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Ingenting är för svårt
för Ebrahim
– Folk brukar fråga mig om
det är svårt. Men det är inte
svårt. Ingenting är svårt.
Det enda som krävs är vilja,
engagemang och tid.
Ebrahim Mohajeran Tabrizi
kom till Sverige som
22-åring. När han några år
senare läste på komvux fick
han veta att han har dyslexi.
Nu har han nyligen avslutat
en högskoleutbildning
till civilingenjör inom
mikroelektronik.

– När man tar tag i ett problem
leder det till utveckling, till ny
kompetens och bättre självkänsla.
Svårare än så är det inte, säger
Ebrahim Mohajeran Tabrizi.

Det var en av lärarna på komvux
som såg Ebrahims omkastade
bokstäver och förslog att han
skulle göra en dyslexiutredning.
Han var då 27 år gammal och
hade aldrig hört talas om dyslexi.
Men när beskedet kom ramlade
pusselbitar på plats. Han förstod
varför bokstäverna trilskats och
varför det alltid tagit så lång tid
för honom att läsa och skriva.
Men att saker och ting tar lång
tid bekymrar inte Ebrahim.
Tvärtom. Under tiden hinner han
reflektera och förstå. Han tycker
att kunskapen sätter sig bättre
hos honom än hos många andra
i omgivningen, och han kommer
bättre ihåg vad han lärt sig.
– För mig har dyslexi mest
handlat om att hitta alternativa
vägar, säger han. Jag tror att jag
alltid har letat efter bättre sätt
att lösa olika saker på, redan som
liten. Även om jag då inte kunde
formulera det för mig själv.
Ebrahim föddes i Iran och var
redan från början nyfiken och
påhittig. Hans föräldrar lät
honom prova på, och göra det
mesta som inte var farligt. De
såg att deras son hade lätt för sig,
och lät honom börja skolan ett
år tidigare. Men när framstegen
i läsning uteblev blev alla
förvånade.
Föräldrarna trodde att orsaken
var att Ebrahim fått börja för
tidigt och att han dessutom var
sjuk en period och inte kunde
gå till skolan. En privatlärare
hjälpte Ebrahim att klara

vill visa att jag kan. Och varje
motstånd är en utmaning, och
när jag tar tag i utmaningen
leder det till utveckling. När jag
klarat utmaningen växer min
kompetens, och min självkänsla.

– En sak med oss dyslektiker är att vi alltid hamnar efter. För att jämna
ut känslan av att vara på efterkälken har jag sett till att alltid ligga främst
inom några områden, säger Ebrahim Mohajeran Tabrizi.

persiskan i skolan, men hans
dåliga stavning och långsamma
läsning förblev en gåta.

lättare vågar be om hjälp, och
vågar erbjuda andra hjälp med
sådant man själv är bra på.

Från föräldrahemmet hade
Ebrahim fått med sig ett gott
självförtroende och en känsla av
att kunna klara allt.

– Mina kurskamrater och jag
blev bra på att samarbeta, säger
han. Engelskan tar extra lång tid
för mig och det har varit mycket
av det under utbildningen. I
grupparbeten lämnade jag över
läsandet till de andra, medan jag
studerade bilder, illustrationer
och tabeller. Sen förklarade vi för
varandra.

– Och den känslan sitter
fortfarande kvar, säger han.
Ställs jag inför ett problem så är
min naturliga reaktion att det
här kan jag klara. Bara jag får
lite tid på mig.
Men det är viktigt att inför sig
själv vara sann med hur man
fungerar. Ebrahim har aldrig
haft svårt för att erkänna att han
stavar illa och läser långsamt.
Omvänt är han också tydlig med
vad han är bra på, som att se
möjligheter, lösa problem och
tänka logiskt. Och framförallt att
han har lätt för matematik och
för att kommunicera muntligt.
Självkännedom gör att man

När Ebrahim har misslyckas,
till exempel på någon tenta,
tillåter han sig vara ledsen. Men
han sätter upp en gräns för hur
länge. Sen riktar han om sitt
fokus och börjar se framåt, på
hur han nästa gång ska lyckas
med det som den här gången
inte gått vägen.
– Jag sätter en gräns för mig
själv, säger han. Sen väcks lusten
att ta revansch inom mig. Och
det är inför mig själv som jag

Eftersom Ebrahim behövde
längre tid än sina kurskamrater
för att klara utbildningen på
KTH, blev han tvungen att ordna
finansieringen genom att jobba
som lärarvikarie. Det visade sig
vara hur bra som helst. På köpet
fick han arbetslivserfarenhet,
vilket gjorde det enklare för
honom att få jobb på en gång när
studierna vara klara.
Idag jobbar Ebrahim på ett
företag som kontrollerar
säkerheten i elektroniska
apparater. I jobbet ingår att
dokumentera.
– Det måste man väl göra i alla
jobb. För mig tar det lite längre
tid, men samtidigt som jag
skriver så lär jag mig. Och det är
bra eftersom jag är relativt ny på
jobbet och inom företaget. För
varje gång blir hindret mindre
och mindre.
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