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Abstract 
 
This study aims to investigate how students with dyslexia experience the teaching of social 
studies in upper secondary school, and how they actively participate on basis of democratic 
values. The research is based on a qualitative interview study that forms the basis of the 
empirical material. The term democratic capacity is used as an analytical tool in the study. The 
results shows that students with dyslexia experience challenges in reading, conceptual 
understanding and an uncertainty regarding participation in discussions in the subject of social 
studies. Furthermore, it shows that dyslexics experience anxiety and inferior self-confidence to 
participate in some areas of the social studies. This results in a lesser degree of democratic 
capacity. 
 
Key Words: dyslexia, experiences, democratic capacity, social studies, upper secondary school,  
Sökord: dyslexi, upplevelser, demokratisk kapacitet, samhällskunskap, gymnasieskolan  
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1. Inledning  
Skriftspråket har en central plats i vårt samhälle. Samhällsutvecklingen, inte minst teknikens 

utveckling, ställer i vissa avseenden också allt högre krav på att människor behärskar det 

skriftliga språket. Det innebär något mer än att hjälpligt kunna läsa och skriva. Vi rör oss mot 

ett allt mer informationsrikt samhälle, där de flesta människor ständigt översköljs av ny 

information, både i skolan, på arbetsplatsen och på sin fritid. Mycket av denna information 

kommer i skriftlig form.  Det ställer stora krav på läsförmågan att kunna hitta, tolka, värdera 

och analysera information. Den som dessutom vill kommunicera eller producera information, 

måste också behärska skrivandet. Stora krav ställs därför på skolan, krav som skolan inte alltid 

verkar klara av att leva upp till.1  

 

Begreppet dyslexi förknippas ofta med svårigheter att läsa och skriva. Dyslexi är även ett 

begrepp som ofta förknippas med ämnen som svenska och engelska, av egen erfarenhet vet jag 

att det ofta glöms bort att dyslexin också påverkar andra ämnen. Elever i den svenska 

gymnasieskolan läser även samhällskunskap. I ämnet samhällskunskap ryms det många 

begrepp, såväl svåra och långa texter. Samhällskunskapsämnet innehåller även aktivt 

deltagande som skall främja diskussion och reflektion såväl muntligt som skriftligt. Att då som 

dyslektiker på samma villkor som sina klasskamrater aktivt kunna delta i 

samhällskunskapsundervisningen kan skapa hinder. Att läsa en text som dyslektiker är inte 

samma sak som för en normalläsare. Dyslektikern kan behöva läsa texten flera gånger för att 

förstå innehållet, att det sedan finns nya ord eller begrepp i texten gör inte texten lättare. Med 

dessa hinder som dyslektikern står inför ska de även fostras till aktiva demokratiska 

medborgare. Men om läsning, skrivning och begreppsförståelse är ett hinder, hur ska då eleven 

med dyslexi på samma villkor fostras till aktiva medborgare?  

 

En stor utmaning för personer med funktionshindret dyslexi blir således att hänga med i det 

framväxande informationssamhälle. Läsningen är ofta länken mellan samhällsinformation och 

individen. Om läsningen är sviktande finns det utmaningar att tolka och inhämta information 

från dagens informationssamhälle. Vidare har skolan som uppdrag att fostra alla elever till 

aktiva medborgare. Med tidigare resonemang blir det intressant att studera hur personer med 

dyslexi hanterar sitt funktionshinder och hur denna problematik tar sig uttryck i ämnet 

samhällskunskap. Det står skrivet i skolans läroplan för gymnasieskolan under ämnets syfte att 

                                                 
1Annika Agélii Genlott & Åke Grönlund ”Improving literacy skills through learning reading by writing: The 
iWTR method presented and tested”, Computers & Education, vol. 67 (2013) s. 1. 
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eleven ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor, men 

även en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Läraren ska även i sin 

undervisning ge möjlighet för eleven att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Utbildningen lyder under olika lagar och förordningar som lärare och pedagoger 

måste förhålla sig till, det står skrivet i skollagen att personer med funktionshinder ska ges 

samma möjlighet till kunskapsutveckling: 

 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 

de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås 

ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (2018:749). 2 

 

Vidare beskrivs det under ämnets syfte om att ett komplext samhälle med stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningsätt och att eleven 

ska ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det skall även finnas en förmåga att kunna söka, 

strukturera och värdera information från olika typer av källor samt medier för att kunna dra 

slutsatser utifrån dess information. 3 

 

Dock ska det tas i beaktande att elever med dessa svårigheter har en rad olika hjälpmedel till 

sitt förfogande, som kan vägleda och hjälpa dem i sin utveckling i sitt lärande. Det kan bland 

annat vara talsyntes, ljudböcker, digitala föreläsningar. Trots detta står dyslektikern inför många 

utmaningar. Att ha dyslexi kan för många innebära ett sämre självförtroende. Att ständigt halka 

efter i exempelvis läsning skapar frustration. Omgivningen kan uppfatta en dyslektiker som lat 

och lite ”dum”. Elever som har dyslexi möter särskilda utmaningar, både i skolan och i 

samhället.  Mycket av informationen i dagens skola och samhälle kommer i skriftlig form och 

för att kunna delta i skolan och i samhället är det därför nödvändigt att behärska skriftspråket 

fullt ut.  
 
 

                                                 
2 SFS 2010:800 kapitel 3 §3. 
3 Läroplan, Examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s 143. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever med dyslexi upplever 

samhällskunskapsundervisningen och sina möjligheter till aktivt deltagande i samhället. 

Studien utgår ifrån tre forskningsfrågor:  

- Hur upplever eleverna sina svårigheter i skola, vardagsliv och samhälle? 

- Vilka erfarenheter har eleverna av samhällskunskapsundervisningen? 

- I vilken mån uppger eleverna att deras möjlighet till aktivt deltagande i samhället - 

deras demokratiska kapacitet – påverkas av dyslexin?  
 
 

1.2 Disposition 
 
I kapitel två presenteras forskning som ligger till grund för studien. Den första delen presenterar 

och tar upp dyslexi och lärande. Den andra delen redogör för samhällskunskapsämnet. Kapitel 

två avslutas med en integrerad redogörelse mellan första delen och andra delen, dessa 

sammanfattas och länkas samman med begreppet demokratisk kapacitet som kommer fungera 

som analysredskap senare i uppsatsen. Kapitel tre består av ett metodkapitel, där urval, 

urvalskriterier, tillvägagångsätt, och analysmetod ingår. Kapitel fyra presenterar resultatet i 

form av tematiseringar av intervjupersonernas svar. I kapitel fem analyseras resultatet med 

utgångspunkt från tidigare forskning och demokratisk kapacitet. Uppsatsen avslutas sedan i 

kapitel sex med slutsatser och en avslutande diskussion. 
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2. Tidigare forskning  
 
Den första delen av den tidigare forskningen redogör för forskning som behandlar tidigare 

studier som visar vad som ligger till grund för funktionshindret dyslexi. Vidare kommer 

bakomliggande faktorer från tidigare studier som förklarar hur dyslektiker upplever sitt hinder. 

I andra delen av kapitlet berörs forskning om samhällskunskapsämnet, där presenteras 

samhällskunskapsämnets uppdrag samt hur vi kan förstå skapandet av demokratisk 

medborgare. I denna sista del av tidigare forskning presenteras dyslexi och begreppet 

demokratisk kapacitet som sammanfattar hindret som kan uppstå för dyslektikern i fostran till 

demokratisk medborgare.  

2.1 Dyslexi och lärande  

2.1.1 Funktionsnedsättningen dyslexi  
 
Dyslexi är ett svårdefinierat begrepp. Olika discipliner och forskningsinstanser betraktar 

dyslexi på delvis olika sätt och det saknas en entydig definition. De flesta är dock överens om 

att dyslexi är en funktionsnedsättning som framförallt karaktäriseras av problem med den 

fonologiska medvetenheten. Det innebär svårigheter för dyslektikern och detta påverkar läsning 

och ordavkodning. Det leder till att läsningen blir stakig och hackig och det blir inte ett flyt i 

läsningen eftersom dyslektikern måste stanna upp och avkoda manuellt. Detta till skillnad från 

personer utan dyslexi som avkodar automatiskt. Den fonologiska medvetenheten är avgörande 

för att människor ska kunna kartlägga bokstäver i ljud. Fonologin handlar grundläggande om 

språks och ords ljudsammansättningar och segment. 4 

 
Torleiv Høien, och Ingvar Lundberg, poängterar att talet är biologiskt förvärvat för oss 

människor och det går att likna vid att lära sig krypa eller gå. Dock är det inte lika naturligt för 

oss människor att lära oss att läsa eller skriva, utan det kan liknas med att programmera en dator 

eller spela schack. Vokaler och konsonanter är grundstenar i fonologins grunder för ett barn när 

det ska lära sig att läsa. Dyslektiker står inför svårigheter med den fonetiska medvetenhet, som 

kan förklaras som förmågan att dela in ord i de fonem som utgör ordet. Fonologin utgör med 

andra ord språkets ljud. 5 Vidare framhäver forskarna vilka fonologiska svårigheter en 

                                                 
4 Ingesson, S. Gunnel, Growing up with dyslexia: cognitive and psychosocial impact, and salutogenic factors, 
Department of Psychology, (2007), s. 16-17.  
5 Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar, Dyslexi: från teori till praktik, Stockholm, Natur & Kultur, 2013, s. 317.  
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dyslektiker kan stå inför. Vanliga svårigheter kan vara läsa och skriva nonsensord, upprepa 

nonsensord, långsamt taltempo, ibland med mindre distinkt uttal och förväxling av språkljud. 6 

 

Alla dyslektiker har inte samma svårigheter eller problematik. Många klarar sig bra i livet trots 

sina svårigheter. Det finns även personer med dyslexi som kan uppvisa goda akademiska 

prestationer. För att ge en klarare förståelse av en dyslektikers svårigheter kommer en 

redogörelse av tal och skrift att göras. Även om skrift och tal är nära besläktade med varandra 

så skiljer de sig åt. För att lära sig tal räcker det för personen att befinna sig på den plats där 

språket används. Dyslexi är inget som växer bort med tiden, personer med funktionshindret kan 

däremot bli bättre på att hantera sina svårigheter.7 Vidare definierar forskarna förenklat att 

begreppet dyslexi, innehåller en störning av kodning av skriftspråket, förorsakad av en svaghet 

i det fonologiska systemet.8  

Läsande 
 
Läsning är för många barn som precis ska lära sig läsa ofta en lustfylld process. Många barn 

kan redan läsa och skriva innan de börjar skolan medan det för andra tar längre tid. Dock finns 

det barn som snabbt halkar efter med läsutvecklingen då de har problem med att ”knäcka 

läskoden”. Dyslexi handlar som tidigare nämnts om svårigheter med att automatisk 

ordavkodning alltså avkoda en skriven text. Forskarna skiljer på dyslexi och allmän 

begåvningsnedsättning. 9 

 

En av dyslektikerns utmaningar är att förstå det som personen läser. Ordavkodningen är mer 

energikrävande för dyslektikern med tanke på att den måste göras manuellt. Detta resulterar i 

att det går åt mer energi och tar längre tid för dyslektiker att läsa. Vidare resulterar den extra 

ansträngningen i att tolkningsarbetet inte får tillräcklig plats. I många fall hjälper det med att en 

dyslektiker får höra på en text och få den uppläst. Dock finns det även fall där det inte räcker 

för dyslektikern att få sin text uppläst. Ett misslyckande med läsningen kan skada dyslektikerns 

självbild. Således tenderar ofta dyslektiker att ge upp, tappar modet och blir passiva. Vanligtvis 

undviker en dyslektiker att spontanläsa frivilligt och känner varken lust eller glädje till det. 10 

                                                 
6 Høien, & Lundberg, (2013), s. 95.   
7 Høien, & Lundberg, (2013), s. 20-21. 
8 Høien & Lundberg, (2013), s. 22.  
9 Wengelin, Åsa & Nilholm, Claes, Att ha eller sakna verktyg: om möjligheter och svårigheter att läsa och 
skriva, Lund, Studentlitteratur, 2013, s. 89.  
10 Høien & Lundberg, (2013), s. 113f.  
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Begreppsförståelse  
 
Förutsättningarna för att kunna förstå och läsa en text är en god begreppsförståelse. En läsare 

som har svårigheter med läsning har sämre ordförråd än en normalläsare. Två skäl till varför 

det är så här brukar framhållas. Det första är att läsningen spelar en stor och viktig roll för 

utvecklingen av ett ordförråd. Den som läser möter mer långfrekventa ord än vad som 

förekommer i ett Tv-program. Det vill säga ord som är längre och svårstavade. Således bygger 

den som läser ett mycket bredare ordförråd, vilket i sin tur främjar läsfärdigheterna. 11 Begrepp 

kan bli särskilt svåra för dyslektiker att ta till sig om de aldrig har stött på det tidigare. När 

eleven med dyslexi ska skriva om ett begrepps innebörd kan det leda till att missförstånd 

uppkommer, eftersom hen kan ha uppfattat begreppet korrekt men förklaringen blir en annan. 

Det tar även längre tid för dyslektiker att ta sig igenom stora mängder text med tanke på att 

avkodningen inte sker automatiskt.  

Ofta diskuteras dyslektikers problem i relation till språkundervisningen12 men ämnet 

samhällskunskap innefattar också mycket text och abstrakta begrepp.  

Stavning 
 
Personer med dyslexi kan lida mycket av att de stavar fel. Stavning och läsning är nära 

sammanbundna, de interagerar med varandra i den språkliga utvecklingen. I dagens 

digitaliserade samhälle finns det datorprogram och datateknik som kan underlätta 

rättstavningen för en dyslektiker. Exempelvis finns det program där en person kan tala in orden 

och få dem nedskrivna, alltså tal till text. Skrift är dock mycket mer än bara teknik som kan 

hjälpa. Grammatik och ordval är annorlunda. Vårt skriftspråk är ett tankeredskap, när ett ord 

eller orden är nedskrivna skapar vi förutsättningar för meningens uppbyggnad, denna process 

sker i samband med att vi skriver. Att stava förbättrar även vår inlärning av nya ord och breddar 

vår vokabulär, dels i innehåll men även i uttal. Även om datorprogram kan hjälpa till med 

rättstavningen, behöver ändå personer med skrivsvårigheter vara någorlunda medvetna om hur 

ord stavas för att programmet ska identifiera rätt ord. Här står dyslektikern inför stora 

utmaningar och den behöver all stöttning och hjälp den kan få vad det gäller att bygga ett 

ordförråd. För personen med skrivsvårigheter kan skrivning vara en stor ansträngning. Det går 

långsamt, och den måste hela tiden tänka på hur ord stavas och formuleras. Därför tappar 

personen ofta tempo och glömmer sin tanke om vad den vill uttrycka, eftersom den mentala 

                                                 
11 Høien & Lundberg, (2013), s. 115.  
12 G. Andreou* & J. Baseki, ”Phonological and Spelling Mistakes among Dyslexic and Non-Dyslexic Children 
Learning Two Different Languages: Greek vs English”, Scientific research, Vol.3, No.8, (2012), 595ff 
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energin går åt till hantverket i skrivandet. En god stavare har inte denna belastning vid 

skrivning. 13  

 

Georgia Andreou och Julie Baseki, forskare inom disciplinen specialutbildning, redogör för att 

en dyslektiker i regel lär sig läsa med rimlig framgång medan stavningen ofta stagnerar. I en 

studie undersöker de stavfel och fonologiska misstag hos personer med och utan dyslexi i åldern 

12-14 år genom att titta på deltagarnas tester i grekiska (primärspråk) och engelska 

(sekundärspråk). Studien genomfördes med en kontrollgrupp, som representerades av icke -

dyslektiker. Resultatet visar att dyslektiker tendera att stava ord som det låter. Något forskarna 

kallar för ”spelling by ear”. När en dyslektiker stavar som det låter kan det uppstå märkliga 

stavningar och felstavningar som kan leda till missförstånd vid uppgifter och prov. 14 

2.1.2 Språk och lärande 
 
Flera forskare framhåller att språket är centralt för lärandet. Säljö pekar t.ex. på att både tal och 

skriftspråk är centrala. Han framhåller språkets betydelse för hur vi lär oss läsa. Vi måste lära 

oss hur ord och meningar som typiskt skriftspråkliga enheter fungerar och hur de ser ut, och 

hur skriftspråk och tal hänger samman. Detta är komplicerat. Läsning och speciellt skrivande 

förutsätter förmåga att urskilja olika språkliga mönster. Samhället är i ständig rörelse och 

kraven för språket har höjts drastiskt de senaste åren. I och med att större krav ställs på språket 

och språkbehärskning ställs dyslektiker inför större utmaningar än tidigare.15 

 
Vi människor tillägnar oss kunskaper och färdigheter genom erfarenheter i den kontext vi 

befinner oss i.16 Det sociokulturella perspektivet har sin grundtanke i lärande och språk. Tanken 

bakom det sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande handlar i grunden om hur 

människan kan utveckla kunskaper och förmågor genom interaktion. Inom det sociokulturella 

perspektivet sker lärandet i samspelet med andra, direkt eller indirekt. Inom ramen för skolan 

kan våra handlingar växa fram och återskapar en viss social praktik, vilket gör att det är detta 

som gör oss människor till kulturvarelser och inte förprogrammerade robotar. 17 Alltså hur vi 

människor lär oss läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem och så vidare. Det vill 

                                                 
13 Torleiv & Lundberg, (2013) s. 115 
14 G. Andreou* & J. Baseki, ”Phonological and Spelling Mistakes among Dyslexic and Non-Dyslexic Children 
Learning Two Different Languages: Greek vs English”, Scientific research, Vol.3, No.8, (2012), 595ff.  
15 Säljö, Roger, Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer, Malmö, Gleerup, 2016, s. 179.  
16  Säljö, Roger, ”Den lärande människan - teoretiska traditioner” i Ulf p. Lundgren, Roger Säljö och Caroline 
Liber (red), Lärande skola bildning. Stockholm, Natur & Kultur, 2017, S. 203. 
17 Säljö, (2016), s.104.  
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säga hur vi människor kan ta till oss kunskap. Genom att förstå och tala måste vi människor på 

något vis kommunicera och tolka verkligheten, där vi sedan använder dessa resurser för att 

kunna förstå och kommunicera i framtida situationer. 18  

 

Det finns flera bra hjälpmedel för en elev med dyslexi, ett av dess hjälpmedel är inspelad text 

som innebär att den skrivna texten i ett läromedel är inspelad med mänskligt tal eller talsyntes. 

Detta hjälpmedel möjliggör för eleven att kunna lyssna på texten eller boken, elever kan då 

lyssna och följa med i texten samtidigt. 19  

2.1.3 Elevers erfarenheter av dyslexi  
 
Att ha dyslexi innebär således flera utmaningar för skolgången. Cecilia Nielsen lyfter hur viktigt 

det är att behärska språket. I dagens samhälle ses läskunnigheten som en mänsklig rättighet och 

blir en nödvändig kunskap för alla människor, både som ett lärande verktyg inom utbildning 

men och som en naturlig del av den dagliga rutinen på ett arbete. Ett aktivt deltagande i 

samhället förutsätter i hög grad läskunnighet, exempelvis för att hålla sig informerade och 

kunna delta i och påverka politiken. Men vi läser och skriver även för vårt eget nöje. Betydelsen 

av självförtroende kring läsningen är mycket viktig för dyslektiker. 20  

 

I en forskningsöversikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, framkommer 

exempelvis att dyslektiker riskerar att utveckla en lägre självkänsla och en högre grad av 

ängslan i förhållande till andra barn. De beskriver hur elever med allvarliga läs- och 

skrivsvårigheter, speciellt de som inte fått dyslexidiagnos, löper större risk senare i livet för att 

leva med låg självkänsla och ängslan.21 En annan studie visar att det finns ett samband mellan 

psykisk ohälsa, stress och misslyckanden. Eleverna med dyslexi kan jämföra sig med andra 

kamrater i klassen vilket kan skapa prestationsångest hos elever med dyslexi, om eleverna 

dagligen möter sitt handikapp och inte får stöttning eller någon hjälp av omgivningen i skolan.22  

 

                                                 
18 Säljö, (2016), s.106. 
19 Spsm, [Website], 2018, https://www.spsm.se/for-laromedelsproducenter/producera-tillgangliga-
laromedel/egenskaper-och-funktioner-som-okar-tillgangligheten/inspelad-text/ (2019-01-12) 
20 Cecilia Nielsen ” The Most Important Thing: Students with Reading and Writing Difficulties Talk About their 
Experiences of Teachers' Treatment and Guidance”, Scandinavian Journal of Educational Researc, vol 55, No. 5, 
(2011), s. 551f.  
21 SBU. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 225. ISBN 978-91-85413-66-9. s. 
131.  
22 Fouganthine, Anna, ”Dyslexi genom livet. Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter” 
Doktorsavhandling, Stockholm: Stockholms universitet, 2012,  s. 247f.  
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I Nielsens studie framkommer att elever med dyslexi jämför sig med sina klasskamrater som 

de vet läser mycket snabbare och det blir en tävling om vem som läser snabbast. Vidare 

uppmärksammas att läraren är en viktig del i undervisningen för att eleverna ska finna intresse 

i läsningen. Eleverna uttrycker hur viktigt det är att läraren förstår deras svårigheter. 23 

 

Barn som ska lära sig att läsa ser ofta positivt på det. Elever med dyslexi känner dock ofta en 

uppgivenhet, frustation och blir ledsna. Lärare kan undra vad de gör för fel och föräldrarna 

ifrågasätter sig själva och känner skuld och ilska. Tyvärr medför det att barn med dyslexi 

undviker läsning. De barn som lyckas med läsningen läser mer och får ett större ordförråd och 

en bättre läsförståelse vilket i sin tur gör att avkodningsförmågan utvecklas och att ett allt större 

avstånd skapas i förhållande till barn med läs- och skrivsvårigheter. 24 

 
Gunnel S. Ingelsson beskriver i sin avhandling hur personer med dyslexi upplever sin uppväxt 

med dyslexi, samt hur de har påverkats psykologiskt och kognitivt under skolgången. 25 

Resultatet i studien pekar på att dyslektiker lär sig att hantera sina problem bättre och använda 

sig av andra kognitiva processer för att tillägna sig information och kunskap. Det kan handla 

om andra inlärningsprocesser än läsning, exempelvis auditiva eller visuella sådana. Detta menar 

Ingelsson kan bero på att dyslektiker ”halkar efter” med läsning och skrivning under tiden i 

skolan. Vidare beskrev många dyslektiker i en annan delstudie att de första 6 skolåren var 

jobbiga att ta sig igenom. 26 

 

Vidare framkom ett samband mellan dyslektiker och psykisk ohälsa. Deltagarna upplevde sina 

första skolår som de tuffaste. Detta kan bero på att personerna förlikar sig med sin dyslexi och 

lär sig hantera det. 27 Tre kategorier urskildes från deltagarna, ”kämparna”, ”obekymrade” och 

de ”uppgivna”. De två förstnämnda grupperna kunde urskilja flera positiva sätt att hantera sin 

dyslexi. Det handlade generellt om stöd från vänner och familj, samt personens egen drivkraft. 

Den sistnämnda gruppen saknade stöd hemifrån och var ofta mobbade i skolan för sitt 

funktionshinder. 28 

                                                 
23 Nielsen, (2011), s. 259ff.  
24 Fouganthine, (2012). s. 248.  
25 Ingesson, S. Gunnel, Growing up with dyslexia: cognitive and psychosocial impact, and salutogenic factors, 
Department of Psychology, (2007), s. 10.  
26 Ingesson, (2007), s.10. 
27 Ingesson, (2007), s. 45. 
28 Ingesson, (2007), s. 10. 
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2.1.4 Stöd och hjälp i skolan. 
 
Stacey Blackmans undersöker gymnasielever som har funktionshindret dyslexi. I 

undersökningen utgår hon från ett socialkonstruktivistiskt synsätt för att studeras deras 

lärandestrategier.29 I studien kritiserar Blackmans tidigare forskare som menar att elever med 

bland annat dyslexi måste få radikalt andra undervisningsmetoder än ”vanliga elever”. I 

Blackmans studie framkommer även att eleverna föredrog demonstrationer, drama och rollspel 

som lärandestrategier. 30  

 

Viktigt att tänka på är att alla dyslektiker inte har samma behov och att de har olika svårigheter. 

Därför måste man anpassa undervisningen till elevens speciella behov. Det finns en komplexitet 

hos varje dyslektikers behov och en blandning av hjälpteknik behövs ofta för att stötta dessa 

elever. 31  

Skolans anpassningar 
 
I dagens skola och utbildning står lärare inför många utmaningar, de ska bland annat utforma 

sin undervisning med hänsyn till alla elevers olika behov. Extra anpassning är ett relativt nytt 

begrepp i skolan som infördes 2014 i skollagen. Innebörden av extra anpassningar kan vara 

bland annat extra tydliga instruktioner, muntliga prov, särskilda läromedel eller utrustning eller 

enskilda specialpedagogiska insatser. Således sätts denna extra anpassning in inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. Om eleven inte utvecklas mot kunskapskraven i ämnet ska stöd 

ges i form av extra anpassningar. 32 Att inte peka ut elever med anpassning kan vara viktigt. En 

ordinarie undervisning med hög kvalité ska kunna ta hänsyn till elever på ett icke-utpekande 

sätt.33  

2.2  Samhällskunskapsämnet  

2.2.1 Ett ämne med dubbla uppdrag  
 
Lgy11 har inneburit ett ökat kunskapsfokus och något nedtonat demokratiskt uppdrag.  

                                                 
29 Stacey Blackman, ” Using pupil perspective research to inform teacher pedagogy: what Caribbean pupils with 
dyslexia say about teaching and learning”, Journal of Research in Special Educational Needs, Vol. 11 · No. 3, 
(2011), s. 178. 
30 Blackman, (2011) s. 174f.  
31 Maria Björklund, ” Dyslexic Students: Success Factors for Support in a Learning Environment”, The Journal 
of Academic Librarianship, Vol. 37, No. 5, (2011), s. 424 
32 Karlsson, Linus, ”Anpassningarnas dilemman Samhällskunskapslärares syn på extra anpassning”, i Florin 
Sädbom, Rebecka, Gustafsson, Mikael & Larsson, Hans Albin (red.), Framåt uppåt :samhällsdidaktiska 
utmaningar, 2017, s. 100-101. 
33 Karlsson, (2017), s. 103.  
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Samhällskunskapen handlar dock inte bara om att reproducera teoretisk kunskap utan det 

innefattar även att uppmärksamma demokrati som levnadssätt. Skolan ska vara en demokratisk 

plats där lärarna ska arbeta utifrån demokratiska arbetssätt. Sandahl framhåller att eleverna 

måste få möta flera demokratibilder annars kan det leda till en reproducerande demokratisyn 

som blir präglad av fakta och beskrivningar. 34  

Ämnets kunskapsdimension  
 

Samhällskunskapsämnet är ett ämne som till sin karaktär är tvärvetenskapligt. Basen är inom 

statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och även inom andra samhällsvetenskapliga samt 

humanistiska discipliner. Genom begrepp, modeller, teorier och metoder från dessa discipliner 

kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Syftet med undervisningen i 

samhällskunskap är att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors 

livsvillkor i olika samhällsfrågor. Vidare står det skrivet att politiska, sociala och ekonomiska 

band länkar samman människor i olika samhällen världen över. Eleverna ska även ges möjlighet 

till att utveckla kunskaper om frågor som bland annat berör makt, demokrati, jämställdhet och 

de mänskliga rättigheterna, Särskilt rättigheter som berör barn och ungdomars i enlighet med 

Barnkonventionen. Samhällskunskapsämnet ska bidra till att skapa förutsättningar för ett aktiv 

deltagande i samhällslivet. Dagens komplexa samhälle med snabb förändringstakt och stort 

informationsflöde kräver ett kritiskt förhållningsätt och därför ska eleverna ges en möjlighet att 

utveckla ett sådant. Vidare ska eleverna ges möjlighet till att kunna söka, strukturera, värdera 

information från olika källor för att sedan kunna dra slutsatser utifrån dess information, uttrycka 

kunskaper muntligt som skriftligt med modern informationsteknik. 35 I det centrala innehållet 

för samhällskunskapsämnet står det hur eleverna ska tilldelas kunskaper om demokrati och 

politiska system. Medborgarens möjligheter att kunna påverka politiskt och beslutfattande på 

olika nivåer. 36 

 

Sandahl visar att samhällskunskapslärare använder sig av många begrepp och teorier i 

undervisningen. Det gör begreppsförståelse viktigt. Samhällskunskapsämnet kan därför vara ett 

svårnavigerat ämne. Ämnet kan delas in i fyra fält enligt Sandahl och i samtliga fält har begrepp 

                                                 
34 Sandahl, Johan, ”Att ta sig an världen: lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet”, 
Licentiatavhandling, Karlstad: Karlstad Universitet, 2011, s. 16-17.  
35 Läroplan, Examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s 143.  
36 Läroplan, Examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s 150.  
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en viktig funktion. Det handlar om samhällsvetenskaplig kunskap, aktualitetskunskap, 

demokratikunskap och elevens vardagsvetande.37 

 

Skolan är en plats som ska stimulera ett vardagsvetande som beskrivs som ett ”spontant 

tänkande”, kopplat till elevens förförståelse och förståelse om samhället. Vidare innehåller 

ämnet samhällskunskap, samhällsvetenskaplig kunskap, som innebär en slags vetenskaplig 

förståelse med begreppsförståelse, där begrepp ger eleverna hjälp att organisera och ”hänga 

upp” sina kunskaper. Genom denna form av tänkande ges eleverna en chans att i sitt tänkande 

kunna erövra och utveckla nya kvaliteter. Aktualiteter diskuteras i samhällskunskapen och berör 

det som är aktuellt i samhället, exempelvis nyheter, media och debatter. Demokratikunskaper 

rör exempelvis demokratiska skyldigheter och normer. Dessa delar bildar tillsammans en 

samhällskunskapsdiskurs. Lärare väljer dock att undervisa och kombinera de olika delarna på 

olika sätt. Ambitionen är ändå alltid att eleverna ska nå kunskaper och skapa sin egen 

samhällsuppfattning. Den kan leda till att de själva kan analysera och reflektera utifrån det som 

behandlas i undervisningen. 38  

 

Att begreppsförståelse är centralt för samhällskunskapsämnet framkommer också i en 

undersökning baserad på den internationella studien International Civic and Citizenship 

Education Study 39 I en kvalitativ fördjupningsstudie kring några av de frågor som var ”svårast” 

för svenska elever visade det sig att begreppsförståelse var en central utmaning för vissa. I vissa 

fall gav forskaren synonymer till begrepp som upplevdes svåra vilket gjorde att vissa elever 

förstod frågan och dess innebörd. Vidare ger forskaren exempel på vad eleverna svarat när de 

diskuterat frågan i intervjuerna. Eleverna kunde få svårt att förstå frågan eftersom de inte alltid 

förstod olika begrepp i frågan. Begrepp som gav upphov till osäkerhet var exempelvis 

korruption. 40 Det resulterade i att själva kontexten som frågan behandlar missförstods på grund 

av misstolkning av ett enskilt begrepp i frågan. Studien visar också att läsförmåga hade stor 

betydelse för hur väl eleverna klarade kunskapsfrågorna. Det framkom i undersökningen att 

elever som verkade ha svårigheter med läsförståelse eller läste långsamt hade problem med 

särskilt de mest läskrävande frågorna. 

                                                 
37 Sandahl, (2011), s. 17. 
38 Sandahl, (2011), s. 23-24. 
39 ICCS är ett jämförande forskningsprogram som undersöker hur ungdomar är redo för sina roller som 
medborgare i samhället. I rapporterna undersöker man medvetenhet, medborgarkunskaper samt attityder och 
engagemang.  
40 Arensmeier, Cecilia, Medborgarkunskaper i sikte: nordisk jämförelse och fördjupad analys av svenska elevers 
svårigheter i ICCS 2009, Skolverket, Stockholm, 2012, s. 72-73.  
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Läsförmåga och språkförståelse är således viktiga aspekter i lärande inom samhällsområdet. En 

medborgare som inte förstår vad han eller hon har läst får svårigheter med att orientera sig i 

samhället och i att kunna påverka det. Att ha en god förståelse och förmåga till skriftspråkets 

användning är också viktigt för medborgarskapet. God läsförståelse, läsförmåga och rikt 

ordförråd kommer gynna såväl möjligheten att text förstå nyhetsrapportering som förmågan att 

kunna agera för att påverka. 41  

Demokratisk kapacitet 
 
Den ena sidan av samhällskunskapsämnets uppdrag handlar om det faktiska kunnandet som 

ämnet ska förmedla. En annan del av ämnet handlar om demokrati och hur elever kan fostras 

till aktiva demokratiska medborgare. Denna demokratiska dimension av ämnet kan 

sammanfattas som ett uppdrag som i hög grad handlar om att se till att eleverna får med sig 

delarna av det demokratiska uppdrag som samhällskunskapsämnet syftar till att ge, förmågor 

och värderingar relaterade till demokrati.   

 

Tina Ekmans statsvetenskapliga avhandling rör elevers demokratiska kompetens. Här 

uppmärksammas också kunskaper, politisk självtilltro och deltagandeberedskap. Ekman 

belyser särskilt hur självförtroendet är en viktig aspekt för individers delaktighet som aktiva 

samhällsmedborgare.42 Ekman beskriver vikten av att politiskt självförtroende kan motiveras 

både på policygrunder och av teoretiska skäl. Läroplanen ger skolan uppdraget att fostra och 

stärka elevers självförtroende, vid sidan av vilja och förmåga att lära. Den teoretiska grunden 

härstammar från 1950-talet och framhåller politiskt självförtroende som en förutsättning för 

politiskt deltagande.43   

 

I en amerikansk studie av Civic education definieras demokratisk kapacitet som en kombination 

av politisk kunskap, tilltro till det politiska systemet och den egna förmågan, samt beredskap 

att rösta. Allison M. Martens och Jason Gainous undersöker hur lärare med olika pedagogiska 

tillvägagångsätt kan fostra elever till samhällsmedborgare genom att förbereda eleverna för ett 

ansvarsfullt deltagande och demokratiskt medborgarskap. Centralt för studien är begreppet 

political efficacy. Detta begrepp kan delas in i två subkategorier, internal- och external efficacy. 

                                                 
41 Arensmeier, (2012), s.113.  
42 Ekman, Tiina, ”Demokratisk kompetens: om gymnasiet som demokratiskola, Statsvetenskapliga 
institutionen”, Göteborg: Göteborgs universitet, Diss. 2007, s. 74. 
43 Ekman, 2007, s. 83. 
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Internal efficacy behandlar huruvida en person känner att deras kunskap kan ha effekt på det 

politiska systemet. External efficacy handlar om hur det styrande organet (regeringen) upplevs 

mottaglig för påverkan. Fyra olika pedagogiska tillvägagångsätt beskrivs i studiens resultat, en 

traditionell undervisning, aktivt lärande, videoundervisning och fokus på ett öppet 

klassrumsklimat. Det sistnämnda tillvägagångsättet, kombinerat med en kombination av de 

andra visa sig vara mest fruktbart för att bidra till den demokratiska kapaciteten. 44  

 

Begreppet demokratisk kapacitet används i uppsatsen för att diskutera de särskilda utmaningar 

som elever med dyslexi kan möta i ämnet samhällskunskap. Demokratisk kapacitet förstås som 

kunskaper om samhället, samt tilltro till den egna förmågan att delta aktivt i det demokratiska 

samhället. 

2.3 Dyslexi och Demokratisk kapacitet 
Dyslexi är, som framgått, framförallt svårigheter med den fonologiska medvetenheten som 

innebär en nedsättning i vissa språkliga funktioner, där fonologin avser språkets ljudmässiga 

form. Fonologin är därför viktig för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. 

Den vanligaste svårigheten hos en dyslektiker är att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 

läsning av en text. Att ha dyslexi innebär utmaningar för lärandet, i synnerhet sådan som är 

textbaserat. Studier visar också att tilltron till den egna förmågan kan vara ett problem för 

dyslektiker och att misstron kan bidra till att dyslektiker utvecklar en sämre självkänsla än 

personer som inte har funktionshindret. Detta kan i sin tur leda till psykisk ohälsa. Det finns 

dock mycket som skolan kan göra för att främja elever med dyslexi, skolan har också en 

skyldighet att hjälpa dessa elever. Där de bland annat kan ge digitala verktyg som kan hjälpa 

dem i sitt lärande, bland annat genom inläsning av textmassor, ljudböcker, 

rättstavningsprogram m.m. 

 

Samhällskunskapsämnet är på flera sätt textbaserat och begrepp har en central roll i ämnet. 

Begreppsförståelse och läskapaciteten ryms således inom samhällskunskaper, där studier visar 

att elever med sämre begreppsförståelse eller uppfattning av begreppen kommer klara sig sämre 

i den demokratiska processen och delaktigheten i samhället. Med en god ordförståelse och 

läsförmåga skapas större förutsättningar för medborgarens delaktighet i samhället. 

Läskapaciteten är en central del för att klara sig som samhällsmedborgare. I dagens 

                                                 
44 Martens, Allison M., and Jason Gainous. "Civic Education and Democratic Capacity: How Do Teachers Teach 
and What Works?" Social Science Quarterly 94, 2013, no. 4, s. 956- 958.  
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informationssamhälle. En sämre läskapacitet resulterar i att man inte kan ta in den information 

som behövs för att kunna göra välavvägda demokratiska beslut.  
 

Utöver kunskaper har ämnet också en framträdande medborgarskapande uppgift i hur elever 

ges möjlighet till att som styrdokumentet framhäver ”fostras till demokratiska medborgare”.  

En framträdande dimension i detta uppdrag är att stärka elevernas politiska själtilltro. Med en 

god tilltro till elevens egna kunskaper, i synnerlighet det politiska visar forskare hur möjligheten 

att agera som fullvärdig medborgare i samhället ökar. Politisk självtilltro blir även en central 

dimension för att kunna delat aktivt i demokratin. Således handlar det om att elevens tilltro till 

sina egna kunskaper inom samhällskunskapen. Det handlar om självsäkerhet i det området som 

diskuteras inom samhällskunskapsämnet.  

 

I den här uppsatsen undersöks hur elever med dyslexi upplever och hanterar undervisningen i 

samhällskunskap samt om eller till vilken grad dyslektiker får möjlighet att delta i samhället 

utifrån demokratiska principer och uppdrag. Tidigare nämnda utmaningarna som elever med 

dyslexi står inför har potentiellt stor betydelse för samhällskunskapsämnet; inte minst eftersom 

ämnet kräver god läsförmåga, bygger mycket på begreppsförståelse och ska skapa grund för en 

god politisk självtillit. Således blir demokratisk kapacitet ett överordnat begrepp som bygger 

på begreppsförståelse, läskapacitet och politisk självtilltro för ett aktivt deltagande i 

demokratin. Begreppet demokratisk kapacitet ska fungera som ett verktyg att analysera 

dyslektikers förutsättningar till att som styrdokumentet fastslår, att fostras till demokratiska 

medborgare i relation till vilka utmaningar som kommer med dyslexi.   
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3. Metod och material  
 
Till föreliggande studie måste metodologiska avväganden göras. Denna studie syftar till att 

undersöka dyslektikers upplevelse kring samhällskunskapsundervisningen och möjligheten till 

aktivt deltagande utifrån demokratiska värderingar. För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar kommer en kvalitativ intervjustudie göras. Inom ramen för kvalitativ 

forskningsmetod brukar kvalitativa forskningsansatser byggas snarare på ord och fördjupning 

än på kvantitativ data.45 

3.1 Metodval  
 
För att undersöka fenomen och situationer passar den valda kvalitativa intervjustudien, 

eftersom kvalitativa intervjustudier ger en fördjupad insikt i ett fenomen. 46  

Kvalitativa intervjuer kan göras på olika sätt, det går att dela in frågorna i teman och variera 

med fasta och öppna frågor. Till föreliggande studie används semistrukturerade intervjuer som 

metod. Två intervjuguider formulerades (se bilaga 1 och 2) som delades upp i teman som i sin 

tur bestod av underfrågor. Elevernas svar spelades in med bandspelare för att sedan översättas 

till text. 47 En av fördelarna med vald metod blir att det går att avgöra och anpassa frågorna till 

situationen. Således kräver inte metoden anpassning till ett standardiserat frågeformulär, utan 

det finns utrymme till mer spontanitet.  Dock kan eleverna sväva iväg och ge svar på frågor 

som inte rör studiens syfte. Men samtidigt ger elevernas svar en bredare och mer nyanserad bild 

av fenomenet, detta kan vara något jag kanske inte hade fått om jag hade haft ett färdigt 

frågeformulär. 48 

3.1.1 Forskningsetiska aspekter 
 
När någon form av forskning sker, ska alltid forskningsetiska aspekter beaktas. Studien ska 

bidra till samhällsnytta. Elever med funktionshindret dyslexi undersöktes och studien bidrar 

med ny kunskap om deras upplevelser i samhällskunskapsundervisningen.  

 

Sekretess, tystnadsplikt, anonymisering och konfidentialitet är fyra begrepp som är viktiga i 

forskningsetiska avväganden. Vissa personuppgifter kan innefattas av sekretesslagen och 

forskaren är enligt lag bunden till tystnadsplikt. Studiedeltagande ska alltid ha anonymitet och 

                                                 
45 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, TPB, Johanneshov, 2011, s. 340 
46 Bryman, (2011), s.369.  
47 Bryman, (2011), s.415.  
48 Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne, ”Intervjuer”, i Göran Ahrne & Peter Svensson (red.) Handbok i 
kvalitativa metoder, (MTM, Johanneshov 2015), s.37-38.  
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den som deltar i projektet har rätt till konfidentialitet. Det innebär att alla studiedeltagandes 

uppgifter enbart hanteras av personer som är ansvariga för forskningsprojektet.  

 

Deltagarna i föreliggande studie blev informerade om att de kunde avbryta sin medverkan, detta 

för att ge dem den informationen de behövde för att göra ett informerat val till deltagande i 

studien. 49 Vidare krav som ska tas med är nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som 

samlats in om eleverna får endast användas för och till, min studie. Det är således viktigt hur 

materialet har hanterats innan transkriberingen.  

 

Elevernas riktiga namn är manipulerade för att inte röja identiteten av någon deltagare. 50 

Namnen är viktiga för att skapa anknytning till intervjupersonerna, jag anser att fiktiva namn 

ger en starkare koppling till intervjupersonerna än vad exempelvis ”intervjuperson 1 och så 

vidare ger. Eftersom eleverna som intervjuas går på gymnasiet och är över 15 år valde jag att 

inte kontakta vårdnadshavare för utförandet av studien. En av intervjupersonerna går 

fortfarande på högstadiet men är också över 15. Jag anser att eleverna själva fick avgöra om de 

ville vara med eller inte. Något som är viktigt att fundera över i mötet med eleverna är min 

position och den inbyggda makt(o)balansen. För att skapa en tryggare miljö informerade jag 

eleverna att jag själv har funktionshindret dyslexi.   

 

3.1.2 Urval  
 
Själva urvalet till intervjupersonerna gjordes genom kontakt med specialpedagogen (se bilaga 

3) som i sin tur kontaktade intervjupersonerna. Ett så kallat bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes eftersom den grupp av respondenter jag intresserade mig av till 

studien var begränsad. Detta på grund av att det kan vara ett känsligt ämne vilket gör att han 

eller hon inte vill delta.  

Urvalskriterier   
 

Urvalet gjordes med tre urvalskriterier, första kriteriet var att eleverna har läs- och 

skrivsvårigheter, det andra är att de läser samhällskunskap och det tredje är att urvalet totalt sett 

innehåller variation när det gäller kön och studieinriktning. Dessa krav blev även uppfyllda. 

 

                                                 
49 God forskningsed, Reviderad utgåva, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2017, s. 40f.   
50 Bryman, s. 133f.  
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3.1.3 Tillvägagångssätt 
Min studie grundar sig i kvalitativa intervjuer med sex elever där fem går på gymnasiet med 

både teoretisk och praktisk inriktning i blandade årskurser ett till tre. Respondenterna består av 

fyra tjejer och två killar i åldern 15 till 18 år. En av eleverna går årskurs nio på högstadiet och 

har inte diagnosen dyslexi men upplever läs och skrivsvårigheter. Jag väljer ändå att ta med 

denna elev för att se om det finns likheter i svaren av deras upplevelse även om det inte finns 

en diagnos fastställd. Fyra av sex respondenter träffade jag personligen. Intervjuerna utfördes i 

ett avskilt rum på skolans bibliotek med tre av dessa fyra. Rummet bokades av personal som 

var anställd på skolan. Respondenten som går på högstadiet träffade jag utanför skolan och 

intervjun gjordes på en avskild plats där vi inte kunde bli störda, eftersom det inte fanns 

möjlighet att vara på respondentens skola. De två andra intervjuerna gjordes genom 

telefonintervju, eftersom de inte hade någon möjlighet att träffas. Bryman lyfter att det kan 

finnas fördelar med telefonintervjuer, han tar bland annat upp att det blir billigare, tar mindre 

tid då respondenten inte behövs sökas upp. I mitt fall kunde två av respondenterna inte mötas 

personligen. Dock ska det tas i beaktning att telefonintervjuer kan väcka frågor vad gällande 

informationsskydd och konfidentialitet. 51 

 

Själva intervjuerna varierade lite i tid. Det kan generellt bero på om det skedde ett personligt 

möte eller inte. De tre första intervjuerna tog mellan 40-55 minuter. Medan högstadieelevens 

intervju och telefonintervjuerna tog cirka 25 minuter. Att de första tre intervjuerna tog längre 

tid kan handla om att eleverna kan ha känt en tillförlitlighet till mig och därför valde att berätta 

och prata på om sina upplevelser mycket ingående. Att jag berättade för eleverna att jag själv 

var dyslektiker kan ha skapat ett förtroende mellan mig och eleverna och det skapades en 

avslappnad miljö i rummet. De andra tre intervjuerna tog lite kortare tid och det kan ha berott 

på att det var över telefon. Intervjun som gjordes utanför skolan tog ungefär lika lång tid som 

telefonintervjuerna och det kan förklaras med att hon inte hade lika mycket att berätta om 

frågorna, även om hon hade samma problematik som de andra eleverna. Nedan följer en tabell 

för att tydliggöra respondenternas namn, ålder klass, program och när de fick sin diagnos. 

 
 
 
 
 

                                                 
51 Bryman, (2011), s. 208 f.  
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Namn Ålder  Klass  Program  Fastställd 

diagnos 

Adam 18 år  Årskurs 3 Bygg och- 

anläggnings 

programmet med 

hushållsbyggnad.  

1:an på gymnasiet 

Mikael 17 år Årskurs 2 Industriteknikska 

programmet 

inriktning: 

driftsäkerhet och 

underhåll 

Årskurs 4, 

grundskolan 

Johanna 16 år Årskurs 1  Samhäll- beteende 

programmet 

Årskurs 6, 

grundskolan 

Klara 15 år Årskurs 9-

högstadiet 

Planer att söka 

samhälls-beteende 

programmet.  

Ej fastställd 

diagnos, läs och 

skrivsvårigheter 

Julia 17år  Årskurs 3 Naturprogrammet Årskurs 5 

grundskolan  

Ida 18år Årskurs 3  Barn och 

fritidsprogrammet 

Årskurs 1 på 

gymnasiet 

 

3.1.4 Analysmetoder 
 
Genom kategorisering av likheter och skillnader i respondenternas upplevelser tematiserades 

resultatet. Vidare summerades elevernas svar och samlades under temat. Detta för att sedan 

kunna djupanalysera elevernas svar, vilket illustreras genom citat. Det som illustreras med 

citaten blir vad som är mest kärnfullt för att ge en förståelse av elevernas upplevelse.  

 

Analysen inleddes med en granskning huruvida språket blir en central del för hur en dyslektiker 

påverkas i vardagen men också hur dyslektiker deltar i undervisningen. Som framgår i kapitel 

2 innefattar begreppet demokratisk kapacitet flera begrepp. Sandals begrepp om 

begreppsförståelse som innebär att kunna hänga upp kunskaper och utveckla i detta fall elevers 
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tänkande, för att kunna få en samhällsuppfattning som skapar en egen analytisk och 

reflekterande förmåga i undervisningen. Under begreppet demokratisk kapacitet ryms även 

Arensmeier tankar kring elevers läskapacitet, samt Ekmans förklaring av politisk självtilltro. 

Således blir begreppet demokratisk kapacitet relevant i analysen av mitt resultat för att 

undersöka hur dyslektiker upplever samhällskunskapsundervisningen och hur de aktivt kan bli 

demokratiska medborgare.  

3.1.5 Vetenskaplig kvalitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 
För skapa en trovärdighet i uppsatsen strävade jag efter att få en blandning mellan mina 

respondenter, med olika årskurser, olika gymnasieprogram men även en variation av kön. 

Respondenterna bor och går i skolan på olika orter i Sverige. Bryman förklarar att spridning 

och variation skapar trovärdighet eftersom det finns många variationer och olika förklaringar 

av den sociala verkligheten.52 Variation och spridning finns det gott om bland respondenterna 

både i kön, geografisk position samt upplevelser. En annan del för att skapa en trovärdighet kan 

vara generaliserbarhet, dock ör det något som ska tas med försiktighet i föreliggande studie. 

Det eftersom populationen enbart är på 6 personer och det skulle behövas ett större antal för att 

helt kunna generalisera resultatet. Kvalitativa studier saknar även möjligheten till total 

generaliserbarhet, dock är det möjligt att applicera studiens resultat på liknande situationer. 53 

Vid replikering av studien skulle troligtvis samma kärnresultat utvinnas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52 Bryman, (2011), s.355.  
53 Göran Ahrne och Peter Svensson, ”Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen”, i Göran Ahrne & Peter 
Svensson (red.) Handbok i kvalitativa metoder, (MTM, Johanneshov 2015), s.27. 
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4. Resultatredovisning 

4.1 Resultat 
 

Intervjuerna kommer att redovisas och tolkas tematiskt. Detta för att urskilja likheter och 

skillnader mellan eleverna. De teman som framkommer analyseras sedan med stöd i den 

tidigare forskningen samt begreppet demokratisk kapacitet. 

4.1.1 Elevernas erfarenheter av funktionshindret dyslexi 
 

Fastställd diagnos 
 
Alla elever som varit med i undersökningen har fått berätta när de fick sin diagnos, hur de kände 

för det och hur det påverkat dem under skolgången. Skillnader framkommer i hur de hanterat 

och upplevt svårigheterna under sin skolgång och i vardagen. De finns en del som tyder på att 

elever som fick sin diagnos i tidig ålder, känner att de kan hantera vissa situationer lite bättre 

än de som fått diagnosen senare.  

Dyslektikers vardag 
 
En gemensam nämnare i hur dyslexin påverkar intervjupersonerna i vardagen är att de upplever 

den negativ genom att det blir jobbigt i vissa situationer. Vissa elever framhåller dock stöttning 

av vänner och familj som värdefull hjälp. Något som flera av eleverna återkommer till när de 

ska läsa eller skriva sms eller annat beskrivs av Ida på följande sätt:  

Ja men om man ska läsa saker på telefonen […] Om man sitter med sina kompisar och kollar något 
på telefonen och alla läser jättefort så läser jag själv väldigt sakta, då tänker man, jaha, det var ju 
kul… Även om man inte fattade det som stod, för man inte hann läsa (Ida).  
 

En liknande situation beskrivs av Johanna: 
 

Ja, om man skriver med någon på Snapchat, eller via sms så vill man inte skriva fel. Eller om man 
skriver med någon så måste jag fråga min mamma hur vissa ord stavas och ibland vet jag inte ens 
vilken bokstav ordet började med. Så de kan vara lite jobbigt, Men hur svårt ska det vara att bara 
kunna stava ordet!?... Annars tycker jag inte att jag är sämre än någon annan. Det påverkar mig varje 
dag exempelvis när man ska söka osv (Johanna).   

 
Mikael, som intresserar sig för bilar och motorer berättar att om det händer något med bilen så 

kan svåra situationer uppkomma:  
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 […] och så går det en säkring, då kan man undra vad det är för något. Då ska man kolla i 
instruktionsboken och då tänker jag oj vad det var liten och svår text. Då får jag nästan söka på 
mobilen istället. Där det finns lättare ord (Mikael).  

 
Hinder i vardagssituationer uppkommer alltså för de flesta. Både Ida, Johanna och Mikael ger 

tydliga exempel på utmaningar, där såväl stavning som läsning och läsförståelse är centrala 

svårigheter.  

 

Eleverna har olika erfarenheter av sin dyslexi. Sammanfattningsvis uppgav alla elever att de 

hade svårigheter med läsning, stavning och ordförståelse. När det gäller hur eleverna själva 

känner att de hanterat sitt funktionshinder, kan skillnader mellan eleverna också urskiljas 

beroende på när diagnosen fastställdes. Två av eleverna fick sin diagnos i 1:an på gymnasiet. I 

förhållande till de andra förefaller de inte på samma sätt ha accepterat sitt funktionshinder. Som 

jag tolkar det, kände de en form av oro inför sitt funktionshinder. Mikael gav följande 

förklaring, när jag frågade om när han fick sin diagnos och hur han kände för det: 
Vi gjorde utredning i 1:an på gymnasiet. Fast jag har alltid diagnosen dyslexi. Jag hade det väldigt 
jobbigt i 4an och 5an, på grund av både stökig klass och inte så bra lärare, men jag visste redan innan 
jag fick min diagnos att jag hade dyslexi, jag var bara orolig hur grov den var. Sen när jag fick veta 
så var det mer en chock för att jag hade fått en diagnos på grav dyslexi. Det kändes inte så kul. Det 
kändes som jag skulle få mer problem på grund av att jag hade en hög grav av dyslexi. Mina lärare 
tror att jag är lat och inte vil göra mina uppgifter, men jag förklarat att det inte är så. Det handlar 
inte om att jag inte vill eller inte kan, utan det är att jag inte förstår på det sättet ni lär ut (Mikael).  
 

Mikael ger alltså uttryck för en oro för sin diagnos och hur lärarna skulle förhåller sig till 

honom. Julia, som fick sin diagnos i årkurs 5 i grundskolan, menar också att det var jobbigt när 

hon fick sin diagnos, framför allt eftersom hon inte hade hört talas om det tidigare. Hon har 

dock stöttning i sin vardag som hon beskriver det:  

 
Känner jag att jag har jättemycket stöttningen min vardag, min bror har också dyslexi och han är 
yngre än mig så att vi båda får väldigt mycket hjälp hemma, så det är väldigt skönt. Jag tror att mina 
föräldrar också känner att de inte hade så mycket kunskap om det och då ville de ta reda på vad det 
var och då blir de väldigt involverade i de (Julia).  

 
 

4.1.2 Elevernas utmaningar  

Begreppsförståelse  
 
Alla elever som intervjuades uppgav att läsning, stavning och begreppsförståelse kunde vara en 

svårighet för dem i skolan, och även i vardagssituationer. I varje intervju ställdes frågan om de 

kände att de hade en bra begreppsförståelse. Denna fråga gav genomgående liknande svar. 

Eleverna förklarade att begreppsförståelse eller nya ord, kände de sig inte speciellt bekväma 

med, och även att begrepp kunde vara svåra. Ibland kunde det vara om de skulle läsa något och 
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det kom upp ord som de inte förstod som det blev problematiskt. Något som eleverna svarade 

liknade på var hur de lärde sig nya begrepp. Detta gjorde de flesta genom att plugga begreppen 

som glosor. Adam ger dock en lite annan förklaring till hur han gör för att snabbt förstå ett 

sammanhang eller hänga med i en uppgift om begrepp som han inte förstod. När jag frågar om 

han anser att han har en bra begreppsförståelse svarar han: 

  
Vi fick ett papper med ord och en förklaring på vad de betydde. Jag satt med detta papper varje 

lektion och när ordet kom upp kunde jag kolla på mitt papper. Men skulle du fråga mig en fråga med 

det ordet nu skulle jag inte kunna svara på frågan. Jag gillar inte långa och svåra ord. När det kommer 

ett långt och svårt ord vill jag inte ta mig tiden att lära mig det, då hoppar jag över det istället. Samma 

sak när jag läser ett ord, så skippar jag det och fortsätter och läser mellan raderna. För de mesta kan 

jag läsa ut det, men förstår det inte. Jag läser bara när jag är tvingad till det (Adam).    

 

Här beskriver Adam att han hanterar svåra ord genom att ha ett papper med förklaringar eller 

hoppar över de svåra orden utan att ta reda på ordets betydelse. Det var flera av eleverna som 

berättade för mig att de inte alltid försökte sig på de svåra begreppen, utan läste istället vidare 

för att få ett sammanhang av texten.  

Läsförståelse 
 
Några av eleverna kom in på ämnena, svenska och engelska samt lästal i matematik. Två av 

eleverna uppgav också att de har svårt att hänga med att läsa på tv:n när det är textning på 

svenska. Även när eleverna får texter utdelade under lektionen, som de ska läsa uppgav flera 

att dessa situationer är utmanande. Detta eftersom de då var de tvungna att läsa under en viss 

tid för att sedan komma vidare till uppgiften efteråt. Här var det både läsningen som blev tung 

för dem, och begrepp eller nya ord som de var tvungna att kunna läsa ut. Flera betonade ofta att 

de behövde läsa texten minst tre till fyra gånger för att få ett sammanhang. Exempelvis förklarar 

Johanna det såhär:  
Jag hade ett matteprov igår och då frågade jag läraren om det var något jag inte förstod och fick läsa 

om frågan 3-4 gånger och provet tog 2 timmar. Men bara jag får extra tid så går det bra (Johanna).  

 

Flera av eleverna uppgav även att det fanns en rädsla för att bli utsatt för att läsa högt för sina 

klasskamrater under en lektion. Johanna gav mig ett exempel på en sådan situation som hon 

upplevde som skrämmande och jobbig:  
Men då skulle vi i svenskan läsa en bok i små grupper, 3-4 personer. Vi skulle sedan läsa högt för 
varandra och då sa läraren att de som inte vill läsa behöver inte läsa. Då kände jag att det handlar 
inte om att vilja läsa eller inte, för jag vill, men det är ju en fråga om förmåga. Sen är det även så 
att jag inte vill säga till de andra att jag inte vill läsa för jag har dyslexi, för det har de inte med att 
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göra. Det är min ensak, jag kan säga det till mina kompisar men det är inget jag skäms för 
(Johanna).   

 

Johanna ger en beskrivning av hur en dyslektiker kan uppfatta dessa situationer när högläsning 

ska ske inför andra människor. Johannas förklaring till hur det kan upplevas berör det jobbiga 

i att känna sig utpekad. Det var flera av eleverna som uppgav samma upplevelse av situationer 

när högläsning skulle ske. Klara gav ett liknade exempel ifrån SO-lektionerna, där hon berättade 

för mig att: 

 
Något som kan skrämma mig kan vara om läraren säger, ”läs för hela klassen”. Då får jag panik, 
eller det står på tavlan högläsning, då tänker jag bara nej, nej, nej! För jag blir ju väldigt nervös. Jag 
vet ju att jag inte är jättebra på att läsa och då blir de ännu värre (Klara).   

Stavning 
 
Flera av eleverna förklarade för mig, när jag frågade hur de upplevde att skriva och stava, att 

stavningen var svår och att de ofta fick fråga någon hur vissa ord stavas eller att de stavade fel. 

Mikael förklarade det exempelvis såhär:  
 

Skrivandet är mer att jag inte kan stava överhuvud taget, men jag tar mig igenom texterna, fast det 
går väldigt långsamt, men det går ju att skriva… Jag löser det. Det tar fyra gånger så lång tid, som 
mina kompisar så detta tar alltid väldigt lång tid. Det tar ju mycket energi man måste ju anstränga 
sig (Mikael).  

 
Jag frågade vidare eleverna, om samhällskunskapen, där kan det behövas skriva en del. Jag 

frågade hur de kände för det och hur de hanterade dessa situationer, Ida gav mig denna 

förklaring till hur hon hanterade situationen och hur hon kände: 

 
… Då märker man ju väldigt tydligt, att det här är väldigt svårt eller det tar framförallt väldigt lång 
tid och man märker ord. Det är ofta stora prov som man ska skriva mycket på, Då säger jag att jag 
vill ha det muntligt istället (Ida). 

 

4.1.3 Elevernas erfarenheter av samhällskunskapsundervisning 

 Delaktighet i samhällskunskapsundervisningen 
 
En central del i samhällskunskapsundervisningen är begreppsförståelse och att skapa 

förutsättningar för aktivt deltagande i samhället som samhällsmedborgare, här benämnt som 

demokratisk kapacitet. Adam ger mig en bild av hur han anser att dyslexin påverkar honom, 

exempelvis i situationer i samhällskunskapsundervisningen. Vi kommer in på hur han känner 

för en politisk debatt med sina klasskamrater, i samband med valet som varit. Han har tidigare 

förklarat för mig att han gillar att tala inför människor, och han har även läst en kurs i retorik 
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och ledarskap. Jag frågar om han känner sig trygg med att debattera i ämnet politik och om hans 

dyslexi påverkar honom att delta:  

 
Ja absolut, ja älskar som sagt jag retorik och ledarskap, jag gillar debatter och det är lite kul och 
provocera och se hur andra människor reagerar. Hur ska jag ha ett argument mot detta!? Så att 
personen blir ställd, ja, jag tycker de är kul att debattera. Nej inte någonting. Inte i talet eller 
någonting, då känner jag att jag kan gå framåt mycket, absolut (Adam).  
 

Adams resonemang kan tolkas som att han känner en trygghet i ämnet och deltagande i 

samhällskunskapsundervinsnigen, när muntliga inslag står i fokus. Samma fråga ställdes till 

alla elever, om de kände sig trygga i att delta i diskussioner i klassrummet som handlar om 

politik (Årets val användes som exempel). De flesta svarade att de kände att de kunde delta, 

beroende på vilka som var i klassrummet. Julia berättar för mig: 

 
Eftersom vi är, eller jag känner min klass och då backar jag för vi har väldigt många i min klass 
som har väldigt starka åsikter som inte jag håller med om. De släpper typ inte in alla som sitter i 
klassrummet. Det beror jättemycket på vilka jag pratar med, alltså jag går ju med olika klasser, vi 
har vissa som valt en annan inriktning, Så för mig är det vilken klass jag är i och beroende på vilka 
personer som är där (Julia).  
 
 

Det finns således skillnader i hur eleverna svarar på min fråga om att diskutera öppet i 

klassrummen. Adam kände sig självsäker i situationen och Julia mer restriktiv till att delta, 

beroende på vilka som var med.  En som kände ungefär liknade som Julia var Mikael:  

 
De beror på hur jag mår i situationen eller vilket tillfälle det är, men när vi sitter i klassrummet och 
ska diskutera med någon som jag inte trivs med så kommer jag backa och inte säga något. Det är 
inte för att jag inte vet vad jag ska säga, utan det är för att jag är obekväm med den personen 
(Adam).  

 
Det går dock inte att säga vad skillnaden kan tänkas bero på, och heller inte om det handlade 

om elevernas dyslexi eller inte. De resonemang som förts kan försiktigt tolkas som att dyslexin 

kan påverka även i dessa situationer. Adam tycker om att tala inför andra, medan Mikael inte 

alls känner samma trygghet och berättar vidare för mig:  
Jag backar nog både på grund av min dyslexi och min självkänsla. När jag snackar med människor 
måste jag känna mig trygg med dem och när jag inte känner mig trygg med en människor börjar jag 
babbla, och typ, orden hoppar i mitt huvud när jag pratar så att meningarna blir helt fel. Det är som 
att jag sitter framför en dator och försöker skriva en uppsats, med någon som jag är obekväm med 
så istället för att orden hoppar i skrift så hoppar det när jag pratar, jag känner mig jätte obekväm 
(Mikael).  
 

Även Idas svar knyter an till dyslexin:  

 
Ja men man kan alltid försöka vara delaktig, Sen kan det vara så att man ska typ läsa texter och sen 
diskuterar så kanske de blir att man missförstått texten och inte hinner klart. För jag vet många 
gånger som man har fuskläst sen har man fått hitta på vad den handlar om, för de andra var så långt 
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fram, ja när vi pratar fritt, då går det, men när det ska diskuteras någon speciell fråga så kan de bli 
lite svårare (Ida). 

 
Här kommer Ida in på att om ska ha läst och förberett sig innan de ska diskutera så blir det mer 

problematiskt för henne. Läsningen blir ett hinder för henne och hon halkar efter, och 

”fuskläser”, som hon benämner det. Här står Ida inför en utmaning för att aktivt kunna delta i 

samhällskunskapsundervisningen.  

 

För att få ytterligare förståelse av elevernas delaktighet i samhället och hur mycket de hänger 

med valde jag att fråga eleverna om de läste eller läser en dagstidning eller ser aktivt på 

nyheterna på TV:n. Något som kan konstateras var att ingen läste tidningen utan de nyheter 

som de läste var på sociala medier. Om det hade hänt någon stor händelse svarade nästan alla 

att de då kunde gå in och läsa om händelsen. Julia svarade så här när jag ställde frågan om 

nyheter:  

 
Jag är lite dålig där, alltså det är blandat för jag kollar inte varje dag och då känns det som att man 
behöver göra det för att förstå sammanhanget. Men jag sitter ofta och kollar med mamma och pappa 
och då kan jag fråga men hallå va!? vad har hänt här? jag förstår inte. Det är min omgivning som 
gör att det blir bättre för mig då jag kan fråga om jag förstår (Julia).  
 
 

Det var fler än Julia som svarade att de tittade på nyheterna med sina föräldrar, och genom dem 

kan fråga vad som har hänt. Johanna förklarade för mig att hon brukade göra på detta vis:  
… alltså jag brukar inte kolla på nyheterna, jag är lite dåligt på de, men vi pratar om de hemma om 
det är något stort som har hänt, då pratar vi ofta om det eller diskuterar, jag förstår och lär mig om 
vi diskuterar eller pratar. Det är min starka sida, och i skolan så tycker jag att jag hänger med bra, 
om jag lyssnar och vi har ofta genomgång och då kan jag spela in genomgångarna sen brukar min 
lärare dela sina Powerpoint, så kan jag lyssna och skriva det jag missat och det är väldigt bra, och 
där hänger jag med (Johanna).  

 

Av Johannas svar tolkar jag det som att hon diskuterar nyhetshändelser både i hemmet 

och i skolan och det är så hon lär sig på bästa sätt.  Mikael gav ett liknade svar angående 

om de läste eller tittade på nyheter och gav ett längre resonemang om hur han gjorde om 

han läste eller kollade på nyheterna:  

 
Mikael: Jag bläddrar igenom tidningen ibland, kollar på rubrikerna och bilderna men inte texten, 
det ger jag mig inte in på, då är det bättre att sätta på nyheterna på TV.  
Intervjuare: Tror du att det påverkar att du har dyslexi och att du väljer att inte gå in i läsningen?  
Mikael: Ja lite tror jag det påverkar, lokaltidningen säger mer om loka aktualiteter. Jag får med 
mig dom stora sakerna som händer i världen genom tv’n. Men jag missar de saker som står i 
tidningen eftersom jag inte läser innehållet. Det gör att jag har lite sämre koll på vad som händer 
lokalt. (Mikael).  
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Här finns det som jag tolkar det en vilja från Mikael att han skulle vilja ha mer koll på 

vad som händer, men här påverkas han av sin dyslexi vilket gör att han inte läser 

tidningen. Vidare förklarar Mikael att när han tittar på nyheterna brukar han fråga sin 

pappa vad vissa ord betyder då han ibland har lite svårt att hänga med vad ordet betyder 

i kontexten. Adam kom även in på att det kan vara svårt ibland att hänga med i nyheterna 

eftersom det finns ord som är svåra att förstå. När jag frågade om han läste någon 

dagstidning så var svaret nej även på den frågan.  

 

Aktiva samhällsmedborgare 
 
En fråga som fanns med för att ta reda på om eleverna själva kände att de kunde mycket samt 

om de kände sig redo som aktiva samhällsmedborgare. Med frågan ville jag veta hur eleverna 

själva uppfattade sin egen förmåga och sina kunskaper. Hälften av eleverna blev osäkra kring 

denna fråga, då min uppfattning var att de inte riktigt kände sig bekväma med att svara på 

frågan. Ett exempel på det är när jag frågade Julia där hon svarade:  

 
Jag tror alla känner att man inte är förberedd, man känner sig som ett barn som fortfarande bor 
hemma men går till skolan. Det känns inte riktigt som man går i trean på gymnasiet men jag tror det 
är så för alla att när man kommer ut så kommer man känna att jag är redo för det här (Julia). 
 

Ett liknade svar fick jag av Ida som beskrev det såhär:  
 

Ja i det stora hela, så känner man väl en delaktighet men man känner väl att man sticker ut. Från 
skolan för att man inte är som alla andra eller pluggar på annat sätt och behöver mer hjälp så (Ida).    
 

Även Adam gav ett lite osäkert svar till om han kände sig förberedd:  
 

Eftersom vi inte gått ut gymnasiet så ligger vi alla på botten, vi har knappt några kunskaper men det 
är annorlunda när man går ut på praktik. Jag känner att jag inte kan någonting men sen när jag 
kommer tillbaks till skolan så känner jag att har i alla fall lite kunskaper som jag tagit med mig från 
praktiken och som jag lärt mig i skolan. Men, jag känner fortfarande att folk vet mycket mer än vad 
jag gör (Adam). 
 

Min tolkning av elevernas svar om de anser att de kan mycket och om de känner sig redo för 

ett aktivt deltagande i samhället är delat. Vissa elever uttrycker självsäkerhet. En gemensam 

nämnare kan urskiljas kring att eleverna föredrar att praktiskt ta sig an problem.  

 

Dock var det inte alla elever som ansåg att de kände osäkerhet inför deltagande i samhället. 

Johanna som tidigare beskrivit att hon tror att diskussion och tal är en fördel för att känna 

delaktighet. Hon svarade även så här på denna fråga:  
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Ja, jag tycker jag hänger med bra i samhället, sen är jag inte informerad av allt men jag tror att jag 
får väldigt mycket av sociala medier och Youtube. När jag pratar med mamma och pappa som kollat 
på nyheterna så pratar vi med varandra. Jag tror det handlar väldigt mycket om att man pratar med 
varandra och på de sättet häger man med. Och jag pratar väldigt mycket så ja, jag hänger med vill 
jag säga (Johanna).  
 

Här ser vi att Johanna resonerar lite annorlunda, hon menar istället på att genom att 

diskutera och prata om saker så lär hon sig och på så vis blir delaktig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 32 

5. Analys 
 
I mitt resultat har jag identifierat centrala delar som ger en förklaring till elevernas upplevelser 

av sitt funktionshinder dyslexi. Både i sin vardag men även i samhällskunskapsundervisningen 

och till ett aktivt deltagande i samhället. Resultatet analyseras med tidigare forskning och 

begreppet demokratisk kapacitet.  

5.1 Språket för lärande 
 

5.1.1 Språk 
 
I resultatets del är det genomgående att elevernas vardagssituationer kan bli utmanande, när det 

gäller läsning och stavning. Som inledningsvis beskrivs så lever vi i ett informationsrikt 

samhälle där vi ständigt ska vara uppkopplad. Likt Säljö redogör för språkets centrala del i 

lärandet ställer även samhället krav på att vi människor behärskar språket och hänger med i 

utvecklingen av det. Detta skapar utmaningar för dyslektikern. Som delar av resultatet visar så 

har dessa elever svårigheter med språket. Det kan vara i vardagen och i skolan.  

5.1.2 Lärande 
 
Att läsa beskriver Torleiv & Lundberg som en av de största utmaningarna för 

dyslektikern. I enighet med tidigare forskning visar även resultatet att läsningen för 

eleverna var något som både var ansträngande och hindrande. Att själva läsa frivilligt var 

något som ingen av eleverna skulle göra eller hade gjort. Torleiv & Lundberg förklarar 

att läsningen är ansträngande och energikrävande för dyslektikern, det krävs också stora 

mentala resurser för att tolka texten. Flera elever förklarade exempelvis att de ibland 

behövde läsa texten tre till fyra gånger innan de förstod textens innehåll. 

5.2 Demokratisk kapacitet  
 

5.2.1 Begreppsförståelse och läskapacitet 
 
Skolan har som uppdrag att fostra eleverna till aktiva samhällsmedborgare, där 

undervisningen i samhällskunskapsämnet blir en stor del av att ge eleverna chansen att 

uppfylla dessa förväntningar. Eleverna upplever i sin undervisning i ämnet 

samhällskunskap att de känner att de inte är helt redo att bli aktiva samhällsmedborgare, 

deras funktionshinder skapar problem för ett aktivt deltagande. Flera av eleverna 

förklarade hur de ofta fick hoppa över vissa ord/begrepp i texter som skulle läsas på 
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lektionerna och fusk-läsa texter som lärare gav ut på lektionerna. Arensmeier förklarar 

hur begreppsförståelse är centralt för att förstå samhällskunskap, samtidigt pekar Torleiv 

& Lundberg på hur dyslektiker kan ha svårt att hantera begrepp som är nya för dem. Det 

medför problem för elever med funktionshindret att delta i undervisningen under samma 

premisser som personer utan läs- och skrivsvårigheter. Att aktivt kunna delta på en lektion 

där högläsning ur en bok ska ske inför sina klasskamrater blir något människor i samhället 

anser vara en självklarhet. När det gäller läskapaciteten hos elever med dyslexi kan detta 

upplevas som ett skräckmoment. I flera fall där högläsning skulle ske inför 

klasskamraterna stod dyslektikerna inför en stor utmaning. Detta var också förknippat 

med oro och prestationsångest.  

 

Trots att ämnet samhällskunskap inte är språkligt centrerat i den bemärkelsen är det ett 

ämne med mycket text och begrepp att ta sig igenom. Vissa av eleverna såg på aktuella 

nyheter men kände att det var svårt att hänga med. Även här går det att se samma 

resonemang som Arensmeier beskrev i sin studie där eleverna inte hängde med i frågorna 

på grund av bristande förståelse av vissa begrepp. På samma sätt har de svårt att hänga 

med i aktualiteter. Det blir således viktigt för eleverna att ha en god begreppsförståelse 

för att hänga med både vad det gäller läsning men även att kunna följa med i 

nyhetsrapporteringar där många samhällsbegrepp nämns både i text som i tal. Det krävs 

att eleverna förstår och kan hänga med i nyheter och samhällsdebatter för att bli delaktiga. 

Delaktighet i aktualiteter bidrar också till öka graden av demokratisk kapacitet hos 

eleverna.  

5.2.2 Politisk självtilltro 
 
Att aktivt kunna delta i debatter och diskussioner i ämnet samhällskunskap visar resultatet 

av undersökningen beror på tilltron till sin egen förmåga och politisk självtilltro. Något 

som Ekman lyfter som en viktig del för demokratisk kapacitet. Likt det som står skrivet i 

det centrala innehållet för ämnet samhällskunskap, ska elever ha en förmåga att kunna 

diskutera, reflektera och analysera samhällsdebatter. Både muntligt som skriftligt. I likhet 

med elevernas svar blir det något som blir bristande hos dessa elever med 

funktionshindret dyslexi, eller rättare sagt blir detta ett hinder för dem i undervisningen. 

Flera av eleverna förklarade hur de inte kände sig trygga att diskutera öppet i klassrummet 

under en samhällskunskaps lektion. Dock framkom det i resultatet också att vissa elever 

trivdes i debatter så länge de innehöll muntliga inslag. Forskarna Martens och Gainous 



 

 34 

förklarar hur ett öppet klassrumsklimat bidrar till att främja elevernas demokratiska 

kapacitet. Om elever känner sig osäkra i samhällsdiskussioner leder det till att elevernas 

demokratiska kapacitet minskar. Att vara osäker på språket och formuleringar kan vara 

en bidragande faktor till osäkerheten som många elever kände. En av eleverna beskrev 

att de var tvungna att läsa en text innan för att känna sig säker i diskussionen av texten. 

Som nämnt kände flera elever osäkerhet i vissa situationer i undervisningen. Ekmans 

begrepp om politisk självtilltro är en del som bidrar till demokratisk kapacitet. Min 

uppfattning av eleverna var att det ändå fanns vissa som kände sig mer säkra i 

samhällskunskapsundervisningen och hade hittat egna strategier för sitt lärande för att 

delta i samhällsundervisningen. Två av eleverna berättade hur de lärde sig genom att 

diskutera mycket, det var deras sätt att delta. De elever som tidigt blivit diagnostiserade 

med dyslexi hade i allmänhet bättre fungerande lärandestrategier än de som sent blivit 

diagnostiserade. Min tolkning blir således att de elever som tidigt fått sin diagnos på ett 

annat sätt, har kunnat ta till sig kunskapen än de som sent blivit diagnostiserade. De elever 

som lärt sig hantera sitt funktionshinder hade en högre grad av demokratisk kapacitet. 

Dock fanns det även en viss osäkerhet hos dessa. Här blir Ekmans beskrivning av politisk 

självtilltro viktig för att se hur elever som känner sig mer säkra i samhällsfrågor på ett 

annat sätt kan få en högre grad av demokratisk kapacitet. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat och analysen 
 
Tabellen nedan ska illustrera centrala delar av empirin, dyslektikers utmaningar i ämnet 

samhällskunskap och vad eleverna själva har lyft som hjälper dem att utveckla en demokratisk 

kapacitet. Språket för lärande, demokratisk kapacitet och lärare blir centralt. Något som kan 

tolkas av resultatet är att alla elever med dessa hinder behöver mer tid för att med samma 

förutsättningar kunna bli medborgare med demokratisk kapacitet som skolan har som uppdrag 

att fostra dem till. Läraren har även en stor del i samhällskunskapsundervisningen, för att dessa 

elever ska kunna bygga upp tilltro till sitt deltagande, både vad gäller undervisningen i 

samhällskunskap, men även den demokratiska kapaciteten.  
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Summering och centrala 
delar av empiri. 

Dyslektikers utmaning i 
ämnet samhällskunskap. 
 

Elevens egen strategi i 
undervisning 

Språket för lärande • Hinder att förstå 
helheter i olika 
samhälls-sammanhang.  

• Halkar efter i läs-
uppgifter.  
 

• Behöver mer tid i 
undervisningen och 
till uppgifter i 
samhällskunskapen. 
 

Demokratisk kapacitet  
- begreppsförståelse 
- läskapacitet 
- politisk självtilltro 

• Ej aktivt att hänga med 
i nyhetsflödet.  

• Osäkerhet till läsning 
• Osäkerhet till ett aktivt 

deltagande till 
diskussion i 
klassrummet.  

 

• Behöver bygga upp 
en 
begreppsförståelse.  

• Fusk-läser 
• Diskuterar för att 

lära. 

Lärare • Lärare som inte lyssnar 
på elevens behov, 
ifrågasätter och inte kan 
hjälpa. 

 

• Lärare en viktig roll 
i ämnet, som 
förstår, lyssnar.  

• Ger mer tid, låter 
elever spela in 
genomgångar, 
hittar lösningar 
genom ex. delar PP, 
stämmer av innan 
jobbiga moment. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
 
För att knyta an till frågeställningarna har denna studie undersökt hur gymnasieelever med 

dyslexi upplever sina svårigheter i skolan, vardagslivet och samhället. Dyslexin visar sig olika 

mycket i alla tre delar mer eller mindre beroende på person. Det kan vara upplevelser som 

handlar om oro inför stora mängder text eller att komma efter i skolan. Vidare upplever 

dyslektiker samhällskunskapsundervisningen olika men gemensamt för alla är att de har svårt 

att hinna med att läsa kunskapsstoffet och tiden räcker inte alltid till. Att diskutera för att lära, 

är också något som de flesta dyslektiker uttryckte explicit eller implicit. Slutligen kan vi 

diskutera i vilken mån elevernas samhällskunskaper, aktivt deltagande i samhället och hur deras 

demokratiska kapacitet påverkas av dyslexin. Den demokratiska kapaciteten är märkbart 

nedsatt. Demokratisk kapacitet är i denna uppsats uppbyggd på tre underbegrepp, 

Begreppsförståelse, politisk självtillit och läskapacitet. Alla elever som intervjuades hade 

problem med någon av dessa tre begrepp, vilket resulterar i att den demokratiska kapaciteten 

påverkas.  

 

Elevernas svårigheter med läsning, stavning och begreppsförståelse påverkar deras möjligheter 

att hänga med i samhället. Användningen av begreppet demokratisk kapacitet användes som 

analysredskap för att kunna förstå vilka faktorer som skapar en delaktig medborgare och vad 

som blir ett hinder för dyslektiker att nå dit. Studien visar sammanfattningsvis att elever med 

dyslexi står inför många utmaningar, både i samhällskunskapsundervisningen men även i 

vardagen. Detta påverkar deras möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare.  Som nämnt är 

språket en del av lärandet, inledningsvis beskrevs hur vi människor måste hänga med i det 

snabbväxande informationssamhället och ständigt vara aktiva. Det finns även förväntningar 

från samhället att vi ska ha förmågor som att analysera och reflektera utifrån samhällsdebatter. 

Dyslektikern har inte samma förutsättningar som en person utan funktionshinder, eftersom 

språket är ett hinder. Dyslektikern kan behöva hitta sin egen väg för att aktivt kunna delta i 

samhället. Valet att använda sig av kvalitativa intervjuer har skapat förutsättningar för studiens 

resultat. För att få inblick i elevernas upplevelser av sin dyslexi blev kvalitativa intervjuer 

fruktbart för att kunna få en inblick i elevernas upplevelser. Exempelvis hade inte en enkätstudie 

givit samma djup och nyans i elevernas svar. 

 

Flera elever från undersökningen har fruktbart skapat sina egna lärandestrategier och med det 

skapat bättre förutsättningar för ett aktivt deltagande. Tabellen i resultatet visar att lärare har en 
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stor roll i undervisningen av elever med funktionshindret dyslexi. Genom att tillsammans hitta 

strategier med sin lärare kan förutsättningar skapas för att dyslektikern ska lyckas att komma 

framåt i sin utveckling. Läraren måste därför ge dyslektikern redskap som kan vara att ge extra 

tid till läsning eller låta dyslektikern spela in för att kunna fokusera på lektionen utan att behöva 

anteckna samtidigt.  

 

Sammanfattningsvis kan vi fastslå att dyslektiker har stora utmaningar vad gäller språket. Det 

för med sig en rad utmaningar, både i skolan och bitvis i vardagen. Resultatet visar att elever 

med dyslexi har en mindre grad av demokratisk kapacitet. Därför är det viktigt att ge dyslektiker 

redskap för att med samma förutsättningar kunna utveckla en hög demokratisk kapacitet och 

genom det fostras till demokratisk medborgare. Det grundar sig i att all text som en dyslektiker 

läser tar längre tid att ta sig igenom. Det handlar inte om att eleverna med dyslexi är lata, utan 

det handlar om att det är svårt och kräver extra energi. Således anser jag att det viktigaste 

redskapet som dyslektiker behöver är extra tid och kompetenta lärare. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 1 
Innan intervjun börjar:  

• Informerat samtycke 
• Konfidentialitet/anonymisering, går ej att urskilja skola, klass, elever etc. i uppsatsen 
• Är det okej att spela in intervjun, (endast för transkribering – där IP anonymiseras)  
• Okej att tycka att frågor är lite svåra att svara på… 
• Klargör att intervjuaren har dyslexi 

 
Fokus för studien: synen på/upplevelsen av samhällskunskapsämnet bland elever som har 
dyslexi  
 
INTERVJUTEMAN 
 
Inledande frågor 
Om IP – namn, klass, ålder, ev. annat… 
Varför valde du det gymnasieprogram du går? Trivs du? Spelade dyslexin någon roll för 
valet? 
 
Om kunskaper och hur du lär dig  
Tycker du att du kan mycket? Sådant som ingår i samhällskunskap? 
Hur lär du dig som bäst i skolan? I samhällskunskap?  
Om du får välja helt själv, hur tror du att du lär dig bäst? 

- Läsa, skriva/arbeta med uppgifter, diskutera, redovisa, göra prov (muntliga/skriftliga)… 
 
Om medborgarrollen  
I dagens informationssamhälle förväntar vi oss ofta, utan att reflektera över det, att alla ska 
kunna läsa och skriva för att kunna fungera praktiskt och vara delaktiga i de demokratiska 
processerna. 
Skolan ska göra elever till medborgare.  
….. 
Tycker du att den gör det över lag? I samhällskunskap? 
Upplever du att du hänger med i och förstår nyheter? 
Känner du att du vet hur du skulle göra om du skulle vilja påverka något i samhället? Skulle 
du klara att göra det? Varför (inte)? Eller om ni diskuterar exempelvis politik i klassrummet, 
är du med och deltar i diskussionen?  
 
Om samhällskunskap  
Läser du någon samhällskunskaps kurs nu? Vilken? Har du läst några kurser redan? 
Vad tycker du är roligast/mest intressant inom samhällskunskapsämnet?  
Vad tycker du är svårast/ inte så intressant med ämnet samhällskunskap?  
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Om dyslexi 
När fick du din dyslexidiagons? Hur upplevde du det?  
Vilka huvudsakliga svårigheter har du med läsande och skrivande? 
Tycker du att din dyslexi har påverkat/påverkar din skolgång på det stora hela? Påverkar den i 
samhällskunskap? 
Upplever du att din dyslexi påverkar dig i vardagen? 
Läser du böcker utöver skolan? Så som skönlitterära böcker? Ljudbok? 
 
Om dyslexi och samhällskunskap 
Tycker du att dina lärare på det stora hela arbetar på ett sätt som göra att du lär dig bra? 
Varför (inte)? 
Hur är det i samhällskunskap, arbetar din lärare på ett sätt som gör att du lär dig bra? Varför 
(inte)? 
Använder ni/du några hjälpmedel i samhällskunskap? Lärarens kunskaper om dessa?  
 
KUNSKAP ÖVER LAG: Upplever du att din dyslexi påverkar vad du lär sig i 
samhällskunskap? 
BEGREPPSKUNSKAP: Samhällskunskap innehåller många begrepp, tycker du att du har en 
bra förståelse för begrepp? Upplever du att din dyslexi påverkar hur du lär dig begrepp?  
 
MEDBORGARKAPACITET: Samhällskunskap har en särskild roll för att ”göra” 
medborgare, tycker du att du blir bra förberedd? Upplever du att din dyslexi påverkar hur bar 
förberedd du känner dig? 
 
Avslutningsvis 
Något ytterligare du vill berätta eller tillägga? 
 
 
 
Bilaga 2. Intervjuguide 2 
Innan intervjun börjar:  

• Informerat samtycke 
• Konfidentialitet/anonymisering, går ej att urskilja skola, klass, elever etc. i uppsatsen 
• Är det okej att spela in intervjun, (endast för transkribering – där IP anonymiseras)  
• Okej att tycka att frågor är lite svåra att svara på.  
• Klargör att intervjuaren har dyslexi.  

 
Fokus för studien: synen på/upplevelsen av samhällskunskapsämnet bland elever som har 
dyslexi/läs och- skrivsvårigheter.  
 
INTERVJUTEMAN 
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Inledande frågor 
Om IP – namn, klass, ålder, ev. annat… 
 
Om kunskaper och hur du lär dig  
Tycker du att du kan mycket? Sådant som ingår i samhällskunskap? 
Hur lär du dig som bäst i skolan? I samhällskunskap?  

- Läsa, skriva/arbeta med uppgifter, diskutera, redovisa, göra prov (muntliga/skriftliga) 
 
Om medborgarrollen  
Skolan ska göra elever till medborgare. Tycker du att den gör det över lag? I 
samhällskunskap? 
Upplever du att du hänger med i och förstår nyheter? 
Känner du att du vet hur du skulle göra om du skulle vilja påverka något i samhället? Skulle 
du klara att göra det? Varför (inte)? 
 
Om samhällskunskap  
Läser du någon samhällskunskaps kurs nu? Vilken? Har du läst några kurser redan? 
Vad tycker du är roligast/mest intressant inom samhällskunskapsämnet?  
Vad tycker du är svårast/ inte så intressant med ämnet samhällskunskap?  
 
Om läs och skrivsvårigheter 
Hur upplevde du dina läs och skrivsvårigheter? 
Vilka huvudsakliga svårigheter har du med läsande och skrivande? 
Tycker du att dina läs och skrivsvårigheter har påverkat/påverkar din skolgång på det stora 
hela? Påverkar den i samhällskunskapsämnet? 
Upplever du att dina läs och skrivsvårigheter påverkar dig i vardagen? 
Läser du böcker utöver skolan? Så som skönlitterära böcker? Ljudbok? 
 
Om läs och skrivsvårigheter och samhällskunskap 
Tycker du att dina lärare på det stora hela arbetar på ett sätt som göra att du lär dig bra? 
Varför (inte)? 
Hur är det i samhällskunskap, arbetar din lärare på ett sätt som gör att du lär dig bra? Varför 
(inte)? 
Använder ni/du några hjälpmedel i samhällskunskap? Lärarens kunskaper om dessa?  
 
KUNSKAP ÖVER LAG: Upplever du att dina lässvårigheter eller dina svårigheter med att 
skriva och stava påverkar vad du lär dig i samhällskunskap? 
 
BEGREPPSKUNSKAP: Samhällskunskap innehåller många begrepp, tycker du att du har 
en bra förståelse för begrepp? Upplever du att dina lässvårigheter påverkar hur du lär dig 
begrepp?  
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MEDBORGARKAPACITET: Samhällskunskap har en särskild roll för att ”göra” 
medborgare, tycker du att du blir bra förberedd? Upplever du att din dyslexi påverkar hur bra 
förberedd du känner dig? 
 
FRAMTIDA GYMNASIEVAL: Nu till jul kommer du söka till gymnasiet.  
Hur känner du inför ditt gymnasieval? Vet du vad du ska välja för program? Tror du att dina 
svårigheter kommer påverka ditt val?  
 
Avslutningsvis 
Något ytterligare du vill berätta eller tillägga? 
 

Bilaga 3  

Hej, mitt namn är Lovisa Törnlöf och jag studerar till ämneslärare med inriktning samhällskunskap och historia 
vid Örebro Universitet. Jag går min 9:e termin och nu om några veckor börjar jag på mitt examensarbete i 
samhällskunskapsämnet. Jag intresserar mig av att få skriva om hur elever med funktionshindret dyslexi 
upplever samhällskunskapsundervisningen, vad det finns för bland annat svårigheter eftersom ämnet ofta kan 
uppfattas som diffust och svårt med mycket begrepp och textmassor. Jag fick ditt nummer av X-namn som jag 
förstod det varit i kontakt med dig angående detta? Jag har försökt nå dig men inte fått något svar, därför tänkte 
jag att jag mailar dig. Jag undrar nämligen om det skulle kunna finnas möjlighet att få komma till er och göra 
min studie där jag skulle vilja få intervjua 5 till 6 elever med funktionshindret dyslexi som läser 
samhällskunskap.  

Hör gärna av dig om du har frågor kring detta, antingen via mail eller ringa (xxx) då jag skulle kunna berätta 
vidare vad jag har tänkt mig.  

Mvh Lovisa Törnlöf  
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