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Abstract  
 

It is very important to gain knowledge and better understanding for people with dyslexia in other words 

people with reading and writing difficulties. I have therefore chosen to learn more about this subject. In 

my study, I have focused on adult people with dyslexia.   

This study is about four student teachers different experiences of dyslexia during their studies. The aim 

is to find out how the student teachers diagnosis has affected their education situations of these areas; 

the need for help, environmental significance, management of the different reading and writing tasks in 

their education and the advantages they believe there is in their future work as teachers. 

As a research method I have used qualitative research and qualitative interviews. The participants in this 

study are four female persons in the ages of 23 to 25 years old.  

The results showed that the need for assistive help devices varied because of the student teachers 

different experiences. The students spoke about the help they got from classmates and family members. 

The surroundings affected them both in a positive way and in a negative way. The participants various 

diagnosis affected them in different ways when it comes to dealing with various school assignments. 

The participants used different methods to overcome their difficulties in school. The advantages that the 

participants believed that they had were the ability to recognize pupils with different difficulties in the 

classroom.   

 

 

 

 

Keywords: Coping, Dyslexia, Student teachers, Experiences, Teacher education 
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Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till min man och svägerska för deras stöd och tålamod under uppsatsens gång. 

Jag vill även tacka mina fyra informanter som tog sig tid att ställa upp på intervjuerna.  
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1 Inledning 
 

I dagens samhälle ses det som en självklarhet att kunna läsa och skriva. Vi ställs ständigt inför olika 

situationer där vi förväntas använda vår läs- och skrivförmåga. Dessa krav är ännu högre i skolans värld. 

En stor del av kunskapen som elever ska tillgodogöra sig sker genom läsning och ska redovisas 

skriftligt. I skolan blir svårigheterna allt tydligare vilket kan bli ett hinder för dagens elever (Myrberg, 

2007:7). Allt fler människor med läs-och skrivsvårigheter blir utsatta när olika samhällsaktiviteter blir 

ett hinder för dem. Det blir svårt för dessa människor att delta i olika arbeten och utbildningar, vilket 

kan hindra utvecklingen. Allt mer forskning idag tyder på att man tidigt börjar kartlägga elevers läs-och 

skrivförmåga i olika situationer. Dock upplyser Gustavsson vikten av att känna till och ha kunskap om 

läsförmågan och de olika faktorer som påverkar denna förmåga hos vuxna människor. Gustavsson anser 

att vi bör ställa oss frågan hur personer med låg läs-och skrivförmåga hanterar vardagen (Gustavsson, 

2005:9).  

Som blivande lärare är det av stor betydelse att få mer kunskap och bättre förståelse för människor med 

dyslexi d.v.s. läs-och skrivsvårigheter. Jag har därför valt att fördjupa mig i detta ämne. I min studie har 

jag fokuserat på vuxna människor med dyslexi.   

2 Bakgrund  
 

Enligt Hoien och Lundberg är dyslexi en funktionsnedsättning som påverkar människans förmåga att 

utveckla goda kunskaper inom läsning och skrift. Dyslexi är västvärldens vanligaste funktionshinder. I 

Sverige beräknas det finnas hundratusentals människor med dyslexi. 5-10% av befolkningen har 

allvarliga dyslektiska svårigheter och det betyder att det finns elever med dyslexi i nästintill alla 

skolklasser. Dyslektikers huvudproblem är ordavkodningen, vilket innebär att man har svårt med att läsa 

snabbt, säkert och automatiskt identifiera ord i skrivna texter. Dyslektikers läsning är oftast långsam, 

haltande och besvärlig. (Hoien, Lundberg 1995:19–20). Enligt forskarna Hoien och Lundberg finns det 

inga mirakelkurer för att hjälpa elever med dyslexi. Men ett långsiktigt och tålmodigt arbete ska 

prioriteras för att försöka stärka och underlätta förmågan att avkoda ord. Hoien och Lundberg betonar 

vikten av att väcka läslusten hos dyslektiker och förklarar detta med att man endast kan lära sig läsa 

genom att läsa. Vidare skriver de att mycket stöd, värme, förståelse och uppmuntran är viktigt. För att 

underlätta svårigheter och främja förstålsen för personer med dyslexi krävs speciella återgärder. Dessa 

återgärder kan se olika ut, det kan vara i form av olika datorbaserade övningar med talfunktioner (Hoien, 

Lundberg 1995:27). 
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Med detta som bakgrund tolkar jag att personer med dyslexi kan lyckas bemästra sina svårheter med 

hjälp av speciella återgärder och med en hjälpsam omgivning.  Som student och blivande lärare inser jag 

vikten av att ha god läs-och skrivförmåga för att kunna klara av sina studier. Detta gör det intressant att 

undersöka vilka faktorer som lärarstudenter med diagnosen dyslexi tar i anspråk för att kunna klara av 

sin utbildning. Jag kommer i detta examensarbete att ta reda på hur fyra lärarstudenter upplever att deras 

diagnos har påverkat deras utbildningssituation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse kring fyra lärarstudenters erfarenheter och 

uppleverser av dyslexi under deras studier. En del av syftet är att ta reda på hur lärarstudenternas 

diagnos har påverkat deras utbildningssituation utifrån dessa områden: behovet av hjälp, omgivningens 

betydelse, hanteringen av läs- och skrivuppgifter och de fördelar eller nackdelar som lärarstudenterna 

upplever finns inför deras kommande yrke som lärare.  

 

För att kunna uppfylla studiens syfte kommer jag att använda mig utav dessa fyra frågeställningar: 

 Hur beskriver lärarstudenterna att deras behov av hjälp har varit under utbildningen? 

 Hur beskriver lärarstudenterna sina erfarenheter och upplevelser av omgivningens betydelse? 

 Hur beskriver lärarstudenterna att deras diagnos har påverkat hanteringen av läs- och 

skrivuppgifter på lärarutbildningen? 

 Vilka fördelar eller nackdelar upplever lärarstudenterna att det finns inför sitt kommande yrke 

som lärare? 
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4 Begrepp 
Nedanför kommer en beskrivning av begreppet dyslexi och vad kompensatoriska hjälpmedel är.    

 

4.1Dyslexi  
 

”Vissa forskare ser dyslexi som ett språkbiologiskt handikapp, andra ser dyslexi som en egenskap 

ungefär som bristande bollsinne. Sverige har dock, liksom de flesta andra länder i världen, erkänt 

dyslexi som ett funktionshinder, ett språkbiologiskt handikapp” (forskning.se). 

 

 

Det finns flera olika definitioner av begreppet dyslexi. Att definiera ordet dyslexi är svårt av den 

orsaken att det inte finns några generella kriterier över vad dyslexi är (Hoien, Lundberg, 2013).  

Enligt World Federation of Neurology menar man dyslexi är en störning som kommer till uttryck i 

svårigheter att lära sig läsa trots vanlig undervisning. Detta betyder att man utesluter anledningar som 

brister i skolgång och hemmiljö (dyslexiforeningen.se). År 2002 formulerade ”The International 

Dyslexia Association” en definition av begreppet dyslexi. Den engelska texten har man översatt till 

svenska och den lyder så här:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi 

kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av 

dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en 

störning i språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till 

andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära 

konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad 

läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap” 

(dyslexiforeningen.se) 
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Hoien och Lundberg definierar begreppet dyslexi som en funktionsnedsättning som påverkar 

människans förmåga att utveckla goda läs-och skrivkunskaper. Detta på grund av människans bristande 

ordavkodnings förmåga eftersom för att uppnå effektiv läsning krävs det att man har automatiserad 

ordavkodnings förmåga. Med ordavkodning menar man läsningens tekniska sida, vilket handlar om att 

kunna snabbt och automatiserat koppla ihop bokstäver och ljud till ord (Hoien, Lundberg, 2003). För att 

klara av att åstadkomma automatiserad ordavkodning behövs mycket träning och möten med skrivna 

ord. Ett vanligt problem för personer med dyslexi är att de undviker att läsa, detta för att de upplever att 

de läser dåligt. Dessa personer uppnår aldrig säker ordavkodningsfärdighet på grund av att de inte 

genomgår tillräckligt med lästräning (Hoien, Lundberg, 2013:14–16). 

Grundläggande symtom när man har dyslexi är att man har både bristfällig ordavkodning-och 

fonologisk förmåga. Enligt Christer Jacobson innebär fonologisk förmåga att man kan särskilja liknande 

ljud, rimma, dela upp ord i sina ljudbeståndsdelar och sätta samman stavelser eller ljud till ord 

(Jacobson, Lundberg, 1995:53). Individens svaghet gällande ordavkodning och fonologisk förmåga 

leder i första hand till läsnings- och rättskrivningssvårigheter. Hoien och Lundberg menar att oftast är 

rättskrivningssvårigheterna kvarstående i vuxen ålder. Detta vet man eftersom man har gjort en grundlig 

kartläggning av de fonologiska färdigheterna hos vuxna människor med dyslexi. Orsaken över varför det 

är kvarstående, är på grund av att den fonologiska störningen möjligtvis finns i avvikelser i neurologisk 

funktion och struktur (Hoien, Lundberg 2013:21–23).  

 

4.2 Kompensatoriska hjälpmedel 
 

Med kompensatoriska hjälpmedel menas de olika verktygen som finns tillgängliga för personer med 

bland annat dyslexi. Syftet med att ha kompensatoriska hjälpmedel är att individer med dyslexi ska få 

hjälp att hantera sina svårigheter. Det finns inga kompensatoriska hjälpmedel som passar ett enskilt 

problem, utan man måste testa sig fram för att kunna upptäcka vilka hjälpmedel som passar en bäst. 

Några exempel på vanliga kompensatoriska hjälpmedel är: 

 Talböcker 

 Talsyntes   

 Rättstavningskontroll 

 Smarta ordböcker 

 Läspennor/skannerpennor (dyslexiforeningen.se) 
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5 Tidigare forskning  
 

I följande del av uppsatsen kommer jag att lyfta fram tre olika studier. Den första handlar om 

omgivningens betydelse för dyslektiker. Det är Anna-Lena Eriksson Gustavssons studie om hur 

industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter hanterar läskrav i arbetet. Den handlar även om strategier 

vilket jag även kommer att ta upp. Den andra studien handlar om behovet av hjälpmedel. Det är 

Marianne Björn Milrads avhandling Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre 

utbildning. Den tredje är även den en avhandling; S Gunnel, Ingessons Att växa upp med dyslexi – 

kognitiv och psykosocial inverkan och salutogena faktorer. Den handlar om hur man hanterar läs-och 

skrivkrav i skolan. Hoien och Lundberg bedömer att det finns alldeles för lite forskning om hur vuxna 

klarar olika läskrav och orsaken till detta är att ämnet verkar vara mer intressant att studera ur ett 

barnperspektiv (Lundberg,Hoien, 2013). 

 

5.1 Omgivningens betydelse för dyslektiker 
 

Docent Anna-Lena Eriksson Gustavsson, som inriktat sig mot specialpedagogik, har genomfört en 

studie som heter ”Jag fixar det oftast”. Den handlar om att hantera läskrav i arbetet och de krav som 

ställs på en skriftspråklig förmåga i samband med yrkesövningar. Studien behandlar hur åtta 

industriarbetare med läs-och skrivsvårigheter upplever, möter och strategiskt hanterar sina dagliga läs- 

och skrivkrav. Studien upplyser om att envishet, en lugn miljö och god tid för bearbetning är 

betydelsefulla förutsättningar för att kunna klara av att läsa ett studiematerial samt förstå innehållet. 

Deltagarna i Gustavssons studie menar att med hjälp av kamrater, gruppdiskussioner och att läsa texter 

tillsammans med någon annan bidrar till att deltagarna lyckas lösa förelagda uppgifter (Gustavsson, 

2005:108–109).  

Deltagarna betonar att; för att kunna våga söka omgivningens stöd och hjälp med deras dagliga läs – och 

skrivuppgifter krävs det en stor trygghet och en acceptans av deras svårigheter. Vidare menar de att 

öppenhet om sina egna svårigheter kan inverka på omgivningens vilja att hjälpa i positiv riktning. 

Avsikten med att undanhålla sina svårigheter för omgivningen handlar oftast om individens osäkerhet 

och fruktan för att bli nedvärderad, som individ och yrkesman på grund av läs- och skrivsvårigheter.   
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Hemska och negativa erfarenheter av omgivningens bemötande anses vara en orsak att vilja undanhålla 

sina svårigheter för omgivningen. Det vanligaste sättet för deltagarna att hålla sig borta från läsning är 

att fråga en arbetskamrat och få en muntlig förklaring i hur man löser arbetsuppgiften. Men deltagarna 

menar att de inte tillfrågar vem som helst utan endast personer som de känner att de har förtroende för 

(Gustavsson, 2005:124, 160). 

 

5.2 Strategier  
 

Deltagarna i Gustavssons studie menar att eftersom att de har läs-och skrivsvårigheter, måste de 

använda strategier. Det framkom i studien att de utvecklar egna kreativa strategier. Syftet med dessa 

strategier är att hitta lösningar som gör det möjligt att klara av att möta de olika läs-och skrivkraven som 

finns i arbetet. Gustavsson upptäckte att samtliga av deltagarna använder strategier i form av 

undvikande- och bearbetande strategier (Gustavsson, 2005). 

Bearbetande strategier innefattar individens vilja och tillvägagångsätt att behärska olika läs- och 

skrivsituationer. Som exempel på bearbetande strategier nämns god inställning, bra miljö och stöd av 

omgivningen. Deltagarna använder oftast bearbetande strategier när dem upplever att läs-och 

skrivkraven ökar. De som får möjlighet till fler lästillfällen samt tillträde till längre lästid använder sig 

av bearbetande strategier. Deltagarna anser att det är viktigt att lägga mycket tid på att finna bearbetande 

strategier som kan hjälpa dem att övervinna läs- och skrivkraven på arbetsplatsen. Egenskaper som 

bidrar till att klara av arbetsuppgifterna är; envishet, solidaritet och ett stort ansvarstagande. Dessa 

egenskaper är betydelsefulla egenskaper som leder till att deltagarna kan genomföra de arbetsuppgifter 

som finns. Deltagana i Gustavssons studie betonar att deras läs- och skrivsvårigheter inte får utgöra ett 

hinder för dem (Gustavsson.2005:115–117).  

Undvikande strategier innefattar att man bland annat hittar olika tillvägagångsätt som gör det möjligt att 

hålla sig borta från läs- och skrivuppgifter. Gustavsson påpekar att deltagarna använder undvikande 

strategier i vuxen ålder av den orsaken att de är vana att göra det under sin barndom. Deltagarna menar 

att de försöker använda egna praktiska lösningar för att undvika deras läs- och skrivsvårigheter. Den 

som använder undvikande strategier kännetecknas oftast som rädd och osäker gällande sin läs- och 

skrivkunskap (Gustavsson.2005:115–117). 
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5.3 Behovet av hjälpmedel 
 

Marianne Björn Milrad har skrivit avhandlingen Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare 

i högre utbildning. Som forskningsmetod valde Milrad att skicka enkäter till samordnare, genomföra 

fokusgruppsintervjuer med pedagoger samt utföra intervjuer med individer med läs-och 

skrivsvårigheter.  

Resultatet av hennes studie visar att hennes deltagare trots sina svårigheter klarar sig bra i skolan för att 

de använder hjälpmedel. Milrad lyfter även upp att deltagarna har fått den möjligheten till den hjälp som 

de behöver för att klara sig igenom sina studier (Milrad, 2010). Skolorna erbjöd studenter med läs- och 

skrivsvårigheter tillgång till att sitta i enskilt rum, få längre tid vid examinationer, egna datorer och 

talböcker i form av kurslitteratur. Dessa hjälpmedel kan inte erbjudas till alla med svårigheter utan 

skolorna kräver ett intyg som bevisar att de är i behov av olika typer av hjälpmedel. Det som framkom 

av fokusgruppsintervjuerna är att ett funktionshinder inte påverkar och är en orsak till att man inte klarar 

av sina studier eftersom det finns tillräckliga hjälpmedel. Här betonar de istället betydelsen av 

studentens egen motivation som drivkraft. Enligt studenterna i studien var de i stort behov av de 

hjälpmedel som de hade tillgång till, eftersom det bidrog till att de klarade av sina studier (Milrad, 

2010:135–140). 

 

5.4 Hanteringen av läs- och skrivkrav i skolan 
 

Gunnel Ingesson har skrivit avhandlingen Att växa upp med dyslexi – kognitiv och psykosocial inverkan 

och salutogena faktorer. Studien handlar om en grupp tonåringar och unga vuxna med dyslexi.  

Gruppen består av 75 ungdomar mellan 14 och 25 år. Ingesson menar att elever med dyslexi inte har 

lika mycket läs- och skriverfarenheter som sina jämnåriga, och av den orsaken ”halkar de efter” i verbal 

intelligens. Ingessons deltagare använder visuella och kreativa strategier för att lösa de problem som 

finns inom läs- och skrivuppgifter i skolan. Ingesson nämner att dyslexi orsakar inte endast läs-och 

skrivsvårigheter utan även sekundära problem i form av låg självkänsla, dåliga kamrat relationer, ångest 

och nedstämdhet (Ingesson, 2007:9–10). Deltagarna i Ingessons studie berättar att de upplever att deras 

första sex år i skolan var de mest besvärliga. De menar att den tiden präglades av frustration, förvirring 

och förödmjukelse. Med tiden hade deltagana lärt sig hur man hanterar olika läs- och skrivsituationer, 

vilket i sin tur ledde till att de trivdes allt bättre i skolan, i synnerhet på gymnasiet. Deltagarna påpekar 

att det var där de också i hög grad känner att de lyckades väl.  
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Ingesson menar att dyslexi är en del av dem, vilket visade att de valde yrke och utbildning som var i 

linje med deras begåvning och talanger. Det akademiska självförtroendet visade sig vara lågt. De flesta 

av deltagarna valde att inte studera efter gymnasiet (Ingesson, 2007:9–10).  

Genom intervjuer kunde Ingesson urskilja deltagarna i tre grupper. Dessa grupper benämns som de 

”obekymrade”, de ”uppgivna” och ”kämparna”. De ”obekymrade” och ”kämparna” har en relativt hög 

självkänsla samt en stöttande bekantskap i sin närhet (Ingesson, 2007). Det som även karaktäriserar de 

”obekymrade” är de ungdomar med dyslexi som kom ifrån en familj utan ”skolambitioner” som ändå 

lyckas bra i sitt yrke/utbildning. Det visade sig att de har särskilda talanger samt ett starkt intresse. De 

”uppgivna” är de som anser att deras diagnos påverkar dem negativt och som i sin tur ledde till deras 

låga självkänsla och emotionella problem. Oftast har de även dåliga kamrat relationer och lite stöd från 

sina föräldrar. Gruppen ”kämparna” är de enda som accepterar sina dyslektiska svårigheter. Ingesson 

tog den slutsatsen att avgörande faktorer som visar sig vara betydelsefulla är oftast stöttande vuxna, 

oftast mödrar, som tror på ungdomarnas möjlighet att klara sig bra, goda kamrat- och familjerelationer, 

samt ett starkt intresse. Hon påstår även att envishet är en viktig egenskap att ha då man vill uppnå något 

mål (Ingesson, 2007:9–10). 

 

6 Teori  
 

Nedanför kommer jag presentera teorin om identitetsskapande, som handlar om hur individer skapar 

föreställningar om sig själv och andra. Men också om hur individen påverkas av dessa olika 

föreställningar. Det är viktigt att förstå om hur individer kan bli påverkade utav andra människor när det 

handlar om synen på sig själv och tankar kring självkänsla. Jag kommer även att lyfta upp Gunilla 

Brattbergs teori om coping, vilket handlar om individens förmåga att kunna bemästra olika påfrestande 

situationer. Det handlar även de olika faktorer som kan påverka individens förmåga att kunna handskas 

med sina yttre-och inre krav. Mats Myrberg hävdar att läs- och skrivinlärning blir hanterbar för personer 

med dyslexi om de använder copingmetoder (Myrberg, Lange, 2006:93). 
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6.1 Identitetsskapande 
 

Enligt Sociologiprofessorn Rikard Jenkins skapas identitet genom människans samspel med andra 

människor. Varje människa har ett behov av att skapa föreställningar om hur samhället är och hur det är 

uppbyggt. Tankar om vem man är som människa och vem andra är finns hos oss alla individer menar 

Jenkins. Människors tillgång att kunna skildra och se likheter med andra individer skulle inte vara 

möjligt om man inte hade tankar om sin egen och andras identitet. En människas självbild kan omskapas 

genom andra individers tankar och åsikter om en. Men Jenkins menar att människan har förmågan att 

kunna välja att antingen påverkas eller säga emot andras tyckande (Jenkins, 2004:5-8 ).  

Den amerikanska psykologen Carl Roger påpekar att det finns flera faktorer som kan bedömas kunna 

utöva inflytande på individens självvärdering. Vidare menar Roger att människans självbild bedrivs av 

upplevelsen av sitt själva jag, detta kallar Roger för real-jaget. Människans medvetenhet om hur andra 

uppfattar och värderar honom eller henne, går under beteckningen sociala - jaget. Miljö och område har 

en inverkan i hur människan skiljer på hur viktiga vissa områden är. 

Ett misslyckande inom ett område som inte människan värderar i hög grad gör att självvärderingen inte 

rubbas, i lika stor grad som det gör då man misslyckas inom ett betydelsefullt område. Att uppleva att 

man har kontroll över sin situation leder i sin tur till ett positivt inflytande på människans självvärdering. 

Frånvaro av kontroll leder till hjälplöshet, maktlöshet samt dålig självvärdering. Framgång kan 

möjligtvis leda till att man upplever goda framsteg inom flera områden även om framgången är enbart 

inom ett visst område. På samma sätt påverkas människan om misslyckanden sker inom ett område som 

människan anser som central (Taube, 2007: 17–23).   

 

6.2 Coping 
 

Coping är det som beslutar om en påfrestande situation kommer leda till oro, djup nedstämdhet eller om 

den i sin tur kommer leda till mognad. Med coping menar man själva uppträdandet då man ska bemästra 

en stressig situation. Enligt Folkman och Lazarus definieras coping som ”kognitiva (tankemässiga) och 

beteendemässiga ansträngningar för att hantera yttre och inre krav som överstiger individens förmåga” 

(Brattberg, 2008:36). Den yttre stressen blir synlig då andra människor försöker påverka och förändra en 

för att man ska passa in i omgivningen. Den inre stressen blir synlig då man reagerar och tolkar över det 

som har hänt. Målet med copingprocessen är att reducera den emotionella och fysiska stressen som 

upplevs i samband med påfrestande livsituationer och dagliga irritationsmoment (Brattberg, 2008:33). 

Begränsningar för sin egen förmåga bestämmer man själv.  
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Individer med bristfällig copingförmåga upplever oftast att de inte duger. Detta skapas om man i åratal, 

ständigt fått budskap om att man inte duger. Brattberg menar att copingförmågan påverkas av individens 

egen uppfattning. Med det menar hon att individer med ett positiv tänk upplever sig själva som 

värdefulla och duktiga, även om de misslyckas. Positiva attityder mot omvärlden och en förväntansfull 

synsätt gör att dessa individer klarar av utmaningar av olika slag. Det är viktigt att individen kan hantera 

känslor. Deras personlighet, självkänsla, självförtroende samt stöd av omgivningen har en väldigt 

betydelsefull plats för copingförmågan (Brattberg, 2008:63).  

Makt och kontroll över sin situation i kombination med rimliga utmaningar leder till en god 

inlärningsförmåga och hög motivation. I ett långsiktigt perspektiv gynnar det till att man framställer en 

tro om att man har förmåga att kunna hantera påfrestande situationer. Brattberg skriver att en del 

människor styrs inifrån. Med det menar hon människor som gör egna medvetna val har kontroll och är 

fria människor som är lugna och trygga och vet vad de tycker och tänker. Vidare skriver hon om hur 

människans självbild kan bli påverkad utav människors tankar och känslor om en. Enligt Brattberg är 

man på god väg när man ser svårigheter som utmaningar, vilket hon menar skapar möjligheter till att 

hantera olika situationer. Rädslan förklarar hon är ett hinder för människans utveckling eftersom man då 

avstår från att utforska, vilket i sin tur leder till att man förlorar sin kreativa förmåga (Brattberg, 

2008:19–22). 

Coping innefattar ett visst antal strategier och består även av de återgärder som en individ använder för 

att kunna handskas med en besvärlig situation. Det finns huvudsakligen tre olika copingstrategier. Den 

första handlar om problemfokuserad coping, vilket går ut på att hantera situationer och hinder. Den 

andra som är känslofokuserad coping handlar om att bemästra sina inre problem och känslor. Den tredje 

är undvikande coping som handlar om att man medvetet förtränger ett problem eller ett hinder, detta på 

grund av att man vilar i tro på att problemen och hindren kommer att försvinna med tiden (Brattberg, 

2008:41–43).  
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7 Metod och material 
I denna del kommer jag att redogöra dessa följande ämnen: metodologisk utgångspunkt, kvalitativ 

forskningsmetod, intervju som undersökningsmetod, urval av informanter, genomförande och 

bearbetning. Vidare följer även en beskrivning av etiska principer som jag har utgått från och slutligen 

behandlas reflexivitet samt en kort presentation av informanternas bakgrund. 

 

7.1 Metodologisk utgångspunkt 
 

Grundvalet för denna studie är det fenomenlogiska synsättet. Det fenomenlogiska synsättet handlar om 

läran om det som visar sig för medvetandet, vilket handlar om att förstå omvärlden utifrån individens 

personliga tolkning av verkligheten. Individens tolkning av verkligheten är särskiljande, och bygger på 

tidigare erfarenheter, attityder, mål och försvarsmekanismer (Taube, 2007:17).   

 

7.2 Kvalitativ forskningsmetod  
 

Jag har i denna studie utgått från den kvalitativa forskningsmetoden. Det generella målet med kvalitativ 

forskning är att få djupare förståelse för fenomen som berör individer och situationer när det gäller 

individers sociala verklighet. Det handlar även om att få kännedom om hur individer anpassar sig till sin 

livsituation (Dalen, 2008:10–11). Den kvalitativa undersökningen ger forskaren bättre förutsättningar att 

kunna komma nära olika gruppers livssituationer. Undersökningen gör det även möjligt att kunna få 

kännedom om olika miljöer samt människors varierande perspektiv. Kvalitativa metoder innefattar 

bland annat intervjuer. Ahrén och Svensson menar att med hjälp av intervjuer kan man under en kort 

tidsram komma förhållandevis nära de miljöer och människor som studien handlar om. Vidare menar de 

att på så sätt får forskaren en mer indirekt kunskap om ämnet man vill undersöka (Ahrén, Svensson, 

2011). 
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7.3 Intervju som undersökningsmetod 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun innefattar att förstå omvärlden utifrån informantens synvinkel. 

Denna metod bygger på människors upplevelser (Kvale, 2002:15). Göran Ahrén och Peter Svensson 

hävdar att intervjuer är ett oslagbart verktyg. Vidare skriver de att det positiva med intervjuer är att få 

möjlighet att under en kort tid kunna höra flera människors tankar kring ett angivet ämne. Forskaren får 

möjlighet att kunna ställa frågor i efterhand om hen upplever att datainsamlingen inte är så bra (Ahrén, 

Svensson, 2011:56).  

Jag har endast använt mig av intervjuer som undersökningsmetod. Detta av den orsaken att den metoden 

gjorde det möjligt att kunna samla in material om informanternas erfarenheter och upplevelser under åtta 

veckor. Intervjuerna genomfördes i skolorna som deltagarna studerar i. Till intervjuerna tog jag med mig 

min intervjuguide som bestod av ett antal teman. Jag använde mig utav ostrukturerade frågeställningar. 

Det innebär en lista med frågor som är formulerade på så vis att de kan uppfattas på flera olika sätt. Att 

använda sig utav ostrukturerade frågeställningar innebär att informanter ska kunna få möjlighet till att 

tala fritt om ämnet som lyfts upp av intervjuaren. Som intervjuare är det viktigt att tänka på att inte styra 

samtalet för mycket. (Larsen, 2009:84). Detta tänkte jag på under mina intervjuer och därför var jag 

oftast ganska tyst och lyssnade noga på det som informanterna berättade. Jag kunde vara en aktiv 

lyssnare eftersom intervjuerna spelades in med min mobiltelefon. Detta ledde i sin tur till att jag kunde 

engagera mig på hur de berättade om sina erfarenheter, vilket bidrog till att jag kunde ställa angelägna 

följdfrågor till informanterna. Tidsmässigt genomfördes samtliga intervjuer  under cirka femtio minuter 

per intervju. 

7.4 Urval av informanter 
 

Deltagarna i denna studie är fyra kvinnliga informanter i åldern 23 till 25 år. Samtliga av de fyra 

kvinnorna är bosatta i Stockholmsområdet. Hälften av antalet av informanterna fick sin diagnos under 

sin barndomsperiod och den andra hälften under sin ungdomsperiod. Min studie innehåller 

beskrivningar endast från kvinnliga deltagare eftersom jag inte fick tag på manliga lärarstudenter med 

dyslexi. Det är möjligt att manliga lärarstudenter har en annan erfarenhet. Då min fokus inte ligger på 

genusfrågor upplevde jag inte detta som ett problem.   
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7.5 Genomförande och bearbetning 
 

När jag fick intresse till att göra en undersökning om lärarstudenter med dyslexi, var min första tanke att 

det skulle bli svårt att hitta frivilliga informanter som ville delta. Jag tog hjälp av mina kontakter på 

utbildningen där jag själv går och dessa gav mig kontaktuppgifter till lärarstudenter med dyslexi. Ett 

informationsbrev skickades till sex personer. Kort därefter hörde tre lärarstudenter av sig till mig och 

ville medverka i studien. När jag insåg att antalet informanter inte var tillräckligt, lade jag upp en 

förfrågan av intervjupersoner på en öppen medlemsgrupp för lärarstudenter på Facebook. Detta ledde till 

att ännu en person ville medverka i min studie. Tre av intervjuerna genomfördes på olika platser i 

Stockholmsområdet. En av intervjuerna genomfördes via telefon och detta av personliga skäl. Samtliga 

fyra intervjuer som spelades in med min mobiltelefon transkriberades noggrant. Varje intervju tog cirka 

fyra timmar att transkribera med hjälp av datorn. Varje intervju blev ungefär fem sidor lång. Den första 

intervjun som transkriberades tog ganska lång tid eftersom jag inte hittade rätt metod för att både kunna 

lyssna och skriva samtidigt. Men jag upptäckte ganska snabbt att det hade med att jag lyssnade på för 

långa partier innan jag började skriva ner innehållet. Jag prövade då att lyssna på en mening i taget och 

sedan skriva ner samma mening på datorn. Detta fungerade jättebra, det gick smidigt och på så sätt 

kunde jag få ner all information i datorn. När jag hade transkriberat klart alla intervjuer, började jag leta 

efter olika teman. Till intervjun hade jag med en intervjuguide som bestod av frågor utifrån valda teman, 

vilket bidrog till att jag enklare kunde finna likheter och olikheter mellan varje intervju.  

 

 

7.6  Estiska principer 
 

Vid denna studie tog jag hänsyn till vetenskapliga forskningsrådets krav och riktlinjer för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra forskningsetiska principerna 

behandlar: Informationskravet som handlar om att informera deltagarna om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Detta förklarades och tydliggjordes via informationsbrevet som skickades 

till samtliga informanternas epost. Samtyckeskravet går ut på att informanterna har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Samtliga informanter bekräftade via epost och telefon att de ville 

medverka i min studie. Konfidentialitetskravet innebär att informanternas personuppgifter ska 

anonymiseras.  Informanterna blev informerade under intervjun att deras namn samt personuppgifter 

skulle anonymiseras.  Nyttjandekravet informerar om att de insamlade uppgifterna endast får användas 

för forskningsändamål. Detta har informanterna blivit informerade om innan intervjuerna genomfördes.  
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7.7 Reflexivitet  
 

Billy Ehn och Barbro Klein menar att vara reflektiv innebär att man reflekterar över hur man som 

forskare kan inverka och påverkas av deltagarna som forskningen handlar om. I studie- och forsknings 

sammanhang är reflexiviteten en betydelsefull del i förhållande till empirin. Det handlar om forskarens 

medverkan på det empiriska materialet och relationen mellan forskaren och informanterna. Som 

forskare är man en del av materialsamlingen. Detta genom att forskaren själv utformar frågeställningar, 

transkriberingen av materialinsamlingen samt utformandet av analys. Det är därför viktigt att vara 

medveten om att sina egna erfarenheter och tolkningar kan påverka resultatet i studien (Ehn, Klein, 

1994).  

  

Jag har under denna studie reflekterat över val av analys. När jag reflekterade tänkte jag på dessa frågor; 

Är min analys betydelsefull för min studie? Stämmer diskussionen och analysen med informanternas 

beskrivningar? Har mina egna tankar och åsikter inverkat på resultatet och analysen? Dessa frågor 

bidrog till att jag kunde granska min egen inverkan på resultatet. Genom mina egna erfarenheter av att 

vara lärarstudent så upplever jag att jag kan använda min egen förståelse inom ämnet. Men jag har 

medvetet valt att inte vara deltagande eftersom jag endast ville basera resultatet på informanternas 

beskrivningar. 

 

7.8 Presentation av informanternas bakgrund 
 

Här nedanför presenteras de fyra lärarstudenterna som har medverkat i min studie. Dock vill jag upplysa 

om att informanternas namn inte är deras riktiga, detta för att informanterna lovades anonymitet.  

 

Pernilla är 30 år och studerar sitt sista år på lärarutbildningen. Hon fick sin diagnos när hon gick i 

årskurs tre. Detta för att Pernillas mamma kände en oro att något inte stämde. Pernilla berättade att 

utredningen skedde på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Pernilla utryckte sig så här när hon förklarade 

vad dyslexi innebär för henne: ”Dyslexi för mig betyder att man har problem med att kunna läsa snabbt, 

att kunna stava rätt och att kunna tolka texter rätt” (Pernilla, 2013-10-03). 
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Gunilla är 25 år och fick sin diagnos när hon gick i årskurs sex. Det var skolan som ansåg att hon borde 

utredas. Gunilla valde att inte gå ut offentligt med sin diagnos eftersom hon och hennes familj tyckte att 

det var bäst så. Hon berättade att efter att hon fick sin diagnos fick hon även då större acceptans för sina 

läs-och skrivsvårigheter. Enligt Gunilla betyder dyslexi läs-och skrivsvårigheter samt att man inte har en 

förmåga att kunna styra över den bristfälliga läs-och skrivförmågan.  

Sara som är 25 år fick sin diagnos när hon var 20 år gammal. Sara började studera på lärarutbildningen 

år 2010. Sara berättade att i gymnasiet var det första gången hon upplevde skolan som kämpig och 

besvärlig. Hon berättade även att hon själv fick kämpa för att bli undersökt av dyslexiutredaren. Dyslexi 

för Sara är en funktionsnedsättning som sitter i hjärnan. Hon berättade att det är jobbigt att ha ett 

funktionshinder som hon inte kan göra något åt. 

Jenny är 23 år gammal och studerar sitt sista år på lärarutbildningen. Hon berättade att hennes föräldrar 

uppmärksammade hennes dyslektiska svårigheter redan i lågstadiet men skolan vägrade att göra en 

utredning. När Jenny började på gymnasiet så träffade hon en specialpedagog som uppmärksammade 

hennes svårigheter. Specialpedagogen rekommenderade Jenny till en dyslexiutredare vilket ledde till att 

Jenny fick sin diagnos när hon var 16 år gammal. Dyslexiutredaren testade Jennys läs- och skrivförmåga 

och utifrån testerna konstaterades det att Jenny bland annat hade svag läshastighet.  
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8 Resultat och analys 
 

Redogörelsen av resultatet är indelad i fyra olika teman: det första temat är behovet av hjälpmedel, den 

andra delen behandlar omgivningens betydelse för dyslektiker, den tredje behandlar hantering och mötet 

av uppgifter i skolan och ute på VFU (verksamhetsförlagda utbildningen). Avslutningsvis behandlas 

blivande lärare med dyslexi. Dessa teman kommer jag att analysera med hjälp av de teorier och tidigare 

forskning som tidigare presenterats. 

8.1 Behovet av hjälpmedel 
 

Samtliga informanter berättade att de hade god kännedom om vilka kompensoriska hjälpmedel som 

fanns tillgängliga för dem på högskolan. Tre av dessa informanter berättade att de hade tillgång till olika 

kompensoriska hjälpmedel på högskolan. Exempel på kompensatoriska hjälpmedel som flera av 

informanterna tog upp var talböcker, stavningsprogram, tillgång till egen sal vid salstentor, förlängd tid 

under sal- och hemtentor samt extra tid hos studieverkstaden. Samtliga informanter berättade att de var 

mer eller mindre i behov av dessa hjälpmedel. Tre av informanterna uppgav att de hade möjlighet till 

förlängd tid vid hemtentor, men de avstod eftersom de ansåg att tiden var tillräcklig. Hälften av 

informanterna uppgav att de inte skrev salstentorna med de övriga lärarstudenterna under utbildningen. 

De valde istället att använda den privata skrivsalen i skolan. Dessa informanter uttryckte att tillgången 

till en privat skrivsal hade gynnat dem mycket. Vidare beskrev dem att det bidrog till arbetsro och ett 

lugn. Dessa informanter uppgav att tillgången till en dator under salstentorna hjälpte dem att klara av 

utbildningen. En av informanterna, Sara berättade att hon inte ville bli särbehandlad och tog därför inte 

hjälp från skolan. Hon valde istället att göra salstentorna precis som alla andra.  

 

En av informanterna Jenny lyfte upp betydelsen och behovet av att använda sig av talböcker. Jenny 

uttryckte sig så här; 

Talböcker är min grej, för att det går snabbare för mig att läsa. Min läshastighet har ökat och nu 

kan jag läsa ut en bok på en vecka. Talböckerna har fått mig att tycka att det är kul att läsa. När 

jag använder talböcker har jag alltid boken framför mig, vilket gör det lättare för mig att hänga 

med i texten. För mig har talböcker varit jättebra för att jag läser jättelångsamt. Jag skulle ha det 

mycket svårare om jag inte skulle ha tillgång till talböcker. Det skulle ta mycket längre tid, jag 

skulle behöva läsa kurslitteraturen flera gånger. Med hjälp av talböcker tar det ungefär fyra 

minuter för mig att läsa en sida och då förstår jag. Om jag inte skulle ha tillgång till talböcker 

skulle det ta dubbelt så långt tid och det skulle funnas en större risk att jag inte skulle förstå allt 

(Jenny 2013-10-30). 
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I ovanstående citat framkom det att talböcker bidrog till ökad läshastighet, bättre läsförståelse samt 

läslust för Jenny. Detta kan ses som att kompensationen av talböcker bidrog till att Jenny fick kontroll 

över sin läsförmåga som i sin tur ledde till att hon klarade av sina studier. Detta går i linje med vad 

Taube skrev om att känna kontroll, vilket leder till ett positivt inflytande på människans självvärdering 

(Taube, 2007). Jennys strategi om att kompensera sina brister med hjälp av talböcker kan även ses som 

att hon använde bearbetande strategier, vilket handlar om individens vilja och tillvägagångsätt att 

behärska olika läs- och skrivsituationer (Gustavsson, 2008).  

Samtliga informanter beskrev att de upplevde att deras familj och vänner stöttade dem och fanns där 

under deras studietid. Gunilla uttryckte sig så här;      

                       Jag anser att mina vänner har hjälpt mig ganska mycket. Jag skickar mina texter till dem. Jag 

väljer att göra det för att de kommenterar mina brister utan att dumförklara mig. Mina vänner 

bryr sig och de hjälper mig att finna lösningar på mina problem. De hjälper mig på så vis att de 

visar vart jag ska ändra för att texten ska bli bättre. På så sätt har mina vänner påverkat mig på ett 

positivt sätt. De har aldrig sett ner på mig på grund av min diagnos (Gunilla, 2013-10-29). 

 

Gunilla lyfte upp betydelsen av att ha förstående och stöttande vänner som inte kommenterade brister på 

ett negativt och nedtryckande sätt. Gunilla hittade vägar som gjorde det möjligt för henne att skapa 

bättre texter. Detta genom att hon kunde kompensera sina brister med hjälp av hennes vänners goda 

kunskaper inom läs och skrift. Detta kan relateras till Brattbergs copingstrategier. Dessa strategier 

handlar om de åtgärder som en individ använder för att kunna handskas med en besvärlig situation. I 

Gunillas fall använde hon sina vänner som ingripande då hon ville få sin text att bli mer läsbar. Gunilla 

använde i detta fall strategin problemfokuserad coping, vilket går ut på individens olika tillvägagångsätt 

att hantera besvärliga situationer och hinder (Brattberg, 2008).  

Informanten Sara beskrev under intervjun att i den högskola som hon studerar på fanns det olika 

hjälpresurser för studenter med dyslexi men parallellt med detta berättade hon;  

                     Jag tycker inte att jag har fått någon hjälp och jag blev väldigt deppig när jag skulle skriva ett 

grammatikprov. Jag kände att jag aldrig skulle klara av det. Jag bestämde mig då för att prata 

med kvinnan som tog hand om lärarutbildningen. Hon uppmuntrande mig och sa att det går att 

klara av grammatikprovet. Hon påminde mig om att jag skulle strunta i att jag har blivit tillsagd 

att man inte kunde lära sig vissa ämnen för man är dyslektiker. Efter vårt samtal klarade jag av 

mitt grammatikprov (Sara, 2013-10-09). 
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Av ovanstående citat framkom det att hopp och uppmuntran från kvinnan på utbildningen ledde till att 

Sara kunde komma bort från sina negativa tankar om att hon inte skulle klara av grammatikprovet. Detta 

tolkar jag som att andras tro på ens förmåga skapar en bättre och självsäkrare bild av sig själv att man 

klarar av påfrestningar. Att Sara klarade av grammatikprovet kan även ses som ett upplyftande argument 

i det Brattberg skriver om att omgivningens stöd har en stor betydelse på förmågan att kunna lita på sig 

själv och att man kan (Brattberg, 2008) 

8.2 Omgivningens betydelse för dyslektiker 
 

Samtliga informanter upplevde att deras omgivning hade påverkat deras självbild både positivt och 

negativt. De lyfte även upp betydelsen av en bra och förstående lärare som trodde på dem samt stöttade 

under deras skolgång. Vidare uppgav samtliga informanter att den betydelsefulla läraren var den som 

upptäckte och såg deras brister och svårigheter.  

Gunilla berättade om hennes erfarenheter från grundskolan. Under intervjun berättade hon om hur 

hennes svensklärare var en av få personer som kunde stärka hennes självbild; 

I skolan hade jag en lärare som var betydelsefull för mig. Det var hon som märkte att jag hade 

läs -och skrivsvårigheter. Hon var min svensklärare. Det som var så bra med henne var att hon 

gav mig aldrig enkla uppgifter för att hon visste att jag var en allmänt duktig elev. Jag kan nu 

förstå att hennes inlärningsmetod gav mig mycket kunskap. Hon fanns alltid där när jag kände att 

jag var i behov av hjälp. Men samtidigt utmanade hon mig genom att hon fick mig att göra så 

mycket som möjligt på egen hand. Jag tror att det har fått mig att kämpa vidare. För jag fick 

kännedom om att jag kan klara av svåra moment också. Hade jag blivit dumförklarad och om jag 

endast hade fått lätta uppgifter för att jag har dyslexi skulle jag faktiskt inte våga plugga vidare 

(Gunilla, 2013-10-29).     

 

Gunilla ger uttryck för hur mötet med en lärare som trodde på henne fick henne att våga, kämpa och att 

tro på sin egen förmåga. Omgivningens stöd har en stor betydelse för förmågan att kunna lita på sig 

själv och att man kan. Når man framgång inom ett område kan man uppleva och självvärdera att det går 

bra även på andra områden (Brattberg 2008). 

Informanterna Sara och Jenny beskrev att de var ambitiösa gällande sina studier men ibland träffade de 

personer som tryckte ner deras ambitionsnivå för att de har dyslexi. Sara delade med sig sin upplevelse 

som hon hade svårt att glömma; 

När jag började på högskolan fick jag gå på ett möte tillsammans med andra dyslektiker. Där 

mötte jag en kvinna som sa; när ni nu pluggar på högskolan ska vi inte satsa på höga betyg. Hon 

sa att vi skulle nöja oss med godkänt för att hon ansåg att vi inte skulle klara av någonting annat. 

Hon uppmanade oss att undvika att läsa skönlitterära böcker om det istället fanns filmer om dem.  

Jag upplevde att detta var jätte jobbigt att lyssna på henne, eftersom vi självklart borde ha lika 

höga ambitioner som de andra studenterna (Sara, 2013-10-09). 
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Det som Sara berättade om kan relateras till det Jenkins talade om att en människas självbild kan 

omskapas genom andra individers tankar och åsikter om en. Vidare anser Jenkins att människan har 

förmågan att kunna välja att antingen påverkas eller säga emot av andras tyckande (Jenkins, 2004). I 

Saras fall valde hon inte låta sig påverkas av den informationen som kvinnan upplyste om eftersom hon 

höll inte med om det kvinnan berättade. Sara beskrev även under intervjun att hon hade haft tur eftersom 

hon hade träffat på dyslektiker på högskolan som hade klarat sig bra. Hon berättade att hon blev påmind 

av sina bekanta att man kunde klara av högskolestudier fast man hade diagnosen dyslexi vilket hon 

menade hade motiverat henne att kunna fortsätta studera på högskolenivå.  

Jenny delade med sig utav sin erfarenhet då hon kände sig ganska nere men ändå lyckades vända till det 

bättre genom att hon hade fått mycket stöttning av hennes familj och vänner. Jenny berättade; 

Studierna har varit jobbiga ibland och jag har gråtit mycket, varit arg samt nära på att sluta 

utbildningen för att jag misslyckades på en tenta. När man väl blir underkänd, då ser man 

problemet på ett seriösare sätt än vad det egentligen är. Jag ser oftast ner på mig själv då jag inte 

klarar av olika moment. Jag brukar oftast ringa min mamma och prata ut om mina bekymmer. Så 

är det oftast med dyslektiker. Det är svårt att höra att man är dålig på det man har besvärligast 

med att göra och att bli nertryckt är verkligen jättetungt. Men jag vet att jag har min närhet som 

pushar mig och håller koll på mig. De har motiverat mig att fortsätta. Jag pratar ofta med mina 

nära och då försöker de påminna mig om att besvär händer fler och att man inte är ensam. De 

säger alltid saker som uppmuntrar mig (Jenny, 2013-10-30).   

 

Enligt Jenny var det viktigt att hon hade en stöttande omgivning som både trodde och uppmuntrade 

henne. Vidare menade hon att det fått henne att komma ifrån sina negativa känslor och sin dåliga 

självkänsla. Utifrån vad Jenny uppgav kan det vara svårt att för henne att klara av sina studier utan en 

stöttande omgivning. Detta går i linje med vad Ingesson tog upp i sin avhandling att betydelsefulla 

vuxna och kamrater kan övertyga en att man kan ta sig igenom sina dyslektiska svårigheter (Ingesson, 

2007).  

Informanten Gunilla var den enda som lyfte upp en händelse då hennes VFU – mentor påverkade hennes 

självkänsla negativt. Gunilla beskrev den händelsen så här; 

Det var en gång då min handläggare tvingade mig att läsa högt framför barnen. Det var ju jobbigt 

för att jag upplevde att handledaren dömde mig eftersom hon tyckte att jag läste stelt. Jag tycker 

att det är allmänt jobbigt att läsa högt ibland. Man vill oftast läsa högt om det är böcker man har 

läst tidigare. Jag försökte förklara för handledaren att jag har dyslexi. Men hon skrev ändå att jag 

läste stelt i min utvärdering vilket kändes jättejobbigt att ha med i sin utvärdering eftersom jag 

hade ganska fina och bra VFU- rapporter. Den handledaren var en äldre dam som inte trodde på 

diagnoser och hon ville inte förstå mig alls. Det är en upplevelse som har påverkat mig och min 

självbild negativt (Gunilla, 2013-10-29).  

 



26 

 

Gunilla berättade tidigare att utmaningar hade fått henne att utveckla tron på sin egen förmåga att klara 

av olika slags hinder. I detta citat framkom det dock att utmaningar inte alltid hade en positiv effekt på 

henne. Det blev speciellt besvärligt för henne när hon tvingades läsa högt för barnen i klassen. Brattberg 

uppgav att känslan över att ha makt och kontroll över sin situation i kombination med rimliga 

utmaningar leder till goda prestationer och framförande (Brattberg, 2008). I Gunillas fall hade hon 

varken makt eller kontroll över sin situation och kanske därför ledde inte denna utmaning till något 

positivt.  

8.3 Hantering och mötet av uppgifter i skolan och ute på VFU 
 

Samtliga informanter berättade om att de hade varit med om flera hinder under sin tid på 

lärarutbildningen. Informanterna upplevde att det var jobbigt med den tidspressen som fanns på 

högskolan. Hälften av informanterna uppgav att meningsbyggnaden var deras svårighet och kunde bli ett 

hinder vid skrivsituationer. De två andra informanterna uppgav att de inte hade några större svårigheter 

med sina studier. Detta förklarade de med deras envishet och starka vilja. Samtliga informanter uppgav 

att de tog hjälp av sina kurskamrater i form av antekningar från föreläsningar, sammanfattningar av 

kurslitteratur samt vägledning vid olika uppgifter. Under intervjun framkom det även att informanterna 

tog hjälp av andra som kunde läsa igenom deras texter och tentor innan de lämnades in i skolan. 

Samtliga informanter ansåg att det var viktigt med kurskamrater som kunde hjälpa till med olika 

skoluppgifter när det behövdes. Vidare betonades vikten av att känna motivation och att ha starkt 

intresse för sina studier. Deras största motivation som var gemensamt för dem alla var viljan att bli 

lärare. Hälften av informanterna uppgav att hade svårigheter med rättstavningen men att det underlättade 

då det finns stavningsprogram i dagens datorer.   

Informanten Gunilla beskrev att hennes dyslexi har fått henne att kämpa. Gunilla berättade; 

Ibland kan det bli problem när jag skriver uppsatser. Jag skriver lite krångligt och eftersom min 

lärare inte känner till att jag har dyslexi, har jag inget direkt att skylla på. Läsprocessen går 

mycket trögare för mig jämfört med alla andra eftersom jag måste läsa samma text flera gånger. 

Jag läser om texten tills jag förstår den. Det gör jag för att texterna är så tunga innehållsmässigt 

och det blir då väldigt jobbigt för mig. Men det handlar bara om att kämpa. Jag måste alltid läsa 

igenom mina texter i lugn och ro och väldigt långsamt för att hitta mina egna brister. Jag måste 

alltid läsa igenom mina texter för att se om allt är korrekt. Innan jag skickar in min text till 

läraren låter jag alltid någon annan också läsa igenom min text. Det gör jag för att jag inte vill att 

läraren ska se mina brister och tycka att jag är konstig (Gunilla, 2013-10-29).  
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Som de andra informanterna behövde även Gunilla hjälp med sina studier men eftersom hon inte hade 

offentliggjort sin diagnos behövde hon därför kämpa på egen hand och ibland även ta hjälp av andra. 

Jag upplevde under intervjun att det var konstigt att Gunilla inte ville visa sina utredningsdokument då 

hon själv uttryckte att hon behövde hjälp med sina studier. Gunillas beteende är ett konkret exempel på 

personer som använder strategierna undvikande coping och problemlösande coping. Med 

problemfokuserad coping menas individens tillvägagångsätt att hantera besvär. Undvikande coping 

innebär man medvetet förtränger ett problem eller ett hinder (Brattberg, 2008). För att tydliggöra hur 

Gunilla använde sig utav problemlösande coping kan man använda som exempel att hon kämpade med 

sina egna texter genom att hon läste igenom hennes texter flera gånger ostört. Undvikande coping 

uppstår då hon bestämde sig för att inte offentliggöra hennes diagnos för lärare.   

Pernilla och Sara beskrev att de alltid tyckt om att läsa och skriva. De upplevde inte att det var besvärligt 

med de höga läs- och skrivkrav som fanns i deras utbildning. De var fullt medvetna om att det krävs 

mycket för att vara en bra lärare och de är villiga att kämpa för det. Vidare beskrev de att deras dyslexi 

inte hade hindrat deras ambitionsnivå.  

Sara var den enda informanten som erkände att hon hade erfarenheter av att man kunde komma långt i 

lärarutbildningen genom olika strategier och metoder. Sara berättade; 

Inlärningsstrategier hmmm… det använder jag. Jag hittar på grejer. För inte så längesen hade jag 

ett prov där man var tvungen att lära sig svåra ord. Och det har jag svårt för. Jag blandar oftast 

ihop orden. Så då associerar jag ordet med någonting annat. Som exempelvis ordet blåbär, då 

tänker jag på när man går och plockar blåbär kan man ju tänka på det här begreppet. Det behöver 

ju inte ha någon relevans men jag behöver oftast koppla ihop det med något annat. För begrepp 

har jag väldigt svårt för. Och det har funkat jättebra faktiskt (Sara, 2013-10-09).  

 

Enligt Brattberg är man på god väg när man ser svårigheter som utmaningar vilket hon framhävde och 

menade skapar möjligheter till att kunna hantera olika situationer. Rädslan förklarade hon, är ett hinder 

för människans utveckling eftersom man då avstod från att utforska vilket i sin tur ledde till att man 

förlorar sin kreativa förmåga (Brattberg, 2008). Sara upplevde att hon hade svårt med att lära in nya 

begrepp men hon hittade på en egen inlärningsmetod och detta upplever jag kan ses som att hon såg 

sina svårigheter som utmaningar. Det är ganska tydligt att Sara inte var rädd för att utforska för att hon 

var kreativ och på så vis kunde hon komma förbi sina svårigheter. 
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Jenny beskrev sin inställning till böcker samt orsaken till den inställningen. Jenny berättade;  

Jag har aldrig tyckt om att läsa böcker, dels för att jag inte har kunnat. Det har tagit flera år för 

mig att läsa en hel skönlitterär bok för att jag inte kan koncentrera mig. Jag kan läsa en sida och 

sen kommer jag inte ihåg vad jag har läst (Jenny, 2013-10-30). 

 

Jenny försökte läsa böcker men eftersom hon hade svårt att koncentrera sig så tog det lång tid vilket 

även påverkade hennes inställning till att läsa. Frånvaron av kontroll och att kunna behärska läsningen 

leder ofta till en känsla av hjälplöshet och maktlöshet (Taube, 2007). I Jennys fall skapade hennes 

bristande läsförmåga en känsla av uppgivenhet och detta ledde i sin tur till en negativ inställning till 

böcker. Detta vände när hennes läsförmåga förbättrades då hon började använda talböcker. Då blev 

läsningen enklare och upplevelsen mer positiv.   

Det som skilde Sara från de andra tre informanterna var att hon medgav att hon hade kommit långt i sin 

utbildning genom att hon var en så pass pratglad person.  

Jag upplever så här att vi dyslektiker blir väldigt bra på att prata. Jag har klarat mig väldigt långt 

på det. Jag behöver oftast inte läsa så mycket. Jag läser det jag märker är viktigt. Jag är 

jätteduktig på att ta in vad andra säger. Jag kommer ihåg en uppgift då jag skulle jämföra två 

uppsatser, den lärare jag hade var ganska rak och hon ville att jag skulle berätta lite. Jag hade 

lyssnat på tre andra innan mig som hade pratat, så jag tog typ det de sa för jag hade inte läst 

uppsatserna alls. Men läraren tyckte ändå att det var smart tänkt. Men jag hade nästan ingen 

aning vad jag egentligen sa. Men jag är ganska duktig på att tala på ett övertygande sätt och det 

brukar funka. Jag chansar, tycker läraren att det inte räcker så får jag ta det (Sara, 2013-10-09). 

 

Sara berättade att man kunde komma långt i sin utbildning även om man hade bristfälliga kunskaper 

inom vissa områden.  Hon hade kunnat komma långt i sina studier genom att hon kompenserade sina 

brister genom andras kunskaper inom det angivna ämnet. Det Sara upplyste om kan ses som att hon 

använde bearbetande strategier, vilket handlade om individens vilja och tillvägagångsätt att behärska 

olika läs -och skrivsituationer (Gustavsson, 2008). Det som Sara berättade om kan även relateras till det 

Brattberg framhävde att för att kunna lösa problem är det viktigt att ha tro på den egna förmågan 

(Brattberg, 2008). Jag upplever att Sara hade bra kännedom om att hon hade den förmågan att kunna 

klara av oförberedda situationer eftersom hon upplyste om att hon tog risken att bli ifrågasatt om varför 

hon inte var tillräckligt förberedd. Detta kan ses som att hon var självsäker i sin förmåga att kunna 

komma förbi sina hinder genom förmåga att tala. 

 

 



29 

 

8.4 Blivande lärare med dyslexi  
 

Samtliga informanter beskrev att de hade positiva tankar inför sitt kommande arbete som lärare eftersom 

de hade flera positiva erfarenheter av sina VFU-platser. De upplevde att de i stort sett klarade av dem 

arbetsmoment som fanns i skolan. Informanterna uppgav att de trodde att deras diagnos skulle påverka 

dem mycket som blivande lärare. De lyfte upp att de hade den speciella förmågan att känna igen och 

förstå vissa elevers svårigheter då de själva har upplevt dem. Pernilla berättade; 

Ja, det har påverkat mig. I och med att jag har dyslexi vet jag också vad det innebär. Jag kan sätta 

mig in i hur elever har det gällande svårigheter. Jag skulle aldrig döma någon snabbt eftersom 

jag själv har blivit dömd och de har trott att jag är dum i huvudet. Jag kan tänka mig hur det 

kändes när jag var liten och förstå dem bättre. Jag kommer kunna betona svårigheter mer i mitt 

klassrum för att jag har erfarenheter kring det (Pernilla, 2013-10-03).  

 

Pernillas erfarenheter av att haft dyslexi har varit en fördel för henne inom den aspekten att hon kunde 

förstå elever med problem och hon vet även hur hon skall bemöta dessa elever. Detta kan relateras till 

det Brattberg lyfte upp om att individer med ett positivt tänk upplever sig som värdefulla (Brattberg, 

2008). 

Även om informanten Sara hade positiva erfarenheter av sina olika VFU-platser finns det många tankar 

kring hur lärare samt föräldrar kommer att döma henne för att hon har diagnosen dyslexi. Sara berättade; 

Jag känner mig så osäker på grund av min dyslexi. Utan min diagnos tror jag absolut att jag 

skulle klara det. Men eftersom jag har dyslexi tycker jag att det är jobbigt att konfronteras med 

föräldrar och det skulle vara jobbigt om det kom ut att jag är dyslektiker. De kanske tycker att 

deras barn borde ha en vanlig lärare utan någon diagnos. Om jag själv skulle vara förälder skulle 

jag också bli orolig. Jag har varit orolig över vad jag ska säga när jag träffar rektorn på skolan 

där jag söker jobb. Men jag tror att jag kommer våga vara öppen med det för personalen i 

förskolan men jag tänker att om jag söker en tjänst på lågstadiet då tror jag att det skulle kunna 

se dåligt ut om de känner till att jag har dyslexi (Sara, 2013-10-09).  

 

På grund av ovanstående citat finner jag slutsatsen att Sara utnyttjar strategin undvikande coping. 

Brattberg skriver att om man förtränger ett problem är det ett tecken på att man tar i anspråk undvikande 

coping (Brattberg, 2008). Saras tanke om att inte vara öppen om sin diagnos kan ha den orsaken som 

Gustavsson lyfte upp om att hemska och negativa erfarenheter av omgivningens bemötande sågs vara en 

orsak över att vilja undanhålla sina svårigheter för omgivningen. Men det kan även bero på individens 

osäkerhet och fruktan för att bli nedvärderad som individ på grund av deras läs- och skrivsvårigheter 

(Gustavsson, 2008).  
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Gunillas tankar om vad hon kommer att ta med sig inför sitt kommande yrke;  

Det jag tar med mig inför mitt kommande arbete som lärare är att det inte är omöjligt för en elev 

som har svårigheter. Bara för en elev har en diagnos behöver det inte betyda att de är 

inkompetenta. Jag är medveten om att fast man har en diagnos så har man ändå starka sidor, 

dessa elever kan vara bra på allt möjligt. Jag har förstått att det är viktigt att inte döma och inte 

visa tecken på att man inte tror att en elev inte kan klarar av vissa moment (Gunilla, 2013-10-

29). 

 

Jag tolkar att Gunilla reflekterade över sina egna erfarenheter och därför lyfte Gunilla upp att man bör 

vara medveten om att människor med svårigheter kommer kunna klara sig bra bara man tror på deras 

förmåga. Detta lyfte även Brattberg upp att goda attityder mot omvärlden och en förväntansfull synsätt 

gör att man kan klarar av utmaningar av olika slag. Vidare menar hon att med omgivningens stöd kan 

man få större tro på sin egen förmåga (Brattberg, 2008). 

Jenny berättade att det var både en fördel samt en nackdel att ha dyslexi som lärare, detta berättade 

Jenny under intervjun; 

Som lärare med diagnosen dyslexi kan man hjälpa elever med svårigheter på ett annat sätt 

jämfört med de lärare som inte har diagnosen eftersom de har inte riktig kännedom om hur det 

känns att ha dyslexi. De kan få massa tips av böcker men de vet inte känslan att ha dyslexi. Min 

insikt i dyslexi är en bra egenskap att ha när man speciellt arbetar med elever i yngre åldrar. Jag 

kan tänka mig att min dyslexi är en fördel men ändå en nackdel som exempelvis när jag ska 

skriva på tavlan så kan jag skriva fel. Det kan vara ett ord som ett barn frågar om hur det stavas 

men som man själv inte kan stava (Jenny, 2013-10-30). 

 

Precis som Pernilla antydde tidigare beskrev även Jenny att hennes erfarenheter av att ha dyslexi är en 

fördel för henne eftersom hon kunde hjälpa elever med svårigheter på djupare sätt jämfört med andra 

lärare utan dyslexi. Men Jennys osäkerhet gällande stavning är en nackdel för henne att ha som lärare 

berättade hon.  När jag frågade Jenny hur hon skulle lösa problemet att hon inte alltid kunde stava rätt, 

så gav hon mig detta svar; 

 Men om man är öppen om sina svårigheter inför klassen och att man berättar att man har läs- 

och skrivsvårigheter är det bara bra för då vet eleverna att man kan göra fel ibland. Man måste 

visa att man inte tycker att det är fel med att ha olika slags svårigheter. Om man själv håller sina 

svårigheter inom sig kommer även elever som känner att de har det svårt att inte våga komma till 

en (Jenny, 2013-10-30).  
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9 Slutdiskussion  
 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse av fyra lärarstudenters erfarenheter och 

upplevelser av dyslexi under deras studier.  Jag använde mig av följande frågeställningar; Hur beskriver 

lärarstudenterna att deras behov av hjälp har varit under utbildningen? Hur beskriver lärarstudenterna 

sina erfarenheter och upplevelser av omgivningens betydelse? Hur beskriver lärarstudenterna att deras 

diagnos påverkat hanteringen av läs- och skrivuppgifter på lärarutbildningen? Vilka fördelar upplever 

lärarstudenterna att det finns inför sitt kommande yrke som lärare? I slutdiskussionen kommer jag att 

diskutera kring de slutsatser som mitt resultat visat. Jag kommer även att redovisa mina tankar kring 

informanternas beskrivningar. 

Det som framkom i Milrads avhandling var att deltagana tog sig igenom sina svårigheter och klarade sig 

bra i skolan när de fick tillgång till hjälpmedel (Milrad, 2010). Behovet av hjälpmedel framkom även i 

mitt resultat och varierade utifrån informanternas erfarenheter. Något som starkt lyftes upp av 

informanterna var hjälpen från kurskamrater, lärare, vänner och familj. Innan studien hade jag förutsatt 

att resurser i form av kompensatoriska hjälpmedel skulle vara mer omtalade av informanterna. Det 

visade sig att talböcker och den privata skrivsalen som hjälpmedel var tillfredställande för två av 

informanterna och de andra använde sin omgivning som hjälpmedel. En tänkbar förklaring till varför 

några av informanterna avstod från hjälpmedel var att de hade olika inställningar till vilken funktion 

hjälpen skulle uppfylla. Detta var någonting jag inte hade förställt mig då jag tänkte att det var en 

självklarhet att man tar hjälp av olika hjälpmedel då de finns till hands. Detta skulle vara någonting jag 

anser vore bra i deras situation eftersom de inte blir i stort behov av familj och vänner. För att i 

framtiden då man arbetar som lärare så kanske familj och vänner inte finns till hands.  

Under intervjuerna betonades starkt omgivningens betydelse. Omgivningen hade påverkat dem både 

positivt och negativt. De positiva upplevelserna och erfarenheterna som togs upp var förstående lärare, 

som upptäckte deras svårigheter och vägledde dem under skoltiden. Kurskamrater, vänner och familj 

hade en positiv påverkan på informanterna, då de hjälpte, stöttade och uppmuntrade dem. Omgivningen 

gav dem hopp och tron på deras förmåga till att klara av sina studier. Gustavsson, Brattberg och 

Ingesson menar även att stöttande familj och vänner kan påverka och övertyga att man kan ta sig 

igenom sina hinder och svårigheter. De negativa erfarenheterna som framkom av intervjuerna, var 

lärare, elever och andra personer som hade kränkt dem, på olika sätt. Enligt Gustavsson (2005) kan 

hemska och negativa erfarenheter av omgivningen leda till att personer undanhåller sina svårigheter för 

omgivningen.  
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Detta kan vara en förklaring till varför två av mina informanter inte var öppna med sina diagnoser utan 

undanhöll dem för vissa i omgivningen. En tanke som uppstod var; vad skulle hända om man inte hade 

det trygga stödet från omgivningen? Skulle informanterna då använda sig mer av de hjälpmedel som 

fanns tillgängligt eller skulle de brytas ner av yttre negativa faktorer? Jag tror att man skulle använda sig 

mer av skolans resurser på ett effektivt sätt då man utmanar sig själv att klara sig med det man har. Jag 

tror även att detta är någonting som skulle leda till ökad självkänsla då man inte söker bekräftelse från 

omgivningen.  

 

Informanternas diagnoser hade påverkat dem på olika sätt när det gäller hanteringen av olika 

skoluppgifter. En tänkbar förklaring kan vara att informanterna hade olika kunskaper och svårigheter 

och hanterar därför läs- och skrivuppgifter på olika sätt. Informanterna använde olika metoder för att 

komma förbi sina svårigheter. Vissa av informanterna använde kreativa, bearbetande och undvikande 

strategier. En likhet som informanterna uppgav och som även deltagarna i Gustavssons studie lyfte upp 

var hjälpen av kurskamrater i form av föreläsningsanteckningar, sammanfattningar av kurslitteratur samt 

vägledning vid olika uppgifter.  Informanternas starka vilja och motivation gjorde att vissa klarade av 

skoluppgifter på egen hand. Jag tolkar det som att informanterna hanterade deras läs- och skrivuppgifter 

på ett sätt som de kände fungerade för dem och vilket ledde till att de behöll sina positiva inställningar 

till studierna trots deras svårigheter.  Detta framkom även i Ingessons avhandling: Att växa upp med 

dyslexi – kognitiv och psykosocial inverkan och salutogena faktorer. Deltagarna i hans studie lyfte även 

de upp att deras starka vilja och positiva inställning bidrog till att de lyckades med olika uppgifter. Detta 

framkom även i Gustavssons avhandling Jag fixar det oftast; hur industriarbetare hanterar läs- och 

skrivkrav i arbetet.  

Fördelar som informanterna trodde sig ha som blivande lärare var förmågan att känna igen och upptäcka 

elever med svårigheter av olika slag. Utifrån deras erfarenheter ansåg de att det är viktigt att ha höga 

men rimliga förväntningar på elever, oavsett diagnos. En annan fördel som de hade som blivande lärare 

var att de hade kännedom om att elever med svårigheter kommer kunna klara sig bra bara man tror på 

deras förmåga. Jag upplever att informanternas erfarenheter kommer bidra till en större förståelse för 

elever med särskilda behov då de vet att man ska vara försiktig med att inte sätta elever i olika 

kunskapsfack. Med kunskapsfack menar jag olika indelningar då man som lärare avgör vilka som är 

duktigast och vilka som inte kommer klara av skolan. Utifrån informanternas beskrivningar tolkar jag 

det som att dessa fördomar kommer inte uppstå i deras framtida klassrum. Jag tolkar att deras 

erfarenheter utav en omgivning som har påverkat de positivt har lett till att informanterna har fått 

kännedom om vilka egenskaper som är viktiga att ha som blivande lärare.  
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9.1 Vidare forskning  
 

Det skulle vara intressant att observera hur lärare med dyslexi arbetar och även intervjua dem för att ta 

reda på hur deras insikt av dyslexi har påverkat deras lärarroll. Det är även intressant att undersöka hur 

dessa lärare hanterar olika läs- och skrivuppgifter i arbetet och om de använder strategier eller 

hjälpmedel när de undervisar. 
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10.3 Otryckta källor  
Intervju med Jenny den 13-10-30, 65 minuter, inspelad.  

Intervju med Sara den 13-10-09 , 55 minuter, inspelad. 

Intervju med Gunilla den 13-10-29, 45 minuter, inspelad. 

Intervju med Pernilla den 13-10-03, 48 minuter, inspelad. 
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11 Bilagor 
 

Intervjuguide 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 När började du plugga på lärarutbildningen? 

 

Dyslexi 

 Vad är dyslexi för dig? 

 I vilket sammanhang uppmärksammades det att du hade dyslexi?  

 Vem var drivande för att du skulle få diagnosen?  

 Hur gick utredningen till? 

 Kan du berätta om dina upplevelser av din skoltid då du fick din diagnos? 

 Vad har diagnosen betytt för dig? 

 

Studier 

 Vad fick dig att vilja studera på lärarutbildningen? 

 Tvekade du inför ditt val av utbildning? Varför? 

 Upplever du att din diagnos har påverkat dina studier på lärarutbildningen? Varför tycker du 

det? Kan du ge några exempel på sådana situationer?  

 På vilket sätt har du kunnat hantera de läs-och skrivkrav som finns på lärarutbildningen? 

 Vilken inlärningsmetod har funkat bäst för dig?   

 Använder du inlärnings strategier? Vilka och varför? 
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Omgivningens betydelse 

 Hur har människor runt omkring dig hjälpt/stärkt dig?  

 Har skolan erbjudit dig tillräckligt med stöd? På vilket sätt? 

 Vad har du för erfarenheter kring pedagogers kunskap om dyslexi? Har vissa pedagoger eller 

personer varit betydelsefulla för dig? Varför? 

 

Hjälpmedel 

 Vad för slags hjälpmedel har du tillgång till idag? 

 Vad har hjälpen bidragit till? 

 Tycker du att du har fått den hjälpen du behöver från skolan? Varför tycker du det? 

 Använder du några hjälpmedel under din VFU-praktik? 

 Vad tror du skulle hända om du inte fick använda hjälpmedel i skolan? 

 

Blivande lärare 

 Har din kunskap i dyslexi påverkat dig som blivande lärare? Varför det? 

 Vad tror du att du kan bidra som lärare för att du har dyslexi? 

 Tror du att dina erfarenheter har varit en fördel för dig inför din kommande lärarroll? Motivera 

varför. 

 

 

 

 

 


