berätta hur hon anser att sin son upplever undervisningen 
i klassrummet. Hon vet nog när sonen har haft en bra dag respektive en dålig 
dag, det finns kanske en kommunikation mellan henne och sonen om 
klassrumssituationen. Finns det ingen sådan kommunikation kan även det 
innebära någonting. Sonen är kanske mycket pratsam men vägrar prata om hur 
det går i klassrummet. Det signalerar att någonting är fel i klassrummet. Det kan 
även signalera att allting är bra i klassrummet. Föräldern har även en möjlighet 
att prata med läraren/na för att få sig en bild av hur eleven upplever 
klassrumssituationen.  
 
När man diskuterar andrahandsuppgifter är det svårt att avgöra huruvida man 
kan lita på uppgifterna eller inte. Detta har att göra med att eleven i det här fallet 
kanske bara säger positiva saker till sin mamma eftersom han inte vill oroa 
henne. Läraren kanske bara lyfter upp det som fungerar i klassrummet eftersom 
hon vet att situationen är som den är och att den inte kommer att ändras oavsett 
vad hon säger till föräldern. Detta skulle i så fall innebära att föräldern får en 
överdriven positiv bild av det som händer i klassrummet och av sin sons 
klassrums upplevelse. Denna skevhet skulle naturligtvis kunna vara negativ. 
Många människor använder sig av principen, när det inte fungerar ”påpeka det”, 
när det fungerar ”håll tyst”. Det kan vara bra/dåligt att använda sig av 
andrahandsuppgifter. Intervjun med föräldern blev viktig som ett komplement 
då det inte fanns några elever med dyslexi som ville bli intervjuade.      
Nackdelen med att ha en förälder som ska svara på frågan hur elever med 
dyslexi upplever undervisningen i klassrummet är att de faktiskt inte kan veta 
detta som förstahandsinformation. Fördelen är precis samma sak, att de har 
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andrahandsinformation vilket innebär att de kan berätta hur de tror att sina barn 
upplever situationen. De kan även berätta hur de upplever situationen ur sitt 
perspektiv vilket i sin tur kan belysa eller förklara barnets upplevelse. Att 
intervjua en förälder kan tyckas långsökt men har sina fördelar. Föräldern kan 
förklara sin bild av hur arbetet fungerar i klassrummet, hur samarbetet fungerar 
mellan hem och skola, hur eleven uttrycker sig om sin egen skolsituation 
(undervisningen i klassrummet). Om föräldern inte vet någonting om hur eleven 
upplever klassrumssituationen säger även det någonting. Undervisningen i 
klassrummet är kanske jättebra eftersom eleven är tyst. Tystnad kan även 
reflektera missnöje.  
 
Inom fenomenologin är helhetsperspektivet viktigt. Även det motiverar att 
använda en observation med lärare och elever, en elevintervju och en 
förälderintervju. De olika formerna av datainsamling fungerar som ett 
komplement och bildar en helhetsbild som är svår att fånga om man endast hade 
fokuserat på elevintervjuer. Eleverna lever inte i ett vakuum och det är viktigt att 
belysa föräldrarnas uppfattning i sammanhanget. Det kan påverka elevernas 
upplevelse. Förståelsen är central.  
 
Eftersom en vuxen lättare kan ha distans till ämnet och orkar svara på fler frågor 
blev det fler frågor i den här intervjumallen. Intervjun med föräldern gjordes 
efter observationen och efter intervjun med eleven. Intervjumall 1 gjordes 
medvetet kort med ett fåtal frågor; pga intervjupersonens låga ålder. De 
demografiska frågorna uteslöts helt eftersom frågorna var överflödiga. Åldern på 
alla eleverna var 16 år, det fanns bara pojkar i klassen. Elevens bostadsort och 
namn är inte med i uppsatsen eftersom eleven inte ska kunna identifieras, han är 
anonym. Alla namn i uppsatsen är fingerade. I den första intervjun, intervjuades 
eleven i ett tomt klassrum. Klassrummet var känt för eleven sedan tidigare. Det 
gjordes medvetet eftersom eleven annars kanske skulle känna sig helt 
främmande i intervjusituationen. I intervjusituationen användes papper, penna 
och bandspelare. Innan intervjun började fick eleven information om 
intervjusituationen. Det var viktigt att han förstod att han skulle vara anonym; 
detta visste han sedan tidigare men pga av att han inte var myndig gavs fler 
chanser till att tacka nej till intervjun. Anonymiteten var den första punkten. 
Utöver det fick han veta att han kunde avstå från att svara på en eller flera 
frågor, han kunde avsluta intervjun när som helst eller ändra sig och inte bli 
intervjuad alls; dessutom gick vi igenom intervjufrågorna tillsammans innan 
intervjun började, för att eleven skulle ha möjlighet att plocka bort de frågor han 
inte ville svara på. Allt det här gjordes med tanke på att eleven inte var 18 år. 
Kort kan nämnas att elevens mamma kontaktades via telefon och hon fick frågan 
om det gick bra att intervjua eleven (vilket det gjorde). Intervju 2 gjordes med 
elevens mamma i hennes hem; eftersom hon skulle känna sig trygg och kunna 
öppna sig i intervjusituationen. Min bedömning var att skolan skulle hämma 



 55 

intervjun med henne. Skolan känns trygg för en elev men kan kännas hotfull för 
en utomstående vuxen (förälder) eftersom skolan är kall, opersonlig och kan föra 
med sig minnen av en egen olycklig skolgång.  

 
Ett rum väcker tankar (Lantz, 1997, s. 111). 

  
Det föreslogs att intervjun skulle ske hemma hos henne eller hemma hos mig. I 
intervjusituationen användes papper, penna och bandspelare. Efter intervjuerna 
användes konversationsanalys som vägledning vid analysen av intervjuerna. 
Nylén (2005) har sammanfattat konversationsanalys i fyra punkter: 
 

• Det sociala livet konstrueras och reproduceras genom människors 
talhandlingar. 
• Genom analys av dessa talhandlingar avslöjas den underliggande sociala 
ordningen i ett visst sammanhang. 
• Empirin består därför av naturligt förekommande dialoger. 
• Empiriredovisningen måste återge dessa konversationer mycket detaljerat 
(Nylén, 2005, s. 48). 

 
I uppsatsen har 2 intervjuer genomförts, den första intervjun gjordes med 1 elev 
och den andra intervjun gjordes med 1 förälder (se bilaga 2 och bilaga 3).  
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4 Resultat, tolkning och analys 
 
4.1 I klassrummet 
 
Tankar före observationen 
Jag ville inte vara en fullständig observatör, eftersom jag vet av erfarenhet, att 
det är mycket svårt att hålla sig utanför när någonting händer i klassrummet. Det 
är oartigt att inte svara på tilltal och det känns bättre om jag redan från början är 
medveten om att jag kommer att aktivt påverka det som händer i klassrummet. I 
det här sammanhanget vill jag påverka så lite som möjligt. Jag räknar med att 
jag kommer att bli indragen i samtal och det kommer jag att redovisa. Min roll 
blir den av passiv deltagande observatör. 
 

Men det gäller att inte fastna där, i den reflexiva spegelsalen, utan att använda 
dessa insikter om den ofrånkomliga subjektiviteten i all kulturvetenskaplig 
forskning för att göra bättre, djupare mer spännande undersökningar av den 
verklighet där vi alltså inte bara är observatörer utan också deltagare, hur vi än 
bär oss åt (Ehn et al, 1994, s. 35). 

 
Onsdag den 24 januari 2007, lektion 1 (Lisa=Läraren) 
Jag har blandade känslor inför observationen. Å ena sidan är jag glad eftersom 
jag har fått tag i en klass med dyslektiker och eftersom det ska bli kul att se 
vilken form av pedagogik lärarna använder. Å andra sidan känns det som ett 
stort uppdrag, det är tungt att observera. Det är jobbigt att hela tiden ”se”, att 
hela tiden tolka och skriva ner. Det är jobbigt att använda hjärnan som en 
”bandspelare”.  
 

Det är svårt att vara passiv deltagande observatör (Tjellander, 1995, s. 33). 
 
Lektionen börjar med att vi går in. Jag blir glad och förvånad över antalet lärare 
i klassrummet. Eleverna tittar frågande på mig. De ser rädda och lite nyfikna ut. 
Idag har läraren bokat in sjuksköterskan, kuratorn, en extra stödlärare, och 
specialläraren (Agnetha); dessutom finns jag och Lisa i klassrummet. Vi är sex 
vuxna på 9 elever. När lektionen börjar får jag och eleverna en snabb 
presentation av den extra personalen. Det normala i det här klassrummet är en 
lärare. Eleverna vrider på sig rastlöst. De har uppenbarligen träffat alla 
närvarande. Presentationen är överflödig. Kort kan sägas att jag inte har träffat 
eleverna tidigare och jag blir inte presenterad. Eleverna ser mer och mer 
fundersamma ut.  
 
Bänkarna i rummet står i ring. Till höger om bänkarna finns en mängd datorer. 
Det finns inga tavlor, affischer eller planscher i rummet. Det finns inga växter 
eller någonting över huvudtaget som pryder salen. Kylan i klassrummet är 
tydlig. Jag blir lite förvånad över den här sparsamma inredningen eftersom jag 
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har varit inne i andra klassrum på skolan och sett både, tavlor, växter och 
elevernas arbeten, upphängda, fastklistrade eller på annat sätt poserande i 
klassrummen. Här skriker väggarna av kyla. Å andra sidan har jag inte sett något 
klassrum med så många datorer. Här finns till och med en skrivare vilket är 
unikt på skolan. Lektionen börjar med att kuratorn ber om frivilliga. Eleverna 
sitter tysta. Sjuksköterskan upprepar att det behövs frivilliga. Robin ställer sig 
upp.  
 
Robin- Vad ska vi göra? Tystnad! Robin tittar frågande på sjuksköterskan men 
får inget svar; efter en stund sätter han sig ner igen.   
 
Kuratorn- Herregud! Det här har jag aldrig varit med om tidigare. Jag har 
aldrig fått ett sånt bemötande.  
 
Specialläraren- Komigen nu, res er upp! Alla ska vara med. Eleverna sitter kvar. 
Tillslut sätter sig de vuxna i en ring. Nu reser Robin sig. 
 
Robin- Ok jag kan vara med. Vi måste annars tar det aldrig slut. Säger han. Fler 
elever går med. Övningen kan börja. I två timmar ”leker” eleverna olika 
gruppstärkande lekar. Tyvärr visar lekarna att eleverna inte bryr sig om 
varandra. De tänker istället bara på sig själva vilket innebär att lekarna urartar i 
kaos. En av lekarna ”över floden” går ut på att eleverna ska ta sig över en 
fantiserad flod som går genom klassrummet. Eleverna är uppdelade i två lag. 
Det lag som kommer över floden först vinner. Det enda sättet att ta sig fram, är 
genom att gå på varandras skor. För att lyckas måste eleverna samarbeta. I den 
ena gruppen lägger man skorna på rad så att alla kan ta sig över vattnet; trots det 
bestämmer några av eleverna sig för att ”bryta sko kedjan” och ta alla skor och 
slänga skorna framför sig, för att på det sättet komma i mål först. Det leder till 
att ingen annan ur gruppen kan ta sig över floden. Den andra gruppen vägrar ta 
av sig skorna och går helt enkelt över vattnet.  
 
L- Varför tog ni inte av er skorna?  
 
Tobias- Ja, vi kom ju över floden först, enligt reglerna fick man gå på skorna, 
det gjorde vi. 
 
Kuratorn- Förstod ni inte att ni skulle ta av er skorna? 
 
Mikael – Det är klart vi gjorde, men vi är här för att lära oss inte för att leka! 
När läraren frågar eleverna varför de inte följt reglerna, svarar de helt enkelt att 
de är i skolan för att lära sig, inte för att leka. Kuratorn, Agnetha och de övriga 
är här för att gruppen inte fungerar. Mobbing är ett problem i klassen och 
osämja samt oförmåga att samarbeta är ett annat. Eleverna uppskattar inte att 
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kuratorn mfl går in på ett område där de inte hör hemma. Mikael påpekar att han 
inte trivs med det här övertrampet och därmed är diskussionen över. Två 
minuter innan lektionen tar slut säger Lisa: 
 
L- Oj, det här är Sylvia. Det var hon jag berättade om förra veckan. Hon gör 
anteckningar till en uppsats. Hon ska vara med här ett tag. 
 
Hej Sylvia! Säger eleverna i kör. Lektionen tar slut. Efter lektionen känner jag 
mig yr och lite osäker. Lisas totala nonchalans, betyder kanske att jag kan 
observera och anteckna ostört. Det kan även betyda att Lisa är tvungen att låta 
mig vistas i klassrummet. Jag vet inte, men jag vet att jag har påverkat eleverna 
och lärarna bara genom min närvaro. Jag blev ett störande inslag i klassrummet 
på grund av att eleverna inte visste vem jag var. Tystnad kan vara störande. 
 
Det kan vara viktigt att hantera en icke fungerande gruppsituation först innan 
pedagogiska metoder i inlärningssyfte kan användas. Värdet av gruppstärkande 
övningar bygger på individer som är villiga att ge övningarna en chans. I det här 
sammanhanget har hälften av eleverna på ett mycket demonstrativt sätt vägrat 
att delta i en övning. Mikael har rätt, eleverna är i skola för att lära sig men det 
han missar är gruppens betydelse i inlärningssituationen. Det finns en mycket 
känd filosofi som innebär ”att man lär sig själv när man lär andra”. Denna 
filosofi handlar till största del om att när man tvingas förklara varför man tex 
steker pannkakor på låg värme, måste man verbalisera vad man håller på med 
och alla sina ”förgivettaganden”. Om man steker pannkakan i för hög värme blir 
den bränd på den ena sidan när den fortfarande är rinnig på den andra. I ett 
klassrum är det tradition att elever ska hjälpa varandra. Detta var en 
nödvändighet när man hade blandade klasser (olika åldrar i en och samma 
klass), och där stärktes och cementerades elevernas egna kunskaper när de 
tvingades förklara för en yngre klasskamrat. Denna inställning finns delvis kvar 
i svenska klassrum. Det är naturligtvis inte en officiell inställning utan det är 
någonting som förekommer naturligt.  
 
I en grupp finns det mer kunskap än hos de enskilda individerna, det som krävs 
för att få fram denna kunskap, är tillit och ett gott samarbetsklimat. Är det så att 
eleverna inte litar på varandra, inte vill leka tillsammans, kan det innebära att de 
vägrar hjälpa varandra i olika situationer. Om man upplever klasskamraterna 
som ett ”nödvändigt ont” som man står ut med bara för att man måste kan detta 
hämma undervisningen. Om eleverna i sin tur inte är öppna för lärarnas förslag 
påverkar detta kanske undervisningssituationen negativt. Ingen vill känna sig 
värdelös, vem vill hjälpa otacksamma människor? Även om markeringen att inte 
gå över floden inte var livsavgörande så är den ett ställningstagande. Elevernas 
vägran kan faktiskt ha förklarat varför jag inte blev presenterad från början. 
Läraren kände kanske på sig att eleverna inte skulle samarbeta, hon var kanske 
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rädd för det och i sin rädsla glömdes jag bort. Jag satt trots allt bakom lärarna. 
Eleverna kunde se mig men lärarna var fokuserade på eleverna.    
 
Onsdag den 24 januari 2007, lektion 2 (Stina=Läraren) 
Efter den första lektionen i svenska känner jag mig lite sliten och rätt trött. Det 
är jobbigt att sitta i två timmar och observera när man själv är under uppsikt. 
Eleverna vet i alla fall vad jag heter och det är bra men jag känner ändå en viss 
motvilja att gå på nästa lektion. Jag hoppas att jag får ett bättre bemötande från 
läraren, men jag känner mig pessimistisk inför nästa möte med eleverna. För att 
få bort den här känslan går jag ut och promenerar en liten stund innan lektionen 
börjar. På det sättet hoppas jag kunna ”nollställa” mina känslor. Jag går till 
klassrummet och väntar på att läraren ska öppna dörren för mig och eleverna. 
När jag står utanför klassrummet går Robin förbi.  
 
Robin- Hej igen. Viskar han och ler. Jag känner hur jag ler som svar och nickar. 
Jag tror att Robin är social och att han vet att det inte riktigt är tillåtet att vara 
positiv i den här klassen. Han är vänlig och det märks att han försöker vara 
trevlig. Jag blir förvånad över hur glad jag blir av Robins leende. Läraren 
kommer gående i rask takt. Hon tittar på mig och skiner som en sol. Det känns 
bra. 
 
L - Hallå! Hallå! Säger hon och klappar mig på ryggen.  
 
L – Roligt att se dig, välkommen in. Stina tittar glatt på mig och ger en ordentlig 
presentation av mig inför klassen. Det här känns mycket bättre. Jag var nervös 
och lite rädd men Stinas fina bemötande har lugnat mig. Jag mår bra. Eleverna 
tittar leende på mig och ser energiska ut. Läraren berättar att jag skriver en 
uppsats och att jag ska vara med i klassen och anteckna det jag ser. Det här 
klassrummet ger en helt annan känsla än det första. Bänkarna och stolarna står 
på ett mer traditionellt sätt. Väggarna är fulla av bilder, texter och affischer. 
Gardinerna är moderna och ser fräscha ut. Det är uppenbart att någon verkligen 
har tänkt till när de har dekorerat här. Rummet utstrålar värme, kreativitet och 
nyskapande. Färgen påverkar hur man mår när man kommer in; pastellfärgerna i 
det här rummet gör att man blir glad, utan att riktigt veta varför. 
Stina fortsätter: 
 
L – Det blir mycket nytt för er nu, men det gör väl inget, att ni får mycket 
uppmärksamhet?  
 
Bengt – Vi njuter av uppmärksamhet! 
 
L – Bra, för det är ingen bristvara i det här klassrummet, med så många trevliga 
elever.  
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Henrik – Är vi trevliga? 
 
L – Javisst är ni det! Men nu börjar vi, idag ska vi prata om brott och straff. 
 
Henrik – Men den boken har inte jag läst. 
 
L- Vi ska prata om kriminalitet. 
 
Henrik – Jaha. Han kliar sig på kinden och ser fundersam ut. 
 
Mikael- Har du någonsin gjort något kriminellt? 
 
L- Nej, det har jag inte. 
 
Mikael- Fan vad du ljuger! 
 
L- Nej inte alls, jag har alltid åkt dit när jag har gjort nåt. Därför vågar jag inte 
göra nåt. 
 
Mikael- Har du aldrig kört på rött? 
 
L- Jo. 
 
Mikael- Åkt för fort? 
 
L- Ja. Efter en stunds tystnad fortsätter läraren.  
 
L- Nu ska vi fortsätta med engelska. Jag ska dela ut lite papper till er.  
Stina delar ut en text med gloslista. Hon tar ett djupt andetag och börjar läsa. 
Eleverna ser förvirrade ut och börjar vrida sig i sina stolar. Stefan går fram till 
en av datorerna i salen och startar den. Tor och Christian trycker ner sina 
huvuden mot bänken. Jag har aldrig sett någonting liknande. Det verkar som om 
eleverna försöker protestera, men inte vågar göra det öppet och ljudligt, utan tar 
till metoder som är mer subtila. Jag märker deras frustration men jag tror inte 
läraren märker det. 
 
L- Sluta prata och lyssna istället. Uppmaningen riktas till Stefan som har suttit 
och pratat oavbrutet sedan lektionen började. Mikaels mobiltelefon ringer. Han 
svarar i låg röst. 
 
Mikael- Hallå! Ja, jag är ledig ikväll men jag vet inte om jag kan ordna… 
 
L- Lägg på eller gå ut! 
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Mikael- Jag har lektion nu men den slutar om 10 minuter. Ring tillbaks då. 
Lektionen slutar inte om 10 minuter. Jag funderar över hur Mikael tänker i den 
här situationen. Vet han inte att läraren kommer att bli arg om telefonen ringer 
igen? När 15 minuter har gått ringer mobiltelefonen igen. Mikael svarar: 
 
Mikael- Hallå! 
 
L- Gå ut och prata, du stör! 
 
Mikael- Men sluta ring då för fan, jag har lektion sa jag ju. Han slänger ner 
mobiltelefonen i bänken och ber om ursäkt.  
 
Mikael- Det ringer nog inte mer nu. Säger Mikael ursäktande. 
 
L- Stäng av telefonen istället. Fräser Stina surt och fortsätter läsa. Jag är 
konfunderad över Stinas metod. Stina är ny i klassen. Hon har fått information 
om att klassen är speciell pga av att alla elever har dyslexi. Jag trodde att det 
innebar att hon skulle behandla eleverna utifrån det, men hittills har jag inte sett 
något spår som tyder på att hon har gjort den här lektionen dyslektikervänlig. 
Istället verkar det som om klassen består av helt vanliga elever och att det finns 
1 eller max 2 dyslektiker här. I så fall hade jag förstått upplägget.  
 
L- Häng med i texten nu killar! Dyslektiker har svårt med läsning; att följa med i 
texten låter sig inte göras för de flesta i klassen enligt specialläraren (Agnetha). 
Nu läser Stina högt och eleverna ska följa med i texten. Kan det vara så att Stina 
inte fått någon information om klassen ifråga? Det verkar osannolikt; det här blir 
en tuff lektion för eleverna. Efter en stund har Stina läst klart och då säger hon: 
 
L- Nu ska ni svara på frågorna. Eleverna tittar förvirrat på varandra och sen 
vädjande på mig. Jag kan inte hjälpa eleverna eftersom jag är här för att 
observera. Jag inser att jag påverkar eleverna och situationen bara pga av min 
närvaro men jag försöker att inte ”lägga mig i”.  
 
L- Vänd bladet och svara på frågorna. Läxa till på fredag, glosor. Agnetha 
(specialläraren) var mycket tydlig innan jag började observera i den här klassen. 
Hon upprepade flera gånger att eleverna aldrig får skriftliga läxor. Om eleverna 
får läxor är det i form av ljudband som de ska lyssna på eller filmer som går på 
tv som de ska se. Sedan ska de muntligen redogöra för vad de har sett eller hört. 
De tar aldrig med sig någonting skriftligt hem och de får aldrig uppgifter som 
innebär att de ska skriva. Det har skolan bestämt eftersom läxa innebär att 
eleverna inte kan göra sina hemuppgifter själva. Allt skriftligt arbete görs på 
lektionstid och alla rättningar görs tillsammans med eleven fortlöpande i 
klassrummet.  
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En ny lärare måste få en möjlighet att testa gruppens potential. Det finns en syn 
inom psykologin som innebär att människor lever upp till våra förväntningar. 
Om våra förväntningar är låga lever människor ner till förväntningarna. Stinas 
metod att behandla eleverna som vanliga elever har kanske med denna syn att 
göra. Det kan vara viktigt för henne som ny att få dela ut läxor för att se hur 
bra/dåligt eleverna presterar. Hon vill kanske höja ribban för att ge eleverna en 
chans att lyckas. Om alla läxor görs fortlöpande i klassrummet kan det få 
konsekvenser för elevernas kunskaper i engelska. Om alla elever på skolan har 3 
timmar schemalagd engelska i veckan kan man säga att alla har lika mycket 
engelska. I det här tänkandet har man missat en viktig aspekt av att lära sig ett 
nytt språk, nämligen glosorna. Det grammatiska tänkandet handlar om regler 
som man kan lära sig hemma eller i skolan, men glosorna måste pluggas in. 
Läxorna blir då viktiga. Elever måste ha möjlighet att öka sitt ordförråd med 
hjälp av glosor. När man pluggar glosor kan det vara fördelaktigt att sitta ensam 
hemma i lugn och ro. Dessutom behöver olika människor olika mycket tid till att 
lära sig glosor. För vissa är det en kort process medan för andra kan det ta 
timmar att lära sig en gloslista. Det är fördelaktigt ur ett kunskapsperspektiv att 
denna tid tas från ”fritiden”.  
 
Henrik- Läxa? Åh jag får Cancer! Alla skrattar. 
 
L- Nej, ingen får Cancer, det här klarar ni. 
 
Tobias- Varför har vi bytt lärare? 
 
Jag- Ja, det här är er lärare. Sara var vikarie. 
 
Tobias- Kan vi inte få Sara istället? 
 
Jag- Nej, det här är er lärare nu. 
 
Tobias- Jag får ont i magen. Jag blir så stressad. Det är för högt tempo, med 
Sara kunde man prata och så, jobba i sin egen takt.  
 

Alla som deltar måste få tillräckligt med tid att laborera med materialet, för att 
befästa kunskapen. Tempot måste anpassas efter den som tar mest tid på sig. 
Därför blir undervisningen ibland helt individuell, framför allt i början 
(Holmberg, 2006, s. 21). 

 
Jag- Jag ska säga till att ni vill ha det lite lugnare. Helst av allt vill jag inte 
prata i klassrummet. Samtidigt är det en svår balansgång eftersom det är ohyfsat 
att inte svara på tilltal. Det känns inte bra. I en ideal värld skulle naturligtvis alla 
elever få arbeta i sin egen takt. I skolan och i det övriga samhället går det inte att 
individanpassa allting. Människor måste kunna anpassa sig till givna situationer. 
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Detta krav kommer samhället att ställa på eleverna när de går ur skolan och det 
är lika bra att de vet om det redan nu. Går man till försäkringskassan måste 
samtliga stå i kö, oavsett om man tycker att kön är för lång eller inte. På 
apoteket finns det även där ett kösystem som man måste rätta sig efter. 
Kösystemet är naturligtvis inte samma sak som att få arbeta i sin egen takt i 
skolan, men jag använder det som exempel eftersom jag tycker att det belyser 
problematiken på ett bra sätt. Det är orimligt att förvänta sig att undervisningen i 
ett klassrum ska anpassas till den svagaste eleven. Skulle lärare arbeta på det 
sättet skulle förmodligen elever i mängder hoppa av skolan efter 9:an, kanske 
tidigare. Det är jobbigt att lyssna på förklaringar på sådant man redan behärskar. 
Lärare arbetar därför aktivt för att de bästa i klassen ska ha något att bita i 
samtidigt som de sämsta får uppgifter som de klarar av. Det intressanta med det 
här är att prov inte är individuella. På provet framgår tydligt vem som är bäst 
respektive sämst i klassen. Det går att föra ett resonemang om att läraren faktiskt 
har ett ansvar för den som är sämst i klassen. Läraren kanske har gjort den 
eleven sämre genom att ge den eleven anpassade uppgifter, vad gäller 
svårighetsnivån. Hur ska den sämsta eleven klara provet när han/hon inte har fått 
likvärdiga uppgifter löpande i klassrummet? Paradoxen blir tydlig. En paradox 
är ett påstående som verkar ha en motsägelse inbakad i den. Ett exempel är ”att 
någonting lyser med sin frånvaro”, om någonting inte finns kan det heller inte 
lysa detta kallas för en oxymoron vilket är en logisk motsägelse och en typ av 
paradox. En mer vanlig paradox är lögnaren som visar på ett mycket bra sätt vad 
en paradox är. 
 

lögnaren,  klassisk filosofisk paradox. Den handlar om mannen från Kreta som 
säger "Alla kretensare ljuger". Om han talar sanning har han rätt, och då ljuger 
han; om han ljuger, talar han ändå sanning (Nationalencyklopedin, 2007). 

 
Läraren ger eleven anpassade uppgifter som eleven klarar av på lektionstid och 
som hemläxa. Eleven upplever att han/hon klarar av uppgifterna och behöver 
därför inte göra sina läxor. Läraren kan se att eleven inte gör framsteg och 
sänker kraven ytterliggare. Eleven blir mindre och mindre fokuserad på 
lektionerna eftersom uppgifterna är för lätta. Läraren ger klassen ett prov. 
Eleven får 3 rätt av 60 möjliga. Eleven förstår inte resultatet i förhållande till sin 
egen prestation. I det här fallet kopplar eleven ihop sin egen prestation med det 
eleven gör i skolan. Det går bra på lektionerna. Varför går det inte bra på 
provet? Det paradoxala i resonemanget har att göra med om man ska låta vissa 
elever arbeta i sin egen takt eller om man ska köra på i en för läraren normal takt 
och låta eleverna hänga med bäst de kan. Om man låter eleverna arbeta i sin 
egen takt kan detta ”förstöra” deras möjligheter att uppnå rimliga resultat dvs 
godkänt, på proven. Det är inte bra. Om läraren kör på kan även detta göra att 
eleverna helt enkelt inte kan ta till sig undervisningen eftersom det går för fort. 



 64 

Det är inte heller bra. Hur ska läraren göra för att det ska bli rätt, om han/hon 
inte får köra på men inte får individanpassa heller?     
 
Det kan vara så att några elever upplever en gruppcentrering, dvs att läraren kör 
på, som fördelaktigt i undervisningssituationen. Andra elever upplever istället 
att individanpassningen är fördelaktig. Det går naturligtvis att tänka sig en tredje 
väg som innebär att vissa lektioner blir individanpassade medan andra är 
gruppcentrerade.  
 
Håkan- Det bästa är att säga sanningen. Vi vill byta till Sara. 
 
Jag- Ge henne en chans. 
 
Håkan- Det har vi gjort. Eleverna har märkt att undervisningen nu är riktad till 
”icke dyslektiker” och de reagerar på denna förändring. Hänsyn tas inte längre 
till dyslexin. Den nya pedagogiken har inte landat i god jord. Frustrationen som 
eleverna visar tyder på det. 
  

Att organisera en-till-en undervisning kan vara en effektiv specialpedagogisk 
insats. Storleken på gruppen bör variera beroende på elevernas ålder och behov 
av stöd (Hedström, 2006, s. 4). 

 
I det här sammanhanget känner jag att jag måste fråga Stina om hon har pratat 
med Agnetha (specialläraren) om klassens vanliga arbetssätt. Tanken med 
frågan är att försöka få svar från Stina vilka hennes pedagogiska principer i 
sammanhanget är. Vad syftar metoden till? Vad vill hon uppnå med sin metod? 
När lektionen avslutas kommer Björn (matteläraren) gående. Han väntar tills 
alla eleverna har gått och endast jag och Stina är kvar i klassrummet. Björn 
stänger dörren och berättar om elevernas önskemål att byta lärare. Björn 
upprepar det eleverna har sagt till mig, att de hellre vill ha Sara istället för Stina 
i engelska. Björn påpekar att det inte spelar någon roll vad eleverna vill såvida 
inte Stina vill byta bort eleverna. Stina och Björn pratar lite kring eleverna och 
Björn berättar att det ofta är lite svårt för elever som är ”lite speciella” att byta 
lärare. Det är övergående och inget att ta på allvar enligt Björn. I det här skedet 
väljer jag att inte berätta det eleverna har sagt till mig, eftersom Björn har 
informerat Stina om elevernas åsikter och önskemål. Det innebär att jag slipper 
påverka och kan observera istället. Jag vill inte påverka Stina genom att säga 
någonting.  
 
Frustrationen jag känner är enorm. Om jag klagar på att eleverna inte får ett 
särskilt bemötande kan det bli så att eleverna får en särskild pedagogik medan 
jag är med i klassrummet; därför tänker jag prata med Stina efter min tid som 
observatör. 
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Björn och jag har olika åsikter om informationen som eleverna har fört fram. Jag 
anser att eleverna bör få en chans att sammanfatta sin kritik för att Stina ska ha 
en möjlighet att förändra sin pedagogik. I skrivande stund inser jag att jag inte 
hade haft den här åsikten om det hade gällt en klass med vanliga elever. 
Eleverna ska naturligtvis inte få bestämma, välja och vraka mellan olika lärare 
hur som helst. Samtidigt är personkemi, lyhördhet, känslighet viktiga delar av 
lärarkompetensen om man arbetar med dyslektiker. Björn och Stina är utbildade 
lärare. Björn har många års yrkeskompetens bakom sig och är i sammanhanget 
högsta hönset. Det är förmätet av mig att tro att jag vet bättre än Björn vet i 
skolsammanhang. Samtidigt har jag en åsikt, en synpunkt, men det är lätt att ha 
åsikter och synpunkter när man inte själv drabbas av konsekvenserna av 
åsikterna eller synpunkterna i fråga. Om Stina ska byta klass innebär det 
säkerligen en prestigeförlust för henne. Lärare ska kunna ta över klasser utan 
problem, varför kan inte hon ta över klassen? Är det något fel på henne? Jag har 
ingen erfarenhet av att ta över en klass, jag vet inte hur det upplevs för elever 
som får byta lärare. Det kanske vanligtvis blir ramaskri från eleverna, och deras 
lugna och sansade kommentarer är kanske bevis på att eleverna vill kommentera 
att de fått byta lärare. Eleverna kanske bara vill markera att de saknar den gamla 
läraren. Poängen är att jag vet för lite om skola, elever, lärarbyten för att ha en 
helhetsbild av problematiken. Jag vet inte ens om det är ett problem. I Björns 
förklaring och beskrivning av situationen framgick att detta var vardagsmat för 
som han uttryckte det ”speciella” elever. Stina verkade inte heller särskilt 
förvånad eller upprörd av Björns ord. Istället log hon och pratade helt ogenerat 
om elevernas önskemål.  
 
För min del har ämnet väckt en stark reaktion och känsla att elevernas röst måste 
få höras. Samtidigt ska man inte glömma bort att det finns människor som alltid 
har någonting de vill klaga på. Det betyder inte att någonting är fel, utan det kan 
helt enkelt handla om att de är på dåligt humör, har sovit dåligt eller vill bråka. 
Det kan även vara så att det finns en eller flera elever som inte tycker om Stina 
och att dessa elever tror att de kan få bort henne genom att smutskasta henne hos 
alla vuxna de träffar. Frågan om elevernas lojalitet kan diskuteras. Stina är ny, 
jag är också ny för eleverna. Det är lite oroväckande att de väljer att berätta 
någonting negativt om sin lärare för mig, en utomstående som sitter och 
antecknar till en uppsats. Finns det något dolt syfte bakom denna smutskastning 
av Stina? Eleverna valde även att prata med Björn,  vilket är mer naturligt då de 
känner Björn sedan tidigare. Det ger upphov till ytterliggare en fråga, kan det 
helt enkelt vara så att eleverna vet att vuxna lyssnar på kritik och för en 
diskussion när negativ kritik uppkommer. Eleverna kan ha kommit på ett sätt att 
förkorta lektionerna genom att prata om lärarbyte, om så är fallet har taktiken 
fungerat.  
 
Torsdag den 25 januari 2007, lektion 3 (Lisa=Läraren) 
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Idag känner jag mig säkrare och tryggare med Lisa och med eleverna. Det känns 
som om jag äntligen kan smälta in i miljön och bli osynlig. Lisa kommer gående 
och släpper in eleverna. Hon arbetar snabbt och hinner dela ut frågor och lägga 
på en overhead, på mindre än 2 minuter. Det är imponerande att se hur hon 
arbetar. 
 
Tobias- Jag känner stress. Allt går för fort. 
 
Bengt- Men inget kan gå i din takt. Det ska vara stressigt. Lisa läser en text. 
Eleverna gör sitt bästa för att hänga med. Hon läser med inlevelse.  
 
L- Nu blev det mycket, men ni ska få sluta tidigt idag. Säger Lisa. Lisa börjar 
prata om tortyr, misshandel och mobbing; det pågår länge, tillslut säger hon: 
 
L- Det finns en mycket smal bok som handlar om mobbing. ”Pojken dom kallade 
det”, det är en mäktig bok att ta in. Ni får inget betyg för att ha läst den, men det 
är bra att läsa. All läsning hjälper era betyg.  
 

För att elever med läs- och skrivsvårigheter ska få adekvat hjälp krävs det att 
man förstår vad det är som gör att hon eller han har problem. De pedagogiska 
insatserna måste anpassas, så att man t.ex. inte helt slentrianmässigt bara 
föreslår mer läsning (Wolf, 2006, s. 10). 

 
Lektionen avslutas. Jag är förvirrad. Finns den boken som talbok? Vart kan 
eleverna få tag på den talboken? Tillhandahåller skolan boken? Finns den på 
skolbiblioteket? Ska elevernas föräldrar köpa talboken eller är det meningen att 
föräldrarna ska läsa högt? Det som gör mig mest förvirrad är Lisas kommentar: 
”All läsning hjälper...” hur hade hon tänkt sig att eleverna ska göra, när de inte 
kan läsa? Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. 
 
Lärare är människor. De är olika och har olika mål och pedagogiska metoder. 
Den ena läraren är strikt och dogmatisk medan den andra är flummig. Det finns 
inget enkelt svar på hur en ”bra” lärare ska vara. Den ena eleven anser att en 
strikt mer gammaldags lärarstil är bäst medan den andra eleven anser att en 
progressiv lärare är att föredra. Lisa läser för eleverna. De är dyslektiker och 
detta moment (dvs högläsningen) är gynnsam för dyslektiker (Wolf 2006, 
Hedström 2006, Fischbein et al 2006, Föhrer et al 2003). Lisa läser dessutom 
med inlevelse vilket bör hjälpa eleverna att ta till sig berättelsen. Tobias 
upplever delar av lektionen som stressfull. Bengt däremot verkar tycka att 
stressen är normal eller till och med bra. Olika personer har olika stressnivå. Det 
kan vara så att Lisa har offrat början av lektionen för att kunna hinna med att 
läsa för eleverna. Under lektionen är hon dessutom så pass lyhörd att hon 
uppfattar att eleverna har arbetat (lyssnat aktivt) på lektionen. Hon ger därför 
eleverna en möjlighet att få sluta lite tidigare. Utöver det avrundar Lisa med att 
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prata om en bok, hon berättar vad boken heter och vad den handlar om. Detta 
kan vara en pedagogisk strategi för att göra eleverna allmänbildade. De kan 
mycket riktigt inte gå ut och låna/köpa boken för att ta del av innehållet. Genom 
Lisas kortfattade beskrivning kan de ändå följa med i en diskussion som handlar 
om utsatthet. De har i alla fall hört talas om boken även om de inte har läst den. 
Detta var kanske syftet. I samhället diskuteras (på tv, i tidningar, på bloggar etc) 
samhällsintressanta frågor. Dessa skiljer sig från tid till annan. På 1980-talet var 
feminism ett hett ämne att debattera. Idag finns det många fler forum och många 
fler som debatterar, detta gör att det är viktigt för grupper som har svårt att ta sig 
in i debatter (pga av tex dyslexi) att ha möjlighet att vara delaktiga trots allt. 
Lektionen som helhet var mycket lyckad. Eleverna fick en mängd information 
och tyckte att lektionen var tung eftersom de fick koncentrera sig för att hänga 
med. De hängde med. Det går inte att förneka att eleverna lyssnade på läsningen 
och förstod sammanhanget (utsatthet).  
 
I observationen hade jag inte läst boken som Lisa talade om. Nu däremot har jag 
det. Boken heter: ”Pojken som kallades Det” och är en självbiografi av David 
Pelzer. Boken handlar om David som utsätts för tortyr av sin mamma under sin 
uppväxt. Davids pappa låter tortyren fortgå utan att ingripa. Syskonen är delvis 
medaktörer i tortyren. Davids mamma är inledningsvis en mycket snäll, vänlig 
och omtänksam kvinna. Hon förändras så småningom. Först börjar hon med 
smärre kränkningar som eskalerar till mycket grov psykisk och fysisk 
misshandel av David. I början av boken börjar mamman kalla David för pojken, 
men tycker att även detta är för bra för David eftersom det antyder att han är en 
människa. Hon vill istället att alla inklusive Davids pappa ska kalla honom Det.  
 
Författaren (David Pelzer) har skrivit fler böcker om sin barndom och uppväxt. 
Detta är del ett, den första boken. Boken är mycket lätt att läsa, mycket brutal 
och mycket bra. För egen del har jag aldrig sympatiserat med åldersgränser på 
böcker eller filmer. I det här fallet gör jag ett undantag. Boken borde ha en 
åldersgräns på 15 år. Detta kan betyda att boken ska få läsas av människor från 
0-15 eller av människor från 15- och uppåt, det beror på hur man uppfattar 
åldersgränsen. Ett annat alternativ är att den är barnförbjuden. I det här 
sammanhanget anser jag att boken är så pass våldsam både psykiskt och fysiskt 
att det krävs en äldre persons mognad för att kunna hantera innehållet. Det 
otäcka är mammans pendling mellan ”ond” och ”god”, hennes mentala 
instabillitet i samband med familjens svek som kan påverka yngre barn negativt. 
Läsaren förstår säkert att jag försöker provocera. Jag förespråkar inte censur. 
Istället har jag använt mig av ett knep för att förmedla det grova innehållet på 
bästa sätt, för att väcka intresse. Boken är som sagt bra, den stämmer väl 
överrens med lektionens upplägg och innehåll och syftade till att knyta ihop 
säcken för eleverna; avrunda och sammanfatta lektionen i fråga. Lisa använde 
boken som ett pedagogiskt knep för att väcka intresse men också för att anknyta 
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svårbegripliga termer som tortyr och misshandel till den verkliga världen. Den 
som aldrig har upplevt tortyr eller misshandel har svårt att förstå vad det handlar 
om. Pojken som kallades Det är skriven på ett sådant sätt att läsaren blir 
indragen i Davids verklighet och det är en mycket otäck upplevelse.         
 
Fredag den 26 januari 2007, lektion 4 (Stina=Läraren) 
När jag kommer till lektionen sitter eleverna i klassrummet; Stina syns inte till. 
Jag blir osäker eftersom jag vet att eleverna inte själva har nyckel till 
klassrummet. Jag väntar en stund för att bestämma mig för hur jag ska göra. Om 
jag går in i klasrummet blir jag kanske ”lärare” eftersom jag är vuxen. Om jag 
inte går in, verkar det konstigt att jag står utanför och väntar. Medan jag står och 
funderar blir jag avbruten av Bengt som säger: 
 
Bengt- Men hejdu! Ska du inte komma in, vi väntar på dig. Jag blir förvånad 
men eftersom han har sett mig och nu börjat prata behöver jag inte fundera, jag 
måste gå in. 
 
Jag – Jodå, jag stog bara och funderade över vart Stina är.  
 
Bengt – Hon kommer, vi väsnades så mycket så en lärare kom och släppte in 
oss. Hon kunde inte arbeta i sitt arbetsrum. Det ligger där. Han pekar på dörren 
mitt emot salen.  
 
Jag- Jaha dåså. Läraren kommer gående med en frågande min. 
 
Bengt- Se, jag sa ju det, där kommer Stina.  
 
L- Vem har släppt in er?  
 
Bengt- Margaretha, sa att vi väsnades och släppte in oss för att få tyst på oss. 
Stina skrattar och säger: 
 
L- Ja så kanske man ska göra. Nu kör vi igång. Stina lägger på en overhead och 
delar ut samma papper till eleverna som de fick arbeta med vid förra lektionen. 
Hon börjar gå igenom arbetsuppgifterna när Mikaels mobiltelefon ringer. Han 
svarar inte utan stänger av den och säger argt:  
 
Mikael- Det var nån idiot som ringde. Lektionen fortsätter. 
 
Tobias- Jag ser inte ens vad det står. Han syftar på overheaden. 
 
L- Då får du flytta närmare eller skaffa glasögon. 
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Tobias- Glasögon? Hjälper det mot dyslexi? Frågan bemöts inte, istället 
fortsätter Stina med lektionen som om ingenting har hänt. Det är synd eftersom 
Tobias äntligen har lyckats formulera sina känslor i ord. Nu inser Tobias att 
Stina inte alls behandlar eleverna som dyslektiker. I Tobias fråga finns det 
mycket inbakat; han försöker förklara för Stina att det inte är glasögon han 
behöver, utan hjälp med textläsningen.  
 

Medvetet och omedvetet påverkar läraren med sin attityd till eleverna 
atmosfären i klassrummet. Det är av betydelse att läraren känner lust inför sitt 
yrke och har intresse för barn och barns utveckling (Myrberg et al, 2006, s. 67). 

 
L- Nu pratar vi om brott. Vad tycker ni om åldersgränsen för straffmyndighet i 
Sverige? Är 15 för ungt? Eleverna ska förhålla sig till texten som syns från 
overheaden. Problemet är att texten är liten och eleverna har svårt att läsa. De 
förstår inte att Stina hade tänkt sig att eleverna ska svara på hennes fråga utifrån 
overheadbilden.  
 
Mikael- Jo, det är ungt. 
 
L- Jaha är det? Frågan är ställd till de övriga i klassen, med utgångspunkt i att 
det står på tavlan att straffmyndighetsåldern i England är 10 år. 
 
L- Är det ungt? 
 
Tobias- Jo, men det är det väl? 
 
L- Och hur ser det ut i övriga världen då? Är det bättre eller sämre? 
 
Stefan- Ja, det är 18 i de flesta andra länder. 
 
Mikael- Det är 20 eller 21 i många länder. 
 
L- Kan du ge exempel? 
 
Mikael- Tyskland, Frankrike, England. 
 
L- Nu står det klart och tydligt på tavlan att man blir straffmyndig som 10 åring 
i England. Ryter Stina argt. Eleverna tittar generat ner. Stina märker tydligen 
elevernas reaktion, hon fortsätter i en mjukare ton: 
 
L- Varför har ni så bråttom? Läs först och svara sen. Eleverna tittar förskräckta 
på varandra och skakar på huvudet. Tobias viskar: 
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Tobias- Läs först? Även den här frågan går förbi utan att Stina reagerar. Varför 
hör hon aldrig kritik? Stina hör vanligtvis när eleverna viskar med varandra eller 
pratar lågmält i telefon på lektionstid men hittills har hon inte hört ett enda 
kritiskt ord om hennes pedagogik. Selektivt lyssnande är ingenting nytt men i 
det här klassrummet kan det vara bra att vara lyhörd. 
 

For the person who has to live daily with the lack of recognition of their reality, 
the social and psychological consequences are numerous (Ericson, 1999, s. 62). 

 
Bengt- 10 år är väl ok. Lektionen fortsätter med föreläsning om brott. Läraren 
använder tavlan och skriver ner orden som är viktiga att kunna. Eleverna börjar 
kasta pennor och sönderstrimlade sudd på varandra. Läraren ser stressad ut och 
delar ut ett prov. Tobias tittar uppgivet på Mathias och mig: 
 
Tobias- Så här gick det till i 5:an. Ska vi ha det så här? Frågan riktas till 
Mathias som har tårar i ögonen. Lektionen tar slut. 

 
Har vi ett stycke på femtio sidor så får jag det på en skiva. Det läser dom in här 
på skolan. Jag får det en vecka innan eller så. Overhead kopierar dom till mig. 
Jag kan välja om jag vill ha det innan eller efter. Det är verkligen kul att dom 
förstår en, förstår ens problem alltså. Det var så bra att dom första lärarna jag 
hade vidareutbildade sig i detta sen har dom berättat allt för varje ny lärare jag 
haft. Om dom inte vetat att det var dyslexi så hade jag inte klarat av skolan. Då 
hade jag inte fått den hjälp som jag behövde. Det är jag som bestämmer i skolan 
kan man säga. Dom frågar mig vad jag behöver och så säger jag det och så får 
jag det. Jättebra! (Persson, 2006, s. 48). 

 
Nu är jag överbevisad om att läraren inte vet att den här klassen bara består av 
dyslektiker. Jag vet inte varför hon inte vet det, men så måste det vara. Ett annat 
alternativ är att hon vill testa hur eleverna reagerar när de får en ny lärare som 
behandlar dem som icke dyslektiker. Hittills verkar det inte gå särskilt bra. 
Eleverna mår dåligt i den här miljön, dessutom blir de belastade med negativa 
egenskaper som de inte har. Läraren frågar eleverna varför de har bråttom och 
uppmanar dem att läsa texten först och sedan svara. Tobias reagerar, han förstår 
att någonting är fel. Jag vill ingripa. 
 

Enkelt uttryckt kan skolans problem sägas ligga i att den inte förmår möta och ta 
tillvara den naturliga variationen av olikheter hos eleverna i undervisningen 
(Persson, 2008, s. 152). 

 
Under lektionen ringer Mikaels telefon. Mikael har tidigare blivit tillsagd på 
skarpen att stänga av sin telefon och budskapet har nått fram. Under lektionen 
tar Mikael snabbt hand om telefonen för att störa så lite som möjligt. Nästa 
lektion kanske han till och med stänger av telefonen innan han går in i 
klassrummet. Stinas pedagogik har fungerat.  
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Stinas kommentar om att Tobias kunde flytta närmre tavlan eller skaffa 
glasögon kan verka mycket elakt med tanke på Tobias dyslexi. Orden kanske 
syftade till att såra. Det kan även vara så att Stina helt enkelt ville provocera 
Tobias för att därigenom få honom till att verbalisera sina problem. Det kan ha 
varit ett sätt för henne att få honom att stå för sin dyslexi. I klassrummet finns 
det många elever. Syftet med orden var kanske att få tyst på Tobias eftersom han 
faktiskt förstör undervisningen i klassrummet med sitt beteende. Alla måste ha 
samma rätt som Tobias att konstatera om de kan läsa från tavlan eller inte. Det 
Tobias efterfrågar är att Stina redan från början ska lägga sig på hans nivå. Det 
är orättvist mot resten av klassen om varje lektion ska börja på den lägsta 
möjliga nivån pga av bråkmakare som tror att de är universums medelpunkt.  
En annan möjlighet är att Tobias utnyttjar sin dyslexi genom att ständigt hävda 
att han inte kan. Dyslexi är ett handikapp, men det ser olika ut hos olika 
individer. När eleverna ska göra någonting roligt, såsom att ”läsa på” inför 
körkortet, tycks Tobias problem minska i omfång. Han har i de sammanhangen 
svårigheter men inte alls lika mycket som han verkar ha när han får uppgifter 
som han inte tycker om, som han inte vill göra. Tobias gnäll verkar dessutom 
vara centrerat kring händelser under Stinas lektioner. Han tjatar inte lika mycket 
hos Lisa. Han klagar inte lika mycket hos Lisa. Genom att missbruka sin dyslexi 
har han kanske härdat Stina och gjort henne nonchalant och sliten. Ungefär som 
pojken som skrek varg. I berättelsen brukade pojken ständigt skrika: vargen 
kommer. Detta gjorde han som ett skämt eftersom han tyckte att det var roligt att 
se människorna i byn få panik. En dag kom vargen på riktigt och när pojken 
skrek: vargen kommer, var alla i byn så härdade av hans tidigare skämt att de 
inte reagerade; och pojken dog.      
 

Detta var en arbetsmetod som framför allt förespråkades av de etnologer som 
använde sig av deltagande observation och det kallades att arbeta heuristiskt, 
sökande, eller med “rörligt sökarljus”... De uppmanar kulturanalytiker att inte 
låsa fast sig vid en viss bestämd tolkning för tidigt – var inte rädd för ett kreativt 
Kaos! Man bör testa sina tolkningar genom att närma sig fenomenet från ett helt 
annat håll och pröva med en mängd olika tolkningsmöjligheter (Jacobsson et al, 
1996, s. 137). 

 
Fredag den 26 januari 2007, lektion 5 (Lisa=Läraren) 
Lisa har väldigt lång erfarenhet som lärare, däremot har hon aldrig haft en klass 
som bara består av dyslektiker tidigare. I den här klassen har hon fungerat bättre 
än Stina, trots det delar hon ut uppgifter som är omöjliga att lösa.  
Ligger lathet bakom det här arbetssättet? 
 
L- Nu ska vi fortsätta på det vi gjorde förra veckan. Jämför filmen och boken. 
 
Bengt- Det sa du inte förra gången. Du har ändrat dig. 
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L- Ja, men det jag säger nu är bara för att ni ska göra bättre ifrån er och få ett 
bättre betyg.  
 
Bengt- Men så sa du inte sist. Jag är klar, men om du ska ändra dig, är jag inte 
klar. 
 
L- Ja, men det är ok. Jag erkänner att jag kan ha sagt olika till er; jag bedömer 
utifrån båda instruktioner, när jag sätter betyg. Bengt verkar frustrerad men han 
godtar Lisas förklaring.  
 
L- Nästa fredag är lektionen inställd. På torsdag blir det lite speciellt. Eleverna 
sätter sig vid datorerna och börjar titta på bilar, motorcyklar, flygplan och 
liknande; ingen gör uppgiften. Eleverna i det här klassrummet kan inte det, 
eftersom de inte själva kan skriva egen text som är läslig. Filip och Fredrik 
börjar kopiera en text från internet. Det här tänker eleverna lämna in. Omarbeta 
texten betyder tydligen ”klipp och klistra”. I försöket att fuska har Fredrik 
lyckats förstöra meningsbyggnad, sammanhang och fakta. Texten var tagen men 
innebörden har gått förlorad. Nu förstår jag hur de kommer undan med att göra 
så här. Lisa kommer i alla fall inte att misstänka fusk när så mycket av texten är 
fel.  
 
Fredrik- Får jag MVG för det här? 
 
L- Nej, men det ligger någonstans mellan G och IG. Fredrik ser ut som om han 
svalt ett surt äpple.  
 
L- Gör så gott du kan. Jag tar hänsyn till stavfel. Jag blir arg när jag hör hur 
Lisa behandlar sina elever. Ilskan utgår ifrån uppgiftens upplägg. Eleverna kan 
se filmen men de kan inte läsa boken och de kan inte redovisa uppgiften 
skriftligt. Varför ger Lisa eleverna en uppgift som är omöjlig att utföra om man 
inte kan läsa? 

 
Det är alltså uppenbart att ”en skola för alla” ställer stora krav på lärarna att 
anpassa innehåll och undervisningsmetoder till elevernas olikheter (Persson, 
2007, s. 133). 
 

Frågan är om den här hänsynen som Lisa är villig att ta mer handlar om att 
eleven ”misshandlas”. I praktiken innebär den att läraren inte behöver kunna 
tyda eller förstå det eleverna lämnar in. ”Hänsyn” i det här avseendet innebär att 
eleverna kan få godkänt trots att texten är obegriplig.  
 
”Nestle skrev pappa Maria boken.”  
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Finns det någon som kan tyda det här? Jag är säker på att ingen förstår vad 
Fredrik menar. Den korrekta meningen skulle vara: ”Författaren till boken heter 
Håkan Nesser, hans pappa hette Nils och hans mamma hette Maria.” Det var 
nämligen det som eleven försökte förmedla. Lyckat! 
 

I läroplanerna står det att läraren ska utgå ifrån varje individs behov och 
förutsättningar. Det innebär att skolan är skyldig att anpassa undervisningen 
efter var och en av eleverna för att ge henne eller honom en möjlighet att uppnå 
målen. För en elev med dyslexi kan användningen av hjälpmedel som 
ordbehandlare, talsyntes, taligenkänningsprogram eller digital talbok vara ett 
sätt att anpassa undervisningen (Skolverket, 2007, s. 1). 

 
Vårt samhälle har en viss struktur. Beroende på vad man vill förmedla kan man 
göra olika typer av fördelningar för att visa samhällsstrukturen. Här kan man 
tala om exempelvis en könsfördelning, dvs i män och kvinnor. En 
åldersfördelning som kan se olika ut. Barn och vuxna är en variant; barn, 
tonåringar, ungdomar, unga vuxna, vuxna, pensionärer är en annan variant. En 
ekonomisk fördelning i exempelvis fattiga och rika; eller en klassindelning 
arbetarklass, medelklass, överklass. Samhällsstrukturen är till för att hjälpa 
medborgarna i ett land på bästa sätt. Det är utgångspunkten. Istället för att ha 
100 sjukhus i en stad kanske man har ett stort sjukhus. Detta görs för att spara 
pengar i byggnader, inventarier osv, för att samla kompetensen på en större 
arbetsplats, för att ge den bästa vården som går att köpa med skattebetalarnas 
pengar. Samma tänkande är applicerbart på skolan. Politikerna stiftar lagar. De 
bestämmer därmed hur det ska vara i en ideal värld och utgår ifrån att alla skolor 
strävar efter att nå vissa mål. I olika lagar och regler (tex skollagen) finns därför 
bindande regler för hur en verksamhet såsom en skola ska bedrivas. Det som 
inte finns är ett ekonomiskt belopp knutet till den aktuella lagen. Det betyder att 
politikerna inte skriver i ett ekonomiskt belopp knutet till en skyldighet eller en 
rättighet som finns inbakad i tex skollagen. Det betyder inte att politikerna helt 
enkelt kan besluta om vad som helst helt utan att tänka på hur det ska 
finansieras. Utan det betyder att kommunerna måste få ha en viss flexibilitet 
eftersom olika kommuner har olika förutsättningar. Om det finns färre invånare i 
kommunen blir inkomsterna också mindre och det påverkar kommunens 
ekonomi som i sin tur påverkar kommunens ställningstagande inom olika 
områden. Det kan tyckas som att detta innebär att en kommun med få invånare 
får lov att ha substandard på skola och vård. Det stämmer inte. 
Minimistandarden måste upprätthållas och kommuner som är för små för att ha 
en minimistandard får helt enkelt låta bli att ha skola eller vård. Antingen ska 
kommunen tillhandahålla en godkänd nivå eller ingen alls, är tanken.  
 
Om man vill ha en skola som är inkluderande, en skola för alla, som dessutom 
tar hänsyn till varje barns individuella behov är lösningen att öka skolans 
ekonomiska resurser avsevärt. Dessa extra ekonomiska resurser kan sedan 
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användas till att anställa fler lärare, en lärare per elev. Den struktur som är viktig 
i frågan om hur skolan fungerar i praktiken är kopplingen mellan politikerna 
som stiftar lagar för hela riket; kommunpolitikerna som försöker hantera 
kommunens ekonomi och rektorn på respektive skola som har ett ekonomiskt 
ansvar att hålla budget. Det finns inget övergripande ansvar på lärarna eller 
speciallärarna att balansera budgeten. Det är inte upp till lärarna eller 
speciallärarna att öka antal lärare på en skola. Det är inte lärarna eller 
speciallärarna som bestämmer hur mycket pengar som ska gå till att försöka 
uppnå målen med en skola för alla eller med individualiserad undervisning. Om 
dessa aktörer fick pengar att använda i kombination med ett direktiv om att de 
ska fokusera på att individualisera skolan för eleverna i fråga skulle så ske. Detta 
förutsätter naturligtvis att lärarna blir fler och klasserna mindre. 5 elever per 
klass och lärare är kanske rimligt. Frågan är bara om skattebetalarna, dvs 
medborgarna, du och jag, är villiga att betala för de fina ord som står i lagtexten 
eller om det är bättre att ha fina ord på papper och att göra som vi alltid har 
gjort. Låt skolan sköta sig själv och låt eleverna klara sig bäst dem vill; allt för 
att det inte kostar för mycket pengar.    
 

Kravet att anpassa utbildningen till vars och ens förutsättningar innebär att 
läraren i sin planering utgår från det förhållande att eleverna befinner sig på 
olika nivåer i en rad avseenden. Idealt sett anpassar läraren innehåll och 
arbetsformer på ett sådant sätt att varje elevs behov tillgodoses. Emellertid sätter 
skolans regelverk gränser för hur långt en sådan individualisering kan gå 
(Persson, 2008, s. 128). 

 
Hur mycket kostar det att tvinga lärare att göra detta extra jobb? Hur många fler 
lärare behövs för att kunna uppnå ett inkluderande mål, en skola för alla? 
Resultatet blir att lärare får göra sitt bästa och ta hänsyn där det krävs. Lisa 
försökte lyfta eleverna genom att ge dem ytterliggare instruktioner. Bengt blev 
arg över detta eftersom han ansåg att han var klar om han rättade sig efter Lisas 
ursprungliga instruktion. Det Bengt inte förstod är att han hade missförstått 
uppgiften och inte slutfört den. Lisa försökte ge honom och de övriga i klassen 
en ledtråd för att förstå att uppgiften krävde lite mer än han hade gjort. Bengt är 
en av klassens starkaste elever. Idag ville han inte jobba mer utan han ville surfa 
på nätet och ha kul under lektionen, vilket han också gjorde. Tyvärr kommer 
detta att synas på hans betyg. Även om Lisa har ett visst ansvar är det inte 
hennes jobb att dra lata elever i örat och tvinga fram en prestation. Frågan om 
fusk kan också diskuteras. Eleverna har stavningskontroll på sina datorer, detta 
är naturligtvis inte fusk. Det kan vara så att de hade för avsikt att kopiera texten 
för att få namnen korrekt stavade. Under kirurgin glömde de bort att fylla i de 
saknade orden. Ord som saknas är förövrigt typiska fel för dyslektiker.   
 
Onsdag den 31 januari 2007, lektion 6 (Stina=Läraren) 
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Jag är nervös. Stina har tydligen pratat med Agnetha (specialläraren) om 
eleverna. Jag hoppas det märks idag. Vi går in. Det första Stina gör är att dela ut 
ett 10 sidors häfte med avancerad engelska.  
 

De skolor som emellertid hade minst problem, karakteriserades av att lärarna 
differentierade sin undervisning i högre grad, dvs att de försökte anpassa stoff 
och arbetsformer till elevernas olikheter (Persson, 2007, s. 117). 

 
L- Det här har jag fått från en kollega. Det är lite över er nivå men relevant. 
Eleverna tittar frågande på varandra. Jag förstår varför, hittills har allting varit 
över deras nivå och nu erkänner Stina att hon medvetet ska använda en text som 
är för avancerad. Jag ryser.  
 
L- Läs texten och svara på frågorna. Tor som sitter närmst mig får tårar i 
ögonen.  
 
Tor- Jag klarar inte det här. Säger han vädjande.  
 
Jag- Hur gör Sara? 
 
Tor- Hon brukar sätta sig och läsa högt. Det är svårt för mig när bokstäverna 
rör sig hela tiden. Jag sätter mig och läser texten i låg röst för Tor. Snart sitter 4 
elever bredvid honom och lyssnar. Eleverna i fråga har svår dyslexi och kan inte 
läsa text som är för kompakt.  
 
L- Vad bra, det tänkte jag inte på. Säger Stina och tittar leende på mig. Jag 
känner hur illa berörd jag blir av hennes ord. Förstår hon att alla i klassrummet 
har dyslexi? Vad håller hon på med? Det känns jobbigt att hela tiden förstå och 
känna elevernas frustration och sorg utan att kunna hjälpa till.  
 
Tor- Jag blir så stressad av henne, hon läser så snabbt.  
 
Tobias- Kan du inte prata lite långsammare det går för snabbt? Frågan är riktad 
till Stina. 
 
L- Nej, såhär pratar jag! Lektionen avslutas. Idag känner jag att lektionen 
urartade. Jag hade inte för avsikt att sätta mig ner och läsa högt för eleverna men 
så har det blivit. Från början var jag medveten om att jag skulle bli indragen i 
diskussion med olika elever, jag trodde inte att jag även skulle bli indragen i 
undervisningen. Nu har det hänt och gjort är gjort. Kort kan jag säga att jag är 
missnöjd med hela situationen. Jag ville inte medverka i specialundervisning 
och det har jag gjort. Det är inte bra! Stina säger själv att hon inte tänkt tanken 
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att läsa högt för eleverna. Om hon gör det vid nästa lektion har jag definitivt och 
mycket konkret påverkat verkligheten.   
 
Tobias ber Stina att prata lite långsammare, detta är lite förvånansvärt eftersom 
hur någon pratar, vilken dialekt man har, hur snabbt/långsamt man pratar är 
mycket individuellt och mycket svårt att förändra. Genom att be Stina prata 
långsammare har Tobias gått in på en typ av personangrepp som är mycket 
anmärkningsvärt. Varför ska hon ändra sin personlighet för att tillfredställa 
Tobias och varför tror Tobias att det är tillåtet att be om någonting sådant? Detta 
kan vara ytterliggare ett sätt för Tobias att klaga på Stina för att få bort henne ur 
klassrummet.  
 
Människor har en otrolig förmåga att anpassa sig till olika situationer. Det som 
är normalt idag kan vara ett minne om ett år. Vi kan anpassa oss och det är en 
del av det som gjort att vi klarat oss som art över tid. Denna förmåga att kunna 
anpassa gör att det är rent mänskligt att klaga på en ny ovanlig situation men att 
detta känns normalt efter en viss tid. Det innebär att det är ovanligt att man 
klagar varje dag, varje lektion under flera år med samma lärare. En dag, slutar 
man helt enkelt att bry sig eftersom man vant sig vid situationen.  
 
Stina har kanske höjt ribban i klassrummet för att demonstrera pedagogisk 
skicklighet. Hon kanske vill ha och förväntar sig negativ kritik från mig 
angående hennes prestationer i klassrummet. Stina är social och trevlig mot mig 
utanför klassrummet. Hon vill väldigt gärna sitta ner och fika tillsammans efter 
lektionerna. Det är uppenbart att hon försöker pumpa mig på min uppfattning 
kring det som händer i klassrummet. Jag har naturligtvis slingrat mig genom att 
inte svara på hennes frågor med motivering att det kan förända hennes 
undervisning i klassrummet. Det slår mig att hennes metoder kanske syftar till 
att undervisa mig. Stinas undervisning och Stina som person har fått mycket 
kritik under min tid som observatör. Stina har kanske förändrat sina metoder i 
samband med mitt intåg i klassrummet. Det skulle förklara elevernas överdrivna 
känslomässiga tillstånd och deras klagomål i klassrummet. Om de nu blir 
matade med någonting nytt som de inte gillar och som de protesterar emot blir 
det jag har observerat i klassrummet förståeligt. Det positiva med detta, om det 
stämmer, är att när jag försvinner ur klassrummet kommer Stina att återgå till att 
undervisa sina elever i enlighet med Agnethas (speciallärarens) metoder.      
 
Torsdag den 1 februari 2007, lektion 7 (Lisa=Läraren) 
Jag har blandade känslor inför mitt uppdrag som observatör. Jag måste erkänna 
att jag inte förstår vad lärarna håller på med. Innan jag påbörjade min 
observation fick jag sitta i över två timmar med Agnetha (specialläraren); hon 
ville prata lite med mig för att förklara att jag skulle få se någonting mycket 
annorlunda i klassrummet (från vad jag själv är van vid från min egen 
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gymnasietid). Agnetha poängterade att eleverna hade ”särskilda problem” och 
blev bemötta på ett ”särskilt sätt” utifrån det. Jag skulle inte bli förvånad om jag 
fick se att lärarna ”fuskade” genom att hjälpa eleverna med läsning. Det skulle 
inte ses som fusk utan som en nödvändig insats från lärarnas sida. När jag 
lyssnade på monologen från specialläraren blev jag mycket nyfiken, glad och 
energisk. Jag ville verkligen påbörja observationen och jag kände mig nöjd med 
uppsatsens upplägg. När jag nu sitter i verkligheten och inte alls ”ser” det som 
Agnetha pratade om känner jag obehag inför den här dissonansen. Det är naivt 
att tro att alla lärare och specialläraren är hundraprocentigt samstämmiga; men 
jag trodde åtminstone att jag skulle få se något av det Agnetha beskrev, i 
klassrummet.   
 
Lisa susar förbi mig i korridoren och öppnar dörren. Hon har en morot i handen; 
hon tar en tugga, tittar på mig och nickar. Sedan tar hon en till tugga och slänger 
resten av moroten i papperskorgen. Lektionen börjar. Idag ska vi se film om 
mobbing. Agnetha (specialläraren) och kuratorn är med i klassrummet. Extra 
läraren är också med tillsammans med Lisa. Agnetha trycker på play, filmen 
börjar. Efter filmen frågar kuratorn: 
 
K- Känner ni igen er? Hon tittar frågande på Marcus. Marcus tittar tillbaks och 
vänder ner blicken skrämt. Han ser rädd ut; som om han hoppas att hon inte ska 
hänga ut honom. Marcus är mobbad; det anser han själv och det talar han om för 
alla nya vuxna han träffar. Han har även berättat vitt och brett om mobbingen på 
praktikplatsen. Det spelar ingen roll vart Marcus befinner sig. Det är alltid han 
som utsätts och det är aldrig hans fel. Marcus söker kontakt eftersom han känner 
sig ensam. Han provocerar människor som undviker honom, för att få en dialog 
och därmed slippa vara själv. Tyvärr fungerar inte taktiken och istället blir han 
mer och mer utfrusen och mer och mer ensam. Klasskompisarna undviker 
Marcus eftersom han är så ”jobbig”. De få elever som har försökt prata med 
honom, har han anmält till kuratorn för mobbing.  
 
K- Känner ni igen er? Frågan upprepas men eleverna sitter tysta. Tillslut säger 
Lisa: 
 
L- Jag har blivit mobbad. Det var länge sen men jag har varit utsatt. Vuxna 
mobbas också. Det är inget nytt det här, mobbing har funnits med i alla tider.  
Marcus sitter med huvudet nerböjt; han ser lättad ut men undviker ögonkontakt 
med kuratorn.  
 
Bengt- Men det är orättvist också. En mobbad kan säga vad som helst och det 
köper man. Hur vet man att det är sant? Det räcker att en ”mobbad” blir arg så 
får man det hett om öronen. Då blir man stämplad som mobbare fast man inte 
har gjort nåt. Eleverna sitter tysta och väntar på att Bengt ska fortsätta. Kuratorn 
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och Agnetha sitter tysta och lyssnar. Tydligen hade de inte räknat med ett sådant 
bemötande. 
 
Bengt- De får skylla sig själv. 1000 år sen fungerade livet så, de största klarade 
sig. Det är naturens gång. Om du inte klarar dig, ska du ha stryk. Lärarna tittar 
förvirrat på varandra. Kuratorn har blivit kritvit i ansiktet. Hon sitter med 
halvöppen mun och stirrar på Bengt.  
   
Bengt- Eller hur? Frågan är riktad till lärarna som försöker samla sig. 
Bengt har en mycket rå och kall inställning gentemot de som blir mobbade. 
Hänsynslösheten i Bengts ord vittnar om Darwins makt och prägel på våra 
nutida tankar. Survival of the fittest tanken, kommer fram överallt. Tyvärr blir 
det fel när Bengt tillämpar hårdheten i den här situationen. Även på stenåldern 
fanns det handikappade människor. Det fanns med andra ord personer som inte 
kunde ”arbeta för brödet”. Trots det tilläts de leva och någon tog hand dem. 
Orsaken till det är naturligtvis att de var älskade. Darwins tankar blir i det här 
avseendet syndabock för ett sätt att tänka som närmar sig ett fascistiskt eller 
nazistiskt ideal. Rätten att existera, att inte bli trakasserad, hotad eller skadad är 
inte alltid självklar. 
 
L- Det räcker kanske här, vi är nog klara med mobbing? Lektionen avslutas. 
Efteråt funderar jag på det som hände. Kuratorn verkar vara oerfaren. Har hon 
aldrig blivit bemött med skepsis eller med en annan uppfattning när hon 
regelbundet gör klassrumsbesök om rasism, gruppdynamik och mobbing? Det 
verkar inte så. Nu blev hon tagen på sängen. Lektionen som annars är 2 timmar 
lång slutade efter bara 45 minuter. Merparten av tiden gick till filmen och 
diskussionen som skulle vara i minst en timme, uteblev. Jag funderar på om 
lektionen var ogenomtänkt eller om det var meningen att eleverna skulle få ett 
abrupt slut. Abrupta slut, är ett sätt att se till att eleverna själva får någonting att 
tänka på eller diskutera utanför klassrummet. Jag känner mig mycket förvirrad 
kring dagens lektion och hoppas att det blir bättre imorgon.  
 
Det Bengt tar upp idag är mycket viktigt ur pedagogisk synvinkel. Bengt menar i 
stort sett att elever som blir utpekade som mobbare straffas på samma sätt som 
elever som mobbar. Jag vet inte vad straffet för mobbing är, men jag kan tänka 
mig att det ligger i linje med en konversation med kuratorn och en varning att 
om det händer igen blir föräldrarna indragna. En elev som oskyldigt blir 
utpekad, kan med andra ord få samma behandling, med undantag från 
varningen. Det låter otroligt att en elev, såsom Marcus, blir utsatt för mobbing, 
överallt av alla. Å andra sidan har Marcus rätt om man utgår ifrån att han är 
mobbad om han själv anser att han är mobbad. Det spelar ingen roll hur Marcus 
själv beter sig. Det spelar ingen roll att Marcus kan kalla ett undvikande 
beteende som har skapats av hans konstiga uppförande för mobbing. Oavsett 
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omständigheterna har han rätt. Detta gör att Bengt å sin sida faktiskt också har 
rätt. Det är orättvist att bli dömd på förhand oavsett om man har gjort någonting 
eller inte. Samtidigt vittnar Bengts ord om att han faktiskt inte ser så allvarligt 
på stryk. Han försvarar ståndpunkten att de svaga ska ha stryk. Om Bengts ord 
kommer ur en upplevd verklighet, där han har slagit någon svag, är detta inte 
mobbing, utan misshandel. Frågan är om Bengt gör en sådan uppdelning. För 
Bengt kanske mobbing är samma sak som stryk. I så fall är det inte svårt att 
förstå om han anser att elaka ord inte är någonting alls. Det är konstigt att inte 
lärarna eller någon annan vuxen i klassrummet tar upp denna distinktion. De 
vuxna tänker kanske som Bengt i den här frågan och kategoriserar stryk som 
mobbing. Skolkulturen gör denna inställning möjlig. När dagisbarn leker i 
sandlådan, och den ena gör illa den andre, blir personalens respons många 
gånger, ”den som är med i leken får leken tåla”. Det är ingen som slänger sig på 
telefonen och ringer till polisen pga ”misshandeln”. Denna inställning följer med 
eleverna upp till skolan. I skolan får man ”slå varandra på käften” utan att 
någonting händer. Det hör till processen att bli vuxen. Skolkulturen kan därmed 
sägas vara ansvarig för att nära vissa destruktiva inställningar och beteenden.          
 
Fredag den 2 februari 2007, lektion 8 (Stina=Läraren) 
Idag är jag orolig inför uppsatsen. Jag har känt mig nervös inför 
uppsatsskrivande tidigare men eftersom den här känslan finns med idag, här, nu, 
måste jag redovisa den. Jag vill inte ha med mig oron in i klassrummet, men jag 
vet att det är svårt att lämna en del av sig själv utanför det fysiska rummet man 
befinner sig i. Det går inte alltid. När jag ser Stina komma susande förbi mig och 
in i klassrummet känner jag mig lättad. Ibland känns det bra att börja arbeta 
direkt. På det sättet hinner man inte tänka. Stina verkar ha bråttom. Jag vet inte 
om hon har det eller om hon har fått i sig för mycket kaffe, men det går 
verkligen undan. Jag är kluven; det är imponerande att se en mästare arbeta, det 
är kul att se att det kan gå undan ibland; men jag känner även att eleverna inte 
riktigt hänger med. De är vana vid att lektionerna börjar mjukt; med frågor om 
hur de mår och vad de har ätit till lunch osv. Idag går närvarokontrollen snabbt 
och lektionen börjar utan några som helst frågor som rör eleverna. Spännande! 
Det här är kanske en ny taktik eller ett nytt sätt att arbeta. Jag hoppas att 
eleverna reagerar positivt.   
  
L- Nu fortsätter vi där vi slutade sist. Jag kan läsa högt om nån vill. När Stina 
säger till eleverna att hon kan läsa högt, känner jag att min insats i onsdags (när 
jag läste högt för bla Tor) påverkade hennes sätt att tänka och bemöta eleverna. 
Jag vet att jag inte kan undvika att påverka det som händer i klassrummet men 
jag hade hoppats på att undvika den typ av effekt jag nu har haft. Eleverna börjar 
arbeta. Tor tittar på mig och gestikulerar att han vill att jag ska sätta mig hos 
honom. Jag tittar på Stina och eftersom hon inte rör en min går jag fram och 
sätter mig hos Tor. Jag börjar läsa där vi slutade sist.  
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Tobias- Kan vi inte få byta lärare? Jag förstår inte varför vi fick byta. Sara var 
ju så bra. 
 
Jag- Mm. Det här känns som en upprepning av konversationen som Tobias 
inledde förra veckan. Jag bestämmer mig för att vara så passiv som möjligt.  
 
Tobias- Jag mår illa! Kan vi inte få byta? 
    
Jag- Nej, i så fall måste det gå via Stina, klassföreståndaren och rektorn. 
 
Tobias- Men, jag förstår inte uppgiften. 
 
Jag- Du ska skriva ett brev till en tidning. I brevet ska du förklara din syn på 
kriminalitet. Brevet skriver du som svar på en artikel du läst. 
 
Håkan- Hon pratar för fort. 
 
Tobias- Ja, man hänger inte med. 
 
Jag- Hon vill att ni ska få godkänt på det kommande provet.  
 
Tobias- Jaha? Säger Tobias förvånat; han kanske inte har fått information om 
det nationella provet. 
 
Jag- Hörförståelse är viktigt. 
 
Tobias- Hur ska jag börja? 
 
Jag- Skriv ”Dear Sirs,”. Lektionen tar slut. Det är jobbigt att vara i 
klassrummet. Läraren verkar ha förstått att eleverna behöver särskilt stöd och jag 
undrar om hon ska börja dela ut uppgifter som är anpassade till dyslektiker. Nu 
har jag ont i magen, precis som Tobias. Inom kulturforskning finns ett fenomen 
som innebär att en observatör kan dras in i de observerades verklighet så till den 
grad att observatören inte kan bibehålla balansen mellan närhet och distans till 
det som observeras. Problemet som uppstår är att observatören kan ta parti för 
någon grupp eller person i observationssituationen. Detta är ett fenomen som 
oftast är associerat med mycket långvariga observationer som sträcker sig under 
flera år. När man observerar ett fenomen som är känsligt, krig, våldtäckt, 
fängelser osv kan detta fenomen uppenbara sig tidigare pga av den särskilda 
situationen. I klassrummet har frågan om dyslexi varit ett mycket hett ämne. 
Eleverna, som i det här fallet var pojkar, hade tårar i ögonen, uppvisade stress 
och frustration, sa sig ha ont i magen och andra rent fysiska effekter av 
undervisningssituationen. Detta hade jag inte förväntat mig att se i ett klassrum 
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med 16 åringar. Jag hade inte förväntat mig att få se pojkar reagera så 
känslomässigt på händelser i klassrummet. Mina egna erfarenheter är att 16 
åriga pojkar hellre slåss än att prata ut om sina känslor. Supersensibiliseringen 
som pojkarna i klassen uppvisar gör att jag påverkas av deras emotionella 
inställning. Om klassen istället hade bestått av endast flickor hade jag inte 
reagerat så starkt. Jag förväntar mig att se en eller två tjejer med tårar i ögonen 
och med starka kopplingar mellan känslomässig ”ohälsa” och kroppsliga besvär. 
Elevernas ständiga kritik av Stina har fått fysiska effekter på mig. Detta 
förmodligen pga av att pojkarnas ord har betytt mer för mig just för att de är 
pojkar. Könsaspekten måste uppmärksammas. Könsaspekten kan även utnyttjas 
av pojkarna som förstår vilken makt de har över vuxna i sammanhanget, det kan 
handla om känslomässig utpressning i klassrummet.     
 
Onsdag den 7 februari 2007, lektion 9 (Stina=Läraren) 
Idag är jag splittrad. Stina kör sitt eget race och eleverna försöker hänga med. 
Jag saknar förmågan att prata om det jag ser och ventilera mina egna tankar. I 
det här sammanhanget börjar jag önska att jag hade haft någon lärare på skolan 
som jag kunde prata med, utan att påverka mina observationer och min uppsats. 
Jag vill inte prata med någon utomstående. Jag vill prata med Stina och Lisa om 
deras pedagogik och få en förklaring kring varför de gör som de gör. I det här 
skedet börjar jag ana att det faktiskt är så att både Stina och Lisa utgår ifrån 
någonting när de arbetar med eleverna. Det kanske är normaliseringsprincipen 
som spökar; dvs att man strävar efter att behandla människor med handikapp så 
normalt som möjligt (Tideman, 1999). 
 
Det som saknas i klassrummen är förmågan att känna av hur eleverna mår och 
har det. Det verkar som om lärarna inte bryr sig om eller kan känna av 
känsloläget i klassrummet. Jag är utmattad och trött! Stina kommer gående i 
korridoren. Hon stannar upp och pratar lite med Stefan och klappar honom på 
axeln. Det ser ut som om Stefan är orolig för någonting, Stina försöker lugna 
honom. Det här var nytt. Jag har inte sett Stina stanna upp utanför klassrummet 
och stå och prata med en elev tidigare. De pratade kanske om någonting 
känsligt. Vi går in.    
 
L- Vi fortsätter jobba, gör så gott ni kan och skriv klart idag. Halva klassen ska 
arbeta i datasalen. Eftersom merparten av eleverna går till datasalen följer jag 
med. 8 elever följer med till datasalen och 4 elever stannar kvar i klassrummet. 
Stina följer också med. Allteftersom eleverna blir klara med uppgiften går de 
tillbaka till klassrummet. Tillslut sitter jag, Stina, Tor och Bengt kvar i 
datasalen. När Tor blir klar följer jag med honom tillbaka till klassrummet. När 
vi kommer in finns det en stor örn på tavlan. I örnen finns en svastika. Under 
örnen står texten ”Vi lovar trohet till Adolf Hitler”. Jag tittar mig frågande runt. 
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Det känns som mitt hjärta har stannat och min andning står stilla. Jag får ingen 
luft och jag bryr mig inte om obehagskänslan som det medför. 
 
Jag- Vem har skrivit det här? 
 
Stefan- Det har vi gjort. 
 
Jag- Vem tycker så här? 
 
Stefan- Det gör vi! Stefan är glad, han skrattar och jag tittar runt för att se vilka 
elever som sitter i rummet. Många av eleverna ler stort och några tar bilder med 
sina mobiltelefoner av det som står på tavlan. I klassrummet, precis intill tavlan 
finns en vit pelare med ett vitt metallnät runt om det. Från pelaren kommer kall 
frisk luft inströmmande i rummet. Liknande pelare finns i många klassrum på 
skolan. När man kommer in i klassrummet slås man av kylan som kommer från 
pelaren. Ibland är luften avstängd och då märks det i rummet som blir varmt, 
kvavt och stelt. När jag ser mig om i klassrummet för att observera och 
verkligen ”spela in” elevernas reaktion ser jag att eleverna har ritat en svastika 
på pelaren. Eftersom pelaren består av ett vitt nät har de ritat på de bitar av nätet 
som syns. Tomrummet i nätet har de använt på ett effektivt sätt och jag tror inte 
att någon annan skulle ha sett hakkorset om han/hon inte medvetet och 
ordentligt tittat. Svastikan är ca 5 cm i diameter. Jag mår illa! 
 

Slutligen kan en observatör få bevittna handlingar som innebär ett moraliskt 
dilemma...Att veta när man ska ingripa i sådana situationer är kanske den 
svåraste etiska frågan för en fallstudieforskare (Merriam, 1994, s. 191). 

 
Jag blir stum. Jag vet inte vad jag ska säga men jag vill inte vara den som skäller 
ut eleverna. Jag är trots allt här för att observera, inte läxa upp eller undervisa. 
Jag går ut. Texten på tavlan är riktad till mig men jag vägrar dras in i någonting 
utanför min uppsats. Jag vill inte påverka.  
 

Det går inte att beskriva verkligheten utan att påverka den (Ehn et al, 1994, s. 
10). 

 
Samtidigt är det tydligt att jag har påverkat eleverna. Det som står skrivet på 
tavlan visar att jag har haft en effekt. Någon eller några känner sig kränkta eller 
hotade av min närvaro. Hakkorset var en gest för att få mig att förstå att jag inte 
är välkommen. Jag har förstått! 
 
Enligt brottsbalken 16 kap. 8 § är hets mot folkgrupp följande: 
 

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker 
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning 
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på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för 
hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter 
(Lööw, 2001, s. 8).  

 
Jag går ut och väntar på att Bengt och Stina ska bli klara. När de tillslut kommer, 
öppnar Stina dörren. Texten, örnen och svastikan har suddats ut. Istället har 
eleverna kluddat dit en penis. När Stina ser det säger hon leende. 
 
L- Jaha, jag ser att ni har varit kreativa på tavlan. Lektionen avslutas. Jag är 
tacksam över att jag inte ska träffa eleverna mer. Det här har varit ett alldeles 
oväntat avslut för min del. Jag har aldrig i vuxen ålder upplevt en sådan stark 
avsky för människor som i grunden är barn. Jag vet att barn och unga kan skoja. 
Jag vet att världen är full av hat, men jag hade inte riktigt förväntat mig att 
elever på det här sättet skulle gå samman och våga skriva någonting som faktiskt 
är olagligt. Hets mot folkgrupp är så vitt jag vet fortfarande olagligt i Sverige 
och elevernas beteende hade kunnat få konsekvenser. Om jag hade anmält 
eleverna, hade rektor, polis och åklagare kunnat bli indragna. Kan det vara så att 
eleverna är medvetet ondsinta? Jag vet faktiskt inte, det troliga är att eleverna 
vet vad de har gjort, de vet att de kommer undan med vad som helst. Den 
slutsatsen drar jag eftersom det här görs på min sista dag. Eleverna har haft 
många chanser att klottra nazistiska symboler i olika klassrum. De har valt att 
skriva texten på tavlan på min sista dag och det känns inte som ett 
sammanträffande.   
 
I skrivande stund, måste jag stanna upp för att säga att jag är sårad av elevernas 
text. Från och med nu kommer jag att undvika eleverna i den här klassen. 
Undantagna är naturligtvis Bengt och Tor som inte var med när den nazistiska 
texten skrevs. Jag vet att inte alla elever som satt i klassrummet är skyldiga men 
eftersom de ställer upp på sina klasskamrater, är de medskyldiga i mina ögon.  
När Bengt och Tor går ut ur klassrummet ler de mot mig och säger hejdå. Jag 
nickar tillbaks och ler. De ser lite förvirrade ut när de går. Jag känner att mitt 
leende är krystat och påklistrat. Istället för att möta de övriga eleverna med ord 
eller med en blick, bestämmer jag mig för att inte kommunicera alls. Några av 
de andra eleverna säger hejdå och hånler. Jag kan inte stoppa hatkänslorna som 
väller över mig. Jag kan knappt se. Känslan av avsky är kompakt och jag kan 
knappt titta på eleverna när de går ut ur klassrummet. Jag tittar medvetet ut 
genom fönstret när eleverna går förbi och jag säger inte ett ord till dem; (för att 
inte förmedla det jag har i mitt hjärta). Eleverna ser förvirrade ut. Jag brukar 
alltid säga hejdå till dem efter varje lektion. Avskedet i klassen från min sida 
uteblir. Jag vill ha mycket distans mellan mig och eleverna. Om jag har tur 
slipper jag se dem igen!     
 

Den moraliska dimensionen kan däremot sporra oss till reflektion: den kan få 
oss att stanna upp och tänka efter och därmed hjälpa oss att skapa ett 
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förhållningssätt till de möten vi erfar. Genom reflektionen kan vi sträva efter att 
igenkänna den andra parten som människa, att se människan i människan, och 
bejaka och bekräfta vår grundläggande förbundenhet med varandra (Illman et al, 
2005, s. 166). 

 
Samtidigt som jag skriver om hat och kompakt avsky blir jag tvungen att 
fundera över varför eleverna helt plötsligt är nazistiskt lagda. Jag har inte märkt 
av någonting sådant tidigare. Idag däremot har det varit uppenbart. Då blir 
frågan om eleverna skrivit texten på tavlan bara för att provocera. De hade 
kanske inte väntat sig tystnad utan en utskällning. Det jag har märkt när jag har 
varit i klassrummet är hur eleverna har blivit utskällda av olika lärare, hur 
många lärare tilltalar eleverna på ett nedlåtande sätt och hur elevernas egna 
åsikter negligeras. Kan det möjligen vara så att eleverna själva vill att jag ska 
bekräfta att jag tycker illa om dem och att de inte har något värde? Kan det vara 
så att det är provocerande att bli sedd, att bli tilltalad med respekt, att vara 
viktig, när man vet att det inte är bestående? Innan lektionen börjar pratar Stefan 
med Stina ute i korridoren. I samtalet verkar Stefan vara orolig och Stina tröstar 
honom. Det kan vara så att Stefan uppmärksammade att jag la märke till 
konversationen och hans oro. Detta kan ha varit den utlösande faktorn till texten 
på tavlan.  
 
Min första dag i klassrummet höll kuratorn mfl gruppstärkande övningar med 
eleverna. Idag har värdet av de övningar bevisats. Eleverna, som tidigare visade 
noll gruppkänsla och noll lojalitet mot varandra, har blivit en sammansvetsad 
grupp som håller varandra om ryggen. Detta kan utnyttjas ur pedagogisk 
synvinkel. Nu kanske det går att ha gruppuppgifter som arbetsmetod i 
klassrummet; eftersom eleverna är mycket kreativa och kan samarbeta för att 
skapa. Idag, användes ”skapandekraften” på ett mycket obehagligt sätt, men 
incidenten antyder att eleverna kan skapa om de får arbeta tillsammans. Det som 
behövs är kanske lite styrning. Om det gick att använda sig av 
samarbetsuppgifter i klassrummet skulle detta kanske få positiv effekt för 
eleverna. Olika personers styrkor skulle få komma till tals. Nackdelen med 
uteslutande gruppuppgifter är att några av de svagaste inte utvecklas eftersom de 
sätts på uppgifter som inte har med engelska att göra. De får kanske ständigt 
göra bilder till grupparbetenas framsida. En annan möjlighet är att de blir 
tillsagda att inte göra någonting eftersom deras bidrag sänker hela arbetet. 
 
En intressant aspekt av incidenten på tavlan är frågan varför eleverna kände att 
det var nödvändigt att klottra en penis på tavlan. Svaret kan vara att eleverna 
trodde att jag gick för att skvallra till rektorn eller till Stina. I så fall kanske jag 
bara hade sagt, ”följ mig” och låtit rektorn eller Stina själva ta del av det som 
stod på tavlan. Detta, att skriva någonting obehagligt och sedan sudda ut det för 
att rita någonting oskyldigt vittnar om elevernas mognad och intelligens. De kan 
tänka, de kan resonera med varandra och utifrån detta kan de fatta gemensamma 
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beslut. Jag började min observation i en klass av splittrade pojkar som helt 
saknade gruppkänsla. Första dagen kunde de inte leka tillsammans för att vinna 
tillsammans. Idag har eleverna begått en brottslig handling tillsammans, under 
tystnadens täcke gemensamt skyddat varandra; och avslutningsvis dolt sina 
handlingar bakom en oskyldig bild, för att symboliskt kräva mildhet för en 
ogenomtänkt handling, utförd av barn. De är sofistikerade i konstformen 
manipulation.     
 
Det är svårt att avgöra hur eleverna har upplevt undervisningen i klassrummet. 
Å ena sidan har de klagat väldigt mycket under min tid som observatör. Å andra 
sidan är eleverna så utstuderade med vuxna i sin omgivning att det är svårt att 
avgöra vilka tårar som var äkta och vilka som var ett spel för galleriet. För min 
del har elevernas uppträdande i klassrummet berört. Den mellanmänskliga 
aspekten av att vara närvarande i en situation kan vara behjälplig i avgörandet 
om känslor är ”på riktigt” eller inte. I observationen ovan är det tydligt att 
eleverna är stressade, uppvisar en stor portion frustration, har fysiska besvär som 
svar på undervisningen. Detta kan vara normala problem för tonåringar i 
gymnasieskolan. Det är inte lätt att vara tonåring. Det finns inget entydigt facit 
över hur man ska undervisa dyslektiker. Det finns inget entydigt svar på hur man 
ska undervisa någon elev i gymnasieskolan. Det finns många olika metoder med 
många olika förespråkare. Den viktigaste frågan är att få fram en fungerande 
arbetsdefinition av ordet dyslexi. Efter detta är resursfrågan av central betydelse. 
Metoderna kommer i tredjehand.  
 
Kort kan sägas att individuell undervisning är mycket dyrt och i praktiken kan 
detta därför vara en omöjlighet. Ur pedagogisk synvinkel skulle nog alla elever i 
gymnasieskolan gynnas av individuell undervisning. Lärare kämpar med 
”verkligheten” varje dag i skolan. Lisa och Stina gjorde sitt bästa med de 
resurser de hade till sitt förfogande i klassrummet. Det finns nog inte så många 
människor som skulle klara sig helskinnade efter en granskning som mest kan 
liknas vid att sättas under ett mikroskop. Många skulle nog neka till att 
medverka överhuvudtaget. Lisa och Stinas pedagogiska val under observationen 
har med all säkerhet att göra med ekonomiska ställningstaganden över deras 
kontroll. Utöver det har även jag påverkat lärarna negativt i klassrummet. Denna 
slutsats dras eftersom klagomålen i klassrummet har varit ovanligt många. En 
förändrad (sämre pedagogik) skulle kunna vara förklaringen till detta.    
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4.2 Intervjuer 
 
4.2.1 Tor 
Den första intervjun jag gjorde var med en av eleverna som var med i 
klassrummet under observationen Tor (fingerat namn). I intervjumallen till 
eleven finns inga demografiska frågor. Ålder, kön, utbildning är självkara 
eftersom klassen jag valt är en gymnasieklass med 16 åringar som bara består av 
pojkar. Frågorna blir därmed överflödiga. 
 
1. Vad innebär dyslexi för dig? 
Ja... jag känner mig rätt så liten. Det känns dumt att alla andra kan läsa men 
inte jag. Det värsta... när man träffar någon som inte vet vad dyslexi är. Man 
skäms när man ska berätta att man inte kan läsa. Det händer rätt ofta. 
 

Den subjektiva upplevelsen blir alltså utgångspunkten (Alvesson et al, 1994, s. 
97). 

 
Den här eleven går i en klass där alla har dyslexi, trots det säger han att ”det 
känns dumt att alla andra kan läsa men inte jag”. Det han menar är att han 
känner sig dum när han träffar människor i andra sammanhang och måste 
förklara att han har dyslexi. I det fallet utgår han ifrån att han är ensam. Det är 
bara han som inte kan läsa. Det är någonting fel på honom.  
 

Tyvärr är förödmjukandet och förlöjligandet inte ovanligt heller i dagens skola. 
Det är inte nödvändigtvis medvetet eller avsiktligt utan inbyggt i det 
pedagogiska synsättet (Strandén, 1998, s. 98). 

 
1 b. När hände det sist? 
Häromdan hade vi en vikarie. Hon bad mig läsa högt från ett papper. Jag bara 
stirrade på henne. Först trodde jag hon skämtade...  
 
För Tor är ”dumheten” självklar eftersom det normala är att man kan läsa när 
man är 16 år. I skolan känner han sig kränkt för att han gång på gång måste 
förklara att han inte är normal, att han inte kan läsa. Tors problem är att dyslexin 
”spökar” överallt, det är någonting han inte kan komma ifrån. 
 

Med sin forskning vill Juha Kere öka kunskapen om dyslexi, för att människor 
inte ska behöva känna sig stämplade (Wermerling, 2007, s. 4). 

 
1 c. Vad hände sen? 
Det var hemskt. Hon började skrika på mig att jag var konstig eftersom jag inte 
läste när hon bad mig. Sen sa hon åt Joakim att läsa. Han tittade på henne och 
sa rätt ut att han hade dyslexi. Hon bara: men sånt måste ni ju säga. Hur ska 
jag veta det om ni inte säger det?   
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Tor utgår ifrån att läraren vet att han och alla andra i klassen har dyslexi, därför 
säger han inte till läraren att han inte kan läsa. Läraren blir irriterad och arg när 
hon inte får någon respons från eleven och tolkar det som trotsigt eller oartigt 
beteende. Läraren läxar upp Tor för hans negativa beteende. Eleven tar emot 
uppläxningen eftersom han vet att han har gjort någonting fel. Tor skäms för att 
han är defekt. Problemet är att eleven upplever sig själv som moraliskt 
tvivelaktig pga av dyslexin. Ett annat problem är att Tor inte förstår att han inte 
ska läxas upp eftersom det är läraren som har fel i det här sammanhanget. 
Joakim däremot förstår vad det handlar om och informerar vikarien direkt, när 
han blir ombedd att läsa. 
 

Den fenomenologiska analysen grundar sig på förståelse, vilket innebär att 
forskaren på en personlig nivå måste förstå de motiv och trosföreställningar som 
ligger bakom människors handlingar (Hartman, 2004, s. 195). 

 
Skam- och skuldkänslorna förstör för Tor i mötet med andra.  
 
2. Hur har din dyslexi påverkat dig i skolan? 
Jag känner mig jätte dum i skolan. Jag är en riktig skit. Lärarna vet att man är 
dum. Ibland kan man se vad lärarna tänker. När man får ett papper och man 
inte kan läsa så ser man att de tänker, fy fan vilken jävel, vilken idiot, vad ska bli 
av den? Det hade varit roligt om man någon gång hade fått höra nåt roligt eller 
att någon tänkte nåt bra om en. Men sånt händer inte i skolan.  
 

Men läsa och skriva måste man. Annars är man dum. Att jag var dum fick jag 
veta tidigt (Ekegren, 1996, s. 24). 

 
Tor uttrycker en frustration över att inte räcka till; en känsla av mindrevärde pga 
sin dyslexi. Skolan är inte till för att trycka ner elever. Skolan är till för att 
undervisa, uppfostra, stödja, hjälpa och motivera. Eleverna ska få redskap som 
hjälper dem i framtiden. Redskapen kan vara självförtroende, en känsla av att 
man kan lyckas om man försöker, att man har ett värde som människa, att man 
kan lösa uppgifter eller problem. För Tor har skolan betytt någonting helt annat. 
Den sista meningen är särskilt stark, det framgår att Tor upplever skolan som ett 
ställe där bara det värsta, de negativa sidorna av elevens personlighet lyfts fram 
och bedöms. Det som är oroväckande med Tors kommentar är att han likställer 
dyslexi med att vara elak eller med en dålig personlighet. Eleven skiljer inte på 
dyslexin och på sina inre egenskaper. ”Jag är en riktig skit” visar vilket 
självförakt Tor har.  
 
Tor tror att lärarna tänker "fy fan vilken jävel" om honom när han inte kan läsa. 
Detta som Tor uttrycker visar att han kopplar ihop dyslexin med någon form av 
ohederlighet. Han är en riktig skit och en jävel. Det är inte uttryck som speglar 
handikappet utan det går djupare än så. Tor pratar om sig själv som människa 
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och i detta sammanhang är det oroväckande att han har en så dyster syn på sig 
själv. Jag menar att Tor skulle kunna se sig själv som: en människa, en pojke, en 
elev och en bra person. Det är inte nödvändigt att se sig själv som en dum idiot 
jävel, en skit utan framtid. 
 

För att förstå meningen i en individs beteende måste den fenomenologiska 
undersökningen förstå upplevelsen från individens synvinkel (Hartman, 2004, s. 
195). 
 

I Tors ord finns mycket mellan raderna. Tors uttalande: ”vad ska bli av den” 
speglar hans rädsla inför framtiden. Utan ord, utan bokstäver, utan läs och 
skrivförmåga, finns ingen framtid. Tor är mycket analytisk i sitt förhållningssätt 
gentemot sin omgivning. Han lägger in tankar och omdömen i huvudet på sina 
lärare och mår dåligt som en konsekvens av det han tycker och tänker. Tor 
säger: ”Det hade varit roligt om man någon gång hade fått höra nåt roligt eller 
att någon tänkte nåt bra om en”, hur vet Tor vad andra tänker om honom? Tor 
gissar vad andra tänker och sedan drar han slutsatsen att gissningen stämmer. 
Det är intressant att Tor endast verkar uppfatta när någon ”tänker” någonting 
negativt om honom.  
 
3. Hur har du påverkats hemma av din dyslexi? 
Nej, jag vet inte. Min mamma har aldrig skämts över det. Hon pratar med alla 
om att jag har dyslexi. Hon skäms inte. Pappa skäms. Han börjar skruva på sig 
när samtalsämnet kommer upp. Ofta går han bara. Han tittar inte på mig om 
någon pratar om intelligens, men jag har sett honom snegla på mig när folk 
pratar om idioter. Precis som han vill säga: jo idiot är han alltid!  
 
Återigen lägger Tor in åsikter i andras huvuden och det är negativa åsikter om 
Tor som lyfts fram. Tors pappa tittar på honom och tänker: ”idiot är han alltid”. 
Tor reflekterar inte över att pappan själv har dyslexi och att pappans sätt att ”gå” 
när samtalsämnet kommer upp, innebär att pappan försöker undvika någonting 
som han upplever som obehagligt. Mats (Tors pappa) har även han en 
uppväxtmiljö och en bakgrund som kan förklara det undvikande beteendet och 
blickarna som pappan ger Tor. Det kan tex vara blickar som vill sympatisera 
med sin son. Mats vill kanske ha sagt ”vi sitter i samma båt du och jag”.  
 
Frågan är hur Tor ser på sin dyslexi. ”Mamma skäms inte men pappa skäms” är 
oerhört starka ord från en tonåring. I Tors ord finns ett accepterande av pappans 
inställning. Tor verkar tycka att pappa ser på saken objektivt medan mamma är 
förblindad av kärlek till sitt barn. Hennes uppfattning betyder inte mycket i det 
här sammanhanget medan pappas uppfattning är viktig. Tor gör genomgående 
det misstaget; att övervärdera en negativ självbild och undervärdera en positiv 
självbild. Det är tydligen ”rätt” att känna skam när man har dyslexi! 
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4. Vad gör skolan för att hjälpa dig hantera dyslexin? 
Skolan gör väl inget? Gör de? 
 
Det är viktigt att skolpersonal pratar om vad man gör för att hjälpa elever med 
dyslexi. Tor är helt omedveten om de insatser skolan gör. Det kan bero på att 
skolan inte gör några insatser, det kan även bero på att skolan inte berättar för 
Tor vad skolan gör. 
 
När boktryckarkonsten gjorde intåg i Europa på 1400-talet var det början av en 
optimistisk framtidstro. Genom att analfabetismen blev mindre utbred under 
1900-talet trodde många upplysningsfilosofer att människor skulle få det bättre 
ställt. Fattigdom skulle undvikas genom att alla fick samma möjlighet att studera 
och utbilda sig. Bakgrund skulle komma att ha mindre och mindre betydelse för 
hur bra man lyckades senare i livet. Tyvärr har verkligheten visat sig vara 
annorlunda. Istället för att minska effekten av den individuella bakgrunden och 
ojämnlikheten har skolan förtydligat och cementerat den.  
    

education tends to express and reaffirm existing inequalities far more than it acts 
to change them (Giddens, 1997, s. 420). 

 
4 b. Jag vet inte. Tror du inte att skolan gör någonting särskilt för er som 
har dyslexi? 
Nej, inte vad jag vet. 
 
5. Hur upplever du dina lärare? 
Ja, vi hade en jättebra engelsk lärare. Hon försvann och istället fick vi den här. 
Ja det funkar inte med henne. Jag känner mig stressad, ont i magen. Illamående 
när hon pratar. Allt går jätte fort. Stina väntar inte. Man får inte tänka. Man ska 
svara direkt. Man ska kunna allt, redan från början. Men det är ju ingen som 
går i skolan som redan kan allt. Det känns hemskt med henne. Jag har frågat 
alla lärare på skolan om vi får byta. Alla säger nej. Jag vet inte vad mer jag kan 
göra. Rektorn kanske? 
 
Tor upplever att Stina arbetar i sin egen takt utan att ta hänsyn till om Tor hinner 
med eller inte. Känslan av att inte hinna med, av att vara tvungen att prestera på 
kommando har påverkat Tor negativt. Han vill byta lärare eftersom han mår 
fysiskt dåligt under Stinas lektioner. Varje lektion tillsammans med Stina 
bekräftar att Tor är abnormt obegåvad och har dålig karaktär.  
 
Det som lyser i Tors ord är att han för en gångs skull försvarar sig själv. Nu för 
första gången säger Tor: ”Men det är ju ingen som går i skolan som redan kan 
allt”. Tidigare har Tor försvarat eller åtminstone accepterat att han bli illa 



 90 

behandlad men nu påpekar han att han vill känna att det är ok att man inte kan 
allt från början. Det kanske rentav är så att man ska lära sig någonting i skolan?   
 

Livsvärlden är den direkt uppfattade värld som omger oss, färgad av våra 
önskningar, känslor, värderingar och behov. Den är en perceptuell värld sådan 
som våra sinnen omedelbart presenterar den för oss. Den är också en 
mellanmänsklig värld eftersom vårt sätt att betrakta omvärlden är bestämt av 
sociala mönster och konventioner (Nordin, 2003, s. 495). 

 
5 b. Hur upplever du dina andra lärare? 
Jo, svenskläraren skiter i oss. Hon vill bara visa att hon är duktig. Hon skiter i 
om vi kan läsa eller inte. Vi får ständigt uppgifter som kräver att vi ska kunna 
läsa och skriva felfritt. På 3 veckor har vi fått 2 olika böcker att läsa. En kompis 
till mig, han har inte dyslexi, har fått samma uppgift från samma lärare. Så... 
Det spelar ingen roll att man har dyslexi. Det spelar ingen roll alls. 
 
Det finns annat som är viktigare än att hjälpa elever i skolan till exempel att 
lärarna själva får ”glänsa” medan eleverna inte förstår någonting. Dyslektiker 
uppvisar ofta den här typen av frustration.  
 

Oss dumskallar samlade dom i hjälpklass sen. Men hjälp fick jag inte, disciplin 
var viktigare än att lära sig läsa (Ekegren, 1996, s. 24). 

 
Även dyslektiker vill ha kunskap i skolan. Eleverna vill inte bli förvarade utom 
synhåll, utom hörhåll. Det är kränkande att tvingas gå i ”disciplinklass” eller 
”förvaringsklass” för att man har dyslexi. I den ordinära skolan är dessa klasser 
till för att straffa elever som är alldeles för stökiga och bråkiga. Straffet är 
mycket effektivt eftersom eleverna upplever separationen som obehaglig. En 
svensklärare som inte bryr sig om huruvida eleverna kan läsa eller inte, bedriver 
förvaring inte undervisning. Tor vill lära sig någonting i skolan. Han vill få 
särskilda uppgifter som han kan lösa själv. Istället får han uppgifter som är 
anpassade till icke-dyslektiker. Det innebär att han kommer att misslyckas med 
uppgifterna. Tor får med andra ord lära sig att han inte duger. Han är inte 
kompetent att lösa uppgifter själv och det spelar ingen roll hur mycket han 
försöker. Tor upplever den här behandlingen som kränkande. Jag håller med! 
 
6. Hur upplever du lektionerna? 
Ja, det är roligt när vi ska se film eller när vi får diskutera men vanligtvis är det 
svårt att hänga med och det verkar som det inte spelar någon roll om man 
hänger med eller inte.  
 
Det är viktigt för Tor att veta vad han lär sig i skolan. Det Tor efterlyser är 
information från lärarna om varför man gör på olika sätt. Skolan skulle kännas 
mer meningsfull om Tor förstod varför det inte är viktigt att hänga med i 
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undervisningen. I gymnasiet är det annars vanligt att elever frågar lärare varför 
man ska läsa engelska eller svenska. Vilken funktion exempelvis 
litteraturhistoria fyller i världen utanför skolan dvs i ”verkligheten”. Ett standard 
svar är att kunskaperna är allmänbildande. Är det viktigt för eleverna i 
gymnasieskolan att vara medvetna om vad de lär sig i skolan eller inte? 
Påverkas inlärningen av att man tror att skolan är meningsfull/meningslös? Det 
tror jag! 
 

Ingen som mött elever som kämpar med läsning och skrivning behöver tvivla på 
att detta utgör ett stort problem för många. Svårigheten att lära sig läsa eller 
skriva kan utgöra början på en ond cirkel som både hämmar 
skriftspråksutvecklingen och påverkar annan inlärning där läsning och skrivning 
utgör viktiga verktyg (Nilsson, 1993, s. 14). 

  
6 b. Hur menar du då? 
Jo jag fick ju IG på förra uppgiften. Jag sa till Lisa att jag kunde mer och att jag 
ville få en till chans, då sa hon bara... nej men ett IG spelar ingen roll. Det 
kommer fler chanser att få G. Så sa jag till henne att jag inte ville ha IG i 
slutbetyg. Nej det vill ingen sa hon då...  men det kommer bli många IG. 
 
När Lisar säger: ”nej men ett IG spelar ingen roll” visar hon hur långt ifrån 
eleverna hon står. I Lisas roll som lärare ingår att försöka förstå eller sätta sig in 
i elevernas verklighet. Lisa försöker inte förstå eller relatera till Tor. Vem tycker 
att ett IG inte spelar någon roll? Det är uppenbart inte viktigt för Lisa men för 
Tor spelar det roll.  
 
Lisa säger att det finns fler chanser till betyget G. Alternativen VG och MVG 
lyser med sin frånvaro. Detta reflekterar inte Tor över alls utan det är självklart 
för Tor att det bara finns två betyg för hans del; IG eller G. När Lisa säger: ”det 
kommer bli många IG” menar hon att det är fler än bara Tor som kommer att få 
IG i svenska eftersom svenska är ett svårt ämne för elever med dyslexi. Tor 
upplever svaret som riktat till honom personligen. Han kommer att få många IG 
i hans slutbetyg. Skillnaden kan tyckas vara marginell men det är den inte. Jag 
har förtydligat vad jag menar med två meningar: 
 
1. Många i klassen kommer att misslyckas eftersom kraven är omöjliga att 
uppnå. I den här texten framgår att läraren inte har gjort sitt jobb. Eleverna ska 
få uppgifter som de kan klara. Detta gäller särskilt elever med handikapp, de ska 
få särskilt stöd och det ska skolan bidra med.   
 
2. Du kommer att misslyckas i många av dina ämnen eftersom du är värdelös. I 
den här texten läggs ansvaret för betyget IG helt över på Tor. Det är Tor som 
inte når upp till de krav som finns. Kraven är rimliga eftersom andra elever har 
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klarat att uppnå kraven. Tor är antingen lat, dum, svår, eller inte tillräckligt 
motiverad. Om Tor verkligen ville ha G skulle han få G.   
 
Det Tor lyfter fram är någonting han minns, jag har inte hört Lisa säga det här 
till Tor men jag uppfattar ändå att Tor känner sig nedtryckt av Lisas kommentar; 
oavsett vad hon sa och oavsett vad hon menade med det hon sa.  
 

Människor med dyslexi ska inte behöva känna sig sämre än andra (Wermerling, 
2007, s. 4). 

 
6 c. Kan man få VG eller MVG i betyg om man har dyslexi? 
Nä, det går inte, jo i idrotten men, ja i engelska kan man inte och inte i svenska 
heller. Poängen är ju att kunna skriva. Vi ska vara glada för ett G, egentligen 
skulle vi inte haft det. 
 
Det intressanta är att Tor vet, eller tror sig veta hur lärarna betygsätter. Han har 
själv på förhand bestämt att det inte går att få mer än godkänt om man har 
dyslexi. Han bortser med andra ord från de riktlinjer och kriterier som ska gälla i 
den svenska skolan. Uttalandet: ”Vi ska vara glada för ett G” visar vilken 
inställning Tor har. Kan man inte skriva eller läsa kan man inte bevisa att man 
kan någonting överhuvudtaget; därför ska man inte heller få ett G. Man ska få 
IG per automatik.  
 

Vi har inga true criteria för betygsättning (Egerbladh et al, 1998, s. 201). 

 
Dyslexi ska inte vara en omständighet som gör att man inte kan få väl godkänt 
eller mycket väl godkänt i svenska eller i engelska. Samtidigt berör Tor 
någonting centralt i betygssystemet. Lärare sätter betyg. Lärare är människor 
och som sådana är de subjektiva. De betygsätter andra människor utifrån 
kunskap men även utifrån uppförande, utseende, förväntningar, förutfattade 
meningar mm. Detta kan göras öppet och medvetet eller dolt och omedvetet, 
men det görs likväl. En lärare kan bedöma en uppsats som godkänd medan en 
annan lärare gör en helt annan bedömning av precis samma uppsats. Det här är 
problematiskt. I den sista meningen för Tor fram sina innersta tankar. Han säger 
”egentligen skulle vi inte haft det” och menar att ingen som inte kan läsa och 
skriva kan eller ska få godkänt i ett ämne där läs och skriv är viktiga delar av 
ämnet. Samtidigt går det faktiskt att muntligen visa att man har kunskaper utan 
att läsa eller skriva. Det är fullt möjligt för en dyslektiker att få alla rätt i ett prov 
i litteraturhistoria. Det är även möjligt att visa att man förstår hur språket är 
uppbyggt, att man förstår grammatik och meningsbyggnad. Tors uttalande 
speglar att han upplever att han går i skolan ”på nåder”. Han får lov att vistas där 
men egentligen har han ingen rätt att befinna sig i skolan eftersom han inte 



 93 

uppfyller grundkraven; detta kan vara en aspekt som gör att Tor känner sig 
ensam eller utanför i skolmiljön.  
 

Framför allt spelar skolan... en viktig roll som integrerande faktor och skapande 
av samhörighetskänsla (Arvidsson, 2001, s. 87). 

 
7. Vad tycker du om skolan i allmänhet? 
Jag har många kompisar och maten är god men inget mer.  
 
När Tor ska svara på frågan tar han upp kompisar och maten men han nämner 
inte lektionerna, lärarna, specialläraren. Det betyder någonting. 
 
8. Vad är det bästa med skolan? 
Rasterna, att få hålor, att få sluta och gå hem, sportlovet. 
 
Återigen kan man se hur Tor undviker att svara på frågan. Istället för att ta upp 
någonting som han trivs med i skolan tex idrott, någon lärare han tycker om, 
någon uppgift han trivs med, tar han upp rasterna, hålor, lov. Det är en talande 
tystnad.  
 
9. Vad är det sämsta med skolan? 
Att det aldrig tar slut. Det är omöjligt att ha dyslexi och gå i skolan samtidigt. 
Det blir till slut en hemsk känsla.  
 

Vad vi söker kunskap om i en fenomenologisk undersökning är strukturen och 
essensen i erfarenheten hos en grupp människor. Fenomenen som studeras kan 
exempelvis vara en känsla... Det är upplevelsen och den tolkning som görs av 
fenomenen som ligger till grund för hur individen handlar och ser på sin 
omgivning (Hartman, 2004, s. 194-195). 

 
Tor upplever att dyslexi och skola inte går ihop. Han känner sig utanför och han 
pekar på att det blir obehagligt att tvingas göra uppgifter som han inte klarar. 
För Tor är skola samma sak som att läsa och skriva, eftersom han inte kan läsa 
och skriva blir det omöjligt att göra det man ska göra i skolan. Det blir omöjligt 
att lösa uppgifterna som skolan delar ut. Frustrationen och ångesten framgår 
tydligt i hans ord. Tyvärr har ingen förklarat för Tor att det är meningsfullt att 
vistas i skolan även om man inte kan läsa eller skriva. I skolan lär sig eleverna 
bland annat: samarbetsförmåga, socialkompetens, att sympatisera med andra, att 
passa tider, att följa ett schema, att planera sitt arbete, att ta ansvar, att sträva 
mot nya mål, att glädjas med andra, att klara av förluster, att förstå olika 
synvinklar mm. Mycket av det som lärs ut i skolan har eleverna användning av 
efter skoltiden. Dessutom fyller skolan ytterliggare en funktion, eleverna får tid 
att "mogna" i skolan. Idag skulle man kunna börja skolan redan som 6 åring och 
korta ner lov och dylikt för att tjäna in 1-3 år av skoltiden. Detta görs inte 
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eftersom vi vill att eleverna (barnen) ska få en chans att mogna. Det är därför 
föräldrar har försörjningsplikt gentemot sina barn fram till att de fyller 18 år 
eller 21 år för gymnasieelever. I Föräldrabalkens sjunde kapitel, första 
paragrafen står följande: 
 

Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet... Underhållsskyldigheten upphör 
när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna 
underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess 
barnet fyller tjugoett år (Sveriges Rikes Lag, 2007, s. 71). 

 
Skolan används på sätt och vis som en "mognadsanstalt" där våra barn får en 
chans att "leka av sig" utan större konsekvenser. I skolan försöker lärare, rektor 
mfl forma eleverna till "bra medborgare" dvs personer som har samma åsikter 
och värderingar som lärarna. De som lyckas ta till sig lärarnas inställning anses 
vara "vettiga", de som inte klarar detta anses vara omogna eller barnsliga. Detta 
innebär att Tor, en outsider ständigt klassas som en omogen och barnslig 
dagdrömmare eftersom han inte tar till sig det skolan försöker lära honom. För 
Tors del är det enda viktiga i skolan läs och skriv. Utan det kan han lika gärna 
stanna hemma och sova. Det blir därmed dubbelt så negativt att gå i skolan. Jag 
använder ett exempel för att förklara vad jag menar. Lärarna lär ut 
samarbetsförmåga genom att para ihop elever två och två eller gruppvis. 
Eleverna får därefter en uppgift som ska lösas. Läraren talar inte om för eleverna 
att slutprodukten är ointressant eftersom han/hon bara vill lära ut hur man 
samarbetar med andra. Istället låtsas läraren som om slutprodukten är det viktiga 
i sammanhanget. Skulle uppgiften vara en skrivuppgift kan eleven med dyslexi 
därmed dra slutsatsen att han lika gärna kan vara hemma eftersom han inte kan 
göra uppgiften. I så fall skulle eleven missa poängen med uppgiften. Läraren 
skulle tolka elevens ovilja att delta i uppgiften som omoget eller barnslig 
beteende; i värsta fall som samarbetssvårigheter. Detta skulle i sin tur kunna 
påverka det framtida bemötandet från lärarens sida. Det vill säga läraren kanske 
drar slutsatsen att alla omogna elever får arbeta tillsammans (ingen ska behöva 
belastas med samarbetsoförmögna klasskompisar). En annan slutsats kan vara 
att det bara får finnas en omogen individ i varje grupp (annars finns det risk för 
att det blir pannkaka av alltihop). Detta innebär att Tor omedvetet förstör sin 
egen kunskapsutveckling.      
 
10. Finns det någonting skolan skulle kunna göra för att hjälpa dig ännu 
mer? 
Nej, de gör sitt bästa. 
 

I hela processen blandas motsatta känslor- rädsla, förtvivlan, förtrytelse över att 
inte klara av de vuxnas krav, andra elevers attityder och den egna oförmågan. 
Det är inte svårt att förstå hur elever pendlar mellan furstration och ointresse 
(McAllen, 1996, s. 101). 
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Det intressanta är att Tor är helt omedveten om vad skolan gör för honom som 
dyslektiker, trots det menar han att skolan faktiskt gör så gott den kan. Tor 
upplever sig själv som ett problem. Eftersom skolan inte är ”magisk”, kan den 
inte hjälpa någon som är ”ohjälpbar”, skolan gör med andra ord sitt bästa, när 
skolan inte gör någonting alls.  
 
10 b. Har du använt talbok förut? 
Jo, hemma med mamma. 
 
10 c. Skulle inte det vara ett bra hjälpmedel för dig i skolan? 
Du menar att vi skulle få talböcker istället? Ja, det skulle vara jättebra men jag 
tror inte att man får göra så. Det ska ju vara läsa och skriva. Inte lyssna.  
 
Tor förstår att läs och skrivförmåga är väsentliga inslag i skolmiljön. Problemet 
är att han inte förstår att kunskap kan inhämtas på olika sätt; att lyssna är ett bra 
sätt för den som har dyslexi att lära sig på. Dyslektiker har ofta mycket gott 
”hörselminne”. Det är någonting positivt och här har Tor värderat läs och skriv 
som mycket viktigt och hörselminnet som någonting helt oväsentligt och 
onödigt. Idén med talbok avfärdas direkt. Det är synd. 
 
I det här sammanhanget kan man fråga sig varför Tor svarar som han gör. Tors 
uppfattning är att talböcker inte hör hemma i skolans värld. Har han fått den 
tanken från lärarna?  
 
10 d. Men om man fick, hade det varit bra med talbok? 
Javisst, det är klart. 
 
En viktig fråga för Tor i framtiden är huruvida han någonsin kommer att känna 
sig som en likvärdig medborgare i samhället. Om man saknar värde finns det 
ingen anledning att skaffa jobb, rösta, ha åsikter eller att bli medlem i någonting 
(ex fackförbund etc). Känslan av solidaritet kommer av att vi vet att vi sitter i 
samma båt. Sjunker båten, drabbar det alla. Tor tror att han sitter i en annan båt, 
ensam. 
 

Today and for my own sake, I have come to accept things as they are, although 
at times I can feel very sad, angry and ashamed, and the feeling that I am not as 
good as others makes itself evermore evident (Ericson, 1999, s. 18).  

 
Skolans roll i samhället är mångfaldig. Det gör att det är svårt att bedriva en 
skola som uppfyller alla krav och alla förväntningar som kan finnas. Skillnaden 
mellan att vara vuxen och att vara barn utvecklas över tid. Det innebär att 
allteftersom barn blir äldre får de mer och mer ansvar i kombination med mer 
och mer frihet. Detta kan vara en bitterljuv process. Det finns fördelar och 



 96 

nackdelar med att vara barn respektive vuxen. Detta är en medveten strategi från 
samhällets sida. Den begynnande vuxne blir byxmyndig, straffmyndig och 
tillslut vid 18 års ålder myndig, dvs vuxen. Samtidigt går det att föra en 
diskussion kring huruvida en person som inte åtnjuter alla samhällets 
erbjudanden kan kallas vuxen. Åldersgränsen för att köpa sprit på systemet är 20 
år. Om vi bortser ifrån denna diskussion är gränsen mellan barn och vuxen 18 år. 
Tor, en begynnande vuxen, är en mycket känslig människa. Han är emotionellt 
intelligent och känner för mycket ansvar för sådant som ligger utom hans 
kontroll (såsom andra människors tankar). Skolan har därmed lyckats i sin roll 
som bidragande orsak till hans mognad och utveckling. Tor hade nog inte haft så 
mycket empati och emotionell intelligens om han inte hade haft dyslexi och fått 
uppleva att vara dyslektiker hemma och i skolan.  
 

School is a brief, but very important part in a child's life (Ericson, 1999, s. 59). 

 
På 1980-talet gjordes en film som hette ”The Wave”. Filmen baserades på en 
sann berättelse om en historielärare i USA som fick en fråga från en elev som 
han inte kunde besvara. Eleven frågade hur det kunde komma sig att nästan hela 
tyska folket (under andra världskriget) var onda eftersom de följde Adolf Hitler. 
Läraren startade en grupp (the Wave) bland eleverna i klassen. Dessa valdes ut 
pga av hårfärg/ögonfärg. Endast de med rätt yttre attribut fick delta. Gruppen 
samlades och diskuterade sina problem, de hälsade på varandra på ett särskilt 
sätt och uteslöt de icke-önskvärda. När gruppen hade fått fotfäste i skolan talade 
läraren om att eleverna skulle få träffa ledaren i aulan efter skolan. I aulan fick 
eleverna se en inspelning av Adolf Hitler. The Wave var en rörelse som hade 
samma attribut som nationalsocialisterna (nazisterna).  Lärarens slutsats var att 
det fanns någonting väldigt mänskligt i tyskarnas beteende under andra 
världskriget. Tyskarna var inte onormalt ondsinta eller obegåvade. Det handlade 
istället om olyckliga omständigheter som bidrog till andra världskrigets 
hemskheter (koncentrationsläger mm). Det som hände kunde hända igen, när 
som helst, vart som helst, under liknande omständigheter, var slutsatsen. 
Lärarens experiment kan uppfattas som obehagligt. Idag skulle det nog vara 
svårt att utföra samma experiment pga av etiska överväganden. Det går inte att 
förneka att läraren lärde sina elever någonting mycket viktigt genom sitt 
experiment. Han fick även nya kunskaper. Kunskap kan skapas av obehagliga 
upplevelser. I skolan finns det med andra ord möjlighet för både lärare och 
elever att växa och lära sig i klassrummet; det gäller även Tor.  
 
I kölvattnet av ”The Wave” har bland annat en mycket hatad lärarinna i USA 
gjort samma experiment på sina lågstadiebarn. I det här fallet användes ögonfärg 
för att skilja eleverna åt. Syftet med experimentet var att visa hur fel rasism var. 
30 år senare visade det sig att de som hade varit med i experimentet inte kunde 
tolerera rasism eller liknande beteende eftersom de ständigt mindes det som 
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hade hänt i första klass. Även om experimentet som sådant var obehagligt 
(eleverna grät, slogs, retades osv) var det ändå ett bra redskap för att lära 
eleverna hur det känns att bli diskriminerad. Lärdomen tog de dessutom med sig 
in i vuxenlivet. Även om Tor kan uppleva skolsituationen som negativ har den 
ändå lärt honom emotionell intelligens. Denna kompetens kommer han sedan ha 
med sig in i vuxenlivet. I framtiden kanske Tor blir en värnare om mänskliga 
rättigheter, som en konsekvens av hans erfarenheter i skolan. Detta är i så fall 
bra. Skolan har hjälpt Tor utveckla ett socialt patos.  
 
Ordet patos kommer från det grekiska ordet pa´thos och betyder passion eller 
lidande. Under historiens gång har olika filosofer definierat patos på olika sätt, 
Aristoteles menade att patos var en typ av medlidande (Nationalencyklopedin 
2007). Tor har med andra ord fått en väl utvecklad social medvetenhet, ett 
socialt medlidande, ett socialt samvete; pga av skolan. Genom skolan har han 
fostrats till att ta parti för de svaga och utsatta i samhället. Han kan ”se” 
lidandet. Det är en färdighet som han kan ha nytta av i framtiden.   
    

I skollagens s k portalparagraf (1 kap. 2 § andra stycket) kan man läsa följande: 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av 
särskilt stöd (Persson, 2007, s. 17). 

 
Hemmets roll i elevernas utveckling lyfts fram i skollagen. Tanken är inte att 
skolan ensam ska stå för elevernas utveckling. Samarbetet mellan hem och skola 
förutsätts. Det betyder att ansvaret på en god utbildning är ett samhällsansvar. 
Skolan ska ta sitt ansvar, hemmet sitt och slutligen eleven sitt. Det finns inte 
utrymme att tillhandahålla en utbildning för elever som är passiva eller som 
motarbetar kunskapsprocessen. Om eleven inte själv medverkar i sin egen 
utveckling kan han/hon inte heller förvänta sig att någon annan gör det.  
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4.2.2 Helena 
I intervjumallen till Helena (Tors mamma) ansåg jag att det skulle vara 
värdefullt att ha med demografiska frågor eftersom det kan spela roll. Helena är 
en ensamstående kvinna med 5 barn. Hon är frånskild och har 2 hemmavarande 
barn. Helena har tre olika jobb. Dels arbetar hon som sjuksköterska på dagtid 
men även på helger och kvällar, dels arbetar hon fackligt; dels arbetar hon på en 
ungdomsgård, för att få ekonomin att gå ihop. Tors storesyster (Marie) och 
pappa (Mats) har dyslexi. Mats är frånvarande förutom enstaka besök då och då 
för att hälsa på och dricka kaffe.  
 
1. Kön             Kvinna 
2. Ålder  52 år  
3. Civilstånd               Ensamstående  
4. Utbildning Gymnasieutbildning 
 
5. Går det bra för ditt barn i skolan? 
Ja, det gör det. I ämnena som han får mer hjälp i går det riktigt bra och i alla 
praktiska ämnen.  
 
Jag har medvetet låtit bli att precisera den här frågan eftersom jag vill att Helena 
först ger sitt spontana svar. Vad tänker hon allra först när hon kopplar ihop Tor 
med skola. I det här sammanhanget berättar Helena att det går bra för Tor. 
Helena är en mycket positiv person och det är inte konstigt att hon försöker lyfta 
fram det positiva med Tors ”skolliv”. Det här är en talande tystnad.  
 
6. Räcker de insatser som skolan gör för ditt barn? 
Nej, inte på långa vägar men man får ta det man får. 
 
Helenas ord: ”inte på långa vägar” visar hennes medvetenhet kring sin sons 
dyslexi. Helena har många tankar, funderingar och idéer om vad skolan bör göra 
för hennes son. Tydligen har hon inte fått gehör för sina förslag. Det här svaret 
verkar vara slutet på en lång kamp för att få någon hjälp överhuvudtaget. Helena 
är frustrerad och har gett upp. ”Man får ta det man får” belyser att hon försökt få 
hjälp men blivit vägrad. Tillslut har hon slutat kämpa och accepterat att skolan 
gör det skolan vill göra och inget mer.  
 
7. Trivs ditt barn i skolan? 
Ja, han storm trivs. Han har många vänner i skolan och många kompisar, 
flickvännen, det är väldigt kul på rasterna och han älskar skolmaten. 
 
Helena tar upp de positiva aspekterna i skolan. Det som är märkbart i det hon 
säger är att hon inte nämner klassrumsmiljö, skoluppgifter, läxor, böcker, prov 
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eller någonting annat som är centralt i skolan. Istället fokuserar hon på periferin, 
där det går bra. Det här är en talande tystnad (Skog, 2002). 
 
Trivsel kan betyda många olika saker. När Helena får frågan om trivsel i skolan 
var det underförstått att hon skulle ge en sammanfattande bild av Tors trivsel. 
För att komma undan att svara på det sättet omdefinierar hon frågan och 
preciserar sitt svar för att visa vilken fråga hon egentligen svarar på. Det går inte 
att säga att Helena ljuger i sitt svar. Tor trivs mycket riktigt på rasterna, med 
sina vänner, sin flickvän osv. Han tycker om skolmaten. Detta är naturligtvis 
aspekter som ska ingå i en bedömning av hur han trivs men utbildningen, 
undervisningen, är det viktiga i frågan. Samtidigt kan det vara svårt att svara på 
en sådan fråga. Om Helena konstaterar att Tor inte trivs, finns ett implicit ansvar 
på henne att försöka ändra situationen; för att Tor ska få det bra.   
 
7. b) Jag menar trivs ditt barn i skolan, på lektionerna, och det som hör till?  
Nej han trivs inte. Det har varit mycket skolk och mycket trotsigt beteende 
gentemot skolan. Ja, skadegörelse och annat sånt, det är klart att han är 
frustrerad. Ibland gör man vad som helst för att bli sedd.   
 

Neuropsykiatriska problem i barndomen såsom... dyslexi medför lidande för 
både barn och familj, problem såväl i skolan som avseende anpassning till 
samhället... Det förekommer en betydande underdiagnostik av dessa problem i 
Sverige... i stället är det sekundära beteendestörningar, anpassningssvårigheter 
och familjerelationsproblem som uppmärksammas (Nydén et al, 2000, s. 5634). 

 
Frågan är om inte trotsigt beteende, skolk och skadegörelse är klassiska 
tonårsbekymmer som faktiskt är ganska vanliga hos 16-åriga pojkar. Tor har 
riktat sitt aggressiva beteende utåt mot skolan istället för inåt mot Helena. I 
tonårsåldern är ungdomar särskilt känsliga och det kan vara så att tonåringar 
revolterar hemma eftersom mamma och pappa är ”fienden” som sätter lås på 
dörrarna, förbjuder alkohol, ger utegångsförbud mm. Föräldrarna blir en slags 
maktpersoner som trycker ner den begynnande vuxne i barnets skor. Det skapar 
frustration som senare blir till ilska och utmynnar i aggression. I Tors fall är 
mamma en bundsförvant, en allierad och skolan är boven i dramat.  
 
Trots att Helena försöker vara positiv kommer hennes besvikelse på skolan och 
skolans personal fram mycket tydligt i hennes kommentar. Hon upplever till och 
med att hennes son inte syns i skolan. Det finns ingen som bryr sig om honom, 
ingen som märker av honom, ingen som hjälper honom inför framtiden. 
  

Yet contact with school was a little bit confusing. It was as if Kajsa had a 
problem they all knew about, but at the same time, it was one that didn't seem to 
exist (Ericson, 1999, s. 49). 
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Helena förklarar Tors destruktiva beteende med att han bara försöker bli sedd. 
Hon skyddar honom mot andras missaktning. Samhället har naturligtvis ingen 
tolerans för vandaler som förstör och kostar skattebetalarna en massa pengar i 
onödan. Det är svårt att sympatisera med sådana människor. Samtidigt kan Tors 
beteende förklaras utifrån den särskilda situation han befinner sig i. Problemet är 
att Helenas resonemang faktiskt kan skapa det trotsiga beteendet. Det är Helena 
som har lyft fram att Tor inte får den hjälp han har rätt till för att han inte blir 
sedd i skolan. Denna inställning kan sedan användas för att förklara allt negativt 
beteende hos Tor; och så länge beteendet går att förklara som en konsekvens av 
dyslexin blir straffet minimalt. Detta ger i sin tur signalerar om att beteendet 
egentligen inte är så hemskt som det först verkade. Det är bra att försvara sina 
barn men det måste också finnas gränser. Skadegörelse är inte tillåtet oavsett om 
man känner sig osynlig eller inte; oavsett om man trivs eller inte.    
 
8. Hur fick du reda på att ditt barn har dyslexi? 
Det gjordes en utredning när han gick i 3:an. 
 

Målet med utredningen är inte bara att få en bekräftelse på varför en hel massa 
saker har varit jobbiga och få en förklaring på varför det är speciellt svårt. Det är 
en start på ett nytt sätt att arbeta, bemötas och bedömas! (Forsling, 2007, s. 26) 

 
Helena svarar på frågan på ett väldigt konkret sätt. Hon tar upp utredningen men 
hon säger ingenting om det som föregick utredningen. Helena berättar inte hur 
hon uppfattade Tor innan det blev bekräftat att han hade dyslexi. Skolan och 
Helena kan ha trott att Tor var lat eller att han inte gjorde det han skulle och att 
det var därför han inte kunde läsa. När diagnosen väl kom blev deras beteende 
negativt (det är inte rätt att skälla/straffa någon för sitt handikapp); i det 
sammanhanget suddas historiken bort. Dyslexi blev en del av familjens liv när 
diagnosen kom. Det som hände dessförinnan är inte värt att nämnas eller att 
minnas. Tystnaden är talande, det handlar om en talande tystnad.  
 

My mother thought that if it was something serious someone at school would 
inform her, but no one did... The answer from school was that when I finished 
dreaming and began to concentrate a little bit more, everything was going to be 
fine (Ericson, 1999, s. 32).  

 
9. Vad gjorde skolan när det var fastställt att ditt barn hade dyslexi? 
Man satte in en speciallärare som skulle träna på läsning med honom. Inget mer 
gjordes, resten las på mig som förälder, ja att lästräna hemma.  
 
Helena inser att det behövs göras mer från skolans sida men menar att skolan 
inte tar sitt ansvar. Skolan lägger över problemet på hemmet. Det är orättvist. 
Skolan ska vara anpassad till olika elevers behov. Istället räknar skolan med att 
eleverna kan anpassa sig till skolan.  
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Enabeling är ett välkänt fenomen inom missbruksvården. Det är vanligt att 
familjemedlemmar till narkomaner får information om detta fenomen när de 
söker vård och hjälp för sina nära och kära. Ordet: enable betyder: allow, 
facilitate, permit, make possible. På svenska betyder enable att man tillåter 
någonting, att man ordnar omständigheterna så att någonting blir möjligt. 
Familjemedlemmar till narkomaner kan omedvetet hjälpa narkomanen genom 
olika åtgärder. Exempel: om sonen (med drogproblem) får bo hemma, slipper 
han betala hyra och kan därmed köpa fler droger. Mamman har omedvetet 
"hjälpt" sonen att bli ännu mer beroende. Genom att avstämma med Helena gör 
läraren Helena till en enabler.  
 
Det är svårt att få extra hjälp för dyslektiker. Det kan vara så att undervisningen 
bygger på att föräldrarna ska ta sitt föräldraransvar och lästräna hemma med sina 
barn. Tor har även han ett ansvar i sammanhanget. Om han känner att han är en 
börda hemma kan detta bidra till hans upplevelse av undervisningen i skolan. 
Det är inte en behaglig upplevelse. Ingen vill känna sig som en belastning. I det 
här sammanhanget blir de kompensatoriska hjälpmedlen aktuella. När man får 
reda på att man lider av en sjukdom, kan man naturligtvis göra ingenting och 
acceptera den behandlingen man får av en läkare. Ett annat alternativ är att själv 
ta reda på så mycket som möjligt om sjukdomen för att därmed kunna bilda sig 
en egen uppfattning om en rekommenderad behandling. Om man får reda på att 
man har ett handikapp, eller att man har ett barn som har ett handikapp kan man 
naturligtvis själv skaffa information om handikappet och om vilka möjligheter 
som finns. Kompensatoriska hjälpmedel kan vara mycket. Det kan handla om 
hjälpmedel som finns på de flesta datorer såsom stavningskontroll, synonymer, 
autokorrigering, ordprediktion. Enklare hjälpmedel är läslinjal, bandspelare och 
skrivare (Föhrer et al 2003). Dessa kompensatoriska hjälpmedel har det 
gemensamt att de inte är särskilt dyra. Kostnaden för en dator är hög, men i 
dagens samhälle äger nästan alla en dator. Det är nästan lika självklart som att 
de flesta äger en tv. Det innebär att det är rimligt att Helena har ett ansvar. Hon 
kan föreslå hjälpmedel som är kostnadsfria och som skolan står för. I det fallet 
ligger kunskapskravet på skolan, dvs att visa eleven hur man använder 
synonymerna mm. Problemet kan med andra ord bottna i en 
kommunikationssvårighet mellan Helena och Tor å ena sidan och skolan å andra 
sidan. Begäran om extra hjälp måste kanske formuleras på ”rätt sätt”.   
 
Detta kan låta som en enkel lösning som kommer att fungera i skolans vardag. 
Tyvärr måste man även tänka på andra problem som kan uppkomma av denna 
lösning. Det kan vara så att lärare inte ”vill” lära sig för att sedan lära ut 
metoderna. Denna ovilja kommer i så fall inte av elakhet utan kan istället handla 
om en rädsla för att pröva nya metoder eller en rädsla för extra finesser vid 
hanteringen av datorer. Det kan även vara så att det är svårt som lärare att 
erkänna att man inte kan någonting och att man behöver hjälp från specialläraren 
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för att sedan vidareförmedla kunskaperna till eleverna. Ingen vill tappa i status. 
Utöver detta måste även en annan aspekt lyftas; nämligen att dessa hjälpmedel 
ställer högre krav på läraren. Om man anställs för att göra ett jobb, dvs vara 
lärare och möts av ytterliggare krav, innebär det mer jobb. Det kan med andra 
ord finnas lärare som anser att det inte ingår i deras jobb att sköta denna 
undervisning. Poängen är att Helena har ett ansvar i denna situation. Hon, som 
målsman, som den sista anhalten, har det övergripande ansvaret för sin son. När 
Tor hamnar i en sits där han ramlar mellan stollarna är det hon som ska lyfta upp 
honom. Det är hon som får lära honom hantera de billiga och enkla hjälpmedel 
som finns att utnyttja om inte skolan gör det. Helena har ett ansvar.       
 

Resurser är mer än pengar. Resurser är både elevförutsättningar, 
lärarkompetens, kulturellt kapital, institutionell kompetens, utrustning och så 
vidare (Haug, 1998, s. 49). 

 
När Tor blev diagnostiserad borde skolan ha informerat Helena om hennes och 
Tors rättigheter och skolans skyldigheter. Information om vilka olika 
möjligheter det finns för dyslektiker skulle ha belysts. Orsaken till att skolan inte 
har informerat är enkel, information innebär att krav kan ställas och kraven 
innebär en ekonomisk belastning för skolan.   
 

This was the first time I lost faith in what I thought was the school's 
responsibility (Ericson, 1999, s. 27). 

 
Helena uppfattar att skolan la över ansvaret för Tors dyslexi på henne. I själva 
verket kan det ha varit så att skolan helt enkelt informerade att det var viktigt att 
Tor lästränar hemma gärna med en förälder som ”stödlärare”. Föräldrar ska vara 
lärare för sina barn. Det är föräldern som ska lära barnet äta, gå på toa, klä sig 
mm. Skolan står för läs och skriv till viss del. De elever som inte lär sig det 
skolans undervisning erbjuder har möjlighet att gå om en klass eller att jobba 
extra för att hinna ikapp. Lästräningen kunde göras av Tor ensam. Det är Helena 
som har uppfattat att hon ”måste” gå in och hjälpa Tor. Det var kanske 
nödvändigt i 3:an men är det fortfarande nödvändigt nu? Har Helena helt enkelt 
bestämt sig för att det är såhär hennes vardag ska se ut; att hon ska träla vidare 
med Tors undervisning trots att hon faktiskt upplever jobbet som ett orättvist 
straff, ett jobb som ska ligga på någon annan?   
 
10. Hjälpte skolans insatser? 
Nej! 
 
Helena svarar entydigt och kortfattat på frågan. Hon är medveten om att skolan 
förmodligen prioriterar elever som inte förbättras över tid. Den logiska 
slutsatsen är att Tor får mer hjälp i skolan om Helena slutar med sina 
stödinsatser hemma. Skolans respons skulle inte vara omedelbar utan den skulle 
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komma efter ett eller två år. Frågan är då varför inte Helena bara struntar i Tor 
och flyttar över ansvaret på skolan? Svaret är enkelt. Helena är en ansvarsfull 
förälder. Hon tänker inte chansa med Tors liv som insats. Helena är tydlig med 
att säga att skolan faktiskt har satt in åtgärder men samtidigt säger hon att 
åtgärderna inte har räckt.  
 
I det här sammanhanget framträder en paradox. Elever som inte blir bättre över 
tid får mer hjälp från skolan eftersom skolan ser att eleven inte utvecklas. Elever 
som får hjälp hemma, får mindre hjälp eftersom skolan ser att eleven utvecklas 
tillräckligt och klarar sig därmed. Det innebär att en elev som har mycket svår 
dyslexi kan få mindre hjälp än en elev som har en lättare form av dyslexi. Det 
beror på att eleven med mycket svår dyslexi får mycket hjälp hemma. Kanske 
till och med hjälp med alla hemuppgifter. Om Helena har rätt skulle hon 
egentligen inte ha hjälpt Tor överhuvudtaget när han fick sin diagnos. Hon 
skulle kanske till och med ha bett Tor att göra sämre ifrån sig för att därmed 
försäkra att han fick så mycket hjälp som möjligt från början. Det handlar om en 
svår sits. Det blir fel hur man än gör.  
 
11. Har skolan självmant satt in åtgärder såsom LL-böcker, talbok, dator, 
speciallärare? 
Specialläraren satte man ju in, men inget annat.  
 
Vilket övergripande ansvar har samhällets medborgare för de handikappade? 
Frågan är svår att besvara och beror på vilken tid och vilken plats man lever i. 
På 1700-1800 talen var det vanligt att man la in handikappade i sk 
mentalsjukhus. Hanteringen av dessa människor kan sägas vara ovärdig med 
dagens mått mätt. Människor har rätt till ett värdigt liv. Det är en av 
grundbultarna i det svenska samhället. Vi ska värna om de svagaste ibland oss. 
Det är viktigt att vi värnar om barnen, de gamla, de handikappade osv. Det är 
viktigt att värna om de svaga men inte till vilket pris som helst. Idag finns det 
många pälsdjursallergiker. Trots det är det tillåtet att åka med sina pälsdjur på 
bussen. Istället för att införa en enkel lösning, tex ”varannan buss pälsfri”, får 
pälsdjuren numera inte åka i bussens främre del. Detta förbud är inte bindande. 
Busschaufförerna säger inte till passagerare med pälsdjur att sätta sig längst bak 
i bussen. Istället får de sitta vart de vill. Orsaken till detta är inte att bussbolagen 
är elaka. Det handlar om ett ställningstagande. Alla måste ha rätt att åka buss. 
Det finns många djurägare som inte har bil. Ibland måste man åka till 
veterinären med sitt djur. Finns det då en eller två allergiker kan de faktiskt 
hoppa av och vänta på nästa buss; alternativt köpa bil.  
 
Om det ska finnas krav på skolor att sätta in så mycket resurser som behövs på 
olika grupper i samhället, måste samhället skapa förutsättningarna för att sådana 
metoder kan användas i verkligheten. Det går inte bara att kräva ”pälsfri buss” 
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utan att det sätts in resurser som kan hantera en sådan förändring av systemet. 
Det går inte att sätta in LL-böcker, talböcker, datorer mm utan att också sätta in 
resurser som möjliggör detta. LL-böcker är som bekant inte gratis. Samhället har 
att ta ställning till om och när vi vill att detta system ska implementeras. Det är 
kanske så att dyslektikerna ska ha LL-böcker, talböcker mm och att pengarna 
ska tas från vården eller från de äldre. Det är vi som bestämmer hur verkligheten 
ska se ut, det är vi som prioriterar det vi tycker är viktigast. Det är egentligen 
inte en fråga om skolans ansvar. Utan det handlar om samhällets kollektiva 
ansvar för samhällsinvånarna. Vilken nivå är rimlig? Vad är rimligt att kräva? 
Vad kan vi tänka oss att ge avkall på för att få denna miniminivå? Förmodligen 
ingenting alls.  
 
12. Skulle du önska att skolan gjorde mer för ditt barn? 
Ja! Att de ser barnen istället för att stoppa undan problemen eller lasta över det 
på hemmet. Att de försöker göra det positivt istället för att det ska vara så 
fruktansvärt negativt. Att man ser problemet och lösningen bortom problemet. 
Ja helt enkelt att de ser ungen. 
 
Helena upplever att skolan belastar barnet med en negativ inställning till dyslexi. 
Hon menar att skolan osynliggör dyslexi och att skolan har fel infallsvinkel 
gentemot den som har dyslexi. Det hon efterlyser är ett åtgärdspaket.  
 
I Helenas ord framgår mycket tydligt att hon ser dyslexi som ett problem som 
har kastats på henne. Hon har fått i uppgift att ta hand om det här problemet. 
Helena älskar sin son. Hon tycker att skolan försöker hjälpa honom. Hon anser 
att skolan inte gör tillräckligt. Helenas inställning, dvs hennes missnöje kan 
”smitta” av sig på Tor. Inom psykologin kallas detta fenomen emotional 
contagion, dvs emotionell smitta. När vi befinner oss i en socialsituation, tex 
tillsammans med kompisar och en person brister ut i ett ohämmat skratt, kan 
man tydligt se att detta skratt påverkar de som bevittnar det. Någon börjar 
kanske själv skratta och andra ler. När Helena ständigt gör sitt missnöje synligt 
kan detta naturligtvis ha en effekt på Tors upplevelse av skolan som helhet. Det 
kan förklara Tors överdrivna känsloreaktion vid nämnandet av ordet dyslexi.     
 
Helena pratar mycket om hur hon ser på skolan. Hon betonar att dyslexi ses som 
ett problem och att det är negativt. Frågan är om detta är skolans uppfattning, 
eller någonting som skolan har uttryckt eller om det istället är Helenas egna 
tankar om dyslexin. Skolan har ”sett” Tor, specialläraren är en insats som Tor 
får 2 gånger i veckan och detta är inte någonting som alla elever får. Han syns i 
skolan; men syns han hemma? Känslan av att inte duga, att inte räcka till, att 
inte synas, kan Tor ha fått från Helena och detta kan i sin tur påverka hur Tor 
blir bemöt i och utanför hemmet. Tors uppfattning av skola och undervisning 
kan påverkas av Helenas uppfattning av detsamma.  
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Dyslexi är inte ett nytt fenomen, det är inte konstigt att föräldrar undrar varför 
det inte finns ett åtgärdspaket som eleverna kan få i samband med att diagnosen 
fastställs. Det skulle i sig inte vara omöjligt, men det görs inte alltid. Det är inte 
konstigt att föräldrar till dyslektiker blir frustrerade när de ombeds att uppfinna 
hjulet om och om igen. Experterna har förslag kring vad som hjälper och vad 
som bör göras, trots det underlåter vissa skolor att agera. Det är upp till 
föräldrarna själva att skaffa information om vad som behövs, vilka rättigheter 
barnen har och hur föräldern ska få skolan att ta sitt ansvar.  
 
Tor kan tex dra slutsatsen att dyslexi är obehagligt, därmed är skolan obehaglig 
(som hela tiden tar upp ämnet) som pekar ut Tor som dyslektiker minst två 
gånger i veckan (när han är hos specialläraren). Undervisningen är också 
obehaglig eftersom där finns risk för att någon nämner dyslexi. Känslorna finns i 
Tors kropp, han för med sig känslostämningen rent fysiskt i det rum och i det 
sammanhang han befinner sig. Ordet dyslexi är för Tor så laddat med negativ 
affekt att förknippade ord dryper av samma obehagliga innebörd. Det räcker att 
Tor befinner sig i närheten av en skola för att uppleva obehag. Vem eller vad 
som är upphovsman till detta obehag måste sägas vara samhället som stort. Det 
räcker inte med att säga att upphovsmannen är Helena, Mats eller skolan. Det 
räcker inte att lägga skulden på enskilda lärare eller på Tor själv utan 
upphovsmannen är mycket större än så. Det handlar om ett samhälle som har 
tagit ställning emot eller för annat. Vi har valt prioriteringsordning och detta gör 
att orättvisan verkar större än den faktiskt är.   
 
13. Kan du ge exempel? 
Böcker som har större text, datahjälpmedel det finns hur många dataprogram 
som helst där ute. Sen skulle det vara bra med speciallärare mer än en gång per 
vecka. Jag menar det räcker ju inte. Det räcker inte alls. 
  

Behovet av LL-böcker är långt större än många har insett. Det gäller också 
klassikerna. Många av våra mest välkända litterära gestalter dyker ju ofta upp i 
såväl vardagliga samtal människor emellan som i diskussioner och artiklar. De 
har blivit en sorts allmänna referenser, och till dem har människor med 
lässvårigheter samma rätt som alla andra (Ekarv, 1988, s. 6). 
 

Helena är mycket väl påläst om vad man kan göra för att hjälpa dyslektiker. Hon 
vet att Tor inte har en chans att lära sig läsa om han bara får hjälp en gång i 
veckan av specialläraren. Hon vet vad problemet är men hon kan inte göra 
någonting åt det. 
  
Tor hade svårt att ta till sig undervisningen i klassrummet eftersom han inte 
förstod den. Det var inte uppenbart för Tor att hans medverkan, eller närvaro i 
klassrummet var viktigt. I Tors intervju blev det dessutom uppenbart att Tor inte 
kunde uttrycka vilken hjälp han får/har fått från skolan. Denna information var 
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han omedveten om. Helena däremot var medveten. Hon kan namnge olika 
hjälpinsatser som Tor fått. Helena säger: ”Sen skulle det vara bra med 
speciallärare mer än en gång per vecka”. Tor går till specialläraren två gånger i 
veckan, inte en gång. Det är naturligtvis inte lätt att hålla reda på varenda liten 
detalj och Helena kanske helt enkelt sa fel. Oavsett finns det en mycket stor 
förvirring kring vad som görs. Den förvirringen kan bero på att informationen 
som går mellan hem och skola är färgad av varandra. Om Helena sitter hemma 
och klagar på att skolan inte gör någonting för Tor; och Tor går till skolan med 
den inställningen, är det inte konstigt att han bekräftar detta när han kommer 
hem och pratar med mamma. Helena har en mycket god kontakt med skolan 
vilket gör att hon borde veta att Tor går till specialläraren två gånger i veckan. 
Helena uppmärksammar vikten av specialläraren men betonar att det inte räcker. 
Specialläraren gör mer än Tor eller Helena förstår.  
 
Det kanske skulle vara bra att lyfta det positiva och fokusera på det positiva 
istället för att bara lyfta fram det negativa. I det här sammanhanget är det 
naturligt att människor, i vår kultur, tar upp negativa aspekter eftersom syftet 
med detta är att få förändring. Man behöver inte sitta ner och samtala med sin 
fru/man, sin arbetsgivare, sina lärare/elever, om att allting är jättebra. När det 
inte fungerar pratar vi för att få en förändring. Det är kulturen som styr detta. 
Den som ber att få ett samtal med en kollega/fru/man/arbetsgivare mm, och 
mycket allvarligt läser upp en lista med allting han/hon uppskattar blir 
reaktionen förmodligen stor förvirring och förvåning. Det är inte kulturellt 
korrekt att göra på det sättet. Positiv feedback ska ges snabbt, i förbigående, i 
enrum, kort och gott. Negativ feedback däremot ska uppmärksammas på ett helt 
annat sätt. I det här sammanhanget finns ofta instruktioner till ledare att ge 
negativ feedback i enrum och positiv feedback i grupp. Detta för att lyfta och 
markera det positiva beteendet, och att undgå att skämma ut personen i fråga 
som får den negativa feedbacken. Resultatet är att den som ständigt klagar kan 
upplevas som gnällig/tjatig. Utgår Helena ifrån felaktig information är det 
uppenbart att detta kommer att färga upplevelsen av vad skolan gör för Tor. Tors 
upplevelse kommer därmed också att färgas.    
 
14. Är skoluppgifterna anpassade till ditt barn? 
Några lärare gör anpassade uppgifter medan andra inte. Det handlar om 
kommunikationsbrist mellan lärarna.  
 
På fråga 9: Vad gjorde skolan när det var fastställt att ditt barn hade dyslexi? 
svarar Helena att skolan satt in speciallärare och inget mer. Desto mer Helena 
pratar desto fler insatser lyfts fram. Skolan har satt in en speciallärare. Skolan 
har dessutom specialanpassade uppgifter till Tor. Det spelar ingen roll att det är 
några få lärare som har anpassat uppgifterna, poängen är att det finns anpassade 
uppgifter: och det är en insats som skolan har satt in.  
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Det finns en klar osäkerhet kring vad skolan gör och vad skolan inte gör. Vare 
sig Tor eller Helena har bilden klar för sig. Det är intressant att Helena upplever 
att skolan sätter in resurser till hennes son. Tor är omedveten om att skolan gör 
extra insatser för honom. Orsaken till den här skillnaden i hur Tor och Helena 
uppfattar skolans insatser kan bero på att Tor går i en klass där alla är 
dyslektiker och där alla behandlas lika. Alla går till specialläraren två gång i 
veckan. Tor har dessutom en kompis i en parallellklass som får samma uppgifter 
som han får från svenskläraren; i det sammanhanget har Tor dragit slutsatsen att 
det inte är så att han får anpassade uppgifter. Helena däremot har ett större 
perspektiv på tillvaron och hon kan jämföra hur Tor blev behandlad innan 
diagnosen och hur han blir behandlad nu. Kommunikationen mellan henne och 
skolan har ökat, en del uppgifter är uppenbarligen anpassade till dyslektiker och 
specialläraren är en insats som skolan har satt in.  
 
Kommunikationssvårigheterna är mellan Helena, Tor, lärarna och specialläraren. 
Nödvändig information går inte fram. Trots det finns det någonting mer här. 
Helena vet om att information inte har nått fram, detta tyder på att 
kommunikationen är bättre än hon inser. Det viktiga är inte att all information 
kommer fram på en gång utan att informationen kommer fram överhuvudtaget. 
Det innebär att det kan vara en strategi från skolans sida som Helena inte känner 
till och som Helena reagerar emot. Om man vill ge någon information men vara 
säker på att personen inte kan ta till dig den kan man överösa personen med 
information. Detta gör att de allra flesta helt enkelt låter bli att titta på 
informationen. Skolans strategi är kanske att informera Helena allt eftersom. Det 
kanske görs för att hon inte ska belastas med för mycket information på en och 
samma gång. Helena tänker naturligtvis på Tor ur ett individperspektiv medan 
skolan kanske har ett större perspektiv att beakta. Det är kanske viktigt att 
Helena inte blir utbränd pga av för mycket information. Hennes insatser ska 
kanske räcka en livstid inte bara 6 terminer.       
 
15. Har du kontakt med ditt barns lärare i skolan? 
Ja, varje vecka har vi en avstämning. 
  
Lärare på gymnasienivå brukar inte ha kontakt med föräldrar varje vecka. 
Läraren tillhör skolan; att läraren pratar med Helena varje vecka är en insats från 
skolans sida. På detta sätt kan läraren informera Helena om vilka uppgifter Tor 
har fått och vad han ska göra på respektive uppgift. Det är ett sätt för läraren att 
lugna mamman men även att involvera henne och tvinga henne att ge Tor det 
han är berättigad att få från skolan. Skolan behöver inte sätta in extra resurser 
när mamma ställer upp som speciallärare. Avstämningen är till för att hjälpa 
Helena hjälpa Tor. Samtidigt är avstämningen ett mycket stort steg från skolans 
sida. Tyvärr ”ser” inte Helena det. 
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Avstämningen i sig är en insats som skolan satt in för Tors bästa. Tors 
utveckling kan noga följas genom att avstämma med Helena. En viktig aspekt är 
att Helenas utveckling kan följas genom avstämningen. Helenas förmåga att 
hjälpa Tor kan uppskattas genom att föra en öppen dialog med henne. Helena är 
en förälder som är villig att hjälpa sin son genom gymnasietiden. Skolan vet det 
genom avstämningarna som Helena inte bara medverkar i utan själv efterfrågat. 
Det är Helena som bett om regelbunden kontakt med Tors lärare. Det är Helena 
som ”blandar sig i” Tors skolliv. Helena har rätt att göra detta, hon har också en 
skyldighet att göra detta. Skolan däremot har ingen skyldighet att ringa varje 
vecka. Detta har gjorts och är en insats som inte ska förringas. I det här 
sammanhanget uppmärksammas inte insatsen som en extrainsats 
överhuvudtaget. Det är synd.  
 
16. Har du kontakt med annan personal på skolan, rektor, kurator, 
specialpedagog? 
Nej. 
 
Om Helena hade haft kontakt med Tors speciallärare tex hade detta kunnat bidra 
till hennes uppfattning av vad specialläraren gör för Tor. Värdet av att prata med 
olika aktörer i skolans värld är att Helena därmed kan få en bild av hur skolan 
ser på Tor och hans framtidsmöjligheter utifrån hans bakgrund, dvs hur han 
presterat hittills i skolans värld. Måste Tor höja växeln för att klara sig nästa 
termin eller räcker den nivån han befinner sig på nu; är exempel på frågor som 
kan belysas ur olika perspektiv. Speciallärarens svar är intressant, lärarens svar 
är också intressant. Samtidigt har Helena kontakt med läraren varje vecka och 
kan anse att det räcker. Det kan vara bra att ha kontakt med mer än en person 
eftersom läraren i det här fallet kan sluta på skolan. Om det skulle hända måste 
Helena börja om från ruta ett med någon ny. Hade hon haft åtminstone två 
kontakter hade hon sluppit denna situation. Samtidigt kan det bli för mycket 
kontakt; särskilt eftersom kontakten i sig inte värdesätts av Helena.   
 
17. Talar ni öppet om dyslexi hemma? 
Ja. 
 
Det kan hända att Helena anser att familjen talar öppet om dyslexi men att detta 
inte görs i praktiken. Helena kan tala öppet om det eftersom dyslexi inte är 
känsligt på samma sätt för henne som det är för Tor. Tor däremot kanske bara 
önskar att han slapp prata om dyslexi överhuvudtaget. Den subjektiva 
upplevelsen är kärnan i det fenomenologiska tänkandet. Det är dess styrka och 
dess svaghet; dvs genom subjektiviteten nås förståelse och missförståelse. Min 
uppfattning kan stämma utifrån mitt perspektiv men inte utifrån någon annans 
perspektiv. Det betyder inte att jag har fel utan det betyder istället att den 
mellanmänskliga ”verkligheten” är komplex.   
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I det här sammanhanget hade det varit bra att ha en följdfråga här. Hur ofta talar 
ni om dyslexi hemma? Detta hade gett en bra bild av hur vardagen ser ut i en 
familj som ”talar öppet” om dyslexi. Tyvärr går det inte att rätta sådana misstag 
efter en intervju, frågan skulle ha ställts i intervjusituationen. Följdfrågan skulle 
visa hur Helena uppfattat ”talar öppet”. Henens svar kan utgå ifrån att hon ”talar 
öppet” om dyslexi men att ingen annan i familjen gör det. I så fall förändrar det 
svaret.  
 
18. Klarar ditt barn av att göra sina läxor utan din hjälp? 
Nej! 
 
Ska det vara så? Det verkar orimligt att Tor inte kan göra sina läxor själv med 
tanke på hans ålder. Situationen ser kanske ut som den gör för att Helena har så 
mycket kontakt med skolan och att skolan därmed anser att hon är en extra 
resurs som skolan kan använda sig av. I så fall är resurserna från skolans sida, 
lärarkontakten 1 gång per vecka, specialanpassade uppgifter från några lärare, 
specialläraren 2 gånger i veckan och Helena som extralärare varje dag hemma. 
Skolan gör med andra ord väldigt mycket för Tor. Insatserna är omfattande.  
 
19. Hade ditt barn klarat av skolan om även du hade haft dyslexi? 
Nej, det tror jag faktiskt inte. 
 
Helena ger skolan ett mycket lågt betyg. Hon litar inte på skolan. Hon tror inte 
att skolan självmant kan hjälpa hennes son. Helena går så långt att hon inte över 
huvudtaget tror att hennes son skulle klara sig utan henne. Betyget blir med 
andra ord IG, skolan uppfyller inte grundkraven på en bra skola.  
 

Det som krävs är snarare en personalisering av verksamheten och för detta 
krävs närhet, närvaro, tid och lust. Detta kräver dock ett medvetet ledarskap, 
som tar hänsyn både till den gemensamma målsättningen och den individuella 
variationen. Det räcker därvid inte bara med att tillämpa kvantitativ 
individualisering, dvs. att ge några elever mer av samma sak utan istället måste 
man kanske tillhandahålla kvalitativ personalisering, dvs fråga sig vad varje 
elev behöver just då. Undervisning är inte bara ett hantverk utan också när den 
fungerar som bäst en skön konst (poesi) (Fischbein et al, 2006, s. 232). 

 
Hur ska man vara en bra lärare? Denna fråga är inte så enkel att besvara som det 
inledningsvis verkar. Lärare har i alla tider haft olika metoder för att undervisa. 
En lärare kan förespråka en auktoritär ledarstil medan en annan förespråkar en 
”låt gå” stil. Vad som är bäst är godtyckligt. Fischbein efterfrågar undervisning 
som är ”skön konst” (Fischbein et al, 2006). Det kan bli problematiskt eftersom 
det förutsätter att alla lärare är konstnärer. Detta är naturligtvis helt orimligt. 
Samtidigt finns det någonting tilltalande i Fischbeins ord. När hantverket blir 
konst, är det inte konstigt om eleverna också gynnas. Frågan blir då hur man ska 
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systematisera detta och paketera det för att bli en del av alla lärares 
arbetsmetodik. Jag tror inte att det går och jag tror inte att lärare vill ha det så. 
Det är viktigt att hjälpa elever men läraren är också viktig. I detta sammanhang 
är det viktigt att ta upp lärarnas rättigheter. Tor har rätt till en skola som tar 
hänsyn till hans handikapp. Lärarna har också rättigheter. De är anställda att 
göra ett jobb och kan inte förväntas jobba ihjäl sig pga av några elever som 
behöver extra hjälp. Skolan gör trots allt mycket för Tor, det måste finnas 
gränser för vad en enskild lärare kan förväntas göra för en elev bland 200 elever. 
Orimliga krav på lärarna kan bli en arbetsmiljö fråga för facket och 
arbetsgivaren. Skolan är lärarnas arbetsplats. Rimliga krav på lärare är viktiga 
om man vill ha erfarna lärare på en skola. Orimliga krav kan göra skolan till 
paria (oönskvärd).   
 
20. Har någon övrig familjemedlem dyslexi? 
Ja, Marie och Mats har dyslexi. Det här som vi pratar om nu är laddat med så 
mycket negativa känslor. Det handlar om skam, ilska och frustration. Jag gör 
mitt bästa för mina barn. ALLA mina barn men då ska man tänka på: När jag 
sitter timme in och timme ut på kvällar och helger, med Tor och Marie går de 
andra miste om mig. De får finna sig i att jag inte alltid är tillgänglig. Jag måste 
finnas till för min son och min dotter i första hand. Nu har Marie som tur är 
flyttat hemifrån och hon sköter sig själv mest, men jag har gått igenom samma 
skit med henne. 
 
Helena säger "Jag gör mitt bästa för mina barn". Det hon menar är att hon inte 
gör det som kan förväntas av en mamma. Tor och Marie får mer än sin del av 
stöd, omtanke, umgänge med sin mamma medan de övriga barnen får det som är 
kvar.  
 
Det finns en prioritering i Helenas ord: ”Jag måste finnas till för min son och 
min dotter i första hand”. Det Helena har gjort är en prioriteringsordning där Tor 
och Marie kommer först. Prioriteringsordningen är orättvis eftersom den inte tar 
hänsyn till hennes övriga barns känslomässiga behov av att tillbringa tid med 
mamma. Det är dessutom psykiskt påfrestande att vara mammas minst älskade 
barn. Barn är ofta svartsjuka eller avundsjuka på sina syskon. De har inte 
förmågan att se helheten i ett sammanhang. Får en 10-åring ett nytt syskon kan 
han eller hon bli arg för att mamma tillbringar ”all sin tid” med den nye ungen. 
Det är svårt för 10-åringen att förstå att mamma har gjort samma sak med 
honom eller henne tidigare. Resultatet blir att 10-åringen känner sig mindre 
älskad. Logiken blir: mamma vill inte tillbringa tid med mig för att hon älskar 
”krypet” mer än hon älskar mig. Helena vet att prioriteringsordningen är orättvis 
men tillämpar den ändå eftersom hon anser att det är fel att lämna Tor och Marie 
åt sina öden. Utan mamma finns ingen framtid. Framtiden är viktigare än lite 
sårade känslor bland hennes ”starkare” barn. Även om prioriteringsordningen är 
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orättvis är den samtidigt inte fel. Det är nödvändigt att försöka sörja för sin 
framtid. Fågelmamman ser till att hennes barn kan flyga innan hon kastar ut dem 
ur boet. Helena försöker bara lära sina barn att ”flyga” och det får ta den tid det 
tar.       
 
Helena är mycket splittrad i sin beskrivning av dyslexi. Å ena sidan vill hon att 
skolan ska vara mer positiv å andra sidan är hon själv negativ. När hon berättar 
om sitt första barn med dyslexi säger hon ”jag har gått igenom samma skit med 
henne”. Dyslexin är någonting som hon ser som mycket störande och jobbigt att 
hantera. Helenas frustration är tydlig. Hon räcker inte till och hon vet om det.  
 
21. Påverkar dyslexin er familjs dagliga liv? 
Nej inte direkt, jag är ju van vid det. Problemet är att man tvingas välja bort 
vissa aktiviteter. Nu tänker man inte på hur livet kretsar kring dyslexi men det 
spelar roll. Familjen kommer inte först utan Marie och Tor är i fokus. Jag har 
ofta skuldkänslor för att jag inte hinner med allt jag skulle vilja. Samtidigt är 
jag ju själv. I hela den här röran handlar det också om att jag jobbar, jag har 
tre andra barn som behöver mig, jag har min gamla mamma som också behöver 
hjälp. Barnens pappa gör inte ett barr och istället för att hjälpa barnen kommer 
han hit då och då och dricker kaffe och slänger ur sig att skola inte behövs. Det 
är klart, han har ju själv dyslexi och skäms som en hund för att han inte kan läsa 
överhuvud taget. För att han ska må bättre kommer han hit och försöker visa att 
det går att leva utan att kunna läsa eller skriva. Det han glömmer att tala om är 
att han faktiskt inte kan vara singel eftersom han i så fall inte skulle kunna läsa 
sin egen post. Det han inte talar om är att han är helt beroende av andra 
människor och att vi fortfarande umgås då och då eftersom han behöver mig till 
läsning när han saknar flickvän. Han talar inte om att hans liv är sorgligt och 
att han helst av allt skulle vilja läsa. Talade han om allt det så skulle han sjunka 
i barnens ögon. Men han har fel. Han skulle inte sjunka. Han sjunker när han 
bara är en ”titt in pappa” som lovar dyrt och heligt men som aldrig håller ett 
löfte. Det som är viktigast för honom är att bli uppfattad som viktig även om alla 
vet att han ljuger. Och varför är det så? För att han vet att dyslexin kommer 
från honom. 

 
Jag är själv ordblind och min bror också. Mammas kusin var ordblind och jag 
tror att min mamma också är det (FMLS, 1990, s. 31). 

 
Här kommer Helenas egna skuldkänslor fram. Genom att förneka problemet 
finns det inget problem. Samtidigt är problemet så uppenbart och tydligt att det 
inte går att missa.  

 
Verkligheten är komplex och går inte att reducera till biologiska förutsättningar 
hos människan eller till pedagogiska insatser i omgivningen (Fischbein et al, 
2006, s. 17). 
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Många dyslektiker känner till att dyslexi är ärftligt. Det finnas ett behov hos 
dyslektiker och anhöriga att fastställa vad som orsakar dyslexi. En viktig aspekt 
av dyslexin verkar vara att kunna tillskriva skuld. Detta förklarar Helenas ord 
"dyslexin kommer från honom ". Hon vill markera att det är Mats som är boven 
i dramat. Det är hans fel att dyslexi är en del av familjens vardag. Det blir inte 
bättre av att Mats inte lever tillsammans med familjen och inte stöder Helena i 
"kampen mot monstret". Det som är intressant i det här sammanhanget är att 
Helena inte vill erkänna att dyslexin påverkar det dagliga livet. Ett erkännande 
är kanske ett misslyckande i hennes ögon. Hon svarar tvetydligt på frågan om 
dyslexin påverkar familjens dagliga liv. Å ena sidan säger hon nej och Å andra 
sidan säger hon att hon är van vid det. Det finns mycket känslor inbakat i det 
Helena säger. Dyslexi är ett mycket känsligt ämne.  
 
Mats har påverkat Helenas uppfattning av dyslexi och av dyslektiker. Helena 
anser att en mängd negativa egenskaper är kopplade till dyslexi. Problemet är att 
dessa negativa egenskaperna har att göra med Mats personlighet. Det innebär att 
hon förväntar sig att han ska vara som han är. Om dyslexin är Mats fel, om den 
härstammar från honom, kan Helena känna att hon åtminstone arbetar för att 
ändra på det som det genetiska arvet har fört med sig. Hela ansvaret för dyslexin 
läggs på Mats. Det finns ingen tanke på att dyslexin kanske påverkas av 
omgivningen, dvs hemmet.  
 

Children growing up in homes with a lot of books and where parents spend time 
on reading and writing activities seldom develop problems with reading literacy 
(Swalander, 2006, s. 13).  

 
Helena tar upp att Mats är beroende av andra människor och att Mats ger löften 
som han bryter som exempel på hur dyslexi påverkar familjens dagliga liv. 
Dyslexi har ingenting med brutna löften att göra. Mats som person är beroende 
av andra; precis som nästan alla i vårt samhälle. Det finns ytterst få personer 
som inte förlitar sig på andra för att få mat, kläder, böcker, film etc. Det finns 
inte särskilt många människor i vårt samhälle som är helt självförsörjande. 
Helena menar naturligtvis att Mats är onormalt beroende av andra, men det hon 
missar är att Mats kanske vill umgås med henne. Är det verkligen så att Mats 
inte kan sköta sina egna affärer utan hennes hjälp? Mats har syskon, föräldrar, 
vänner och en kontaktperson som hjälper honom när det krisar. Samhället 
tillhandahåller hjälp och för Mats del, verkar hjälpen fungera bra. Helena är arg 
på Mats men frågan är hur mycket av hennes ilska beror på dyslexi och hur 
mycket som beror på Mats personlighet. Lögner, skryt, att vilja känna sig viktig, 
förmer än andra osv. är negativa egenskaper som Mats har som inte har 
någonting med Dyslexin att göra. Mats och Helena har varit gifta länge. Det är 
rimligt att anta att Mats fortfarande har känslor för Helena och att hans ständiga 
besök handlar om henne och inte om barnen. Mats kanske ångrar att paret 
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skildes åt. Helena är trots allt en mycket handlingskraftig kvinna som verkar 
kunna lösa det mesta bara hon försöker. Hon är dessutom positiv och behaglig 
att umgås med. Det kan även vara så att Mats vill umgås med sina barn. Det är 
synd att Helena drar slutsatsen att orelaterat negativt beteende är kopplat till 
dyslexi. I förlängningen kan det även skada Tors syn på sig själv och på sin 
pappa.    
 
Helenas syn på dyslektiker verkar vara att dyslektiker är lågbegåvade sorgliga 
egoister som bör skämmas för att de bär med sig en så negativ personlighets 
defekt i sina gener. Denna defekt gör att de ljuger fritt och att de är helt 
beroende av andra människor. I det här sammanhanget måste poängteras att 
Helena kanske inte är medveten om sina egna kopplingar. Hon kanske inte 
tänker på vilka signaler hon sänder ut när hon kopplar ihop Mats negativa 
aspekter med dyslexi. Det kan vara så att Mats är egoistisk. Frågan är om Helena 
medvetet skulle säga att hon tror att egoismen utgår ifrån dyslexin, det tror inte 
jag. Problemet är att Helena drar en massa negativa slutsatser om Mats som 
dyslektiker, och därmed också om dyslektiker som grupp, att stämplingen blir 
oundviklig.  
 
Frågan Helena fick handlade om hur dyslexi påverkade familjelivet, på den 
frågan berättar Helena om alla Mats negativa egenskaper. I Helenas ord kopplar 
hon samman dyslexin med Mats personlighet. Slutsatsen blir att dyslektiker är: 
genetiskt defekta, sorgliga lögnhalsar som borde skämmas. Det är skillnad om 
Helena istället hade sagt att Mats hade denna personlighet och att hon inte 
tycker om honom som ett resultat. Istället talar Helena om att Mats har denna 
personlighet pga av att han har dyslexi. Det är med andra ord dyslexin som gör 
honom till en otrevlig typ. Konsekvensen är att alla som har dyslexi är otrevliga 
typer. Det tror jag inte Helena menade men det är så hennes ord kan uppfattas av 
hennes barn. Denna inställning som Helena har kan påverka Tors upplevelse av 
undervisningen i klassrummet. Tor vittnar om en mycket negativ självbild. 
Denna negativa självbild bekräftas hela tiden genom Tors egna tankar om sig 
själv som han attribuerar andra i undervisningssituationen. Lärarna ”tänker” 
negativa tankar om Tor. Dessa tankar är helt i linje med Helenas ord; som 
förvisso är riktade mot Mats men som kan generaliseras på hela gruppen 
dyslektiker. Mats är en människa som inte bryr sig om sina medmänniskor, han 
undanhåller information från sina barn. Han nedvärderar skolan. Han ljuger 
öppet. Han skäms för att det är han som har orsakat familjens problem. Det är 
han som är dyslexins upphovsman. Helenas ord är fördömande gentemot 
dyslektiker. Det kan vara förödande för Tors självbild. Detta är förmodligen 
omedvetet från hennes sida, men barnen, dvs Marie och Tor, har nog förstått 
budskapet.  
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Det är viktigt att ha självförtroende (att man känner att man kan prestera) och 
självkänsla (att man känner att man är viktig som person). Utan dessa två 
egenskaper kan alla situationer kännas jobbiga. Om man tror att man är urusel 
och att bara genom att man nämner att man är dyslektiker så innebär det en rad 
ohederliga personlighetsdrag, är det förståeligt om man inte vill tala om att man 
har dyslexi. Det är inte konstigt att man inte vill tala om att man är en ohederlig 
sorglig egoistisk typ som ljuger vitt och brett. En annan aspekt av detta är 
framtidstron. Om Mats är defekt och om han har överlämnat denna defekt till 
sina två barn Tor och Marie, hur ska dessa två göra när de själva står inför valet 
att skaffa barn. I Helenas ord finns det ett fördömande, Mats har gjort fel. 
Kommer Tor och Marie överhuvudtaget vilja ha egna genetiska barn och riskera 
överlämna samma defekt till dem? När en förälder så tydligt tar avstånd ifrån 
någon och kopplar ihop avståndstagandet med ett ärftligt handikapp kan 
konsekvenserna för de handikappade barnen bli förödande. Denna känsla kan 
sedan följa med barnet i livet utanför hemmet. Det vill säga i skolan, på jobbet, 
överallt.     
 
21. b Hade du hört talas om dyslexi innan du träffade Mats? 
Nej du, i så fall skulle jag inte ha gift mig med honom. Jo, det är klart att vi var 
gifta i över 10 år och vi har 5 underbara barn tillsammans så jag skulle inte 
byta bort det för någonting. Familjen är en sak men i grunden handlar 
problemet om någonting helt annat. Skolan hanterar frågan genom att låta 
familjen ta hand om problemet. Skolan låter barnen gå vind för våg. De som inte 
har föräldrar som kan och vill har inte en chans. Mina barn har haft tur trots 
allt men så ska det inte behöva vara. Skolan har pengar och kunskap men 
struntar i allt. Ansvaret läggs hela tiden över på den svage. Det ska inte vara en 
livslång kamp för att få en rättvis skola. Tor får anpassade uppgifter från skolan 
men det är efter en lång kamp från min sida. Hjälpen har inte varit gratis. 
  
De dubbeltydiga känslorna kommer tydligt fram i Helenas ord. Hon vill vara 
positiv, hon vill skämta men samtidigt finns det mer än skämt bakom hennes 
ord. Det finns även en skam i att känna som hon gör. Det är frestande att sudda 
ut sin man för att slippa dyslexi i tankens värld; men när orden har kommit ut ur 
Helenas mun tar hon genast tillbaka dem. I vår kultur ska man vara glad att man 
har barn, barn är en gåva som kan underlätta vår framtid. Problemet är att dessa 
barn inte har någon framtid, de är inte en gåva, de är ett straff. Helena verkar ha 
svårt med sina egna känslor, därför kan jag undra hur mycket familjen 
egentligen pratar om dyslexi. Helena har mycket ilska och mycket känslor som 
ligger begravda; tankar som inte stämmer överens med det hon har fått lära sig 
under uppväxten. Häri ligger det största såret.    
 
 When our children started school, our misfortunes began (Ericson, 1999, s. 25).  
 



 115 

Det intressanta med Helenas ord är att hon först lägger hela skulden för dyslexin 
på Mats och nu lägger hon istället hela skulden på skolan. Mats har naturligtvis 
ett ansvar för sina barn. Skolan har också ett ansvar för de barn som går där. 
Genom att lyfta andras ansvar kommer Helena själv undan sitt ansvar i den här 
frågan. För att förtydliga mig: 
 
Anta att Adam och Eva är lyckligt gifta med ett barn. En dag beslutar de sig för 
att sluta ett avtal om barnets matintag. I avtalet står att barnet minst måste ha tre 
mål mat om dagen för att må bra. Paret delar upp matningen mellan dem. På 
grund av omständigheter försvinner pappan. Eva kan antingen resonera som 
följer: Jag och Adam hade ett avtal, jag tänker fullfölja min del av avtalet och 
Adam (som är död) får fullfölja sin del. Resultatet av detta är att barnet får för 
lite mat. Barnet får gå hungrig. Om Adam istället gift om sig och helt enkelt 
vägrar följa avtalet blir resultatet det samma. Tiden gör att förutsättningar 
förändras. Ett avtal som gällde under en viss tid kan upphöra pga av olika 
omständigheter. Samhället har löst frågan om ansvar genom att tilldela ensam 
eller gemensam vårdnad av barnet/barnen vid separation/skilsmässa. Om en 
förälder har ensam vårdnad av barnet är det den föräldern som har det 
övergripande ansvaret för barnet ifråga. Det betyder att Eva faktiskt har ett 
ansvar att ge barnet alla tre mål oavsett avtal. Barnet har rättigheter. Om de 
andra som har ansvar sviker är det sist den ansvariga föräldern (dvs målsman) 
som måste försäkra att barnet får det barnet behöver. Helena gör mer än sin 
beskärda del för Tor och Marie. Helena gör väldigt mycket, men det innebär inte 
att hon därmed är skuldfri om Tor eller Marie får en undermålig skolgång. 
Helena har ett ansvar. Vill hon inte acceptera det ansvaret finns andra 
möjligheter för henne. Hon kan lämna sina barn hos Mats eller på barnhem.  
 

Ilskan Helena känner för skolan kan med andra ord vara obefogad. Det kan helt 
enkelt handla om att Helena är överbelastad (med sina 3 jobb, 5 barn, mamma, 
Mats mfl). Om hon är överarbetad/överansträngd kan detta göra att hon inte kan 
”se” hur mycket hon egentligen får från skolan.   
 

22. Hur upplever ditt barn sin situation? 
Från början så var det väldigt skämmigt men nu är han van vid det eftersom vi 
pratar om det och han har ju några vänner som också har dyslexi så alla vet vad 
det handlar om.  
 

En forskare säger att man inte ska dra ut dem ur klassrummet när man gör saker 
så att de känner att de blir utdragna, utan det ska ske inom klassrummets ram. 
Integrera i ett sammanhang… framför allt när de blir lite äldre... Just på 
högstadiet och högre upp tror jag att det är enormt viktigt att inte särskiljas ”Det 
är skämmigt” (Hedström, 2006, s. 4). 
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Helena verkar tro att Tor har accepterat dyslexin som en naturlig del av livet, i 
själva verket har han inte alls accepterat det. Tor beskriver sin dagliga situation 
som obehaglig och sin dyslexi som pinsam och jobbig. Det är inte konstigt att 
det finns en diskrepans mellan mammans och sonens beskrivning. Det är svårt 
att prata öppet om känslor av skuld och skam. Särskilt om Tor upplever att han 
ska skämmas för att mamma tycker att han ska det. Helena menar väl men i 
hennes retorik finns det tydliga signaler att hon upplever dyslexin som en 
belastning. Tor kan uppfatta detta som att han är en belastning eftersom Tor och 
dyslexi är synonymer i hans ögon.  
  
23. Tror du att dyslexin kommer att påverka ditt barns framtid? 
Ja, överrapporteringen från lärare till lärare fungerar ju inte så vi får gå 
igenom samma skit om och om igen. Det som kommer påverka mina barn mest 
är att de ständigt har tidsbrist. Det saknas alltid tid. Tid är det som inte finns. 
Framtiden handlar om att man kan anpassa sig tidsmässigt för det som dyker 
upp. Ska man jobba fortare så ska man. Hur ska man hinna med ett familjeliv 
om man har dyslexi? Det tar tid från hela familjen att ständigt tvingas välja bort 
sina andra barn för att två ska ha en framtid. Och vilken framtid blir det tro? 
 
Det finns dyslektiker som har en positiv bild av sin vardag i klassrummet, de är 
undantagen i skolvärlden. Det är viktigt för skolan att ta sitt ansvar och sköta 
överrapporteringen från lärare till lärare. Helenas oro är befogad; utan en 
fungerande kommunikation mellan lärarna i skolan blir skolgången svårare för 
Tor.  
 

Min skoltid har alltid varit bra, jag har inget negativt att säga om någon. Det 
som kanske har varit jobbigast för mig är att jag fått slita mycket mer i skolan än 
vad mina kompisar fått göra. På låg- och mellanstadiet gick det bättre, men när 
jag började högstadiet var jag tvungen att sluta med både ridningen och dansen 
för att orka med alla läxor. Jag har dyslexi och då tar allt mycket längre tid och 
jag måste plugga mer. Nu på gymnasiet vet jag inte hur jag ska orka med alla 
läxor och stora uppgifter. Jag vill ju också kunna vara med mina kompisar 
annars är ju risken att dom glömmer bort att fråga mig om jag alltid säger nej 
(Persson, 2006, s. 44). 

 

Helena tar upp sin egen oro över hennes barns framtid. Hur ska man klara sig 
om man har dyslexi i en värld som är så fixerad vid läs- och skrivförmåga? 
Rädslan är befogad. Rädslan gör att Helena vill göra mer för sina barn, hon vill 
att barnen trots allt ska ha en framtid. Det här leder i sin tur till att de övriga i 
familjen blir lidande. Helena vet att framtiden blir tuff för hennes barn, hon tror 
inte att barnen kommer att få en dräglig tillvaro. Trots att intervjun handlar om 
Tor svarar hon ofta för Tor och Marie. Barnen i fråga är dömda till ett liv av 
misslyckande. I det här kaoset försöker Helena ändå, hon vill inte ge sig oavsett 
oddsen! Det är starkt. 
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Samtidigt finns det någonting mer, någonting underliggande i hela Helenas 
resonemang. Helena tar upp en mycket viktig fråga: ”Hur ska man hinna med ett 
familjeliv om man har dyslexi?”. Frågan är egentligen retorisk och syftar till att 
belysa Helenas inställning till dyslektiker och familjeliv. Dyslektiker ska inte få 
barn, detta kan ge upphov till fler trasiga människoöden (dvs fler dyslektiker), 
fler missanpassade människor, fler olyckliga människor. Dyslektiker som har 
egna familjer är en belastning i det moderna samhället. De är en belastning som 
människor eftersom de är onaturligt beroende av andra. De är en belastning på 
samhället eftersom deras barn är defekta och kräver mer resurser. De är en 
belastning för de stakars övriga familjemedlemmarna som måste gå miste om 
sina rättigheter att tillbringa tid med sina föräldrar eftersom de måste ge vika för 
dessa problemmänniskor. Om man blir matad hemifrån att man inte duger som 
man är kan denna inställning följa med i andra situationer. Det är därmed inte 
konstigt att Tor har en negativ självbild när Helena (Tors mamma) har så 
mycket undertryckt ilska/aggression mot dyslexi. Det är uppenbart att dyslexin 
har påverkat och påverkar familjen oerhört mycket.  
 
24. Har du någonting mer du vill tillägga? 
Nej! 

 

It is by the failures and misfits of a civilisation that one can best judge its 
weaknesses. AUTHOR UNKNOWN (Lessing, 1950, s. Foreword) 

 
En vanlig fråga som ställs till förskolebarn är "Vad vill du bli när du blir stor?". 
Små barn har ofta önskningar som reflekterar att allting är möjligt inom de 
gränser som samhället anger. Det är ovanligt att barn väljer ett yrke där det 
saknas förebild. Om förebilderna inte finns i samhället, existerar de inte i 
barnens tankevärld. Alla önskningar om framtiden blir därmed begränsade. Kan 
man inte tänka sig att bli läkare, flygkapten eller officer, blir man inte det heller. 
 

Efter nian: fixa jobb utan att kunna läsa eller skriva. Jo, namn och adress. AMI 
erbjöd sjukpension. Jag är tjugotvå sa jag, inte sjuk. Var tacksam begriper du 
väl, du kommer ändå aldrig att få jobb. Sa mamma (Ekegren, 1996, s. 25). 

 
Det är viktigt med föräldrar som brinner för sina barn. Det är bra med föräldrar 
som visar omtanke och som hjälper sina barn med läxor osv. Helena är en bra 
förälder som gör sitt bästa. Hon har 5 barn, 3 jobb, en mamma som vägrar ta 
emot hemtjänst men som förväntar sig att dottern ska komma hem och städa, 
diska mm. Helena är en del av ett samhälle som värdesätter henne som person. 
Hon är stark. Det har varit nödvändigt för att överleva. Helena vill bara ha en 
liten gnutta rättvisa. Hon vill bara ha lite hjälp med Tor och hans dyslexi. Denna 
hjälp kan komma från skolan, från Mats (Tors pappa), från vem som helst, bara 
den kommer. Det viktiga för Helena är att rädda sina barn; att se till att de har en 
dräglig framtid. Det gör hon på det enda sätt hon kan, hon gör det hon måste 
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göra, kosta vad det kosta vill. Tyvärr har det kostat. Kostnaden har blivit en ilska 
som Helena förmodligen inte är medveten om själv. Denna ilska använder hon 
sedan när hon pratar om dyslexi. Problemet blir att ilskan kopplas till dyslexi 
tillsammans med en rad negativa egenskaper som inte har med saken att göra. 
Det är klart att barn vet mer än föräldrarna tror att de vet. Tor har med all 
säkerhet uppfattat Helenas syn på dyslektiker som negativ, även om jag inte tror 
att den är det. När man lyssnar på Helena får man uppfattningen att hon hatar 
dyslektiker. Detta är fel, hon hatar inte dyslektiker. Hon har bara så mycket 
inbakad ilska som kommer ut på fel sätt och resultatet blir ord och formuleringar 
som lätt kan missförstås. Helena missunnar inte Tor och Marie ett familjeliv när 
de blir vuxna. Hon vill inte sätta stopp för deras möjligheter att avla barn. Hon 
vill bara belysa att det finns många olika aspekter inbakade i ett liv med 
dyslektiker. Det finns mycket att tänka på. Hon har rätt. Tyvärr tror jag att Tor 
har missat hennes poäng och istället fäst sig vid ilskan, aggressionen och hatet 
för att bilda sig en bild av mammas uppfattning av dyslektiker. Utifrån den har 
han själv bildat sig en likartad bild, därav självhatet. Detta kan hämma Tors 
utveckling i skolan. Det kan påverka hans syn på undervisningen i klassrummet.  
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5 Diskussion 
 
5.1 Dyslexi 
Uppsatsen handlar om dyslexi. För att förstå vad dyslexi är, hur det påverkar 
individen ifråga måste en kort genomgång av ordet göras. Denna genomgång 
syftar till att belysa hur komplext ämnet är.  
 
5.1.1 Olika sätt att definiera dyslexi  
Det finns ingen enhetlig definition av dyslexi. Detta är problematiskt eftersom 
det innebär att en person kan vara dyslektiker i ett sammanhang och icke 
dyslektiker i ett annat, beroende på vad man lägger in i ordet. Det svåra med att 
definiera dyslexi har att göra med att en för snäv definition utesluter för många 
människor och en för vid definition inkluderar för många; att hitta en balans 
mellan dessa är nödvändigt. När det handlar om dyslexi är det viktigt att man 
definierar vad man menar med ordet. Det är viktigt att avgränsa vad som är 
”normala” problem med att läsa och skriva och vad som är dyslexi.   
 
Skolan är idag Sveriges största arbetsplats. Det finns konsekvenser förenande 
med detta. Eftersom skolan är obligatorisk innebär det ett särskilt ansvar. Det 
kan diskuteras huruvida det ansvaret sträcker sig till gymnasieskolan och 
högskolan/universitetet i och med att dessa skolformer är frivilliga. Idag anser 
nog de flesta att det är nödvändigt att vidareutbilda sig inom gymnasiet och 
kanske till och med inom högskola/universitet för att få jobb. Frivilligheten av 
att gå i gymnasieskolan bygger på att man kan låta bli att vidareutbilda sig. Om 
detta inte rent praktiskt är möjligt, eftersom alla vill ha jobb, blir det 
obligatoriskt i praktiken. Detta gör att ansvaret för dyslektikerna i skolan 
sträcker sig genom hela skolan oavsett skolform. Samtidigt är denna fråga svår 
att hantera. Vilken roll har skolan? Är det skolans ansvar att ta hand om allt som 
rör elever? Har inte det övriga samhället något ansvar? Hur ser i så fall denna 
ansvarsfördelning ut? Ansvarsfrågan är komplex. Den största arbetsplatsen har 
naturligtvis ett visst ansvar, men vilket? Vad är rimligt att kräva av skolan? Vad 
kan man kräva i det övriga samhället? Spelar det någon roll? Uppfattar vi att 
skolan har ett ansvar så har den det. Om vi inte uppfattar att skolan har ett 
ansvar så har den inte det.  
 
Det är samhället som driver fram reformer i skolan genom tolkningar, kritik och 
reformvilja. Det blir inga reformer utan en medvetenhet om att någonting är fel; 
och en vilja att förändra. En analys av situationen blir först möjlig när man vet 
hur situationen ser ut. Det vill säga det är svårt att veta hur situationen ser ut 
utan en definition. När det inte finns någon enhetlig definition är det svårt att 
tackla problemet med olika aktörer. Om alla utgår ifrån sin egen definition blir 
diskussionen obegriplig. Vad är det egentligen man talar om? Är det specifika 
läs och skrivsvårigheter, ordblindhet eller någonting annat. Spelar det någon 
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roll? Kan det vara så att det inte går att nå en gemensam ståndpunkt utan att först 
börja med en gemensam definition?  
 
5.1.2 Diagnos 
Diagnosen kan vara viktig för den som har dyslexi eftersom den kan underlätta 
vardagen i skolan; dvs med en diagnos följer resurser. Resurserna kan vara 
teoretiska (dvs att de borde finnas men inte finns) eller faktiska. Den som har 
fått diagnosen har rätt till anpassad undervisning. Idag finns det goda 
möjligheter att få en likvärdig och bra utbildning med rätt hjälpmedel. Det finns 
ingen konsensus kring vad som är ”rätt hjälpmedel” eller hur en ”bra anpassad 
undervisning” ser ut. Det är en konsekvens av definitionsproblematiken. De 
flesta skolor och städer använder sig av en sk arbetsdefinition och utifrån den 
definitionen diagnostiseras dyslexi. Innan olika resurser sätts in måste det 
framgå att eleven i fråga har ett behov av särskilt stöd. I det sammanhanget är 
diagnosen första steget.  
 
Diagnosen fyller ett flertal funktioner. Genom diagnosen får den berörda eleven 
ett namn på sina problem i skolan. Detta kan göra att självförtroendet ökar 
eftersom det inte är individen som är dum eller liknande utan att det handlar om 
ett handikapp. Diagnosen hjälper även den berörda och de övriga inblandade 
(föräldrar, skolan mfl) att hjälpa individen i fråga. Utöver detta gör diagnosen att 
lärare kan beakta dyslexin i skolan, det är tex meningslöst att kräva att en 
dyslektiker ska stava felfritt i en uppsats. Istället kan läraren titta på andra 
kvalitéer för att bedöma uppsatsen.   
 
5.1.3 Orsak, uppkomst, framtida möjligheter 
Det är viktigt att veta vad som orsakar dyslexi, eftersom kunskapen kan hjälpa 
till att stoppa problemet innan det blir ett problem. Om dyslexi beror på 
hemmiljön, kan det utvecklas alternativa miljöer som stimulerar lärandet. Det 
kan tyckas långsökt eller till och med omöjligt men det är viktigt att börja tänka 
i nya banor.  
 
Om dyslexi beror på en defekt i hjärnan kan det kanske hanteras med hjälp av 
kirurgi. Hjärnan kan kanske stimuleras till att ”reparera” defekten eller kringgå 
det skadade området.  
 
Om orsaken är genetisk, går det kanske att ”avaktivera” de berörda generna.  
 
Dyslexi kan orsakas av en brist av fettsyror vilket i så fall kanske kan åtgärdas 
med kosttillskott. Forskarna är inte eniga om vad som orsakar dyslexi. Orsaken 
kan vara en kombination av olika faktorer. Hur framtiden ser ut inom 
forskningen är därför oklar. Det viktiga är att alla dörrar hålls öppna; eftersom 
dyslexi ser olika ut hos olika individer. Lösningen kan se olika ut för olika 
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individer. Medicinering, kosttillskott, kirurgi, genmodifikation, kognitiv- och 
beteende- terapi är möjligheter som redan idag utforskas. En eller flera av dessa 
metoder kan vara det framtiden har att erbjuda för dyslektiker. Det är 
naturligtvis svårt att diskutera orsak, uppkomst och framtida möjligheter för 
dyslektiker utan att först ha en enhetlig definition av dyslexi. Problemet är att 
forskare som arbetar inom fältet söker svar på olika frågor. Trots detta finns det 
forskning kring dyslexins orsak, uppkomst och framtida möjligheter. Tyvärr har 
det inte gått att hitta forskning från klassrumsmiljöer.   
 
5.1.4 Miljön 
Den uppenbara lösningen för att underlätta för dyslektiker är att miljön blir mer 
”dyslektikervänlig”. På bussen kan man redan idag höra hur en röst läser upp 
nästa hållplats. Detta är i första hand avsett för synskadade, det spelar ingen roll, 
även den som har dyslexi behöver veta när han/hon ska hoppa av. Liknande 
förinspelade meddelanden skulle kunna finnas i livsmedelsbutikerna för att 
signalera extrapriser eller dylikt. Det finns mycket i miljön som skulle kunna 
förändras. Den viktigaste aspekten som borde ändras, är omgivningens 
inställning till människor med dyslexi. Kan lärare, elever, syskon, föräldrar och 
vänner acceptera att det finns människor som inte kan läsa och skriva? I ett 
samhälle som bygger på bokstäver, ord och meningar är det svårt att acceptera 
analfabeter. Informationssamhället är uppbyggt kring att alla kan läsa och 
skriva. I ett sådant samhälle är det kanske viktigt att människor förhåller sig 
intoleranta till dem som inte kan. Släpper vi på intoleransen, blir det kanske så, 
att de som har svårt för ”läs” och ”skriv”, helt plötsligt blir dyslektiker som inte 
kan läsa och skriva och som aldrig kommer att kunna detta.  
 
Mänsklighetens historia är full av exempel på hur illa vi behandlar varandra när 
vi får chansen, exempelvis slavhandeln i USA på 1700-talet, de tyska nazisterna 
under andra världskriget 1939-1945, folkmordet i Rwanda på 1990-talet. Å ena 
sidan har vi en romantisk idé om att inte ”slå på den som ligger”, å andra sidan 
finns det inget vi hellre gör än att ”slå på den som ligger”. Kan det vara så att 
vår intolerans vittnar om någonting ärftligt som vi har fört med oss genom 
århundraden för att kunna överleva? De som inte kan anpassa sig till 
förändringar dör ut naturligt. Det skulle förklara varför intolerans, hat mot 
oliktänkande, förakt för de svaga och utsatta, har funnits med i vår historia i 
århundraden.  
  
5.1.5 Kultur 
I alla sociala sammanhang, där människor möts och arbetar tillsammans, kan 
man hitta olika kulturer. I alla kulturer finns regler för hur man ska bete sig. Det 
finns även regler för hur man straffas vid regelbrott. I skolan finns en mängd 
olika kulturer och subkulturer. Dessa kulturer är ofta mycket tillåtande eftersom 
skolan ses som en plats för att mogna, växa och lära sig i. Konsekvenserna av en 
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tillåtande kultur kan bli negativ. Det finns människor som genomskådar kulturen 
och som därefter utnyttjar den. Kulturen i en skola kan tex bidra med en negativ 
syn på skolmaten. Denna kultur kan vara så stark att det inte spelar någon roll 
hur maten smakar. Klagandet, tjatet, gnället kan bli en del av skolan och efter en 
tid sas sitta i väggarna. Generation efter generation blir sedan skolade i sättet att 
diskutera skolmaten av de äldre eleverna. Detta ständiga klagande kan sedan 
upplevas som otacksamhet och helt enkelt bli ignorerat. Diskussionen som sådan 
(att klaga på maten) fyller ett syfte, det är inte meningen att någon ska förbättra 
maten eftersom maten inte är huvudsyftet med diskussionen. Istället handlar det 
om ”dödtid” som eleverna försöker fylla ut, ungefär i stil med en diskussion om 
vädret. I en miljö där tjatet blir norm kan viktiga frågor förbises. Det går inte att 
ta alla klagomål på fullt alvar när man vet att det finns människor som alltid 
klagar oavsett omständigheterna. Detta kan göra att viktiga frågor tex hur man 
ska förbättra för en viss grupp, dvs för dyslektikerna, försvinner i mängden (se 
bilaga 7). Kulturen kan med andra ord hämma utvecklingen i vissa frågor; trots 
att det inte finns någon medveten inställning att negligera ämnet ifråga. 
 
Prioriteringar sker dagligen, ständigt, överallt; det är viktigt att de även sker i 
skolan. Vi vill inte ha en skola där allting är lika viktigt utan det ska finnas 
prioriterade områden. Rektor mfl är tillsatta för att sköta denna prioritering. 
Utan insyn i hur prioriteringarna går till, går det inte att avgöra vilken inställning 
som finns gentemot dyslektikerna på en särskild skola.    
 
5.2  Val av metod 
Fenomenologin innebär att försöka nå en förståelse av det fenomen som 
studeras. Det är svårt att förstå meningen i det som händer utan att först förstå 
bakgrunden, dvs historiken i vilket det händer. Bakgrunden är en fingervisning, 
en vägledning i hur man kan förstå ett sammanhang. Konsekvenserna av 
handling/passivitet är också viktiga i sammanhanget. Om fenomenet är känsligt 
eller viktigt kan det innebära att människor är känsliga för små missar och 
misstag.   
 
5.2.1 Subjektivitet och generaliserbarhet 
Det är viktigt att poängtera att resultatdelen i den här uppsatsen inte är 
generaliserbara. Dels är metoden kvalitativ och har därmed inte syftat till 
generaliserbarhet, dels har det inte funnits något syfte att generalisera. I det 
fenomenologiska förhållningssättet finns det implicit inbakat att kunskap inte 
kan vara objektiv. Kunskap är subjektiv eftersom den alltid måste utgå ifrån 
någon. Människan kan inte uppfatta någonting på ett objektivt sätt. I detta 
tankesätt finns det sedan andra delar som följer av resonemanget. Det finns 
ingen objektiv verklighet, den enda verkligheten som finns är den som vi kan 
uppfatta; det handlar om den subjektiva verkligheten som är vår verklighet, min 
verklighet, din verklighet. Det går inte att komma ifrån subjektiviteten och det 
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finns ingen strävan efter att komma ifrån detta heller. Den sanning som finns är 
också ”min sanning”, din sanning, vår sanning dvs subjektiv. Begreppen: 
objektiv, verklighet, sanning, kunskap är med andra ord begrepp som kan 
användas och när de används är det underförstått att de utgår ifrån någons 
uppfattning av, dvs subjektivitet. Det är någon som anser att han/hon forskat om 
den objektiva verkligheten, det är någon som har kommit fram till sanningen, 
det är någon som har genererat kunskap. Dessa ”någon” har präglat den 
processen som de medverkat i. Den objektiva verkligheten blir subjektiv när ett 
subjekt studerar den. Det finns en objektiv verklighet men det går inte för ett 
subjekt att överhuvudtaget ta del av den verkligheten. Subjektiviteten går inte att 
komma ifrån. Det kan därmed sägas inte existera alls.  
 
I det här sammanhanget finns naturligtvis ett undantag. Om vi tänker oss att vi 
först kunde vara myror en livstid, sedan, möss, apor, människor, hästar och 
slutligen Marsianer (dvs utomjordingar) börjar vi närma oss en objektiv syn på 
verkligheten. Om vi kunde leva flera liv, som olika varelser på vår planet (dvs 
leva som alla varelser från amöbor till fruktflugor till elefanter mm) och på 
andra planeter (förutsatt att vi minns våra liv och erfarenheter) och sedan vara 
ickevarelser; då kunde vi uttala oss om en objektiv verklighet. Vi skulle då ha 
möjlighet att uttala oss om hur verkligheten verkligen är. Problemet är att vi inte 
skulle kunna göra det som varelser. Om vi var hästar när vi uttalade oss skulle 
detta i sig påverka vårt uttalande. Vi kan inte heller vara människor, det skulle 
också färga vår bild. Utan för att uttala oss måste vi vara någonting annat. Något 
väsen som är allomfattande, alltseende, allvetande.  
 
I uppsatsen har subjektiviteten en avgörande betydelse, dvs det är själva 
utgångspunkten. Det är någon som erfar, någon som berättar, någon som 
förmedlar, någon som sammanställer. Någon läser; denna någon kan därefter dra 
slutsatser om texten i fråga. Slutsatsen utgår ifrån vem denna någon är, dvs 
vilken bakgrund, vilka förväntningar, vilka krav denna någon har. ”Någons” 
åsikt är korrekt även om den skiljer sig från en annan persons åsikt. För att 
förtydliga mig används ett exempel.  
 
På 1980-talet fanns det en mycket populär tv serie som hette Lagens Änglar. 
Serien fick mycket kritik när en lång, smal, vacker kvinna gifte sig med en kort, 
tjock, flintskallig och lite äldre man. Kritiken handlade om att det var orealistiskt 
att anta att kvinnan skulle ”falla” för mannen ifråga. Kritikerna hade rätt, om 
man tänker sig att serien skulle visa hur ”verkligheten” ser ut. Det vill säga deras 
verklighet. De hade aldrig stött på detta fenomen tidigare och kritiken utgick 
således ifrån deras upplevelser. Tv seriens producenter gick snabbt ut för att 
bemöta kritiken. Kvinnan och mannen i tv serien var nämligen gifta på riktigt. I 
filmbranschen är sådana föreningar dessutom ganska vanliga. Det som kritikerna 
hade uppfattat som orealistiskt eller overkligt var i själva verket mycket 
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realistiskt och en verklighet för de inblandade. Efter detta pinsamma öde gällde 
kritiken istället frågor om smak där det är självklart att olika människor har olika 
åsikter. Det gick inte att prata om orealistiskt och overkligt längre eftersom 
kritikerna själva hade bevisat att de helt enkelt inte behärskade ”verkligheten” så 
bra att de kunde uttala sig med trovärdighet på den punkten. När kritiken 
tystnade försämrades serien. Den blev mer och mer bisarr och tappade 
tittarsiffror som ett resultat. Utan kritiker kunde författarna skriva vad som helst 
vilket de gjorde. Fokus flyttades från lagen och dess hantering vid rättegången 
till relationsdrama. Serien lades tillslut ner. När man pratar om åsikter kan vi ha 
olika synpunkter på allt. När man pratar om kunskap, verklighet, objektivitet 
förväntas det att det inte ska finnas några skillnader. Vi förväntar oss en 
verklighet som verklighen finns. Inte en mängd verkligheter som är olika från 
person till person.  
 
5.2.2 Metodtriangulering 
Ur observationen framgick att eleverna blev bemötta på ett visst sätt. Detta 
bemötande kan ha upplevts som kränkande av eleverna. Frågan är vad som 
ligger bakom lärarnas bemötande i klassrummet. Förväntar man sig att elever 
med RUS (Risk Ungar Socialvården) inte kan sköta sig i klassrummet, blir 
resultatet att dessa elever inte kan sköta sig i klassrummet. Lärarna blir därmed 
nöjda om lektionerna flyter på utan att någon gör någonting, tröskeln för vad 
som accepteras sänks. Detta drabbar betyget som i sin tur drabbar synen på RUS 
elever. Den onda cirkeln blir ett faktum. Om pedagogerna som har 
huvudansvaret däremot har höga förväntningar på RUS (Roliga Ungdoms 
Snillen) elever höjs ribban. Hur vi definierar RUS, vad vi lägger in i 
förkortningen påverkar oss direkt. Detsamma gäller Dyslexi! 
 
Ur intervjuerna framkom att lärarna har fått information om vad dyslexi är. De 
har även fått förslag kring vilka åtgärder som kan sättas in. Trots detta läggs 
ansvaret över på hemmet. Samtidigt framkom att Tor kanske oavsiktligt förstör 
sin egen kunskapsutveckling genom ett destruktivt och nervärderande 
tankemönster om sig själv. I Helenas intervju framkom en stor portion stress och 
frustration över situationen dyslexi. Helena kan omedvetet ha fört över sina egna 
känslor på Tor som fört med sig känslostämningen in i klassrummet.  
 
Det viktiga för elever med dyslexi är att få hjälp i skolan med att klara av sina 
uppgifter. I sammanhanget blir diskussion om resurser, kunskap, ansvar; 
underordnat. Det är viktigt att hjälpa eleverna först och sedan hantera 
ansvarsfrågan. Problemet är att det inte går att hantera frågan innan resurser, 
kunskap ansvar, har fastställts. Uppgiften blir därmed att först fördela 
resurserna, använda den befintliga kunskapen om vilka åtgärder man kan och 
vill sätta in och tilldela ansvar. I detta sammanhang är eleven det centrala och 
hans/hennes behov av stöd och hjälp måste vara vägledande i utarbetandet av en 
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plan att hjälpa eleven själv hantera sin vardag i skolan. Genom att använda 
metodtrianguleringen kommer det fram fler dimensioner av det som först skulle 
undersökas. Dessa dimensioner berikar uppsatsen. Metodtrianguleringen har 
även belyst att det kan finnas mycket information som inte kom fram i tex 
observationen. Det kan vara så att samtliga elever hade åtgärdspacket osv. Detta 
kan vara någonting som lärarna/specialläraren diskuterar enskilt med varandra. 
Det är inte säkert att diskussionen förekommer på lektionstid med eleverna.   
 
Litteraturen (Lesaux et al 2003) pekar på att depression, hemlöshet och 
självmord är kopplat till dyslexi. Ur det empiriska materialet framkommer en 
bild som delvis stödjer detta. De samhälleliga konsekvenserna om inget görs, 
kan vara omfattande. Det är viktigt att försöka hjälpa eleverna känna att de får 
hjälp. Det är viktigt att sätta ord på det som görs för att medvetandegöra 
eleverna om skolans insatser. Detta skulle dessutom kunna påverka elevernas 
självförtroende positivt.  
 
5.3 Resultat 
 
5.3.1 Observationen 
Under observationen var det uppenbart att dyslektikerna fick sk särskild hänsyn 
vid rättning. Det framgick även att eleverna fick ”svårläst text” i läxa och som 
arbetsuppgifter under pågående lektion. De fick läsa från tavlan och från 
overhead. Dessa metoder är inte skräddarsydda utan generella för alla elever på 
skolan. De skräddarsydda lösningarna som specialläraren (Agnetha) pratade om 
lös med sin frånvaro. Elever med mycket svår dyslexi behandlades på samma 
sätt som elever med en mildare form av dyslexi. Stress och frustration var 
påtagliga i klassrummet. Skolans främsta resurs var specialläraren. Hon 
uppskattades av eleverna men fanns med som en extra resurs två timmar per 
vecka. Tyvärr var specialläraren en mycket begränsad resurs. I observationen 
fick eleverna som sagt ”hänsyn”. Detta är problematiskt då det innebär att elever 
inte får en chans att "växa" i klassrummet. Elever går framåt i sin utveckling 
genom ”Trial and Error”. Om de hade fått muntliga uppgifter hade de kunnat få 
”Feedback” som hade hjälpt eleverna vid nästa muntliga redovisning osv. När de 
istället får hänsyn hjälper inte detta deras utveckling överhuvudtaget. Det kan 
naturligtvis vara på det sättet att man inte förväntar sig att dyslektiker ska växa i 
klassrummet. I så fall är det mycket anmärkningsvärt. Samtidigt var det bra att 
ribban var hög i klassrummet eftersom det fanns elever som klarade av kraven. 
Alla i klassen måste ha rätt att ”växa”, inte bara de som har det sämst ställt.   
 
I observationen framgick det hur Stina behandlade sina elever som icke 
dyslektiker. Varför Stina arbetade på det sättet är oklart. Hon kan ha varit 
omedveten om dyslexin. Detta verkar ologiskt eftersom hon uppgav att hon hade 
pratat med specialläraren om klassen i fråga. Stina kanske inte ansåg att det var 
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hennes uppgift att anpassa undervisningen. En annan förklaring kan vara att 
Stina helt enkelt blev påverkad av min närvaro i klassrummet. Detta kan ha gjort 
henne förvirrad och osäker. Detta kan i sin tur ha påverkat hennes uppträdande i 
klassrummet. Lisa var medveten om elevernas dyslexi men struntade i att 
anpassa sig. Istället påpekade Lisa att eleverna kunde få ”särskild hänsyn” vid 
betygsättning. Denna ”hänsyn” innebar i princip att Lisa kunde ge betyget G till 
samtliga elever med dyslexi helt oberoende av arbetsinsats, prestation och 
motivation. Problemet uppstår när Lisa bedömer alla andra elever utifrån dessa 
tre kriterier. Hänsynen ska kunna ges beträffande prestation, men eftersom den 
ges ut till alla elever med dyslexi oavsett om de försöker eller ej, innebär det att 
betyget devalveras. Det finns med andra ord dyslektiker som borde ha fått IG av 
Lisa men som trots det fick G. I det här sammanhanget är det viktigt att betona 
att Lisa ville bedöma elevernas prestationer på ”vanliga” uppgifter. Detta kan 
med andra ord ha varit steg 1 i en lång process. Steg 1 var kanske 
bedömningsfasen som måste till för att en anpassad åtgärd ska kunna sättas in. 
Det förändrar observationen i klassrummet. Det betyder i så fall att Lisa är en 
mycket noggrann lärare som inte låter slumpen diktera hur hennes elever klarar 
sig i skolan.  
 
I de klassrum jag observerade i fanns det datorer. I det ena klassrummet stod 
bänkarna i ring, det kan vara positivt om man vill inbjuda till diskussion och 
uppmuntra eleverna att prata. Lärarna hade kanske inrett klassrummet på detta 
sätt eftersom de ville stimulera eleverna att vara kreativa och öppna upp sina 
sinnen. Det andra klassrummet var mer traditionellt inrett med bänkar på rad och 
det kan uppmuntra till att klassrumsmiljön blir lugnare; elever som behöver 
tystnad för att tänka, får det. Det är oklart om inredningen i klassrummet var en 
medveten del i ett pedagogiskt tänkande eller inte. I det här sammanhanget 
måste jag poängtera att klassrummen naturligtvis delades av andra elever. Det 
innebär att lärarna kanske medvetet använde sig av båda miljöerna för samtliga 
klasser för att alla skulle få en chans att trivas. 
 
Under observationen märkte jag att det fanns en stor diskrepans mellan vad 
specialläraren (Agnetha) ansåg att skolan gjorde och vad lärarna faktiskt gjorde. 
Specialläraren trodde att eleverna fick den hjälp de behövde. Hennes uppfattning 
utgick ifrån en utopi. Insatserna berodde istället på hur mycket specialläraren 
själv hann med och hur lyhörda och aktiva lärarna var. Lärarna (i svenska och 
engelska) lät genomgående bli att tala om för eleverna att det fanns talböcker, 
LL-böcker, data-hjälpmedel som dyslektikerna hade rätt till genom skolan. Den 
här talande tystnaden (Skog, 2002) var mycket påtaglig i klassrummet. Detta 
kan tyckas vara en kommunikationsbrist / problematik. En orsak till att det fanns 
en skevhet mellan Angethas (specialläraren) syn på undervisningen i 
klassrummet och själva undervisningen kan vara att lärarna blev påverkade av 
min närvaro i klassrummet. Lärarna kände sig kanske stressade av mig (pga en 
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ovan situation) vilket i sin tur oavsiktligt fördes över på eleverna. Det kan 
förklara elevernas känsloreaktioner i klassrummet.   
 
5.3.2 Tor och Helena 
Dyslexi är mycket känsligt. När jag intervjuade Tor märkte jag hur hans känslor 
svajade och hur han blev känslomässigt utmattad av att prata med mig. Vid flera 
tillfällen blev han röd i ansiktet och fick tårar i ögonen. Helena blev inte lika 
fysiskt påverkad av intervjun, däremot blev hon arg. Genomgående upplevde jag 
hur hon höjde rösten och röt till. Hennes ilska gömmer mycket besvikelse, sorg 
och skuldkänslor. Det var uppenbart när jag genomförde intervjun med henne. 
Om man jämför Tors svar med Helenas, slås man av en påtaglig likhet mellan 
svaren. Både Tor och Helena säger emot sig själva när de berättar om skolan.  
 
Frågor: 4 och 10 ställda till Tor: 4. Vad gör skolan för att hjälpa dig hantera 
dyslexin? ”Skolan gör väl inget? Gör de?” 10. Finns det någonting skolan skulle 
kunna göra för att hjälpa dig ännu mer? ”Nej, de gör sitt bästa.” 
 
Tor svarar å ena sidan att skolan inte gör någonting, å andra sidan svarar han att 
skolan gör sitt bästa. Antingen gör skolan ingenting och då gör skolan inte sitt 
bästa eller så gör skolan någonting och då kan man tycka att skolan gör sitt 
bästa. Tors motsägelsefulla svar antyder hur komplext ämnet är. Även Helena sa 
emot sig själv under intervjun. Helenas största svårighet var att helt enkelt svara 
på frågorna eftersom hon ville vara positiv och glad. När hon konfronterades 
med en fråga som gav upphov till ett negativt svar, ändrar hon helt enkelt på 
frågan. Hon svarade på någonting annat för att på det sättet kunna fortsätta vara 
positiv.  
 
Fråga 7 och 7 b ställd till Helena: 7. Trivs ditt barn i skolan? ”Ja, han storm 
trivs. Han har många vänner i skolan och många kompisar, flickvännen, det är 
väldigt kul på rasterna och han älskar skolmaten.” Helena lyfter fram skolmaten, 
raster, vänner och annat som inte är ”undervisning” i sitt svar. Hon vill vara 
positiv och hon vill prata om sin son i positiva termer. Trots det vet Helena 
innerst inne att Tor inte alls trivs i skolan. När jag förtydligar frågan rättar hon 
till sitt svar och då kommer det fram att Tor inte alls trivs. 7. b) Jag menar trivs 
ditt barn i skolan, på lektionerna, och det som hör till?: ”Nej han trivs inte.” Tor 
och Helena försöker svara på frågorna. Det är svårt att lyfta fram någonting 
positivt, när man inte tycker att det är positivt. Svaren kan uppfattas som ett 
försök att göra mig till lags. Både Tor och Helena har accepterat att bli 
intervjuade och när de får en fråga som de inte kan besvara, försöker de svara 
ändå. Motsägelserna som finns i deras intervjuer reflekterar denna konflikt. 
Båda har svårt att säga att de är missnöjda med skolan.  
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8. Vad är det bästa med skolan? ”Rasterna, att få hålor, att få sluta och gå hem, 
sportlovet.” När Tor får frågan om vad som är bäst i skolan lyfter han också 
fram det som inte är ”undervisning”. Han pratar om raster och hålor och lov. Tor 
försöker belysa vad han trivs med i skolan och eftersom han inte trivs med 
någonting, blir svaret allt som kan kallas skola men som ändå inte är ”skola”. 
Sportlovet är inte en del av skolan. Tor längtar till lovet för att skolan bara ger 
honom hopp om att det en dag ska ta slut. På frågan försöker Tor svara vad som 
är bra i skolan. Detta är svårt eftersom han inte förstår att det bästa kan vara 
negativt; tex. det minst onda av en massa hemskt. Tor försöker säga någonting 
bra, det är därför han svarar som han gör. Ämnet dyslexi kan bli mer och mer 
känsligt desto längre man går i skolan eftersom det är i skolan som eleverna blir 
kränkta. Denna kränkning behöver inte nödvändigtvis vara medveten. Tor och 
Helena menade att skolan och skolsituationen upplevdes som kränkande. Den 
här upplevda kränkningen som Tor och hans mamma bekräftar är pågående och 
påverkar självkänslan. Litteraturen stöder detta argument (Persson, 2007). 
Samtidigt kan upplevelsen av kränkning vara problematisk i sig. En person kan 
känna sig kränkt eller orättvist bemöt utan anledning. Det är inte säkert att 
personen verkligen har blivit kränkt. Om personen i fråga har orealistiska 
förväntningar på omgivningen kan upplevelsen av att bli kränkt komma 
automatiskt oavsett vad som har hänt. Tor upplever sig kränkt bara ordet dyslexi 
kommer upp. Tors egna ord om sin pappa belyser detta på ett bra sätt. Fråga 3 
ställd till Tor: Hur har du påverkats hemma av din dyslexi? ”Nej, jag vet inte. 
Min mamma har aldrig skämts över det. Hon pratar med alla om att jag har 
dyslexi. Hon skäms inte. Pappa skäms. Han börjar skruva på sig när 
samtalsämnet kommer upp. Ofta går han bara. Han tittar inte på mig om någon 
pratar om intelligens, men jag har sett honom snegla på mig när folk pratar om 
idioter. Precis som han vill säga: jo idiot är han alltid!” I det här fallet blir Tor 
kränkt av en tanke som han har stoppat i huvudet på sin pappa. Pappan har 
egentligen inte kränkt honom men han känner sig kränkt ändå.  
 
Det finns även en skillnad mellan stödet som Tor anser att han fick och vad 
Helena tyckte att Tor fick. Helena är van vid att utvärdera olika insatser, hon har 
tränat sig i att se vad som görs och vad som inte görs (med Tors storesyster 
Marie) och hon kan på ett konkret sätt se hur mycket hjälp Tor får i förhållande 
till hur mycket hjälp Marie fick. Helena har ett bredare perspektiv och därför är 
det inte konstigt att hon kan se insatser som är osynliga för Tor. Tor å sin sida 
har ytterliggare ett perspektiv att referera till; hans kompisar i parallellklasserna 
får identiska uppgifter från samma lärare. Det är med andra ord inte konstigt att 
Tor tror att han blir behandlad precis som alla andra. Det Tor lyfter fram är att 
inte alla lärare ger skräddarsydda uppgifter till eleverna; han har rätt, men frågan 
var om någon lärare gjorde det och på den frågan är Helena bättre rustad att 
svara. Helena uppfattade skolan som aktiv. Hon sa att skolan försökte 
skräddarsy uppgifter men att det behövdes fler insatser; särskilt från 
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specialläraren. I det här sammanhanget kan belysas att Helena missat att Tor går 
till specialläraren 2 gånger i veckan inte en.   
 
Helena var kluven när det gällde dyslexi. Hon försökte genomgående vara 
positiv trots det "läckte" hennes ilska och frustration (över sin egen situation) 
fram under intervjun. Helena viste att hennes ilska mot skolan var befogad 
(eftersom skolan inte gjorde det den skulle). Hon ville berätta om orättvisan hon 
kände över att vara ensam förälder med två barn som hade särskilda behov. Det 
var tydligt att Helena upplevde dyslexin som svårhanterlig. Hon ansåg inte att 
skolan förberedde hennes barn inför framtiden. Helena är inte med bakom 
kulisserna i skolan och hon vet därför inte vad som görs i det fördolda för Tor. 
Hon kan därmed inte själv avgöra om skolan gör för lite eller lagom. Skolan kan 
mycket väl fullgöra sina skyldigheter samtidigt som Helena är missnöjd över 
skolans insatser.  
 
Tor uppfattade specialläraren som en särskild insats men övriga insatser var mer 
eller mindre ”osynliga” för honom. Under intervjun framgick att Tor kände sig 
osynlig i skolan och helst av allt inte ville vistas där. Oavsiktligt har skolan 
förmedlat att dyslexi har med omoraliska människor att göra. Det är inte 
konstigt att Tor uppfattade skolan som ett nödvändigt ont.  
 
Kort kan sägas att vår uppfattning av världen är subjektiv. Det går som framgår 
av texten inte att ha en objektiv uppfattning. Tor utgår ifrån sin historik, sina 
erfarenheter, sin förståelse av omgivningen. Helena utgår ifrån sin. Helena 
diskuterar Tor och klassrumssituationen som en ”given” verklighet. Det vill säga 
Helena tror att hon vet hur klassrumssituationen är. Det gör hon inte. Hennes 
bild är påverkad av hennes önskningar, tankar, tro, erfarenheter osv. Hon känner 
inte till allting som görs i skolan. Hon känner inte till vilka ”baktankar” lärarna 
har med sin pedagogik. Hon vet inte om att lärarna kan ha som huvudsyfte att 
tex lära ut samarbete utan hon ser bara själva arbetsuppgiften. Detta i sig kan ge 
Helena en mycket skev bild av vad skolan gör för Tor. Tor har misslyckats i 
skolan om syftet med skolan bara är att lära sig läsa och skriva felfritt. Syftet är 
större än så. Tor har lyckats med mycket i skolan. Han har skaffat sig många nya 
färdigheter och förmågor tack vare skolan. Detta missar Helena eftersom hon 
fokuserar på det Tor inte kan; det skolan inte gör. Det kan finnas pedagogiska 
poänger att inte informera en förälder att huvudsyftet med en uppgift är 
samarbetsförmåga. Samarbetet är trots allt knutet till uppgiften och om 
uppgiften är meningslös i sig kan det påverka samarbetet negativt.  
 
5.3.3 Den begynnande vuxne 
Elever i gymnasiet sitter i en speciell situation. Dessa elever är vanligtvis 16 år 
när de börjar i gymnasiet. Det innebär att de inte är vuxna. De är inte heller barn. 
De kan sägas vara begynnande vuxna som ska försöka bli vuxna i skolan med 
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allt vad det innebär. Samtidigt som denna process pågår sker en mängd olika 
saker med deras fysiska kroppar. De växer och förändras och måste vänja sig vid 
mycket nytt under den här tidsperioden. Kraven ökar.  
 
Om man tror att man är värdelös och ingenting kan, kanske man ger upp när 
man stöter på en svårighet. Sedan kan man tolka misslyckandet i skolan på 
läraren som faktiskt gör sitt bästa i en svår situation. Undervisningen kan 
därmed upplevas som obehaglig trots att läraren gör ”rätt”. Skolan syftar till att 
hjälpa elever övervinna svårigheter, skapa självförtroende, uppfostra, undervisa 
och utbilda. Det kan vara obehagligt för alla elever, oavsett om man har dyslexi 
eller inte, att övervinna svårigheter, att ta till sig undervisningen, att nå 
förståelse och få insikt. Denna process är smärtsam. Det är inte lätt för någon att 
ta kritik och försöka bättra sig för att sedan få ännu mer kritik. Detta gäller för 
alla elever i skolan. Vi ska lära oss att ta kritik; vi ska lära oss att förbättra våra 
prestationer från tid till annan. Vi ska utvecklas. Om en skola kan lära ut att 
eleverna ska ta tillvara på sina resurser (mamma, pappa, syskon, vänner mfl) är 
det bra. I det övriga samhället gäller samma spelregler. Vi måste lära oss att ta 
hand om våra resurser, våra nätverk. När man söker jobb tex frågar man ofta 
vänner och bekanta först eftersom man vet hur mycket en rekommendation 
betyder i jobbsökarprocessen.  
 
Undervisningen i klassrummet upplevdes således som obehaglig, detta kanske 
för att undervisningen var obehaglig; eller kanske för att eleverna kom in i 
klassrummet med attityder och värderingar om dyslexi som spillde över på 
undervisningen. Elever som har fått med sig en självuppfattning att de är 
värdelösa kanske sitter på lektionerna och tror att lärarna tänker samma sak om 
dem. Denna tro (som inte stämmer) kan därefter påverka elevernas 
grundinställning när de kommer in i klassrummet. Till exempel om eleverna 
tänker ”Åh nej inte det här igen” så blir det en självuppfyllande profetia när 
undervisningen inte fungerar. Problemet är att undervisningen kanske hade 
fungerat om eleverna i fråga hade haft med sig en positiv syn från början.  
Det kan med andra ord vara så att det inte var undervisningen i sig som var dålig 
utan elevernas inställning till dyslexi som var negativ och som påverkade 
elevernas beteende i klassrummet. Detta beteende påverkade i sin tur lärarna. 
Det negativa för eleverna var kanske att ha dyslexi och samtidigt vistas i ett 
klassrum. Denna inställning gjorde att eleverna inte kunde tillgodogöra sig 
undervisningen. Den gjorde också att eleverna upplevde själva undervisningen 
som obehaglig.  
 
5.4 Framtida möjliga undersökningar 
Det hade varit intressant att göra en jämförande undersökning (med en klass 
"vanliga" elever och en klass dyslektiker) för att se om det finns skillnader i 
bemötandet; för att se om det finns skillnader i hur man upplever undervisningen 
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i respektive klassrum. I framtiden skulle man även kunna intervjua: rektor, 
speciallärare och samtliga lärare i ämnen där läs och skriv är viktiga, för att se 
hur man arbetar med dyslektiker. Hur upplever lärarna klassrumssituationen? 
Det hade även varit intressant att intervjua fler dyslektiker och fler föräldrar för 
att få en fördjupad förståelse av hur man upplever skolan och skolans insatser.  
 
Jag antar att alla pedagoger som arbetar i skolan, gör sitt bästa och vill ha en bra 
skola för alla. Problemet är att det krävs extraordinära insatser för att lösa 
särskilda frågor. Kanske går det att vända sig till gruppen dyslektiker som mot 
alla odds lyckats läsa och skriva. Det är kanske dessa individer som sitter inne 
med nyckeln till kungariket "Läs-Och-Skrivförmåga". Kan det vara så att dessa 
människor kan vara användbara i undervisningen? Genom att finnas och vistas i 
skolan kanske de kan inspirera dyslektikerna i klassrummet; och därmed fungera 
som ljuslyktor för dyslektikerna som kämpar i mörkret.    
 
5.5 Avslutningsvis 
Syftet med studien är att undersöka hur elever med dyslexi upplever 
undervisningen i klassrummet. Syftet kan besvaras med hjälp av en 
sammanfattande text. Dyslektiker är inte en enhetlig grupp. De upplever därmed 
inte samma situation på ett likartat sätt. I klassrummet var det uppenbart att 
många elever tyckte att klassrumssituationen var jobbig. Undervisningen gav 
upphov till stress och frustration hos många. Samtidigt visar Tors intervju och 
Helenas intervju att upplevelsen av undervisningen kan bero på den egna och 
familjens uppfattning av handikappet. Tors uppträdande i klassrummet, 
tillsammans med hans intervju och Helenas intervju gav en bild av att 
undervisningen i klassrummet är komplicerat. Det handlar inte bara om själva 
undervisningen. Det handlar om värderingar och attityder till dyslexi som förs 
med in i klassrummet.  
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Bilaga 1 
 

Den första rutan som är markerad med siffran 1 visar Lisas klassrum där 
eleverna hade svenska. X är den plats där jag satt. 
                           
                          1. Klassrummet som användes för svenskundervisningen.  
      I det här klassrummet stod bänkarna i ring. Eleverna fick 
                           själva välja vart de ville sitta.  

                 Whiteboard                      TV, DVD,Video 
 
 
 

Fönster 
                   Elev      Elev   Elev              Elev  Elev 
                   Elev                                               Elev       
                   Elev                                               Elev 
                   Elev                                               Elev 
                   Elev                                               Elev 
                                                                         Elev 

                                               *Datorer       X 
                                                   *** 
                                                    ** 
                                                      *                        

 
 
Den andra rutan visar Stinas klassrum där eleverna hade engelska. X är 
den plats där jag satt. 
 
      2. Klassrummet användes till undervisning i engelska. I  
                           det här klassrummet stod bänkarna på rader efter varandra. 
                           Tidigare hade eleverna särskilda platser att sitta på.   

Whiteboard 
 
                                        Kateder 
Elev      Elev Elev  Elev 
Elev         Elev 
Elev      Elev Elev  Elev 
Elev        Elev Elev 
             X 
 

 Fönster 
 
 
 
TV, Video                                         *Datorer 
Dvd,                                       ********************* 
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Bilaga 2 
 

 

Intervjumall (elev) 
 
 
1. Vad innebär dyslexi för dig?________________________________________________ 
 
 
 
2. Hur har din dyslexi påverkat dig i skolan?_____________________________________ 
 
 
 
3. Hur har du påverkats hemma av din dyslexi?__________________________________ 
 
 
 
4. Vad gör skolan för att hjälpa dig hantera dyslexin?_____________________________ 
 
 
 
5. Hur upplever du dina lärare?________________________________________________ 
 
 
 
6. Hur upplever du lektionerna?_______________________________________________ 
 
 
 
7. Vad tycker du om skolan i allmänhet?_________________________________________ 
 
 
 
8. Vad är det bästa med skolan?________________________________________________ 
 
 
 
9. Vad är det sämsta med skolan?______________________________________________ 
 
 
 
10. Finns det någonting skolan skulle kunna göra för att hjälpa dig ännu mer?________ 
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Bilaga 3 
 
Intervjumall (förälder) 
1. Kön            
 
2. Ålder  
 
3. Civilstånd  
 
4. Utbildning  
 
5. Går det bra för ditt barn i skolan?  
 
6. Räcker de insatser som skolan gör för ditt barn?  
 
7. Trivs ditt barn i skolan? 
 
8. Hur fick du reda på att ditt barn har dyslexi? 
 
9. Vad gjorde skolan när det var fastställt att ditt barn hade dyslexi? 
 
10. Hjälpte skolans insatser? 
 
11. Har skolan självmant satt in åtgärder såsom LL-böcker, talbok, dator, 
speciallärare? 
 
12. Skulle du önska att skolan gjorde mer för ditt barn? 

 
13. Kan du ge exempel? 
 
14. Är skoluppgifterna anpassade till ditt barn? 
 
15. Har du kontakt med ditt barns lärare i skolan? 
 
16. Har du kontakt med annan personal på skolan, rektor, kurator, specialpedagog? 
 
17. Talar ni öppet om dyslexi hemma? 
 
18. Klarar ditt barn av att göra sina läxor utan din hjälp? 
 
19. Hade ditt barn klarat av skolan om även du hade haft dyslexi? 
 
20. Har någon övrig familjemedlem dyslexi? 
 
21. Påverkar dyslexin er familjs dagliga liv? 
 
22. Hur upplever ditt barn sin situation? 
 
23. Tror du att dyslexin kommer att påverka ditt barns framtid?24. Har du någonting 
mer du vill tillägga? 
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Bilaga 4 
Tidigare forskning; naturvetenskapliga perspektivet 

Richardson (2003, 2004 april, 2004 dec, 2005, 2006) har forskat kring fleromättade fettsyrors påverkan 
på hjärnans funktion. Fettets betydelse för kroppen är väldokumenterad. Vi behöver fett för att överleva. 
Dels är fett en viktig energikälla, dels är fettsyror en bärare av nödvändiga fettlösliga vitaminer. Fettets 
egenskaper tex dess konsistens beror på fettsyresammansättningen. Fetter som är hårda vid rumstemperatur 
har hög halt mättade fettsyror. Fetter som är flytande vid rumstemperatur har hög halt fleromättade 
fettsyror. Idag diskuteras ofta fett i samband med fetma eller andra sjukdomar som har med övervikt/ 
överintag av fett att göra. I denna debatt försvinner av naturliga skäl det positiva med fetter. Det finns 
många olika typer av fettsyror; omättade, mättade och fleromättade. De som förekommer naturligt har ett 
jämt antal kolatomer och rör sig mellan 4 och 24 kolatomer per kedja. Desto längre kolkedja desto mindre 
vattenlöslig blir kedjan. De sk marina oljorna tillhör familjen fleromättade fettsyror och hit hör 
eikosapentaensyra. Eikosapentaensyra är en fleromättad fettsyra med 20 kolatomer och finns i sill, makrill 
och lax. Kroppen behöver essentiella fettsyror för att fungera normalt. Dessa fettsyror produceras inte i 
kroppen utan måste intas via kosten. Omega -3 är en välkänd sådan fettsyra som dessutom kan ha betydelse 
för hur hjärnan arbetar. ”Man blir smart av fisk” är ett vanligt talesätt som kan vara förankrat i fettsyrornas 
positiva påverkan på hjärnan. Frågan Richardson (2003, 2004, 2004, 2005, 2006) försöker besvara är om 
ett kosttillägg av essentiella fettsyror kan påverka människor med dyslexi positivt. För att utreda om det 
finns belägg för denna teori har Richardson gjort fem olika undersökningar som berör detta ämne. Här 
redovisar jag kort lite av det allra viktigaste han har fått fram.  
 
I den första studien The role of omega 3 fatty acids in behaviour, cognition and mood (2003) bekräftar 
Richardson att ett ökat intag av Omega -3 har en positiv påverkan på dyslektiker vad gäller läs och 
skrivförmåga, men poängterar att kosttillskott ska ses som ett komplement till övriga åtgärder för den som 
har dyslexi.  
 

These fatty acids have become relatively scarce in many modern diets but are absolutely essential to normal brain 
development and function… Nutritional approaches should always be seen as complementary to other methods of 
management for these conditions, but existing evidence indicates that many members of the general population would 
benefit from an increased dietary intake of omega -3 (Richardson, 2003, s. 89). 

 

I den andra studien Clinical trials of fatty acid treatment in ADHD, dyslexia, dyspraxia and the autistic 
spectrum (april 2004) framgår att det kan finnas en obalans hos dyslektiker vad gäller fleromättade 
fettsyror. Obalansen innebär att dyslektiker kan ha för mycket eller för lite av fettsyrorna i fråga.  
 
I den tredje studien Long-chain polyunsaturated fatty acids in childhood developmental and psychiatric 
disorders (december 2004) kopplas dyslexi till bristen av Omega -3. Depression kopplas även till en 
Omega -3 brist. Richardson tar även upp vikten av Omega -6 men denna har en underordnad betydelse i 
förhållande till Omega -3. För att råda bot på dyslexi föreslår Richardson kosttillskott av dessa fettsyror. I 
studien har kosttillägg en viss positiv effekt. I detta sammanhang varnar Richardson för förenklingar av 
sambandet mellan bland annat dyslexi och kost. Det är ofta multivariabler som påverkar komplexa tillstånd 
som dyslexi.  
 
I den fjärde studien The Oxford-Durham study: a randomized controlled trial of dietary supplementation 
with fatty acids in children with developmental coordination disorder (2005) framgår ett signifikant 
samband mellan intag av Omega -3 och förbättringar i läs och skrivförmåga hos dyslektiker. Det finns även 
ett signifikant samband mellan intag av Omega -6 och en förbättring av läs och skrivförmågan hos 
dyslektiker. Resultatet av forskningen öppnar upp för en möjlig behandlingsform för dyslektiker som är 
billig och effektiv. En behandling som består av en förändring av kosten alternativt kosttillskott av Omega -
3 eller Omega -6. 
 
I den femte studien Omega -3 fatty acids in ADHD and related neurodevelopmental disorders (2006) 
påpekar Richardson att forskningsresultaten på området fettsyror är blandat. Det finns studier som talar för 
ett användande av fettsyror som terapi mot bland annat dyslexi, det finns även studier som talar emot en 
sådan behandling eftersom kosttillskott i form av fettsyror inte har någon påverkan alls. Richardson 
efterlyser därför fler undersökningar för att säkerställa fettsyrornas påverkan på hjärnaktiviteten hos 
dyslektiker. Optimal dosering, och andra frågor rörande ett medicinskt användande av Omega -3 för 
dyslektiker är nästa steg. 
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Bilaga 5 
 

MEMBER VALIDATION  
(Återkoppling) 

 
 
 

Återkoppling Tor 
När uppsatsen var sammanställd och jag fick klartecken att lämna ett ex av uppsatsen till 
examinator gjordes en återkoppling med Tor. Jag läste då upp valda delar av uppsatsen för 
honom (”I klassrummet”, ”Tors intervju” och ”Diskussionen”). Tanken från början var att 
läsa hela uppsatsen men det gick inte då Tor blev knall röd i ansiktet av min läsning. Det var 
uppenbart att Tor upplevde läsningen som en pina. Vi pratade lite efteråt om dyslexi och då 
framgick det tydligt att ämnet var mycket känsligt för honom. Tor blev tårögd under 
diskussionen. Jag förkortade samtalet snabbt pga av det. 
 
 
Återkoppling Helena 
När Helena och jag diskuterade uppsatsen gick vi igenom den noggrant. Helena hade många 
synpunkter på texten. Hon tyckte bland annat att det var obehagligt att jag hade kopplat ihop 
analfabetism och dyslexi. Hon tyckte även att det var otäckt att jag beskrev dyslexi ur ett 
historiskt perspektiv (Gutenberg, Upplysningen, mm). Den enda förändringen hon föreslog 
var att jag skulle ta bort uppsatsens slutcitat; vilket jag har gjort.  
 
 
Återkoppling Lisa  
När Lisa hade fått en chans att läsa uppsatsen träffades vi för att prata om det jag hade skrivit. 
Lisa pratade inte så mycket om själva uppsatsen. Istället fokuserade hon på att prata allmänt 
om läraryrket. Hon menade att det var viktigt att förstå lärarens roll. Den enda kritiken jag 
fick av henne var att hon tyckte att jag inte hade betonat ansvarsfrågan tillräckligt. Hon fick 
möjligheten att stryka text ur ”I klassrummet” (dvs från hennes lektioner). Hon avstod från 
detta.  
 
 

Återkoppling Stina 
När Stina hade fått en chans att läsa uppsatsen träffades vi för att prata om det jag hade 
skrivit. Jag träffade henne efter att jag hade pratat med Lisa. Stina pratade mer ingående om 
själva texten. Hon fäste sig vid att hon hade sagt till eleverna att ”läsa”. Detta brukar hon säga 
till alla sina elever. Utöver det tog hon upp att alla elever känner oro när de får byta lärare, det 
är inget ovanligt. Hon tyckte också att jag skulle ha pratat med henne om hur jag upplevde 
klassrummet när jag var där. Hon fick möjligheten att stryka text ur ”I klassrummet” (dvs från 
hennes lektioner). Hon avstod från detta.  
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Förförståelse 
Förförståelse är det vi tror eller tänker om ett fenomen innan vi vet någonting 
om fenomenet. Förförståelsen är viktig som psykologiskt redskap eftersom den 
hjälper oss att navigera i ett socialt landskap med andra subjekt. När vi träffar 
nya människor, drar vi en massa slutsatser och tror en massa, som senare kan 
visa sig vara fel. Om vi inte hade haft möjligheten att ha ”fördomar” 
/förutfattade meningar, hade vi ständigt varit tvungna att ställa frågor och det 
hade uppfattats som störande. Förförståelsen eller vår förmåga att kunna fylla i 
det vi inte vet, för att kunna hantera eller umgås med andra, är central i 
mänskliga möten. Det kan vi inte komma ifrån. Vårt eget perspektiv påverkar 
hur vi umgås med andra, det påverkar vad vi ser och hur vi uppfattar det vi ser. 
Mitt perspektiv kan hämma mig eller göra mig mer uppmärksam. Mitt synsätt är 
personligt för mig och speglar hur jag ser mig själv och andra. Alla delar av 
uppsatsarbetet påverkas av den som ”ser”, dvs. av författaren. Resultatet speglar 
”spegeln”.  
 
För att ge läsaren en möjlighet att uppfatta uppsatsen mot bakgrund av min 
personliga historik, har jag valt att skriva ner några rader om mig själv. Tanken 
är inte att ge en heltäckande och uttömmande beskrivning, utan istället att "lyfta 
lite på locket", för att belysa vem det är som skriver eftersom det kan vara 
relevant i sammanhanget.  
 
Från början kommer mina föräldrar från Uganda, jag är med andra ord 
mörkhyad. Detta innebär att jag har erfarenhet av att bli illa behandlad bara pga. 
av min hudfärg. När jag var barn kunde jag bli väldigt arg av rasistiska 
kommentarer och handlingar. Nuförtiden berörs jag nästan aldrig. Det låter 
kanske hemskt men faktum är att man vänjer sig vid det mesta, särskilt om man 
utsätts ofta och under längre tid.  
 
En situation som jag minns starkt, var en händelse som inträffade i början av 
1990-talet, när jag och min mamma skulle till IKEA i Helsingborg. Vi skulle ta 
bussen från Knutpunkten och när vi kom in i bussdepån, ramlade en gammal 
kvinna och slog i bakhuvudet i trottoaren. Det fanns många människor bland oss 
därute men ingen gjorde någonting. Eftersom jag har läst psykologi och vet att 
människor helt enkelt kan vänta på att andra ska agera, tog jag kommandot 
direkt. Inom några sekunder hade jag beordrat en kille som stod och åt en 
varmkorv och samtidigt pratade i en mobiltelefon, att ringa efter en ambulans. 
Vid den här tidpunkten låg kvinnan i en stor orangefärgad blodpöl och skakade. 
När jag närmade mig henne fick hon en blick av ren skräck i ögonen. Jag 
försökte vara lugnande och tala med henne, men desto närmre jag kom desto 
räddare blev hon. Jag blev förvirrad av hennes reaktion och stannade helt enkelt 
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för att fundera över varför hon helt plötsligt såg skräckslagen ut. Då förstod jag: 
hon var rädd för mig, eftersom jag var svart! Just då kom två vita kvinnor fram 
till oss. Den skadade kvinnan sträckte ut sin hand mot kvinnorna och vädjade 
om hjälp att resa sig, eftersom hon ville komma bort ifrån mig. Jag tittade på 
dem och påpekade att tanten hade förlorat väldigt mycket blod, att en ambulans 
var på väg och att det bästa vore om hon helt enkelt kunde ligga still och slappna 
av. I detta läge kom en ung vit man förbi och tog tag i tantens hand. Den äldre 
damen lugnade sig. Han upprepade vad jag hade sagt, tanten log och lydde 
snällt. Han lutade sig över henne och började prata lågmält. Kvinnan var lugn; 
hon riktigt njöt av uppmärksamheten och samtalet.  
 
Innan den här händelsen hade jag aldrig tänkt på rasism i ett sammanhang där 
jag försöker hjälpa någon. Uttalade rasister brukar inte ha några problem med att 
få hjälp. Ofta sammanfattar de istället att alla invandrare är skit men det kan 
finnas en eller två som duger trots allt. Den här händelsen var inte det värsta jag 
har varit med om men det var det mest obehagliga rasistiska bemötandet jag har 
fått som vuxen, eftersom det kom som en blixt från klar himmel. 
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Kultur 
Om jag använder "kulturtänket" i observationen kan jag förstå varför eleverna 
var så fientliga mot mig. I klassrummet var eleverna: missnöjda, kände sig 
osynliga, ville ha uppmärksamhet. Allt detta tillsammans med maktlöshet, 
gjorde att eleverna blev frustrerade över skolan. När eleverna skrev ”Vi lovar 
trohet till Adolf Hitler” kan det ha varit bevis på ett genuint nazistiskt intresse. 
Det kan ha varit ett sätt för underlägsna, nertryckta och maktlösa individer att gå 
ihop och tillsammans ”ta makten” ifrån makthavarna (de vuxna). I det här 
sammanhanget var jag, en ofarlig vuxen, en observatör, utan möjlighet att 
betygsätta, utan makt, en utmärkt kandidat att revoltera inför. Ur det 
perspektivet påverkade skolkulturen elevernas uppfattning av sina egna 
handlingar. Eleverna tänkte förmodligen inte på sina egna handlingar i termer av 
"lagligt" respektive "olagligt"; hade de gjort det så hade de troligtvis inte skrivit 
texten. Handlingar utgår ifrån tankar. Kulturtänket gjorde att texten och 
symbolen bara blev klotter på en tavla som gick att sudda ut, inget mer. ”Vi 
lovar trohet till Adolf Hitler” är nedsättande eftersom Hitler stod för ett renrasigt 
samhälle. Hitler ansåg att raserna var uppdelade i bättre och sämre. Lösningen 
på denna konflikt var att utrota de lägre raserna. Trots detta saknar innebörden 
av texten relevans. Det olagliga i texten har med innebörden att göra. Plockar 
man bort innebörden, blir det som är kvar endast elevernas egen strävan av att 
hävda sig. En annan möjlig förklaring är att eleverna vet att skolan inte 
prioriterar dem. De vet att skolan anser att de är en tung börda, en stor kostnad. I 
detta sammanhang sammanfördes olyckliga omständigheter som möjliggjorde 
elevernas agerande. Eleverna i klassen visste att de inte behövde hålla sig vän 
med mig eftersom jag skulle försvinna. Detta upplevdes som obehagligt 
eftersom jag hade uppmärksammat eleverna. Min ”flykt” fick eleverna att känna 
avundsjuka och ilska. Detta i kombination med maktlöshetskänslan av att gå i en 
skola där man inte är önskvärd skapade texten. I denna miljö ville eleverna 
”flexa” sina muskler. De ville ha övertaget för en gångs skull. De ville hämnas 
det förakt de själva fått utstå från olika lärare i skolan. Texten och bilden blir 
symbol för elevernas behov av att få ventilera tabubelagda tankar. Det viktiga är 
inte tankarna i sig, utan det viktiga är ”maktens” reaktion på tankarna. Eleverna 
får härigenom en chans att känna att de har makt över någonting. Genom att 
trycka ner mig, kommer de själva upp några trappsteg. Frågan är om detta 
lyckades eller om eleverna ångrade sitt agerande när de fick se min reaktion på 
texten.  
 
Ytterliggare en förklaring kan vara att eleverna i klassrummet blev tvungna att ta 
till provokation som vapen mot mig, för att dämpa ångesten de kände över att 
vara helt maktlösa i skolvärlden. Genom att meddela mig, via texten och 
nazisymbolen, att jag inte var välkommen kunde eleverna rädda sin egen 
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självkänsla. Oavsett vilken förklaring som stämmer, betyder inte texten eller 
bilden att eleverna hade nazistiska åsikter. Skolkulturens tillåtande och milda 
bemötande kan faktiskt framkalla uppstudsigt beteende. I en värld (skolan) som 
består av "låtsas människor" som har byggt murar framför känslor av ilska, kan 
det vara roligt att försöka få dessa murar att rämna. Det kan vara sport att få 
dessa individer att oavsiktligt låta riktiga känslor komma fram och sluta vara 
fake. Det är viktigt att lyfta fram olika förklaringar till texten och bilden 
eftersom den uppenbara förklaringen är otäck utan motargument.  
 


