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Abstract 

Denna studie har med en fenomenologisk ansats undersökt hur sex lärarstudenter med 
dokumenterad dyslexi ser på sin framtida yrkesbana som lärare. Arbetet avhandlar vilka 
svårigheter och möjligheter lärarstudenterna själva tror att de kommer stöta på i sin 
yrkesvardag, samt deras syn på hur specialpedagogiska insatser bör utformas och hur 
upplevelsen av att vara dyslektiker påverkar skapandet av en läraridentitet. Resultaten 
av denna studie tyder på att lärarstudenterna på grund av sin dyslexi utvecklat en unik 
förståelse för de elever som har det lite svårare i skolan. Lärarstudenterna presenterar 
även ett insiderperspektiv på specialpedagogiska insatser för dessa elever. 
Informanterna kan alla kategoriseras som högpresterande dyslektiker, men upplevda 
fördomar mot dyslektiker har ändå påverkat informanternas självkänsla och 
självförtroende. Trots att studiens resultat inte kan anses vara generaliserbart tyder allt 
på att dyslektiska lärarstudenter har mycket positivt att bidra till lärarprofessionen. 
 

 

Nyckelord: lärarstudenter, dyslexi, lärarprofession. 
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1. Inledning  

I diskrimineringslagen kapitel 3 paragraf 14 kan man läsa följande: 

 En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet 
 enligt skollagen (2010:800), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller 
 utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om 
 tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna verksamhet 
 bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 
 möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 
 verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
 trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.1 

Alla människor har således en demokratisk rättighet att få studera. Dyslexi räknas som en 

funktionsnedsättning och dyslektiker har därför rätt till särskilt stöd under sina studier på 
högskola eller universitet om de kan styrka sin diagnos med intyg. Detta leder till att fler 
dyslektiker söker och studerar på högskolor och universitet. Några av dem söker sig även till 
lärarprogrammen. Det blir därför relevant att ställa frågan hurvida det är lämpligt att låta 
personer som själva har läs- och skrivsvårigheter ska få lov att undervisa barn och unga i våra 
skolor. 
 

Det här är en fenomologisk intervjustudie med sex lärarstudenter. De utbildar sig till 
till olika sorters lärare, från förskolelärare till ämneslärare på högstadiet. De har kommit 
olika långt i sina studier, några är nästan klara, medan andra bara precis har börjat. 
Gemensamt för dessa sex är att de alla har dokumenterad dyslexi. Den här studien tar 
sitt avstamp i hypotesen; att vara dyslektier påverkar konstruktionen av ett lärarjag. 
Rimligtvis bör en dyslektisk lärastudent stöta på problem som andra lärarstudenter inte 
gör. Vilka svårigheter, men även möjligheter, tror de här studenterna att de kommer 
möta som lärare och hur tycker de att specialpedagogik bäst bör utformas? Som 
dyslektiker har de ett unik insiderperspektiv på just specialpedagogik. I den här studien 
är det dessa sex personernas berättelser som får stå i centrum, det är deras upplevelser, 
tankar och förväntningar på sitt framtida yrkesliv som är fokus.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarstudenter med dokumenterad dyslexi 
ser på sin framtida yrkesbana som lärare. Arbetet handlar om vilka svårigheter och 
möjligheter de själva tror att de kommer stöta på i sin yrkesvardag, samt deras syn på 
hur specialpedagogiska insatser bör utformas och hur upplevelsen av att vara 
dyslektiker påverkar skapandet av en läraridentitet.   

De frågor som studien ska belysa är följande; 

1. Varför väljer personer med dyslexi att utbilda sig till lärare? 

2. Vilka fördelar respektive svårigheter tror informanterna att de kommer att ha 
som lärare på grund av sin dyslexi? 

                                                           
1 3 kap. 14§ diskrimineringslagen. (2014:958). 
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3. Hur har upplevelsen av att vara dyslektiker påverkat informanternas syn på 
specialpedagogiska insatser? 

 
1.2 Disposition  
 
I kapitel 2 med presenteras en begreppsdefinition av den svårdefinierade diagnosen 
dyslexi, samt forskning som har beröringspunkter med syftet för den här studien.   

I kapitel 3 presenteras de metodologiska steg som gjorts i studien vad gäller inhämtning 
av data, analysering av data, etiska överväganden, samt urvalsprocess. 

Sedan i kapitel 4 presenterasresultat och analys med utgångspunkt från insamlade 
empiriska data och studiens frågeställningar.    

Slutligen i kapitel 5 diskuteras studiens resultat och analys och vilket kunskapsbidrag 
och begränsningar studien har. En metodkritisk diskussion förs och studiens slutsatser 
presenteras. 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Begreppsdefinition  
 
I detta avsnitt görs ett försök att presentera en definition av handikappet dyslexi. Tre 
vedertagna inriktningar presenteras, samt den kritik som väckts mot dem. Mot dessa 
ställs Höiens och Lundbergs definition, vilken haft stort inflytande i Sverige. 

 
Ordet dyslexi kommer från grekiskans dys som betyder svår eller svårighet, och ordet 
lexia som betyder ord eller tal, dvs. svårigheter med ord. 

I den mest grundläggande internationellt erkända definitionen av dyslexi beskrivs 
personer med dyslexi som normalbegåvade, eller rent av högbegåvade personer, som 
har tydliga svårigheter med att avkoda skriven text, dvs. läsning och skrivning. Det ska 
också finnas en klar distinktion mellan personens läs- och skrivfärdigheter och deras 
förmågor inom andra områden. Vidare ska det inte finnas några andra tydliga orsaker 
till personernas bristande läs- och skrivförmåga, så som; utebliven skolgång, synfel, ect. 
Det antas således att den bristande förmågan kan härledas till biologiska orsaker.2 Detta 
kallas för diskrepanskriteriet.3 Traditionellt ställs den bristande läs- och skrivförmågan 
mot IQ, intelligenskvoten. Man tänker sig då att det kan vara fråga om diagnosen 
dyslexi om färdigheterna i skrivning och läsning avviker i tillräckligt hög grad mot 
personens IQ. Ibland ställs dock ytterligare krav på att svårigheter med textavkodning 
ska var unika. Det betyder att personen inte får ha några som helst andra svårigheter 
än de rent tekniska aspekterna av textavkodning. Vilka andra områden som menas har 
det dock rått olika meningar om, men matematik lyfts ofta fram som ett område där en 
dyslektiker inte ska ha svårigheter. Denna strängare diskrepans kallas för 

                                                           
2 Åsa Wengelin, Claes Nilholm, Att ha eller sakna verktyg - om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva, 
Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 90. 
3 Ibid. 
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specifitetskriteriet.4 Slutligen finns det en tredje inriktning som drar diskrepanskriteriet än 
längre, exkluderingskriteriet.5 Där kan inte en dyslexidiagnos bli aktuell innan alla andra 
eventuella orsaker till läs- och skrivsvårigheterna har uteslutits, som t.ex. en 
understimulerade hemmiljö utan böcker och högläsning, eller bristfällig undervisning.  

Diskrepanskriteriet har fått utstå en del kritik. I tidskriften Annals of Dyslexia publicerade 
Fletcher, Coulter, Teschley och Vaughn (2004)6  en artikel där de pekade ut flera orsaker 
till att det är problematiskt att använda sig av intelligenskvoten IQ för att diagnostisera 
potentiella dyslektiker. Utfallet av ett IQ-test kan nämligen variera mellan gångerna en 
person tar testet och det kan därför inte anses vara helt reliabla. Vidare gynnar IQ-
mätningarna framför allt de som har en högre begåvning eftersom diskrepansen mellan 
textavkodning och IQ ligger till grund för diagnostisering. En person med lägre 
begåvning samt avkodningssvårigheter kan således få svårt att få tillräcklig diskrepans 
mellan de båda för att platsa inom diagnosen. Slutligen är sambandet mellan läsförmåga 
och intelligens inte särskilt starkt. Om sambandet mellan textavkodning och intelligens 
är svagt och inte vetenskapligt kan stärkas, kan det inte heller användas som metod för 
diagnostisering. Andra diskrepansvariabler har föreslagits, så som talförmåga, samt 
kronologisk ålder.7  

Även exkluderingskriteriet har fått motstå en del kritik, men av en annan karaktär. 
Vellutino, Fletcher, Snowling och Scanlon8 har i en översiktsartikel tittat på 
dyslexiforskningen som bedrivits under fyra decennier och de har då sett att 
exkluderingskriteriet har tillämpats på ett mycket inkonsekvent sätt. De menar att det 
inte går att säkerställa att svårigheter med textavkodning är orsakade av biologiska 
faktorer. Framför allt har det funnits stora svårigheter att exkludera parametrar så som 
otillräcklig stimulans samt undermålig undervisning. Detta har resulterat i en 
pedagogisk rörelse främst i USA som har en stark politisk koppling, RTI (response to 
intervention).9 Den knyter an till diskrepanskriteriet som bygger på kronologisk ålder 
och kan i korthet beskrivas som att alla barn ska erbjudas så pass goda betingelser för 
lärande att man kan med säkerhet identifiera barn med dyslexi. Detta sker i en 
trestegsmodell. I steg ett erbjuds alla barn en skolgång av hög kvalitet som jobbar 
förebyggande och läs- och skrivprogression övervakas noga. I steg två erbjuds elever 
med svårigheter textavkodning stöd i mindre grupper. Först i steg tre kan det bli tal om 
enskilt stöd och en eventuell dyslexidiagnos. 

I Sverige är det framför allt Höiens och Lundbergs (1999) definition som varit 
tongivande. 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna 
utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till 
känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 
läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättstavning. Den 

                                                           
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 J.M. Fletcher, A. Coulter, D. Reschley, S. Vaughn,”Alternative approaches to the definition and 
identification of learning disabilities: Some questions and answers”, Annals of dyslexia, Vol 54, Nr 2, 
2004, ss. 304-331. 
7 Ibid.  
8 F.R. Vellutino, J.M. Fletcher, M.J. Snowling, D.M. Scanlon,”Specific reading disability (dyslexia): what 
have we learned in the past four decades?”, Journal of child psychology and psychiatry, Vol 45, Nr 1, 2004, ss. 
2-40. 
9 Wengelin, Nilholm, 2013, ss. 96-98. 
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dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en 
genetisk disposition ligger till grund. Karaktäristiskt för dyslexi är också att 
störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, 
kvarstår oftast rättstavningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av 
de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta 
också kvarstår upp i vuxen ålder.10 

Den här definitionen saknar om man jämför med ovan presenterade definitioner 
diskrepanskriterium. Det framstår närmast som om dålig ordavkodning alltid är dyslexi, 
samtidigt som det presenteras som en störning som antas vara biologiskt betingad. 
Detta lämnar stort utrymme för godtycke i diagnostiseringen av dyslektiker. Lundberg 
och Höien menar dock att avkodningsförmågan måste mätas med ett standardiserat 
avkodningstest.11  

Det är inte lätt att ge en tydlig definition av diagnosen dyslexi och det finns helt klart 
brister i hur diagnostiseringen går till. Det föreligger risk för överdiagnostisering, men 
möjligen även en risk för underdiagnostisering. Klart är dock att förebyggande arbete, 
så som RTI, verkar ha en positiv inverkan på andelen av ett befolkningsunderlag som 
diagnostiseras med dyslexi. Inom diskrepanskriteriet beräknas 10-15% av befolkningen 
ha dyslexi, medan anhängare till RTI endast räknar med att 1,5% av befolkningen är 
dyslektiker. I Sverige uppskattas ofta att 10-15% av befolkningen är dyslektiker.12  

 

2.2 Tidigare forskning 
 
Denna studie ger sig in i ett område som är förhållandevis outforskat: lärare eller 
lärarstudenter med dyslexi. I Sverige har liknade studier gjorts endast på 
kandidatuppsatsnivå, där den mest snarlika har författats av Johanna Godin13. Hon har 
undersökt lärares attityder till kollegor med dyslexi. Den forskning som presenteras 
nedan är främst genomförd i Storbritannien och USA. Möjligen kan det finnas 
forskning gjord på området i andra länder, men jag har valt att begränsa mig till studier 
skrivna på engelska. Eftersom området dyslexi är så omfattande undersökt och det 
finns väldigt många vinklar som kan ha referenspunkter med denna studie, har jag 
avgränsat mig till det som är mest snarlikt, studier om lärarstudenter, eller lärare med 
dyslexi. Samtliga av nedan presenterade bidrag är vetenskapliga artiklar, publicerade i 
olika tidskrifter om dyslexi. Vid tidpunkten för den här studiens tillblivelse fanns inga 
författade avhandlingar i ämnet.  

1997 publicerade Ellen Morgan och Mary Rooney en artikel som närmast får ses som 
en vetenskaplig fördjupning av en då pågående akademisk diskussion om studenter 
med inlärningssvårigheters rätt till anpassad hjälp på universiteten i England.14 Morgan 
och Rooney inspirerades att undersöka vilka strategier lärarstudenter med dyslexi hade 
för att klara dels sin teoretiska utbildning, men även den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen. Studien var menad som en vetenskaplig replik till en debattartikel 

                                                           
10 T. Höien, I. Lundberg, Dyslexi från teori till praktik, Stockholm: Natur och kultur, 1999, ss. 20-21. 
11 Ibid, s. 17. 
12 Wengelin, Nilholm, 2013, s. 108. 
13 Johanna Godin, Lärare, kollegor och dyslexi - En attitydundersökning om lärares attityder till kollegor som har 
dyslexi. Examensarbete, 15 hp, C-uppsats Pedagogik, Högskolan i Gävle, 2007. 
14 Ellen Morgan, Mary Rooney, ”Can dyslexic students be trained as teachers?”, Support for Learning, Vol 
12, Nr 1, 1997, ss. 28-31. 
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författad av G. Fairbairn15, där han framförde kritik mot att studenter med 
inlärningssvårigheter skulle få rätt till anpassad undervisning. Han tyckte också att det 
var djupt problematiskt att låta dyslektiker få lov att utbilda sig till lärare eftersom deras 
skriv- och lässvårigheter rimligtvis borde påverka hur väl de skulle kunna undervisa sina 
elever i skriftspråket. Morgan och Rooneys studie har en fenomenologisk utgångspunkt 
och bygger på tio semistrukturerade intervjuer med lärarstudenter med dokumenterad 
dyslexi.16 I deras studie kommer de fram till att de dyslektiska studenterna var duktiga 
på att hitta lämpliga strategier för att övervinna sin funktionsnedsättning och att de på 
det hela taget verkade klara både den teoretiska och praktiska delen av utbildningen väl. 

Vid ungefär samma tid fördes en liknande diskussion på andra sidan Atlanten i USA. I 
en artikel författad av Cheruta Wertheim, Susan A. Vogel och Andrew R. Brulle17, 
redogjorde de för en studie med fenomenologisk ansats där lärarstudenter med dyslexi 
ombetts berätta varför de valt att studera till lärare. Studien kom fram till att studenter 
med dyslexi verkade klara utbildningen väl, samt att de upplevde att de på grund av sin 
funktionsnedsättning utvecklat en unik förståelse för elever med inlärningssvårigheter.  
Större delen av artikeln behandlar dock inte själva studien utan läggs på att redogöra 
hur lagstiftningen om rätten till särskilt stöd för universitetsstudenter med 
funktionshinder ska förstås och realiseras.   

Cheryll Duquette har i en intervju- och observationsstudie undersökt hur tidigare 
skolupplevelse hos fyra nyexaminerade lärare med funktionshinder, tre med dyslexi och 
en med grav synnedsättning, påverkat hur de undervisar.18 Duquette utgår från tidigare 
forskning19 som påvisat att det verkar finnas ett samband mellan hur den tidiga 
skolgången upplevts och hur nyexaminerade lärare undervisar. Enligt den forskningen 
hade lärarstudenter med positiva minnen från sin tidigare skolgång bättre 
självförtroende. De presterade också bättre än de som haft en dålig upplevelse av sin 
skolgång. Lärarstudenter tenderar enligt den av Duqutte citerade forskningen kopiera 
och reproducera den undervisning de själva utsatts för. De fyra nyexaminerade 
lärarstudenterna som Duquette följt rapporterade samtliga om mycket negativa 
upplevelser av sin tidiga skolgång. Deras skolgång hade kantats av misslyckanden och 
oförståelse från lärare. Duquettes forskning visade dock att dessa nyblivna lärare inte 
reproducerade tidigare skolupplevelser i sin undervisning. De verkade snarare drivas av 
att försöka skapa ett varmt och vänligt klassrumsklimat där varje elev specifika behov 
skulle tillgodoses. Deras läraridentitet karaktäriserades av empati. De hade alla 
accepterat sina funktionshinder och arbetade aktivt för att hela tiden hitta 
koopteringsstrategier för att överbrygga sina svårigheter. Detta resulterade i en kreativ 
och engagerad undervisningsstil som verkade tilltala deras elever. Duquette 
sammanfattar att hon inte ser några problem med att personer med funktionshinder 
tillåts studera till lärare. 

Beth A. Ferri, Charlotte Hendricke Keefe och Noel Gregg20 har intervjuat tre 
verksamma speciallärare. Samtliga med dokumenterade inlärningssvårigheter och 

                                                           
15 G Fairbairn, ”Exams with a ten-minute rule”, The Times Higher Education Supplement, 10 juni 1995. 
16 Morgan, Rooney 1997, s. 28. 
17 Cheruta Wetheim, Susan A. Vogel, Andrew R. Brulle, ”Students with learning disabilities in teacher 
education progammes”, Annals of Dyslexia, Vol 48, 1998, ss. 293-309. 
18 Cheryll Duquette, ”Examining Autobiographical Influences of Student Teachers with Disabilities”, 
Teachers and Theaching: Theory and Practice, Vol 6, Nr 2, 2000, ss. 215-228 
19 Ibid, s. 215 
20 Beth A. Ferri, Charlotte Hendricke Keefe, Noel Gregg,”Teachers with Learning Disabilities: A View 
From Both Sides of the Desk”, Journal of Learning Disabilities, Vol 34, Nr 1, 2001, ss. 22-32. 
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erfarenhet av att få ta del i särskild undervisning under den egna skolgången. Syftet var 
att undersöka på vilket sätt upplevelsen av att ha mottagit särskilt undervisningsstöd 
under den egna skoltiden påverkat hur de utformade sin egen undervisning. De tre 
informanterna uppgav att de strävade efter att utveckla och förbättra sådant som de 
själva upplevt som brister under den egna skolgången. De var mycket engagerade i sina 
elever och tyckte det var viktigt att kämpa och tillvarata sina elevers rättigheter till stöd 
och hjälp. Samtidigt menade de att de hade högre förväntningar på sina elever än vad 
lärare generellt hade på de elever som placerats i specialundervisning. De hade som 
grundinställning att deras elever skulle lyckas så pass bra att de skulle kunna komma in 
på och fullfölja en högskoleutbildning. Denna inställning menade de berodde på en 
kombination av att de under barndomen själva blivit behandlade som mindre begåvade, 
men att de samtidigt var ett levande bevis på att personer med inlärningssvårigheter 
kan klara sig väl. Studien kom fram till att för dessa lärare verkade de egna 
inlärningssvårigheterna fungera inspirerande och de var förebilder för sina elever. 
Samtidigt fanns en risk att de i för hög grad kunde tänka att det som fungerat bra för 
dem även skulle fungera bra för deras elever.  

Barbara Riddick har i två separata studier undersökt hur lärarstudenter med dyslexi 
diskrimineras vid antagningen till lärarhögskolor i England och Wales. I den första som 
publicerades 200321 utgår hon från en rapport publicerad av ”The Dyslexia in higher 
education working party” (1999), vari det hävdades det att det verkar finnas en 
genomgående tendens att exkludera dyslektiker vid antagningen till lärarprogrammen 
på universiteten. De beräknade att så många som hälften av dyslektikerna som sökte 
till lärarprogrammen mörkade sitt funktionshinder för att undgå diskriminering.22 
Riddick har med en fenomenologisk ansats intervjuat en mindre grupp av lärare och 
lärarstudenter med dokumenterad dyslexi. De ombads att berätta på vilket sätt deras 
dyslexi påverkat hur de undervisade sina elever och då i synnerhet de elever som själva 
uppvisat läs- och skrivsvårigheter. Samtliga informanter redogjorde för en mängd 
koopteringsstrategier och menade att fördelarna att vara dyslektiker vida översteg 
nackdelarna, eftersom de upplevde att det hade en unik förståelse för sina elevers 
svårigheter. Dyslexin hade, menade många av dem, snarare fungerat som motivation 
och gett dem viljan att ge barnen en bättre skolupplevelse än den de själva fått. Trots 
detta uppgav flera av informanterna som fortfarande var studerande att de var rädda 
för att bli påkomna som dyslektiker och att de, trots att det gick bra för dem, led av lågt 
självförtroende. Riddicks slutsats är att det inte verkar finnas fog för att genomgående 
utesluta dyslektiker från att bli lärare, då deras funktionshinder inte påverkar 
undervisningen negativt. I en skola som ska sträva efter inkludering ter sig då snarare 
diskrimineringen som kontraproduktiv enligt Riddick.23 
 
I den andra studien som publicerades 2006 undersöker Barbara Riddick, tillsammans 
med Eve English den andra sidan av myntet. Nämligen hur lärarhögskolornas intagning 
har gått till och på vilket sätt de försöker skapa balans mellan kravet på en hög 
skriftspråklig nivå hos de sökande och kravet på inkludering i valet av kandidater till 
lärarprogrammen.24 Antagningen till lärarhögskolorna i England och Wales skiljer sig 
markant från hur antagningen sker i Sverige. I Sverige sker antagning utifrån betyg, eller 

                                                           
21 Barbara Riddick,”Experiences of teachers and trainee teachers who are dyslexic”, International Journal 
of Inclusive Education, Vol 4, Nr 7, 2003, ss. 389-402. 
22 Ibid, s. 389 
23 Ibid, ss. 400-401 
24 Barbara Riddick, Eve Englich,”Meeting the standards? Dyslexic students and the selection process 
for initial teacher training”, European Journal of Teacher Education, Vol 29, Nr 2, 2006, ss. 203-222. 
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poäng från standardiserat högskoleprov. Det är därför omöjligt att avgöra om en 
sökande har dyslexi. I England och Wales sker ansökningen i steg, först med 
ansökningsbrev, olika typer av prov som ofta bedömer stavning, och slutligen personlig 
intervju. I första skedet ligger således stort fokus på den sökandes skriftspråkliga nivå. 
Riddick och English har i den här studien intervjuat fem olika personer med ansvar för 
antagningsprocessen. Det verkar finnas en ambivalent inställning till sökande med 
dyslexi. Några rapporterade att de gärna såg att dyslektiker blev lärare, men att de 
ogärna släppte på det högt ställda kravet på skriftspråkligt kunnande. Vidare 
rapporterade de att väldigt få sökande informerade under antagningsprocessen att de 
var dyslektiker, vilket de misstänkte hade att göra med att de sökande var rädda för att 
inte få komma på intervju. Två av de fem intervjuade tyckte att det fanns en direkt fara 
med att låta dyslektiker bli lärare, då detta skulle kunna leda till att kraven på de sökande 
till lärarprogrammen sänktes. Endast två av de intervjuade meddelade att de gjorde 
anpassningar för sökande dyslektiker vid antagningsprocessen. I det hela taget verkade 
det finnas en åsikt bland de ansvariga för antagningen till lärarhögskolorna att 
dyslektiker inte till fullo kunde anses vara lämpliga kandidater till läraryrket. I studien 
lyfts en intressant fråga i sammanhanget; hur är en bra lärare och vad är avgörande för 
att en lärare ska kunna anses kompetent?25 Informanterna verkar anse att en hög 
skriftspråklig kompetens är avgörande för om en student kan anses bli en bra lärare. 
Riddick och English levererar inget tydligt svar på frågan, men ställer sig ändå tydligt 
tveksamma till att lägga så stort fokus på de sökandes skriftspråkliga nivå. 
 

Ellen Morgan och Elizabeth Burn har gjort en case-studie där de undersökt vilka 
problem som en dyslektisk lågstadielärarstudent stött på under sin utbildning.26 Detta 
har gjorts genom samtal med studenten själv, hennes utbildningsansvariga lärare, samt 
dyslexisupporten på universitetet. I den här studien blir det väldigt tydligt hur viktig rätt 
support under studietiden är, samt hur avgörande bemötandet är för självförtroendet. 
Studenten i studien berättar hur hon på sin första verksamhetsförlagda utbildningsplats 
varit öppen med sin diagnos, viket ledde till en diskriminerande behandling där hon 
ständigt blev utsatt för test som inte hennes studiekamrater behövde genomgå. Därför 
valde hon att inte berätta om sin dyslexi under sin andra och avslutande 
verksamhetsförlagda praktik. Där fick hon istället höra hur kreativ och duktig hon var 
på att möta varje enskild elevs behov och hon avslutade sin praktik med mycket höga 
betyg. Studenten upplevde att hon mycket på grund av just sin dyslexi fått större insikter 
i hur det egna lärandet gått till och att hon kunde applicera och använda den kunskapen 
i sin undervisning och i sitt bemötande av varje enskild elev i dennes lärprocess. 
Morgon och Burns vill med sin studie försöka visa att dyslektiker som får rätt stöd kan 
bli väldigt skickliga lärare, samt att de bör ses i ljuset av sitt unika och värdefulla 
kunskapsbidrag till hur man bäst identifierar och bemöter elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  

Elia Burns och Shenna Bell har i ett finsk-engelskt samarbete intervjuat dyslektiska 
lärare på universitet och yrkeshögskolor i Finland och England. Detta har sedan 
resulterat i två väldigt snarlika artiklar med fokus på den narrativa konstruktionen av 
lärarjaget i relation till informanternas dyslexi.27 Intervjuerna som används i de båda 

                                                           
25 Ibid, s. 206 
26 Ellen Morgan, Elizabeth Burn, ”Three Perspectives on Supporting a Dyslexic Trainee Teacher”, 
Innovations in Education and Training International, Vol 37, Nr 2, 2000, ss. 172-177 
27 Eila Burns, Shenna Bell, ”Voices of teachers with dyslexia in Finnish and English further and higher 
educational settings”, Teachers and Teaching: theory and practice, Vol 16, Nr 5, 2010, ss. 529-543 
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artiklarna kommer från Elia Burns pågående arbete med sin doktorsavhandling. I 
intervjuerna kunde de tydligt urskönja tre återkommande lärarnarrativ. De två oftast 
förekommande var den empatiska läraren som var mycket lyhörd för sina elevers behov 
och läraren som var duktig på att hitta koopteringsstrategier och litade på sina styrkor. 
Den sista lärartypen kallar Burns och Bell för överpresteraren, den som är fast besluten 
att dyslexin inte ska få vara ett hinder. Dessa lärare drivs av ett behov att vara bäst, mest 
pålästa, alltid i framkant, framgångsrika och omtyckta, möjligen för att bevisa att de inte 
är undermåliga lärare på grund av sin dyslexi.  

Sue Griffiths28 har med en fenomenologisk ansats intervjuat sex stycken lärarstudenter 
med dyslexi i Storbritannien om deras upplevelser av att vara på verksamhetsförlagd 
utbildning. Studien har syftat till att undersöka vilken typ av stöd som lärarstudenterna 
haft tillgång till under sin praktik, samt hur studenterna klarat av den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Det hon kunde se i sin studie var att praktikskolorna 
inte erbjöd något generellt stöd till studenterna, utan att det var upp till de enskilda 
mentorerna på skolorna att välja vilket stöd de ville ge och om de ville erbjuda anpassat 
stöd över huvud taget. Vidare upptäckte hon att det fanns stora skillnader mellan olika 
mentorer när det gäller hur väl de tog emot lärarstudenterna med dyslexi. Några av 
lärarstudenterna som hade varit öppna med sitt handikapp hade fått ett mycket negativt 
bemötande av sina mentorer. Vissa av studenterna hade varit så rädda för att få ett 
negativt bemötande att de valt att hemlighålla sin dyslexi. Endast en hade fått ett 
genomgående mycket positivt bemötande då denne berättat om sin dyslexi. Det 
Griffiths i sin studie kunnat se var att lärarstudenter med dyslexi verkar klara sin 
verksamhetsförlagda utbildning lika bra som sina klasskamrater utan dyslexi. Däremot 
hade det negativa bemötandet från mentorerna påverkat studenters självförtroende 
mycket negativt. Vidare rapporterade samtliga informanter att de upplevde att dyslexin 
faktiskt kunde vara en fördel. De kände att de hade en unik förståelse för de elever som 
hade det kämpigt i skolan och de upplevde att de hade lätt för att komma på 
pedagogiska lösningar till just dessa elever.  

Jonathan Glazzard och Kirsty Dale publicerade 2013 en studie29 där de intervjuat två 
lärarstudenter i slutskedet av sin lågstadielärarutbildning, båda med dokumenterad 
dyslexi. Studien hade till syfte att undersöka hur den subjektiva upplevelsen av att vara 
dyslektiker under den tidiga skolgången påverkat deras självförtroende, samt hur detta 
varit delaktigt i att forma deras professionella läraridentitet. De båda informanterna i 
studien hade mycket negativa upplevelser från sin tidigare skolgång. Ingen av dem hade 
utretts för sin dyslexi eller erbjudits anpassad hjälp. Deras långsamma läs- och 
skrivutveckling hade bortförklarats som låg intelligens, något som påverkat de båda 
informanternas självförtroende mycket negativt. Dyslexiutredning gjordes först när de 
påbörjade universitetsstudier och det var först då de fick adekvat hjälp av 
specialpedagog. Båda informanterna uppgav att de såg sig själva som empatiska lärare 
med en tydlig ambition att ge sina elever en bättre skolupplevelse än den de själva fått. 

                                                           
Samt, 
Eila Burns, Shenna Bell, ”Narrative construction of professional teacher identity of teachers with 
dyslexia”, Teaching and Teacher Education, Nr 27, 2011, ss. 952-960 
28 Sue Griffiths,”Being dyslexic dosen´t make me less of a teacher. School placement experinences of 
student teachers whit dyslexia: strengths, challenges and model for support”, Journal of Research in Special 
Educational Needs, Vol 12, Nr 2, 2012, ss. 54-65. 
29 Jonathan Glazzard, Kirsty Dale, ”Trainee teachers with dyslexia: personal narratives of resilience”, 
Journal of Research in Special Educational Needs, Vol 13, Nr 1, 2013, ss. 26-37.  
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De diskuterade båda ingående vikten av att individanpassa undervisningen för varje 
elevs behov, samt vikten av att bygga självkänsla och goda relationer.   

Genomgående för den forskning som bedrivits inom detta område är att man tagit sig 
an det med en fenomenologisk ansats. Detta är egentligen inte så märkligt då det 
svårligen går att få tag på annan typ av data. Ingen statistik förs över antalet 
lärarstudenter eller lärare som har dyslexi. Sådan statistisk data hade dessutom kommit 
att innehålla stora felaktigheter. Detta eftersom det är upp till individen själv att uppge 
hur vida den har dyslexi eller inte. Vidare är det troligt att en stor del av de lärare och 
lärarstudenter som har dyslexi inte fått någon formell utredning gjord och således faller 
ur den statistiska ramen helt och hållet. Kvar står endast kvalitativa intervjustudier, 
möjligen i kombination med observationer till forskarens förfogande.  

Samtliga resultat pekar mot att dyslektiker tenderar att bli kreativa och empatiska lärare. 
Det verkar som om dessa lärare och lärarstudenter utvecklat fungerande 
koopteringsstrategier för att överbrygga sitt handikapp och använda det till något 
positivt. Samtliga studier kommer fram till att dyslektiker har alla förutsättningar att 
bli/vara duktiga lärare. Även om så är fallet är det vanskligt att generalisera då 
underlaget ändå är litet och resultatet bygger på informanternas subjektiva berättelser. 
Det finns inga publicerade studier för närvarande som motsäger dessa resultat.  

 

3. Metod 

I detta kapitel redogörs för det metodologiska förfarandet, samt vad som ligger till 
grund för metodvalet. Den här studien ger sig in på ett område som är relativt okänt 
och där det inte har bedrivits någon omfattande forskning. Även om det finns 
närliggande studier, så är samtliga av dessa gjorda i en ickesvensk kontext. Den här 
studien kan därför göra anspråk på att undersöka ett helt outforskat område: hur 
lärarstudenter med dyslexi på en svensk lärarutbildning ser på sitt framtida yrke i 
relation till sitt handikapp. Datainsamlingen har genomförts genom kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med lärarstudenter med dokumenterad dyslexi. Det är 
deras subjektiva upplevelser och tankar kring framtiden som lärare med dyslexi som 
undersökts och uttolkats. Samtliga deltagare i studien har utlovats total anonymitet och 
därför är alla namn som används i studien fiktiva.  

 

3.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

I semistrukturerade intervjuer utgår intervjuaren alltid från en intervjuguide. 
Intervjuguiden består i sin tur av olika teman som intervjuaren vill beröra. Intervjuaren 
får ställa mer precisa följdfrågor till informanten, förutsatt att de är relaterade till 
informantens berättelse. Intervjuguiden behöver inte följas slaviskt och det viktigaste 
är att de valda temana berörts.30 I den kvalitativa intervjun är fokus riktat mot 
informantens berättelse, vilket innebär att trots att man utgår ifrån intervjuguiden måste 
informanten inte besvara alla frågor. Om informanten under intervjun för berättelsen i 
en annan riktning än vad intervjuaren förutsett ska intervjuaren följa det spåret för att 
på så vis få fram det som informanten upplever som viktigt. Det är viktigt att få så 
uttömmande svar som möjligt av informanten och intervjuaren ställer därför med 
                                                           
30 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, 2008, s. 415. 
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fördel följdfrågor utöver de förberedda frågorna i intervjuguiden.31 Kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer benämns ibland som djupintervjuer. Djupintervjuer är 
enligt Bryman32 särskilt användningsbara i studier med ett fåtal informanter, där 
intervjuerna kan variera mycket från varandra.  

 

3.2 Urval och informanter 

Informanterna i denna studie var sex personer, en man och fem kvinnor, som befann 
sig i olika stadier av sin utbildning. Av dessa utbildade sig en till förskolelärare, två till 
F-3 lärare, en till 1-6 lärare och slutligen två mot grundskolans senare år. För att komma 
i kontakt med informanterna kontaktades ansvarig för språkstöd vid Högskolan 
Dalarna, med en förfrågan om hen kunde hjälpa till att etablera kontakt med 
lärarstudenter med dokumenterad dyslexi. En förfrågan med medföljande kortare 
information om studien vidarebefordrades av språkstödsansvarige till tio studenter. Av 
dessa tio visade sex stycken intresse av att delta i studien och det är dessa sex som även 
deltagit i själva studien.   

 

3.3 Intervjuguide och fenomenologi 

Inför intervjuerna skapades en semistrukturerad intervjuguide med en fenomenologisk 
ansats. En fenomenologisk ansats innebär att man intar ett förståelseinriktat perspektiv. 
Fenomenologisk forskning är intresserad av att undersöka fenomen, vilken betydelse 
objekt har för individer.33 I denna studie är det således informanternas egna subjektiva 
tankar och förväntningar kring att bli lärare trots sin dyslexi, som ligger i fokus för 
uttolkning. Datainsamling i en fenomenologisk studie sker oftast med hjälp av 
intervjuer. För att få tillgång till en annan människas upplevelse, blir man av 
nödvändighet hänvisad till olika former av kommunikativ data.34 Den fenomenologiska 
intervjun är antingen ostrukturerad, eller semistrukturerad.35 I denna studie används en 
semistrukturerad intervjumodell. Intervjuguiden utgick därmed från olika teman för att 
avspegla de fenomen som i denna studie kunde vara intressant att se närmare på. Dessa 
teman var:  

 Tidigare skolgång i relation till informantens dyslexi. 

 Motiv till att bli lärare. 

 Tankar kring hur specialpedagogik bäst bör utformas med utgångspunkt från 
den egna erfarenheten. 

 Förväntade fördelar och nackdelar med att vara lärare med dyslexi. 

 Eventuellt upplevda fördomar mot lärarstudenter med dyslexi. 

                                                           
31 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, 2008, s. 413 
32 Ibid, s. 415. 
33 Andrzej Szklarski, ”Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod”, i: Andreas Fejes, 
Robert Thornberg (red): Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB, 2009, s. 110. 
34 Ibid, s. 111. 
35 Ibid. 
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Under dessa teman finns ett mindre mer preciserade frågor. Utöver frågorna användes 
probing, vilket innebär att man ställer uppföljande frågor, till exempel; “Hur menar du 
då?”, “Kan du utveckla ditt svar lite mer?” eller ”Om jag har förstått dig rätt så menar 
du…”. Även icke-verbal probing är viktig, så som att “humma” eller att nicka för att 
bekräfta för informanten att intervjuaren lyssnar.36 Alla intervjuer har skett i Adobe 
Connect, ett datorprogram som används för långdistanssamtal vid Högskolan Dalarna 
och som närmast kan liknas vid det mera kända programvaran Skype. Samtliga 
intervjuer har spelats in. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Studien följer de etiska riktlinjer som rekommenderas av vetenskapsrådet. Enligt 
informationskravet ska samtliga deltagare informeras om studiens syfte med fullständig 
transparens.37 Informanterna hittades med hjälp av ansvarig för språkstödet vid 
Dalarnas högskola som vidarebefordrade en förfrågan till tio lärarstudenter med 
dokumenterad dyslexi. Dessa tio personers identiteter har för mig förblivit okända. 
Endast de sex personer som själva kontaktade mig är för mig kända. Det andra kravet 
är samtyckekravet, vilket innebär att efter informanterna blivit informerade om studiens 
syfte så ska de fullständigt kravlöst få besluta om de vill delta i studien eller inte.38 
Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i en studie ska ges största möjliga 
konfidentialitet.39 När informanterna citeras i studien har genomgående fiktiva namn 
använts. Detta informerades informanterna om innan intervjun påbörjades. De 
garanterades även att allt material som berörde dem, skulle raderas efter att studien 
avslutats för att garantera dem konfidentialitet även i framtiden. Det fjärde kravet är 
nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som samlas in endast ska användas för 
den aktuella studiens syfte och inte till något annat.40  
 

3.5 Analysmetod 

Innan analysen påbörjades transkriberades samtliga intervjuer. Halva ord eller pauser 
har inte skrivits ut. De transkriberade intervjuerna har sedan behandlats och analyserats 
utifrån en fenomenologisk sjustegsmetod.41 

Steg 1: Läs igenom transkriberingarna och för anteckningar.  
Steg 2: Kondensation – urskilj betydelsefulla uttalandena, genom att klippa ut citat ur 
transkriberingarna.  
Steg 3: Jämför de olika informanternas uttalande med varandra och sök efter likheter 
och skillnader.  
Steg 4: Gruppera uttalandena utifrån dessa skillnader och likheter.  
Steg 5: Sök efter de grupperade uttalandenas likheter eller essens.  
Steg 6: Samtliga kategorier av uttalanden namnges utifrån dess essens.  

                                                           
36 Lars Owe Dahlgren, Kristina Johansson, ”Fenomenologi”, i: Andreas Fejes, Robert Thornberg (red): 
Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB, 2009, s. 126. 
37 Bryman, 2008, s. 131.  
38 Ibid, s. 132. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid, ss. 127-131. 
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Steg 7: Gå igenom samtliga uttalanden i kategorierna, för att försäkra sig om att de är 
där de hör hemma. Varje kategori ska vara uttömmande. 

 

4. Analys och resultat 
 
I detta stycke presenteras studiens resultat. De sex intervjuerna har transkriberats och 
sedan delats in i teman. Syftet har varit att söka efter likheter i informanternas 
berättelser. Även olikheter har plockats fram och analyserats. Detta arbete har resulterat 
i sex teman som alla fått namn från passande citat från någon av informanterna. I 
tabellen nedan ges en kort beskrivning av vad de olika temana berör. 
 
 
Tabell 1. Analys- och resultatdelens olika teman. 

4.1 ”Dyslexi, ett 
svårt ord att stava” 
 
 
I detta tema berättar 
informanterna om hur de 
själva uppfattar vad 
dyslexi är för något, samt 
hur de upplevde att det 
var att få diagnosen. 
 

4.2 ”Man måste ju få 
hjälp, annars går det 
ju inte.” 
 
Fokus ligger här på hur 
tidigare upplevelser av få 
specialpedagogiska 
insatser påverkat 
informanternas didaktiska 
syn på specialpedagogik, 
men även hur uteblivna 
insatser påverkat dito. 
  

4.3 ”Mina 
upplevelser påverkar 
vilken typ av lärare 
jag vill vara.” 
 
Här presenteras hur 
upplevelsen av att vara 
dyslektiker påverkar 
informanternas skapande 
av en läraridentitet, den 
empatiska läraren. 

4.4 ”Jag hade en 
bild av att en lärare 
måste kunna allt.” 
 
I detta stycke berättar 
informanterna om varför 
de valt att studera till 
lärare och hur upplevda 
fördomar mot dyslektiker 
både motiverat dem och 
samtidigt skapat en 
personlig osäkerhet kring 
deras yrkesval.  
 

4.5 ”Hon kan ju inte 
stava, hon kan ju inte 
vara lärare.” 
 
Ska kollegor, elever och 
föräldrar få veta att man 
har dyslexi? Informanterna 
resonerar kring för- och 
nackdelar.  

4.6 ”Det gäller ju att 
se möjligheterna i 
problemen.” 
 
Informanterna berättar 
vilka för- och nackdelar 
de tror att deras dyslexi 
kommer innebära i deras 
framtida yrke som lärare.  

  Källa: Nora Grimstrup 

 
 
 
I tabellen nedan ges en kort presentation av informanterna som deltagit i studien, 
deras ålder då intervjuerna gjordes, inriktning på lärarprogrammet och hur långt de 
kommit i sina studier.  
 
Tabell 2. Beskrivning av informanterna i studien. 
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Namn Ålder Inriktning på 
lärarprogrammet 

Antal lästa 
terminer 

Alma 31 f-3 1 

Jon 23 f-3 1 

Beata  25 Förskolan 5 

Lisa 29 7-9 (so, sfi) 7 

Denise 33 7-9 (svenska, so) 8 

Maja 25 1-6 (svenska, 
matematik, so) 

Nyexaminerad  

Källa: Nora Grimstrup 

 

4.1 ”Dyslexi, ett svårt ord att stava” 
 
Trots att samtliga informanter som deltagit i studien fått en dyslexiutredning gjord, 
verkar de ha svårt att förklara vad dyslexi är. De utgår från den egna upplevelsen. 
 
Maja 
”För mig personligen är läsningen kämpig. Jag vill poängtera att det inte är att man är dum, det är ett litet hinder 
helt enkelt. Vissa har ju svårt att skriva, och läsa en bok är inte lika självklart för en dyslektiker.” 
 
Lisa 
”Oj vilken svår fråga.. för mig personligen är det skriftspråket, läsningen är inget problem för mig, fast andra.. Det 
är nog en känsla av att det aldrig blir lika bra som de andras, en underlägsenhet i skriftspråket.” 
 

Samtidigt ger flera uttryck för att de fick en diagnos men ingen riktig förklaring på vad 
det var. 
 
Jon 
”De säger att det är ett hinder eller en förklaring till varför man har svårigheter, men sen så är det lite diffust.” 
 
Denise 
”Vet du vad jag kan faktiskt inte svara på den frågan, ingen har egentligen berättat vad det är, mer än nånting typ 
svag i läsning och skrivning. Men sen verkar det ju vara olika mellan olika dyslektiker.” 
 

Alla informanterna verkar vara eniga om att man kan vara dyslektisk i olika grad. 
 
Jon 
”Det finns många olika grader i helvetet, vissa dyslektiker kan i princip inte lära sig läsa och skriva, det är omöjligt 
för dem, för andra är det bara småsaker som kan tränas bort.” 
 
Lisa 
”Det kanske beror på hur svår dyslexi man har, jag har nog en lättare form och upplever det inte lika negativt.” 

 
Samtliga informanter svarar dock nej på frågan om dyslexi är något man kan träna bort. 
Här kan man tydligt se att även om informanterna inte tagit del av Höiens och 
Lundbergs42 definition av dyslexi, så sällar de sig till idén om att dyslexi är biologiskt 
betingad.  
 
Beata 
”Det är nog svårt att träna bort. Jag tror det är något man föds med.” 

                                                           
42 Se ovan i kapitel 2 (Begreppsdefinition) för en mer utförlig presentation av Höiens och Lundbergs 
dyslexidefinition. 
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Alma 
”Inte helt, men träning kan hjälpa mycket. Jag tänker att dyslexin är väl ett inlärningshandikapp.. kanske. Alltså 
du kan träna så att man inte märker någon skillnad mellan en dyslektiker och en ”normal”, men så snabbt det 
kommer något nytt, till exempel ett nytt ord, så är man på ruta ett. Då tar det längre tid.” 
 
Denise 
”Så här tänker jag. Dyslexi är nått man föds med, hjärnan är kopplad lite annorlunda. Den är mer logisk, letar 
efter mönster, eller så är det för mig i alla fall. Man kan träna in ett system för att se logiken i språket. Det som 
kommer automatiskt för ”de andra” behöver vi ett tydligt system för.” 
 

Informanterna ombads berätta hur det hade känts att få diagnosen. Här kan det ses en 
tydlig skillnad i hur de reagerade utifrån i vilken ålder de diagnostiserades. Maja och 
Beata fick båda sin diagnos i vuxen ålder och de upplevde det enbart som något positivt, 
en lättnad. 
 
Maja 
”Det kändes jätteskönt att veta, det var så skönt att kunna säga: Jag är dyslektiker, jag är inte dum! Sen det här 
att äntligen kunna få hjälp. Jag fick veta att ett stort problem för mig är närminnet, det är dåligt. Så nu tränar jag 
jättemycket med kluriga minnesövningar och det hjälper.” 
 
Beata 
”Jag fick ju höra att det inte var nått fel på mig, en lärare sa att jag var lat. Så det hade ju en enorm betydelse, inte 
bara för mig, min mamma också. Hon har ju kämpat alla år för att jag skulle få en utredning, det kändes som en 
seger både för henne och mig. Vet du vad, jag känner att jag blev stärkt av det. Tänk att jag trots att jag har en så 
svår dyslexi kommit så här långt.” 

 
Jon och Alma fick båda sin diagnos när de gick i årskurs sju och hade inte alls samma 
positiva upplevelse. 
 
Jon 
”Jag tycker nog inte att det gjorde så stor skillnad, jag visste ju redan att jag var dålig på att läsa och skriva. Dyslexi 
visste jag ju inte ens att det fanns, men det var väl, jaha, det finns en anledning. Men sen så blev jag ju inte så glad 
när de ville ge mig extra hjälp. När man är fjorton vill man ju inte gå i extraklass och göra extra uppgifter, jag 
tyckte det sög.” 
 
Alma 
”Jag fattade inte riktigt vad det var, vad det var för svårigheter. Mamma och pappa sa att det är ju jättebra att du 
har det på papper, ett bevis. Jag begrep ju inte att jag hade så stora sårigheter. Min lärare sa på ett utvecklingssamtal, 
att svenska kommer du ha svårt med och det kommer krävas blod, svett och tårar. Jag tog det som en förolämpning, 
fan jag ska inte gråta, jag har inga svårigheter. Det var först mycket senare som jag insåg, shit jag har ju faktiskt 
svårt med det här.” 

 
Lisa fick sin diagnos i mellanstadiet. Denise fick sin diagnos i gymnasiet, men berättar 
att det redan i mellanstadiet pratades om henne i termer som dyslektiker även om igen 
riktig utredning gjordes då. Båda har lite otydliga minnen kring hur de kände inför att 
det. Denise nämner dock att hon under högstadiet hade ambivalenta känslor till sin 
dyslexi, hon liksom Jon tyckte inte om att bli ivägskickade på extraundervisning. 
Möjligen skulle man kunna tolka det som att barn i yngre tonåren generellt upplever 
det som jobbigare att sticka ut från mängden och dyslexidiagnosen då riskerar att bli ett 
större stigma. 
 
Denise 
”Jag var ju smart, hade bara svårt med stavningen och så skulle jag gå ifrån klassen i svenska och gå ner och sitta i 
en skrubb. Det låter nog inte så bra när jag säger det nu, men då tyckte jag att det var så förnedrande att jag skulle 
tvingas sitta där nere med obs-klassen.” 
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4.2 ”Man måste ju få hjälp, annars går det inte” 
 
När informanterna berättar om sin tidigare skolgång i grundskolan och gymnasiet sätts 
den hela tiden i relation till den specialundervisning de fått, eller bristen av den. Av de 
sex rapporterade fem att de i olika grad upplevt skolan som psykiskt jobbig och detta 
till stor del berodde på bristfällig eller rent utav obefintliga specialpedagogiska insatser. 
Detta är något som också framkommit i tidigare studier. Cheryll Duquette har i sin 
fenomenlogiska intervjustudie tematiserat just den negativa upplevelsen i den tidigare 
skolgången som ett genomgående drag hos hennes informanter. Kombinationen av att 
inte få hjälpen att utvecklas till sin fulla potential, samt det ständiga utmålandet av att 
vara en ”svag” elev har upplevts som mycket jobbigt.43  Både Maja och Beata, som först 
fick sina diagnoser när de började sina studier på högskolan, berättar hur de blev 
betraktade som just svaga elever men elever som inte ställde till problem. De var tysta 
och gjorde det de skulle, därför lades ingen extra energi på att utreda eller sätta in särskilt 
stöd till dem. 
 
Maja 
”På grundskolan hade jag jättemycket problem med läsning och skrivning. Men jag hade bra kompisar, vi var en 
grupp tjejer som umgicks jämt. Dom hjälpte mig, utan dom hade det aldrig funkat. Vi jobbade alltid i grupp, de 
rättade min stavning och kunde förklara för mig vad vi hade läst. Från de vuxna fick jag ingen hjälp alls. De tyckte 
nog att jag var en sån person som tyckte skolan var jobbig, men jag gjorde ju det jag skulle och ställde inte till med 
problem. Men jag fick slita enormt mycket, det var faktiskt väldigt jobbigt. Ibland kände jag mig helt knäckt.” 
 
Beata 
”Min mamma försökte hela tiden få skolan att hjälpa mig, men då var det ju den där läraren som sa att jag var lat 
istället, att jag bara inte ansträngde mig tillräckligt. Det är ju hemskt egentligen, för jag kämpade så mycket. Ofta 
blev det alldeles för mycket och mamma fick rycka in som extralärare hemma och så ska det ju inte behöva vara. 
Men du vet, jag var tystlåten och gjorde det jag skulle. De kanske tyckte jag var för duktig för att ha dyslexi.”  

 
Denise, Alma och Jon berättar istället hur de specialpedagogiska insatserna under 
högstadiet utföll negativt för deras självkänsla och dessutom inte var till någon hjälp. 
 
Denise 
”I mellanstadiet funkade det så bra, jag hade världens bästa lärare. Hon förstod hur jobbigt det var att få tillbaka 
en text full med rödpenna och skrev alltid den rätta stavningen ute i marginalen. Hon stöttade och gav extra hjälp 
till mig i grammatik och uppmuntrade alltid mitt skrivande. Alltså jag älskade verkligen och skriva, ville bli 
författare. Men sen i högstadiet var det rena katastrofen. De bestämde att jag skulle gå i en mindre grupp på svenskan. 
Och det var hemskt. Vi satt inne i ett jättelitet rum och det enda vi gjorde var att skriva ord på datorn, det var nått 
stavprogram. Jag tyckte det kändes som vi blev behandlade som småungar. Så jag vägrade gå dit och ville vara kvar 
på svensklektionen, men då kastade min svensklärare ut mig. Framför hela klassen liksom, det var så hemskt. Så 
jag började skolka och mina föräldrar fattade ju ingenting, jag som alltid vart så duktig i skolan. Till sist var det 
min mamma som fixade så jag fick komma tillbaka och ha svenska med min klass igen. Hon är bra på sånt, gick 
till rektorn och bråka. Men jag hatade verkligen min svensklärare efter det där.” 
 
Alma 
”Dyslexi var nog rätt så nytt på 90-talet, så jag kände mig lite som en testpilot. De visste nog inte riktigt hur de 
skulle hjälpa mig. Egentligen blev det nog inte så mycket hjälp alls. Det blev nog mest att jag kände mig utpekad 
och annorlunda.” 
 
Jon 

                                                           
43 Duquette, 2000, s.225. 
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”I slutänden blev det ändå så att jag bara fick sitta och lyssna på böckerna på skiva, problemet var ju bara att jag 
liksom inte lärde mig att läsa av att bara sitta och lyssna.” 

 
Lisa var den enda som uppgav att hon hade haft en allt igenom bra skolgång. 
 
Lisa 
”Dyslexin påverkade märkligt nog inte min skolgång så mycket, det har aldrig känts som ett problem för mig. Jag 
har alltid haft lärare som var väldigt duktiga och förstående. De målade inte upp det som ett oöverstigligt problem 
och det hjälpte nog mig att ha en positiv inställning. Sen så fick jag ju gå iväg och ha en del undervisning i en mindre 
grupp. Jag vet att andra tyckte att det var jobbigt, men jag gillade det.” 

 
Alla utom Jon berör på något sätt hur viktigt det har varit att få stöd från någon för att 
klara sig igenom skolgången. Lisa, men även Denise, beskriver hur stöttande och 
förstående lärare har hjälpt dem. För Maja blev kompisarnas stöd en nödvändighet. 
Föräldrarnas stöd och engagemang i sina barns skolgång återkommer som något 
oerhört viktigt hos alla informanter (förutom för Jon som aldrig tar upp ämnet under 
intervjun). Även detta går i linje med Duquettes studie. Hon har är kunnat se att just 
stödet från informanternas familjer varit det som varit allra viktigast i termer för hur 
väl informanterna klarat sin skolgång.44 Beata lyfter flera gånger upp hur hennes 
mamma i det närmaste räddat henne. 
 
Beata 
”Jag tror att hur det går för en elev som har dyslexi beror helt på vilket stöd, eller motivation den får. Vilka föräldrar 
man har. Med rätt stöd så klarar sig en dyslektiker lika bra som andra människor. Men saknas stöd och motivation, 
ja då kan det gå helt åt helvete. Ursäkta svenskan! Men alltså, hade det inte vart för min mamma, ja då.. Då hade 
man kanske suttit på en parkbänk nu.” 

 
På frågan hur de specialpedagogiska insatserna bäst bör utformas för dyslektiker drar 
informanterna åt olika håll. Jon, Denise och Lisa förespråkar alla någon typ av enskild 
undervisning utöver den reguljära undervisningen, där fokus ska läggas på studieteknik 
och utforma strategier för att lättare hantera inlärningen av nya ord.  
 
Jon 
”Jag hade behövt någon typ av studieteknik, nått knep för att göra det lättare. Till exempel vilka ord som ska 
sammanskrivas, det kommer inte automatiskt hos mig. Jag måste lära mig varje ord för sig. Det är väldigt  
tidsödande, måste ju finnas bättre strategier.” 
 
Denise 
”Det som verkligen hjälpte mig och som var vändpunkten, det var när jag började på gymnasiet. Där fanns en 
fantastik speciallärare som var expert på just dyslexi. Jag blev erbjuden extra lektioner av henne efter skoltid Hon 
lärde mig grunderna i språket. Det vill säga, hon lärde mig att identifiera själva ordets grundstam och sen var det ju 
bara att memorera alla prefix och sufix. Vilket kanske låter mycket, men det är ju ingenting mot att lära sig alla 
ord utantill.  Hon undervisade mig i grammatik och studieteknik, och så helt plötsligt var jag typ botad.” 
 
 
Lisa 
”Det hade ju vart givande om jag hade fått mera konkreta verktyg, nått system att luta sig mot. Typ så här gör du 
om du blir osäker.”  

 
Lisa förklarar varför hon tror att extra lektioner utöver den reguljära undervisningen är 
att föredra framför att elever går ifrån sina vanliga lektioner för att få 
specialundervisning. 
 

                                                           
44 Ibid. 



 

17 
 

Lisa 
"Det är enklare i låg och mellanstadiet, då är det mer okej att eleven är borta en lektion. Man har samma lärare 
nästan hela tiden och då finns det ju goda möjligheter att få information och hjälp att ta ikapp det de andra gjorde 
på lektionen. Men i högstadiet och på gymnasiet är ju det där helt hopplöst. Till exempel, jag ska ju undervisa i 
samhällskunskap, det kanske de bara har två gånger i veckan. Om en elev alltid är borta en av de lektionerna. 
Jamen det går ju inte, eleven kommer ju inte ha en chans att hänga med i det vi gör i klassen." 

 
Denise beskriver hur specialundervisningen för en elev på hennes vfu fick negativa 
konsekvenser. 
 
Denise 
"I en av mina vfu-klasser fanns en kille som gick iväg en svensklektion i veckan. Problemet var ju att de gjorde något 
helt annat där ner, som säkert var jättebra för honom, men vi hade ju tre lektioner i svenska i veckan och när han 
alltid missade en, missade han ju massa genomgångar och tid för att jobba med uppgifter och sånt. Det var helt 
hopplöst att få honom up to speed. Slutade med att han mest inte gjorde nått alls.” 

 
Jon, Lisa och Denise menar alla att dyslektiker är väl hjälpta av på enskild basis tränas i 
någon slags språkstrategier som gör att de kan lösa språkproblem när de uppstår. 
Samtidigt vill de inte riskera att eleven hamnar efter i den vanliga undervisningen. Även 
om Jon utbildar sig mot de lägre åldrarna, får jag känslan att hans resonemang kring 
specialundervisning rör lite äldre barn, möjligen för att han kopplar det så starkt till den 
egna upplevelsen av specialpedagogik under grundskolans senare år. Det är därför 
intressant att se att Jon förespråkar extra lektioner, något han själv erbjöds men som 
han inte var särskilt förtjust i att behöva gå på. 
 
Jon 
”Visst jag tyckte ju inte det var så kul, men om det faktiskt hade varit givande, om det hade vart till hjälp då hade 
det ju kunnat vara värt det. Jag tror man ska tänka att man kanske måste i någon mån exkludera en elev, sätta 
den i specialundervisning för att den sen i det långa loppet har en chans att klara sig i klassen. Typ exkludera för 
att kunna inkludera.” 

 
Maja är inne på ett likande spår, men ser inget problem i att eleven avviker från ordinarie 
lektion. 
 
Maja 
”Där jag jobbar går en elev som har det lite svårt till en specialpedagog, där han får stöd och hjälp med hur han kan 
jobba i klassen. Ibland har jag som lärare fått sitta med. Det är väldigt värdefullt, för då får ju jag veta hur jag ska 
hjälpa den här eleven i klassrummet. Vad jag upplever är det ingen av eleverna som tycker att det är jobbigt att gå 
iväg från lektionen, de känner sig snarare lite speciella. Sen missar de förstås lite lektionstid, men jag tror att det är 
viktigare att fokusera på att hitta metoder tidigt för att de sen kanske enbart kan vara i klassen.” 

 
Maja som nyligen examinerade arbetar på en låg- och mellanstadieskola och träffar sina 
elever oftare än vad Lisa och Denise som studerar till högstadielärare kommer göra, det 
kan förklara varför de har olika syn på hur logistiken kring extraundervisningen ska 
utformas. Även Maja verkar vara inne på att förebygga genom att låta eleven få gå iväg 
till specialpedagog och träna någon form för metod eller strategi för att överkomma sin 
problematik. Det är dock inget hon tar upp för egen del när hon får en fråga om vilken 
typ av insats hon själv velat ha. Hon svarar då att hon önskat att hon hade fått mera tid 
för prov och uppgifter, mindre och tydligare uppgifter, samt bättre strukturerade 
instruktioner. Beata och Alma svarade på samma sätt när de fick frågan vilken hjälp de 
föredragit, men de ansåg till skillnad från Maja att dyslektiker inte generellt är i behov 
av enskild undervisning. Exkludering från klassen uppfattade de som något dåligt som 
kan generera utanförskap och dåligt självförtroende. 
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Beata 
”Jag tror inte på att avskärma dyslektiker, utan jag tror att man kan inkludera dem. Om man ska läsa i 
klassrummet, så kan dyslektikern få en inläst bok. Om den som har dyslexi tvingas gå iväg till någon specialpedagog 
då kommer den bara känna sig annorlunda. Jag tror att det går att lösa i klassrummet, det gäller bara att läraren 
har lite valmöjligheter att plocka fram.” 
 
Alma 
”Jag vet inte om det är så bra att eleven skickas iväg från gruppen. Tror man fokuserar för mycket på elevens problem, 
man borde fokusera mer på hur man gör i klassen. Varför måste eleven gå till specialpedagogen, kan inte hon komma 
till klassen istället. Finns säkert fler än den som har dyslexi som skulle ha nytta av det.” 
 

Informanterna i den här studien har en förhållandevis realistisk syn på både inkludering 
och exkluderings för- och nackdelar.  Länge förespråkades exkludering som en given 
lösning för elever med inlärningssvårigheter, just nu är vi inne i en vurm för det 
inkluderande perspektivet. Inkludering medför dock stora utmaningar för den lärare 
som ska lyckas hjälpa dessa elever samtidigt som hen ska ansvara för hela klassens 
kunskapsutveckling. Att flera av informanterna väljer att lyfta ett tredje perspektiv, 
exkludering för inkludering, ter sig därför intressant.  
 
 

4.3 ”Mina upplevelser påverkar ju vilken typ av lärare jag vill vara” 
 

Informanterna verkar uppfatta sig som särskilt duktiga på att se varje individ och menar 
sig besitta en unik förståelse för de elever som har det lite svårare med inlärningen. Det 
är därför intressant att titta närmare på den aspekten i den här studien. Samtliga 
informanter ger uttryck för att de just på grund av sin dyslexi kommer ha en unik 
förståelse för sina elever. 
 
Alma 
”Jag tror inte att jag kommer vara en sämre lärare på grund av min dyslexi, snarare kanske tvärtom. Som dyslektiker 
tror jag att jag kan förstå bättre. Det är som om någon har ont i magen, man har ju empati, men man kan ju bara 
verkligen förstå hur det känns om man själv har haft ont i magen. Dyslexin blir en unik tillgång kan man säga. Jag 
tror faktiskt att jag kan relatera till elever som har det tufft i skolan, även såna som har andra svårigheter, bättre 
än lärare som inte har erfarenheten av att vara dyslektiker.” 
 
Maja 
"Jag känner att jag faktiskt har en mycket bättre förståelse för eleverna som har det svårt än mina kollegor. De är 
så negativa, fastnar i problemet. Jag tycker att jag är mer positiv och kan se lösningar. Och så känner jag igen mig 
själv i eleverna, jag kan liksom identifiera tidigt vilka som behöver extra stöd. Jag är lite vad ska man säga, 
hyperuppmärksam.” 

 
Liknade utsagor kommer även från Denise, Lisa, Jon och Beata. De av informanterna 
som är i den tidigare delen av sin utbildning (Jon och Alma) pratar mer om att de tror 
att de kommer ha en unik förståelse. Medan de informanter som nästan är klara med 
utbildningen (Maja och Denise) menar att de faktiskt upplevt att de är mer förstående 
för elever som har det lite svårare i skolan, än kollegor i Majas fall och vfu-lärare i 
Denises fall. De både pekar också på att de har en positivare inställning, samt har högre 
förväntningar på dessa elever än sina kollegor. 

 
Denise 
”En sak som jag märkte när jag varit ute på vfu, är hur negativa lärare är mot elever med diagnoser. De ser bara 
problem, och deras förväntningar är så låga. Blir faktiskt ledsen, klart att det går dåligt när ingen tror på en. Jag 
kanske inte är bättre lämpad en någon annan att faktiskt hjälpa dom, men jag låser inte fast mig i att det är 
omöjligt. Är rätt stolt faktiskt, på min senaste vfu, lyckades jag på fem veckor vända en kille i årskurs sjus resultat 
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i svenska totalt. Min vfu-mentor var verkligen förvånad över vad han klarade av. Allt bara för att jag trodde på 
honom och peppade honom.” 
 

Intressant att notera att ingen av informanterna menar att de har nyckeln till exakt hur 
man ska utforma undervisningen för att tillmötesgå elever med dyslexi. Både Denise 
och Lisa lyfter att de faktiskt inte fått någon utbildning i specialpedagogik.  
 
Lisa 
”Ärligt talat så har ju inte vi fått någon specialpedagogisk utbildning alls. Jag har nog inte ens hört ordet dyslexi 
nämnas, eller hur man ska hjälpa elever med diagnoser. Så jag har ju egentligen inga verktyg alls, förutom min egen 
erfarenhet.” 

 
Det är dock tydligt att dyslexin och de tidigare skolupplevelserna spelar roll för vilken 
typ av lärare informanterna vill vara.  
 
  

4.4 ”Jag hade en bild av att en lärare måste kunna allt” 
 
Det kan verka märkligt att individer som själva upplevde skolan som både mödosam 
och psykiskt påfrestande skulle vilja återvända dit. Av de sex informanterna var det bara 
två stycken som tidigt var övertygade om att de ville bli lärare. Jon och Beata hade båda 
från tidiga tonåren siktet inställt på att utbilda sig till lärare. För Jon var det 
upplevelserna från att vara lägerledare på sommarkollo som övertygade honom om att 
det var undervisning han vill hålla på med. 
 
Jon 
”För att det är kul att förklara saker, hela det här med att lära andra människor något tycker jag är kul. Och så 
var jag bra på det också, och barnen på kollot gav så mycket tillbaka. Har känts rätt självklart att jag skulle 
utbilda mig till lärare.” 

 
Beata har en moster som arbetade som förskolelärare och som varit en stor förbild för 
Beata. Beata fick först sin diagnos på högskolan, men har hela tiden varit väl medveten 
om att hon haft svårare än sina klasskamrater för läsning och stavning.  
 
Beata 
”Jag har alltid velat bli förskolelärare. Sen jag var tretton år har det varit mitt mål. Jag har nog inte tänkt att man 
kan inte vara förskolelärare om man har dyslexi, men jag har ju hela tiden varit medveten om att det vart ett hinder 
som kanske skulle göra det svårt för mig att få tillräckligt bra slutbetyg, eller ens klara utbildningen sen om jag väl 
kom in. Men min mamma och min moster har hela tiden sagt till mig, att det här fixar du. Utan deras stöd och 
övertygelse kanske jag hade tänkt annorlunda.”  

 
Lisa, Denise och Alma hade alla inledningsvis en föreställning om att det var direkt 
omöjligt för en dyslektiker att bli lärare.  
 
 
Lisa 
”Jag hade väl intalat mig själv att jag aldrig skulle kunna jobba som lärare på grund av min dyslexi, det fanns inte 
i min världsbild. Jag har nog alltid trott att kan man inte stava perfekt så kan man inte bli lärare. Jag har nog haft 
en bild att som lärare måste man kunna allt, men så är det ju inte. Många är nog väldigt duktiga, men ingen kan 
ju allt. Hur som helst så började jag plugga historia, tänkte att jag kanske kunde jobba på bibliotek eller museum. 
Sen så var det via en hobby där jag höll i lite kurser och så sa folk till mig att du borde verkligen bli lärare, och jag 
sa att nä det kan jag ju inte bli. Men så tänkte jag lite och pratade med min familj och de tyckte också att jag skulle 
göra det. Så tänkte jag att, jag kan ju alltid försöka, så jag sökte och kom in och efter det har det bara känts väldigt 
rätt.” 
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Denise 
”Jag har nog alltid haft en dröm om att bli författare, har alltid tyckt om att skriva. Och när jag äntligen fick riktig 
hjälp av hon specialläraren på gymnasiet, då blev jag intresserad av själva språket också, hur det är uppbyggt. Så jag 
läste faktiskt svenska på universitet, och sen blev det att jag läste litteraturvetenskap också. Så började jag fundera 
på om jag kanske skulle bli lärare, men kändes ju helt befängt. Man kan väl inte vara lärare i svenska om man 
har dyslexi. Så jag jobbade på äldreboende i flera år och där blev jag ansvarig för att hålla i HLR-kurser, och då 
var det många som sa att du borde ju bli lärare. Men jag vågade inte fast att så många sa att jag borde, min familj 
också. Slutade med att jag sökte upp min gamla speciallärare och frågade vad hon tyckte, och när hon också sa kör, 
då kände jag att nu får jag ju bara ta och satsa.” 
 
Alma 
”Jag har alltid varit intresserad av språk, men trott att det där kan ju inte jag. Men så bestämde jag mig att fuck 
it, jag drar till Sydkorea och lär mig koreanska. Helt galet och svårt, men det gick ju. Sen när jag var där fick jag 
ett extrajobb som gick ut på att man skulle åka ut till skolor och berätta om sitt hemland. Men det var aldrig någon 
som efterfrågade någon från Sverige, så jag fick låtsas att jag var från en massa andra europeiska länder. Jag har ju 
egentligen alltid velat bli lärare, men alltid tryckt ner mig själv på grund av min dyslexi, att det där klarar ju inte 
jag och så. Men så stod jag där och undervisade om Italien på Koreanska, och det gick bra. Visst jag ljög, men det 
var kul och det gick bra och ungarna var helt underbara. Då tänkte jag att när jag kommer hem ska jag utbilda 
mig till lärare.”  

 
Intressant att notera är att Lisa, Denise och Alma alla inledningsvis hade en 
föreställning om att dyslektiker inte skulle kunna bli lärare, men när de fick frågan om 
vart den föreställningen kommit ifrån kunde ingen av dem svara på det. Ingen av dem 
hade någonsin fått ett negativt bemötande när de berättat för andra att de är 
lärarstudenter med dyslexi. Faktum är att omgivningen genomgående varit väldigt 
stöttande och uppmuntrande, och för Lisa och Denise var det just på grund av denna 
uppmuntran som de till sist valde att påbörja studier på lärarprogrammet. Den enda av 
de sex informanterna som faktiskt hade fått ett negativt bemötande var Maja. 
 
Maja 
”Från början hade jag nog tänkt att jag skulle bli entreprenör eller nått liknande. Men sen var det så många som 
sa åt mig, att du som är så bra med barn borde ju bli lärare. Så jag tänkte att jag testar väl det. Då hade jag inte 
en tanke att folk skulle tänka att det var något negativt att vara lärare med dyslexi. Men ju längre jag kom in i 
programmet desto oftare fick jag höra att det nog inte är så smart att bi lärare om man har dyslexi. Det målades upp 
en massa problem som jag skulle få, typ att jag inte skulle kunna skriva veckobrev, eller på tavlan. När jag hade 
kommit halvvägs fick jag i princip höra av mina lärare på utbildningen att dyslektiker inte ska bli lärare, och då 
var jag nästan på väg att hoppa av. Som tur är har jag både stöttande vänner och familj som peppade mig att 
fortsätta.”  

 
Samtliga informanter berättar dock att de är rädda för att få ett negativt bemötande, att 
de är rädda för att bli utdömda som dåliga lärare av kollegor, elever och föräldrar på 
grund av deras dyslexi. Alla informanterna berättar om tillfällen då de stött på en 
föreställning om att dyslektiker är ointelligenta och generellt studiesvaga.  
 
 
 
Lisa 
”Ärligt talat så tror jag att det sker en sammanblandning mellan folk som inte kan stava för att de inte fått 
tillräckligt bra utbildning och de som är dyslektiker. Jag tror faktiskt inte folk förstår att det finns högpresterande 
dyslektiker.”  
 
Denise 
”Det har hänt flera gånger att folk inte tror på mig, att jag är dyslektiker. Då kan de säga saker som, men du som 
är så smart!? Det tycker jag nästan är förolämpande, som om man vore utvecklingshandikappad för att man har 
dyslexi.” 
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Beata 
”Mina klasskompisar blev jättechockade när jag gjorde utredningen och de fick reda på det. Dom kunde inte tro det 
och jag fick höra, men du som skriver så bra och du som läser så bra och du som hänger med så bra. De flesta blev 
jättechockade. Men det är nog bra för dem att verkligen se, att bara för att man har dyslexi betyder inte att man är 
ointelligent.” 
 

Så även om majoriteten inte fått någon negativ respons på att de studerar till lärare fast 
de har dyslexi, har de alla stött på omgivningens fördomar mot dyslektiker. Ur det 
perspektivet är det lätt att förstå rädslan för att dömas ut på förhand, eller rädslan för 
att råka ut för diskriminering.   
 
Denise 
”Jag skulle ju aldrig till exempel på en arbetsintervju berätta att jag har dyslexi. Inte en chans att jag skulle få ett 
jobb då.”  
 
 

4.5 ”Hon kan ju inte stava, hon kan ju inte vara lärare.” 

I tabellen nedan kan man utläsa vilka personer som informanterna i nuläget tror att de 
kommer informera om sin dyslexi på en framtida arbetsplats.  

Tabell 3. Vilka informanterna tror de kommer informera att de är dyslektiker. 

Informant Kollegor Elever Föräldrar Studiesvaga 
elever och 
deras 
föräldrar. 

Jon Nej Nej Nej Nej 

Alma Ja  Ja Ja Ja 

Beata Ja Nej Nej Ja 

Denise Ja Nej Nej Ja 

Maja Nej Nej Nej Ja 

Lisa Ja Ja Nej Ja 
Källa: Nora Grimstrup 

För Jon är dyslexin en privatsak, något som bara rör honom. Det avspeglar sig även i 
intervjun i sin helhet, han är den som i minst utsträckning funderat på hur dyslexin kan 
komma inverka på hans yrkesutövning.   
 
Jon 
”Det är väl inte så att jag känner att jag behöver dölja det, det är ju inget jag skäms över. Men jag känner liksom 
att det inte är något som angår dom. Kanske så småningom, om man kommer in på ämnet, då skulle jag ju kunna 
ta upp mig själv som exempel. Men det är absolut inget jag planerar att ta upp annars.” 

 
Alma är den enda av dem som planerar på total öppenhet om sin dyslexi.  
 
Alma 
”Jag är rädd att speciellt föräldrar ska ha åsikter, men samtidigt.. Jo jag tycker att det är viktigt att jag är öppen 
om min dyslexi. Jag tror det är jätteviktigt att kämpa mot fördomar mot inte bara dyslexi, alla handikapp och då 
kan ju jag som lärare vara en förebild. Typ, jaha den där jätteduktiga läraren har dyslexi.” 

 
För Alma, Beata, Denise, Maja och Lisa är det just föräldrarnas reaktion man är orolig 
för.  
 
Lisa 



 

22 
 

”I klassrummet inför eleverna tror jag inte det kommer bli något problem alls, bara man har en bra relation till sina 
elever så är de nog faktiskt helt okej med det. Nej då är jag mer rädd för det i relation till föräldrarna. Om man ska 
skriva till exempel ett mailutskick och så blir det nått stavfel och dom kanske reagerar med, att hon kan ju inte 
stava, hon kan ju inte vara lärare.” 

 
Att vara osäker i kontakten med föräldrar är nog helt normalt för lärarstudenter och 
nyexaminerade. För informanterna som har dyslexi läggs en extra dimension på. Mycket 
av kontakten med föräldrar sker i skriftlig form, det som informanterna har allra svårast 
för. Rädslan för att föräldrar ska hitta stavfel och komma med kritik, kanske rent utav 
ifrågasätta informanternas lämplighet att vara lärare är ett skräckscenario.  
 
Denise 
”Min man har ett sladdsyskon, så hon går fortfarande i grundskolan. Och så hade väl hennes stackars lärare gjort 
nått utskick där det hade råkat bli nått stavfel. Och min svärmor satt där och tjata om hur värdelös den här läraren 
var som inte ens kunde stava. Då fick jag en riktig klump i magen, jag menar den där läraren kan ju vara jag. Och 
tänk om föräldrarna sitter och säger så där, kanske till och med framför sina barn, mina elever.” 

 
Beata och Denise tänker inte berätta för elever och föräldrar om sin dyslexi, däremot 
kan de tänka sig att berätta det för enstaka elever som har det svårt i skolan och deras 
föräldrar. 
 
Beata 
”Jag tänker ju inte berätta för alla föräldrar, men om man sitter på möte med föräldrar som är oroliga för att deras 
barn har det svårt och inte hänger med då skulle jag kunna berätta för dem. Jag tror att det kan vara en trygghet att 
få veta att det kan bli väldigt bra ändå och att jag verkligen förstår deras oro och kommer hjälpa deras barn." 
Denise 
”Jag tror man måste tänka till varför man berättar för föräldrar och elever att man har dyslexi. Jag tror bara man 
risker få en massa skit om man är för öppen, folk kommer börja leta fel som de annars kanske inte ens skulle se. 
Däremot tror jag att det kan vara bra att berätta för elever som har det kämpigt med läsning och stavning, och även 
deras föräldrar. Då kan man fungera som både förebild och lugnande. Det kommer bli bra för den här eleven, vi får 
bara kämpa alla tillsammans lite mer.” 

 
Beata, Denise och Maja tänker sig att de skulle kunna använda sin erfarenhet av att vara 
dyslektiker för att bygga en förtrolig relation till elever med inlärningssvårigheter samt 
deras föräldrar. Här kan man återigen se exempel på hur informanterna eftersträvar att 
vara ”den empatiska läraren”, läraren som kämpar i synnerhet för de svaga eleverna.  
 
Maja 
”Jag skulle inte berätta för vem som helst, utan bara till föräldrar som har barn som har svårt med läsning och 
skrivning. Då kan det nog vara bra både för eleven och föräldrarna att se att det inte behöver vara ett omöjligt hinder, 
att man kan lyckas ändå. Men för andra, jag vet inte. Jag har faktiskt valt att inte berätta för mina kollegor. Det 
är inte det att jag skäms, men jag vet inte hur de kommer reagera och så har jag ju hört hur de pratar om folk som 
har dyslexi.” 

 
Utöver Jon är Maja den enda som inte tänker informera sina kollegor om att hon har 
dyslexi. Maja är utan tvekan den informant som råkat ut för mest negativa reaktioner 
under sin utbildning för att hon valt att bli lärare trots sin dyslexi. Hon som 
inledningsvis inte ens reflekterat över att dyslexin skulle kunna anses vara ett problem 
tycker sig nu se fördomar mot dyslektiker lite varstans och det påverkar hennes 
självkänsla mycket negativt. 
 
Maja 
”Det är nu på senare år jag märkt hur mycket fördomar det finns, överallt! I skolan, bland kompisar, på nätet. Det 
är helt sjukt vad elaka saker folk skriver på nätet, att de hatar de som särskriver, eller stavar fel, eller till och med 
dyslektiker. Det blir så hårt och i synnerhet när jag har kämpat så mycket.” 
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4.6 ”Det gäller ju att se möjligheterna i problemen” 
 
Vilka fördelar, respektive nackdelar som informanterna tror att dyslexin kommer 
innebära i deras yrkesutövning.  
Samtliga informanter berättar att det tror att dyslexin framför allt inneburit att de har 
en större förståelse och empati med de elever som har det svårare i skolan. Några av 
dem menar att de har en mer positiv inställning till vad dessa elever klarar av och har 
högre förväntningar. I övrigt är det inte många fördelar som kan kopplas till dyslexin 
som lyfts fram.  
 
Beata 
”Jag tror nog att fördelarna inte är så stora, men att skillnaden inte heller är så stor mot `normala´, eller vad man 
ska kalla det. Jag får känslan av att det som jag tycker är svårt, är sånt som mina klasskamrater utan dyslexi 
också tycker är svårt.” 

 
I tidigare forskning har dyslektiska lärarstudenter pekat på flera fördelar, så som en 
större förståelse för den egna lärprocessen hjälpt dem förstå hur elevernas lärande går 
till, samt ett kreativare förhållningssätt till hur undervisning kan läggas upp.45 Endast 
Jon och Denise resonerar utifrån hur de strategier de fått använda sig av för att 
överbrygga sin dyslexi kan tänkas innebära praktiska fördelar för dem i hur de 
undervisar.  
 
Jon 
”Eftersom jag alltid varit svag i det skriftliga så har jag blivit bra på det muntliga. Jag känner att jag är duktig på 
att få personer att lyssna och jag är duktig på att berätta så att människor blir intresserade. Det tror jag att jag 
kommer ha stor nytta av sen när jag undervisar. Undervisning är ju inte bara skriva och läsa, mycket handlar ju 
om att fånga intresset.” 
 
Denise 
”Det har väl blivit så att man har fått ha en massa strategier för att komma runt dyslexin och det kan jag nog ha 
användning av som lärare. Jag tror att jag kan vara duktig på att hitta lösningar och olika sätt att undervisa. Jag 
är nog lite mer kreativ på grund av min dyslexi än vad jag hade varit om jag inte var dyslektiker.” 

 
När det kommer till vilka nackdelar som dyslexin kan tänkas innebära för 
informanterna är de väldigt samstämda, de menar att de kommer få lägga mera tid än 
sina kollegor på att korrekturläsa sina egna texter innan de ges ut eller skickas iväg till 
elever, föräldrar och kollegor.  
 
Alma 
”Ja det är väl som nu, jag får ju alltid lägga på lite extra arbete, mer blod, svett och tårar.. Men jag är ju van, det 
skriftliga tar längre tid för mig eftersom jag har dyslexi och jag lär ju kika över mina texter en extra gång innan jag 
ger ut till elever, eller om jag ska maila föräldrar.” 

 
Alla säger också att de inte kommer kunna agera sekreterare när kollegiet samarbetar 
eftersom det innebär för stor risk att dokumentet blir fullt av stavfel när informanterna 
måste dela sin koncentration mellan att lyssna, delta i samtalet och anteckna.  
 
 

                                                           
45 Ellen Morgan, Mary Rooney, 1997, s.30; Sue Griffiths, 2012, s.59. 
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Maja 
”Vi jobbar mycket i grupp och då skriver vi i gemensamma dokument. Jag väljer då att inte vara den som skriver. 
Jag lyssnar hellre och kommer med förslag, för om jag ska skriva anteckningar samtidigt som jag lyssnar och förväntas 
vara med i själva samtalet så blir det jättemycket stavfel.” 

 
Jon, Lisa och Denise berättar att skriva saker på tavlan kan innebära problem och att 
det krävs att de förberett vad de ska skriva, så de inte riskerar att stava fel. 
 
Jon 
”Om jag ska skriva ett ord på tavlan är det viktigt att jag koncentrerar mig så jag stavar rätt, det får ju bara inte 
bli fel, att stava fel på tavlan får man ju bara inte göra som lärare. Det kan ju innebära att jag får planera lite mer 
i detalj än andra, så att jag vet vad jag ska skriva. Jag kan nog inte vara lika spontan med hur jag använder tavlan.” 
 
Lisa 
”När jag har varit ute på vfu så har jag haft fusklappar på ord som jag vet att jag har svårt att stava, om jag vet 
att jag behöver skriva dom på tavlan.”  
 
Denise 
”Förut var jag så rädd för att jag skulle stava fel på tavlan, så jag försökte alltid ha fusklappar på vad det var jag 
skulle skriva. Men i verkligheten funkar ju inte det där, man måste kunna vara lite fri. Så nu under min senaste 
vfu råkade jag faktiskt stava ett ord fel på tavlan. Vi höll på med en mind map och jag var mer koncentrerad på 
klassen än på tavlan och då sa helt plötsligt en elev att jag stavat fel. Det var faktiskt inte så farligt. Jag ba, oj då, 
det var ju lite pinsamt, och rättade det och sen var det liksom inget mer med det.” 
 

Flera av informanterna berättar att de kommer använda dator och 
rättstavningsprogram för att minimera riskerna för att stavfel smyger sig in i text som 
ska läsas av andra. Lisa berättar att hon i sin jakt på att hitta tekniska lösningar för att 
underlätta för henne själv insett vilken outnyttjad pedagogisk resurs IKT kan vara. 
 
Lisa 
”Jag har jättestor hjälp av stavprogram, men det finns ju så mycket bra material på nätet och apar. Det började med 
att jag skulle hitta sånt som skulle hjälpa mig, men nu vill jag få jobba med att utveckla IKT för eleverna. Finns så 
mycket som skulle kunna användas för att variera undervisningen och göra den roligare för eleverna.” 

 
Jon, Alma, Maja och Denise kommer alla undervisa i svenska och det är givetvis viktigt 
att de kan rätta sina elevers stavning och grammatik. Ingen av dem tror dock att just 
det kommer bli ett problem. Maja som redan arbetar som lärare, har aldrig upplevt att 
det inneburit några problem för henne. 
 
 
 
Maja 
”Det har jag faktiskt aldrig tyckt varit ett problem, andras stavfel ser jag lätt. Sen är ju mina elever inte så gamla, 
de skriver ju inte så avancerade texter. Det där är nog i så fall mer ett problem om man är dyslektiker och undervisar 
i de högre åldrarna.” 

 
Denise som utbildar sig till högstadielärare kommer att undervisa svenska, men 
upplever inte heller att rättning av elevtexter kommer bli ett problem. 
 
Denise 
”Jag förstår att det kan verka konstigt, att jag själv inte alltid stavar rätt, men sen kan jag ändå rätta mina elevers 
stavning och grammatik. Jag kan nog inte riktigt förklara det, men när jag själv skriver då är det som hjärnan är 
på en annan rytm än när jag sitter och rättar elevtexter.” 
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Informanterna upplever inte att dyslexin begränsar dem så speciellt mycket. De är vana 
att kämpa lite hårdare än sina klasskompisar och upplever därför inte det eventuella 
extra arbetet de kan behöver lägga ner på en framtida arbetsplats som ett så särskilt 
stort hinder. De återkommer hellre till fördelen av att ha erfarenheten av att skolgången 
inte gått på räls och den unika förståelse som de menar att det gett dem gentemot elever 
som har det lite svårare i skolan. Även om det inte sägs rätt ut av någon av 
informanterna verkar dyslexin närmast fungera motiverande för informanterna. De vill 
bli bra lärare och skapa ett klassrumsklimat där alla eleverna känner sig sedda.  
 
Denise 
”Men sen det här med stavningen, om det blir fel någon enstaka gång, är det verkligen det som avgör om man är en 
bra lärare? Om du frågar folk vad som är en bra lärare tror jag bara du kommer få svar som, förstående, rättvis, 
positiv, engagerad. Det gäller att se möjligheterna i problemen. Visst dyslexin innebär en del bekymmer, men jag tror 
ändå att det ger fler fördelar än nackdelar.”  
 

 
4.7 Sammanfattning 
 
Nedan följer en sammanfattning av studiens resultat och analys utifrån de 
frågeställningar som ställdes i studiens inledning. 
 

1. Varför väljer personer med dyslexi att utbilda sig till lärare? 

Det finns ingen gemensam nämnare hos informanterna om varför de valde att 
utbilda sig till lärare. Flera av dem hade inledningsvis en föreställning om att 
det var direkt omöjligt för en dyslektiker att bli lärare, men har av olika skäl 
ifrågasatt den föreställningen. Detta har skett som resultat av en positiv 
upplevelse av att vara instruktör eller ledare. 

2. Vilka fördelar, respektive svårigheter tror informanterna de kommer ha som 
lärare, på grund av deras dyslexi? 

Informanterna uppger att en fördel med deras diagnos är att de anser att 
erfarenheten av dyslexin ger dem en unik förmåga att se och förstå elever med 
inlärningssvårigheter. De menar att förståelsen av svårigheterna som några av 
deras elever kämpar med, ger dem ett mer flexibelt förhållningssätt till hur 
undervisningen ska läggas upp. 

De svårigheter de tror sig komma möta är dels en ökad arbetsinsats i form av 
förberedelse och korrekturläsning av egna texter och negativa reaktioner från 
kollegor, föräldrar eller elever i form av fördomar, såsom att dyslektiker är 
ointelligenta eller studiesvaga. 

3. Hur har upplevelsen av att vara dyslektiker påverkat informanternas syn på 
specialpedagogiska insatser? 

Upplevelsen av att ha dyslexi har helt klart påverkat informanternas syn på 
specialpedagogiska insatser, men på olika sätt. Några av informanterna anser 
att enskild undervisning utanför den reguljära undervisningen är mer effektiv 
för att hjälpa eleverna, och de övriga informanterna anser att de inte behövs 
utan att samma resultat kan uppnås genom tydligare och bättre strukturerade 
arbetsuppgifter på lektionen.  
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5. Diskussion  

När vi berättar om våra erfarenheter för andra är det inte bara en överföring av 
information, vi försöker också bygga in en mening i vår erfarenhet. När informanterna 
berättar om sin tidigare skolgång och deras tolkning av den är det inte en presenterad 
sanning. Det är inte nödvändigtvis så det var och berättelsen är i högsta grad subjektiv. 
Arbetet med att analysera informanternas utsagor blir således ett arbete i att jämföra 
olika stycken från intervjun med varandra. Kan den upplevelsen förklara varför 
informanten tänker si eller så om till exempel specialpedagogik? Jämförelser mellan 
informanternas berättelser användes för att hitta likheter och olikheter och för att hitta 
ett mönster som möjligen kan ge svar på studiens frågeställningar. I slutänden tar även 
jag som ”forskare” med mig en förförståelse in i analysen. Resultatet av en 
intervjustudie kan aldrig bli objektiv och den kan inte göra anspråk på att presentera en 
sanning, eller generaliserbara data – det ligger i den fenomenologiska metodens natur.  
 

Stories that participants tell researchers, like the stories that researchers tell 
about participants, are inherently rhetorical – we all tell our stories to convince 
others of our point of view, of our interpretation of our experiences. The 
qualitative researcher is an interpretive researcher because he or she goes 
beyond description to make sense of participants´ subjective meanings and 
place them in a larger context, thereby constructing a merged story that is as 
much the creation of the participants as it is of the researcher.46 

 
Gör detta denna studie irrelevant eller onödig? Nej. Denna studie ger utrymme för en 
historia som inte berättats i särskilt stor utsträckning, den om dyslektiska lärarstudenter. 
Dessa sex informanter kan grupperas utifrån att de är just lärarstudenter och har dyslexi, 
i övrigt är de sex väldigt olika individer. Somligt är de samstämmiga om, till exempel är 
de alla övertygade om att deras erfarenhet av vara dyslektiker kommer göra dem till 
empatiska lärare. Annat har de olika åsikter om, till exempel deras syn på inkludering 
och exkludering i specialpedagogiskt syfte. I följande stycke kommer studiens resultat- 
och analysdel diskuteras, därefter följer en kritisk metoddiskussion och presenteras de 
slutsatser som den här studien drar. 

5.1 Resultatdiskussion                                                         

I denna studies inledning ställde jag den retoriska frågan: är det lämpligt att någon som 
själv har svårigheter med skrivning och läsning undervisar barn och ungdomar i våra 
skolor? Samtliga av informanterna i denna studie kan kategoriseras som högpresterande 
individer. Flera av dem berättade att de kommit in på lärar-utbildningen med betyg som 
vida översteg snittbetyget vid antagningen, samt att de genomgående hade fått höga 
betyg under sin lärarutbildning. Vidare hade de alla hittat koopteringsstrategier 
överbrygga sina svårigheter. I egentlig mening verkade inte dessa sex personer ha 
sådana svårigheter med läs- och skrivförmågan att det skulle kunna få negativa 
konsekvenser för deras undervisning. Svaret på frågan här ovan om det är lämpligt att 
låta dyslektiker undervisa barn och ungdomar i våra skolor är ja, i alla fall med 
utgångspunkt i den här studiens resultat. Även om det är vanskligt att generalisera 
utifrån en fenomenoligisk studie skulle man möjligen kunna göra ett antagande. De 

                                                           
46 Beth A. Ferri, Charlotte Hendrick Keefe, Noel Gregg, 2001, s.29. 
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dyslektiker som söker sig till just läraryrket verkar vara högpresterande personer som 
hittat vägar för att överkomma sitt handikapp.  
 
Dyslektiker som grupp kan således inte enbart på grund av sin dyslexi anses olämpliga 
som lärare, de precis som andra människor kommer med en bredd av kunskaper och 
erfarenheter. Frågan är om erfarenheten av att vara just dyslektiker kan tillföra något 
unikt till lärarprofessionen. I studiens analys- och resultatsdel kan man se tre eventuella 
sådana områden; insiderperspektiv på specialpedagogik, empati, och inkorporering av 
koopteringsstrategier i undervisningen.  
 
Med insiderperspektiv menas i det här avseendet att informanterna både varit elever i 
behov av särskilt stöd och nu hamnat på andra sidan, d v s att de kommer undervisa 
elever i behov av särskilt stöd. Detta borde rimligtvis påverka informanternas didaktiska 
syn på specialpedagogik. Vanligtvis när vi resonerar om specialpedagogik har vi två 
poler att ta hänsyn till. På ena sidan finns elevernas erfarenhet av specialpedagogiska 
insatser. Här är elevperspektivet tydligt, ett resonemang utifrån de egna behoven och 
hur väl de anses ha blivit tillgodosedda. Elever saknar givetvis insikt i de begränsningar 
som skolan och lärare står inför när det gäller att tillgodose deras behov och de kan 
endast utgå ifrån vad de känner att de behöver och sätta det i relation till vad de faktiskt 
får. På andra sidan har vi istället organisationen och hur lärare ska kunna tillgodose alla 
elevers individuella behov. Läraren som står inför en klass med vida spridda behov, har 
hen kunskapen, viljan och faktiska möjligheter att tillgodose varje elevs behov i 
klassrummet? Lärarstudenterna i denna studie har här en unik position att vara en bro 
mellan dessa två poler. I analys- och resultatdelen framträder att informanterna just 
utgår från den egna erfarenheten, men samtidigt knyter an till vad de vet om läraryrket 
och skolan som organisation, dess begränsningar och möjligheter. Forskning om lärare 
med insiderperspektiv på specialpedagogik är mycket begränsad, jag har endast kunnat 
hitta en studie som explicit har detta syfte. I Ferri, Keefe och Greggs studie Theachers 
with learning disabilities: A view from both sides of the desk47 undersöker de hur tre 
speciallärares undervisning påverkas av deras tidigare skolerfarenheter. Samtidigt så är 
denna studie gjord med tre informanter som arbetar med en exkluderande 
specialpedagogisk metod, dvs. undervisning i smågrupper utanför ordinarie klass. Här 
finns uppenbart ett kunskapshål att fylla och en eventuell outnyttjad resurs att 
undersöka. Har lärare med tidigare skolerfarenheter av få särskilt undervisningsstöd en 
annan syn på hur sådan undervisning ska utformas än sina kollegor och är den i så fall 
realistisk och bättre än de lösningar som för nuvarande är rådande? Detta kan inte den 
här studien ge svar på, men det är ett område som skulle vara intressant för vidare 
forskning.  
 
Den empatiska läraren är ett återkommande tema i all den forskning som tidigare gjorts i 
området lärare och lärarstudenter med dyslexi. Majoriteten av den forskning som 
presenterats i kapitlet ”Tidigare forskning” har haft syftet att undersöka hur 
informanternas upplevelser av att vara dyslektiker påverkar deras identitetsskapande 
som lärare. Detta är allra tydligast i Burns och Bells studier, de är även de som namnger 
denna lärartyp.48 Ett kännetecken för denna lärartyp enligt Burns och Bell, verkar vara 
en total öppenhet om sin dyslexi på sin arbetsplats. 

                                                           
47 Beth A. Ferri, Charlotte Hendrick Keefe, Noel Gregg, 2001. 
48 Eila Burns, Shenna Bell, ”Voices of teachers with dyslexia in Finnish and English further and higher 
educational settings”, Teachers and Teaching: theory and practice, Vol 16, Nr 5, 2010, ss. 529-543. 
Samt, 
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In addition to encapsulating a caring attitude and sensitivity, this identity 
construction also positions the interviewed teachers a those who are keen to 
help and intervene to raise their students’ self-esteem by exposing their own 
difficulties, although in some cases this meant disclosing weaknesses which 
could make them vulnerable to criticism as teachers, particularly with colleagues 
and employers.49 

Det går dock inte riktigt i linje med de resultat som den här studien presenterar. Det 
finns flera troliga orsaker till varför detta skiljer sig åt. Informanterna i Elia Burns studie 
är alla praktiserande lärare med flera års erfarenhet i yrket. Barbara Riddick har i sin 
studie både intervjuat erfarna lärare och lärarstudenter och där kan man se en tydlig 
skillnad i hur öppna de känner att de vill vara med sin dyslexi. En majoritet av de erfarna 
lärarna svarade att de hade berättat både för kollegor och elever att de var dyslektiker, 
medan lärarstudenterna uppgav att de troligtvis kunde tänka sig att berätta för eleverna, 
men inte för sina kollegor.50 Det är möjligen så att den svenska skolan har en mer 
planhierarkisk struktur än den anglosaxiska och att det är därför som flertalet av 
informanterna i den här studien inte är rädda för delge sina kollegor att de är dyslektiker. 
Informanterna i den här studien är betydligt mer rädda för hur elevernas föräldrar ska 
reagera. Föräldrarna tas överhuvudtaget inte upp som en intressant grupp i 
sammanhanget i Burns, eller Riddicks studier. Möjligen har föräldrar mycket mer att 
säga till om och större inflytande över den svenska skolan än vad föräldrar har den 
anglosaxiska skolan.  

Samtliga informanter i denna studie kommer dock självmant in på hur deras tidigare 
skolupplevelser av att vara dyslektiker gett dem en unik empatisk förståelse för 
studiesvaga elever. Det skulle vara ett vanskligt projekt att bevisa att dyslektiska lärare 
skulle vara mer empatiska än sina kollegor, men det verkar i alla fall som informanterna 
själva tror det. En intressant fråga i sammanhanget är hur lär vi oss empati?  Är det 
något vi förvärvar genom livserfarenhet, eller är det något som kan läras ut? Vidare bör 
man fråga: vad är en bra lärare? Informanterna verkar tycka att just empati är betydligt 
viktigare än att alltid kunna stava rätt. Det exemplifieras här igen av ett citat från Denise. 
 
”Men sen det här med stavningen, om det blir fel någon enstaka gång, är det verkligen det som avgör om man är en 
bra lärare? Om du frågar folk vad som är en bra lärare tror jag bara du kommer få svar som, förstående, rättvis, 
positiv, engagerad. Det gäller att se möjligheterna i problemen. Visst dyslexin innebär en del bekymmer, men jag tror 
ändå att det ger fler fördelar än nackdelar.”  

 
Har Denise rätt? Vad som är en bra lärare är inte helt lätt att definiera. Begreppet ”bra 
lärare” slängs i skolpolitiska sammanhang och daglig media på ett ganska oreflekterat 
sätt. Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting51 gav ut en rapport 1998 
där de försökte ringa in vad som är en bra lärare. Rapporten var produkten av ett 
utbildningsprojekt där tjugofyra lärare från olika skolor fått intervjua sammanlagt 
åttiofem personer i olika åldrar med väldigt varierad utbildningsnivå. Informanterna i 
den här rapporten hade ombetts berätta om lärare som de haft och som de av olika 
anledningar tyckt varit väldigt bra. Utifrån intervjuerna hade en distinktion gjorts mellan 

                                                           
Eila Burns, Shenna Bell ”Narrative construction of professional teacher identity of teachers with 
dyslexia”, Teaching and Teacher Education, Nr 27, 2011, ss. 952-960. 
49 Elia Burns, Shenna Bell, 2011, s.956. 
50 Barbara Riddick, 2003, ss.397-398. 
51 Elisabeth Hesslefors Arktoft (red.), Är det någon som minns en bra lärare? Projekt ”Reflekterande lärare”, 
Stockholm: Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting, juli 1998.  
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sådant som uppfattats bra som lärare gjort och sådant som uppfattas bra utifrån hur 
läraren var. Det senare är intressant utifrån temat den empatiska läraren. Det som återkom 
oftast i rapportens intervjuer var just att en bra lärare ska vara omtänksam, stödjande 
och personlig. Hela 80 % av informanterna tryckte på vikten av att läraren måste vara 
empatisk.52 Denise har således visst belägg för sin kommentar ovan. En invändning 
mot detta skulle kunna vara att informanterna på grund av sin empatiska välvilja skulle 
skydda de svagare eleverna från sådant de tycker är jobbigt, det vill säga att de skulle 
sänka kraven. Detta tillbakavisas dock i delanalysen53 i resultatdelen och flera av 
informanterna trycker istället på att de anser sig ha högre förväntningar än sina kollegor 
(i Malins fall) och VFU-mentorer (i Denises fall) på de elever som uppvisar svagare 
studieresultat. Detta sammanfaller väl med de resultat som Ferri, Keefe och Gregg fann 
i deras studie.54 Informanterna i den här studien talar mycket om de svagare eleverna, 
de som av olika anledningar inte uppnår de mål som sätts i läroplanen. Empatin är i 
synnerhet riktad till dem. Frågan är dock vad det innebär för de högpresterande 
eleverna i de klasser som informanterna kommer undervisa. Kommer de missgynnas 
av informanternas fokus på just de svaga eleverna? Detta är inget som berörs i den 
tidigare forskningen och heller inget som den här studien kan ge ett svar på, men det 
är möjligen ett tänkbart område för vidare forskning. 
 
Slutligen ska här beröras informanternas eventuella inkorporering av koopterings-
strategier i undervisningen. Detta är ett område som olyckligtvis inte berördes i 
tillräckligt stor utsträckning i intervjuerna. Endast Jon och Denise nämner något om 
hur de tänker att de kan använda sig av sina koopteringsstrategier i den faktiska 
undervisningen. Så här i retroperspektiv hade det varit ett intressant område att titta 
närmare på. Man skulle kunna tänka sig att den högre medvetenheten om hur den egna 
inlärningen går till skulle kunna vara effektivt i utformningen av den egna 
undervisningen.  

 

5.2 Metoddiskussion 

För att besvara studiens frågeställningar har en fenomenoligisk metod använts. Med 
hjälp av semistrukturerade intervjuer har jag försökt ringa in mönster, eller snarare 
teman som skulle kunna besvara mina frågeställningar. Detta medför dock en del 
problem. Med det här metodvalet kan studien aldrig bli generaliserbar. Den kan inte 
presentera någon sanning. De informanter som deltar i studien påverkar till fulla studien 
utfall. Med andra informanter hade utfallet kunnat bli ett annat.  
 
Den semistrukturerade intervjun har förvisso en intervjuguide, men är ändå till sin form 
lös. Intervjuaren får följa med dit informanterna tar sin berättelse. Detta har för den 
här studien inneburit att jag inte till fullo kunnat besvara uttömande om vilka 
svårigheter informanterna förväntar sig ha som lärare på grund av sin dyslexi. 
Informanterna har fokuserat och styrt samtalet mot de fördelar som de anser dyslexin 
kommer medföra i deras yrkesutövning. Detta ska inte tolkas som att dyslexin inte 
kommer innebära faktiska svårigheter för informanterna, men att de upplever att 
fördelarna överväger. 
 

                                                           
52 Ibid, s.26. 
53 Se ovan i kapitel 4.3 ”Mina upplevelser påverkar ju vilken typ av lärare jag vill vara” 
54 Beth A. Ferri, Charlotte Hendrick Keefe, Noel Gregg, 2001, s.28. 
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Slutligen tar jag med mig min förförståelse in i tolkningen av intervjuerna, även om jag 
till det yttersta försökt hålla mig objektiv inför mitt intervjumaterial. Jag har haft en 
förväntning om att dyslexin påverkar informanterna i deras konstruktion av ett lärarjag. 
Risken finns att jag därför aktivt kan ha sökt efter resultat som stödjer denna hypotes.      

    

5.3 Slutsats 

Utirån den här studien tyder allt på att det inte finns anledning att avvisa dyslektiker 
från läraryrket bara på grund av deras funktionsnedsättning. Informanterna i studien 
verkar ha utvecklat en stor empatisk förmåga mycket på grund av sin dyslexi. Dyslexin 
fungerar motiverande för informanterna och de vill skapa en inkluderande 
undervisning där varje elevs behov ska tillgodoses. De representerar en unik bro mellan 
elev- och lärarperspektivet på specialundervisning, då de med sina tidigare 
skolerfarenheter som dyslektiker kan erbjuda ett insiderperspektiv. Även om dyslexin 
medför en del svårigheter för informanterna väljer de att fokusera på fördelarna när de 
tänker på sin framtida yrkesutövning.  
 
Avslutningsvis drar jag slutsatsen att denna studie bearbetar ett område som inte har 
varit föremål för tillräcklig tidigare forskning och får således fungera framförallt 
inspirerande för eventuell vidare forskning, men även för att ge röst åt en grupp inom 
lärarprofessionen som inte har blivit hörd. I tider av fokus på inkludering ter det sig 
viktigt att även lärarkåren får bestå av en bredd av människor med olika erfarenheter 
och kunskaper.    
 
 

Ett stort tack till informanterna som deltagit i denna studie och 
som så givmilt delat med sig av sin erfarenheter. 
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