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Sammanfattning 
Vår grundtanke med denna C- uppsats har varit att undersöka vilka strategier 
studenter med dyslexi använder sig av i studierna, hur de upplever den 
psykosociala miljön exempelvis bemötandet samt vilka stödåtgärder de har 
och är i behov av. Vi ville också se vad som kan utvecklas vidare i framtiden 
för att skapa en miljö tillgänglig för alla. Vi har relaterat till begrepp som 
krav, kontroll och coping för att se vilka faktorer som behövs för att studenter 
ska få en framgångsfull studiegång. Genom vår litteratursökning har vi också 
gjort jämförelser med tidigare studier från andra universitet. Vi har använt oss 
av en kvalitativ metod och intervjuat tre kvinnor i olika åldrar som läser olika 
program/kurser vid Mittuniversitetet. Därefter vände vi oss även till en av 
samordnarna för att kunna få en helhetsbild. Resultatet visade att studenter 
med dyslexi som har en stöttande och förstående omgivning inte ser några 
större hinder i att påbörja universitetsstudier. Ju bättre stöd på alla plan såsom 
anhöriga, studiekamrater och inom skolan desto mer motiverade att fullfölja 
studierna blev studenterna trots funktionshindret. För att få mer tillgänglig 
undervisning för alla anser vi att det krävs mer insatser med information kring 
funktionshinder samt utvecklande av andra pedagogiska inlärnings-
stilar/undervisningsformer bland lärarna. Även en skrivverkstad bör etableras 
för alla studenter där de kan få hjälp i sitt uppsatsskrivande. Om dessa insatser 
införs så stärks kvalitén vilket skulle vara till gagn för alla studenter samt 
Mittuniversitetet. 
 

Sökord: 
 

Dyslexi, studenter, högskolestudier, universitetsstudier, funktionshinder. 
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Inledning 
 
I dagens samhälle finns inte längre de enkla och manuella arbeten kvar där det 

räcker med en kort utbildning. En allt större andel av befolkningen behöver en 

eftergymnasial utbildning för att kunna få ett arbete (Dammert, 2005). Personer 

som endast har en kort utbildning riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden 

med ekonomiska svårigheter och en känsla av utanförskap som följd. Göranson 

författar i Sjöberg (2002) att en utbildning är av en stor betydelse för att få arbete 

och av de grupper med funktionshindrade som presenteras är dyslektiker den 

gruppen där minst andel har en eftergymnasial utbildning. Dammert (2005) menar 

att informationssamhället även ställer allt högre krav på att ha en bra läs- och 

skrivförmåga och utan rätt hjälp kan dyslexi därför bli ett stort handikapp Men 

samtidigt finns idag stora möjligheter för personer med dyslexi att kompensera 

sina svårigheter genom modern IT och olika hjälpmedel. Studenter med läs- och 

skrivsvårigheter är enligt Sjöberg (2002) den grupp som ökat mest av olika 

grupper av studenter med funktionshinder på högskolan.  

 

Vi anser att det är viktigt att personer med olika funktionshinder ska ha samma 

möjlighet som andra människor till utbildning på högskola och universitet och att 

det där ska tas hänsyn till deras behov. Att det är personens intresse som ska styra 

vilket yrke eller utbildning som denne väljer och inte om personen har en 

funktionsnedsättning eller inte. Vi tycker att det känns viktigt att uppmärksamma 

och lära oss mer om en växande grupp av studenter nämligen studenter med 

funktionshinder. Eftersom studenter med dyslexi är den största gruppen kändes 

det naturligt att inrikta oss på dem. En av oss har en förförståelse kring dyslexi 

medan den andra saknar tidigare kunskap. Under vår litteratursökning har vi 

kunnat konstatera att det finns en del stödåtgärder för personer med dyslexi som 

studerar på högskolor och universitet. Genom bland annat lagstiftning försöker 

man också på olika sätt ta till vara denna grupps intressen. Det centrala i denna 

uppsats är att förstå och beskriva hur några studenter med dyslexi själv upplever 

möjligheterna av det stöd som de får. Vi vill också se om de eventuellt upplever 

några brister där det kan behövas förbättringar i framtiden.  
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Bakgrund 

Dyslexi 
 

Dyslexi är ett relativt vanligt funktionshinder som ungefär fem procent av 

befolkningen beräknas ha (Dammert, 2005). Forskning runt om i världen visar att 

dyslexi är minst tre – fyra gånger vanligare hos pojkar än flickor. Det finns inte 

någon allmän accepterad definition av dyslexi (Stadler, 1994). Åsikterna varierar 

om vad just läs - och skrivsvårigheter och dyslexi är och den vanligaste 

uppfattningen är neurologiska orsaker såsom skillnader i hjärnans konstruktion 

samt ofta är genetiskt betingat. Andra inom forskningen menar att problematiken 

beror på att utbildningen varit bristande eller att det brustit i den sociala miljön 

(Swahn, 1998). Logopederna Hill och Gunnarsson poängterar att i två av tre fall 

med läs – och skrivsvårigheter beror problematiken på något annat än dyslexi. 

(www.vlt.se).  Dammert (2005) gör gällande att dyslexi har biologiska orsaker 

och har inget med den intellektuella förmågan att göra. Symtomen på dyslexi 

skiljer sig i art och svårighetsgrad från individ till individ. Beteckningen dyslexi 

används oftast för de fonologiska (ordavkodning) problem som påverkar 

förmågan att uppfatta ljudstrukturer i det talade språket varav svårigheterna yttrar 

sig som brister i att stava och/eller läsa. På (www.dyslexi.info) beskrivs att 

dyslexi i allmänhet delas in auditivt och visuellt. Där auditiv dyslexi innebär 

problematik med hörselintrycket d v s minnesförmågan för ljud och ordföljder är 

försvagat. Vid visuell dyslexi har personen svårigheter att se delar och 

sammanhang i texten, de blandar ihop bokstäver och siffror. Sedan 1990 är 

dyslexi klassat som ett handikapp (Ödman, 1997) Det är viktigt att kartlägga 

individens karakteristiska svårigheter för att individen ska få rätt hjälp och stöd. 

Tillika är det betydelsefullt att utredningen görs av en person som både har 

praktisk erfarenhet och dokumenterad kunskap om dyslexi/läs- och 

skrivsvårigheter. Denna kompetens kan finnas hos exempelvis logopeder, 

psykologer och specialpedagoger (Swahn,1998). 

 

Wolf (2006) skriver att studier har visat att människor med dyslexi som läser 

ganska bra s.k. kompenserade dyslektiker ändå har kvar sina fonologiska 

svårigheter. Detta märks tydligt när man prövar deras fonologiska förmåga, t ex 
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vid läsning av nonsensord. En annan svårighet hos många är stavning (Bengtsson, 

2000). Wolf (2006) tar upp med hänvisning till flera olika forskare att 

ordavkodningen hos kompenserade dyslektiker vilar på en bräcklig grund och går 

långsammare vilket också kan försämras vid stress. Jämförelser har gjorts mellan 

studenter med och utan dyslexi. Där framkom att studenterna med dyslexi som 

fick mer tid på tentamen visade bättre resultat än om de inte fick det. För 

studenter utan dyslexi hade förlängd tid ingen betydelse. 

 

Studenter med dyslexi 
 
Under de senaste åren har det uppmärksammats att det finns allt fler studenter 

som har någon typ av funktionshinder på högskolor och universitet. Av de 3400 

studenter med funktionshinder som under 2004 studerade vid svenska högskolor 

och som tilldelades särskilt pedagogiskt stöd är 60 % personer med dyslexi. 

Behovet av stöd för studenter med funktionshinder ska beaktas av högskolor och 

universitet som ska avsätta 0,3% av anslaget för grundläggande 

högskoleutbildning till pedagogiskt stöd (Wolff, 2006).  

 

Sedan år 2000 har antalet studenter med funktionshinder vid Mittuniversitetet 

ökat från 22 stycken till ca 160 stycken. I november 2005 fanns det på hela 

Mittuniversitetet 150 studenter med olika funktionshinder som hade någon form 

av stödåtgärder. Utav dem var det 79 personer med dyslexi varav 64 kvinnor och 

15 män. Det har även uppmärksammats att några utbildningar har något högre 

frekvens med studenter som har funktionshinder med behov av stödåtgärder. 

Exempelvis är socionomprogrammet väl representerat. (Muntlig information från 

Samordnaren, 2006). 

 

Styrdokument- lagar och mål om likabehandling i högskolan 
 
Lagen om likabehandling i högskolan (2001:1286) ska främja lika rättigheter för 

alla studenter och motverka diskriminering bland annat på grund av 

funktionshinder. År 2002 den 1 mars bestäms att ingen diskriminering får 

förekomma mot personer med dyslexi inom högskolan. (http://info.uu.se) .  
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I högskoleverkets rapportserie 2000:4 R om högskoleutbildning och 

funktionshinder tas upp om FN:s standardregler. I december 1993 antogs FN: s 

standardregler enhälligt av FN: s generalförsamling. Dessa är inte juridiskt 

bindande men innebär ett moraliskt och politiskt ansvar för medlemsstaterna. 

Något som betonas i standardreglerna är att de funktionshindrade ska ha möjlighet 

till jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. Det är en av 

Högskoleverkets uppgifter att granska att högskolor och universitet lever upp till 

FN: s standardregler.  

 

I Mittuniversitetetets handlingsplan för tillgänglighet avseende funktionshinder 

2006-2007 (www.miun.se) tas upp hur WHO definierade skillnaden mellan 

funktionshinder och handikapp.  Ett funktionshinder är en begränsning i 

individens funktionsförmåga som beror på en skada eller sjukdom. Ett handikapp 

kan uppstå  i relation mellan människan och miljön om den inte är tillgänglig 

eftersom svårigheter som uppträder för människan är situationsbundet. 

 
På Mittuniversitetet hemsida (www.miun.se) i utvecklingsplanen för 2004 –2008 

fastställs det att en allt mer heterogen grupp studenter söker sig till universitetet. 

En förändring inom pedagogikformen ska introduceras där studenterna ska tillåtas 

mer delaktighet i utbildningsutvecklingen. Målet är att universitetet ska få en 

framgångsfull undervisning som passar alla studenter. Insikt i flexibelt lärande 

samt en medvetenhet i olika studentgruppers olika behov ska ingå i lärarens 

förståelse. I utvecklingsplanen beskrivs att det finns mer konkreta handlingsplaner 

inför detta och även inom andra områden.  På hemsidan kan man även få djupare 

inblick i handlingsprogram som innehåller definitioner och vilka lagar som styr . 

Där tas även upp frågor om lika villkor och diskriminering.  
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Psykosocialt stöd 
 
Theorell (2003, s 14) skriver att den vanligaste definitionen av psykosocial är 

”interaktion (samspel) mellan psykiska och sociala faktorer”. Förmågan till 

coping är dels genetiskt samtidigt som den påverkas i interaktionen med 

individens omgivning och de reaktioner denne får. Coping innebär hur individen 

bemästrar problem utifrån sina egna förutsättningar. Är reaktionerna från 

omgivningen positiva med en stöttande och tillmötesgående attityd så förstärks 

även individens självförtroende och problemlösningsförmåga. Människor i olika 

situationer kan förlägga möjligheterna att göra något åt ett problem (kontroll- 

lokus) antingen intern d.v.s. att de själva kan göra något åt problemet eller extern 

där möjligheterna ligger utanför individen. Det skiljer mellan olika individer 

vilken av strategierna personen oftast använder. Individens kontroll-lokus är 

möjlig att påverka i rehabiliteringsarbete.  

 

Coping och interna - och externa kompensationsstrategier är något människor 

med någon form av problematik använder sig av för att hitta egna lösningar. 

Individer som har ett funktionshinder som läs- och skrivsvårigheter kan 

kompensera sina svårigheter genom andra inlärningsstrategier som att lyssna eller 

använda sig av den visuella förmågan exempelvis mind-map. Vissa människor har 

en otrolig envishet när det gäller att fullfölja det de vill. I studiesammanhang är 

det av viktigt att stötta och låta eleven utveckla sina interna 

kompensationsstrategier. En del av den externa kompensationen handlar om 

betydelsen av omgivningens accepterande, förhållningssätt och kunskap kring läs-

och skrivsvårigheter. (http://isi.phoneticom.com/).  

 

Theorell (2003) tar också upp krav och kontrollmodellen. I modellen beskrivs 

betydelsen av att ha kontroll/beslutsutrymme över den egna situationen och sitt 

eget liv. Kraven som individen möter kan skilja beroende på vilka 

arbetsförhållande personen har. En annan viktig aspekt är vilket stöd individen får 

från omgivningen såväl praktisk som känslomässig. Ett bra stöd gör att det blir 

lättare att hantera stress.  
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I Swahn (1998) refererar Martin Ingvar som tar upp betydelsen av omgivningens 

gillande för utvecklandet av en bra självkänsla och att prestera bra i olika 

sammanhang inom skola och arbete. Enligt Bengtsson (2005) är självförtroende 

en aspekt för en person med läs och skrivsvårigheter att våga ta steget mot 

akademisk utbildning.  

 
Föhrer & Magnusson (2000) skriver att det kompensatoriska hjälpmedel som 

erbjuds till studenter med läs- och skrivsvårigheter är till bra grund för att stärka 

motivationen samt säkerställa en bra studiemiljö. Ytterliggare viktiga faktorer att 

nå studieframgång är att omgivningen runt studenten såsom lärare, studiekamrater 

och anhöriga visar förståelse och sitt stöd 

 

Stödåtgärder vid universitetet 
 
Vid de flesta universitet och högskolor finns det en särskild kontaktperson eller 

samordnare för studenter med funktionshinder. Med 

kontaktpersonen/samordnaren kan studenter med funktionshinder diskutera 

utbildningsval och eventuellt behov av pedagogiska stödåtgärder eller 

anpassningar. Syftet med stödet och anpassningarna är att kompensera personens 

begränsningar i funktionsförmåga. För att få särskilt pedagogiskt stöd i studierna 

så måste funktionshindret kunna styrkas genom skriftligt intyg från en sakkunnig 

person.  (www.studeramedfunktionshinder.nu).  En väl fungerande samordning 

mellan exempelvis ledning, lärare, bibliotek, IT-personal och studenthälsans 

personal krävs för att stöd och anpassningar ska fungera för studenterna.  

(www.didaktik.itn.liu.se/Katarina/licavhandling). 

 

På Mittuniversitetets hemsida (www.miun.se) och i broschyren Stödåtgärder för 

funktionshindrade vid Mittuniversitetet finns det beskrivet vilket stöd som 

studenter med funktionshinder som exempelvis dyslexi kan få. 

 

Den student som på grund av sitt funktionshinder har svårt att själv föra 

anteckningar under exempelvis föreläsningar kan få hjälp med det s.k. 

anteckningshjälp. Oftast är det någon eller några kurskamrater som gör det och får 
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ersättning för arbetet. Studenten kan också spela in föreläsningen på bandspelare 

men ska då be föreläsaren om tillstånd.  

 

Studenter kan kostnadsfritt få anpassad kurslitteratur som exempelvis talböcker 

(Daisy-skiva). Först får studenten genom kontakt med samordnaren ett låne-id hos 

TPB (Tal och punktskriftsbiblioteket). Sen sker kontakten med 

universitetsbiblioteket som kan ladda hem en del litteratur och bränna CD-skivor. 

Om obligatorisk kurslitteratur inte finns inläst kan biblioteket beställa den för 

inläsning hos TPB och då måste studenten ha ett eget låne-id där. TPB läser bara 

in litteratur så exempelvis kompendier och stenciler kan studenten få hjälp av en 

person som kallas lektör att läsa in.  

 

En del studenter behöver särskilt datastöd och för dem finns det resursrum. Där 

finns datorer utrustade med anpassade programvaror. Studenterna kan också 

under studietiden ha möjlighet att låna enklare tekniska hjälpmedel som läspenna, 

bandspelare och fickminne. 

 

Studenter med funktionshinder som har behov av det kan få stödundervisning och 

extra handledning. Ibland kan studenter ha behov av annan examinationsform 

som muntlig istället för skriftlig tentamen och/eller förlängd tentamenstid. För en 

del studenter kan det vara nödvändigt att utbildningsplanen eller kursplanen 

jämkas. Det kan exempelvis innebära att en viss kurs eller moment måste utgå 

eller få ett annat innehåll. Detta diskuteras tillsammans med samordnaren för 

funktionshindrade studenter och ansvariga på studentens institution.  

 

Tidigare studier om studenter med funktionshinder 
 
I högskoleverkets rapportserie 2000:4 R om högskoleutbildning och 

funktionshinder tar de upp att en mindre andel bland personer med 

funktionshinder väljer att läsa vidare på högskola och universitet än i andra 

grupper. I rapporten framkommer att många studenter upplever att deras studieval 

påverkas av funktionshindret. Som exempel kan nämnas personer med dyslexi 

som på grund av sitt funktionshinder väljer bort utbildningar där det är mycket 
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litteratur att läsa. Studenten kanske inte fått rätt hjälp under grundskole- och 

gymnasietiden vilket lett till att de fått dåliga betyg vilket gör att valfriheten att 

välja utbildning blir begränsad. Många av studenterna med dyslexi som deltog i 

undersökningen tyckte att lärarna behövde mer kunskap och önskade att lärarna 

skulle få mer information om vad dyslexi är. Oberoende av vilket funktionshinder 

som studenterna har är de flesta nöjda med bemötandet från kurskamrater. Men 

bland studenterna med dyslexi är det vanligare att studenten valt att inte berätta 

om sitt funktionshinder för sina kurskamrater. Överlag så upplevdes bemötandet 

från lärarna som bra. Många tog också upp att bemötandet kan variera kraftigt 

mellan olika lärare. En del lärare visar dålig förståelse. En fråga i undersökningen 

som också togs upp är om funktionshindret påverkat deltagandet i studiesociala 

aktiviteter. Många personer med dyslexi har då tagit upp att det är svårt att få tid 

till sociala aktiviteter. Ett stort antal av studenterna med dyslexi tycker inte att 

informationen om de olika stödåtgärderna är tillräcklig. En student poängterar att 

det är viktigt att redan så tidigt som i gymnasiet få information om vilket stöd som 

finns att få vid högre studier. Några studenter tar också upp att det borde finnas 

dator med anpassad programvara att låna under studietiden.  

 

I en studie av Wolff (2006) vid Göteborgs universitet framkom att många av 

studenterna hade en positiv inställning till det stöd och bemötande som de hade 

fått på Göteborgs universitet. Men det framkom också att det finns brister. Ett 

problem är att kunskapen om dyslexi är låg hos personalen. Att kunskapen inte är 

tillräcklig visar sig exempelvis genom att en del lärare och annan personal inte 

förstår att dyslexi kan yttra sig olika hos olika personer och att behovet av stöd 

kan vara olika hos olika individer. Majoriteten av studenterna ansåg också att de 

fick lägga ner för mycket av sin tid till att informera om sina behov och be om 

stöd. Ett annat problem är att eftersom det tar flera veckor att läsa in en bok som 

inte finns inläst sedan tidigare blir det svårt när litteraturlistan kommer för sent 

eller byts ut. De flesta av studenterna med dyslexi tyckte att det var besvärligt när 

lärare delar ut en text som ska läsas med en gång för att sedan diskuteras samt att 

lyssna på en föreläsning och anteckna samtidigt. Något som de också upplever 

jobbigt är att läsa högt inför andra i exempelvis en seminariegrupp.  
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I rapporten från Lunds universitet av Nilsson-Lindström (2003) framkom att 

studenter ibland ställs inför situationer som de upplever som kränkande. Det är 

främst studenter med osynliga funktionshinder som dyslexi och psykiska problem 

som ibland upplever sig kränkta. Studenter med funktionshinder känner sig 

negligerad när läraren inte anpassar undervisningsformerna så att de också kan 

vara delaktiga. Andra exempel på kränkning kan vara att studentens intellektuella 

förmåga eller kompetens inför arbetslivet ifrågasätts. En möjlig förklaring till att 

studenter med dyslexi oftare än andra grupper av funktionshindrade känner att 

deras förmåga att bedriva studier ifrågasätts kan vara det skrivna ordets betydelse 

i akademisk utbildning. Studenterna möter också informations- och kunskapsbrist 

hos personal och kurskamrater. Även i denna rapport tas upp att ett problem för 

studenterna kan vara att få sina talböcker i tid på grund av att litteraturlistor inte 

blir färdiga tillräckligt lång tid innan utbildningen eller kursen börjar. För en del 

studenter kan det också vara svårt att få förlängd eller anpassad tentamen. I 

rapporten framkommer att trots att studenterna får olika typer av stöd så lägger de 

mer tid på sina studier än vad andra studenter gör på motsvarande utbildning. 

Dessutom beskriver även här studenterna att de måste lägga mycket tid på att 

exempelvis informera lärare om sina behov. 

 

I en undersökning vid Umeå universitet av Ekman (2004) tas det upp att ett 

funktionshinder som dyslexi inte syns utanpå och kan vara svårt för omgivningen 

att förstå. Många personer med dyslexi bär med sig dåliga erfarenheter från 

grundskola och gymnasiet och upplever fortfarande det dåliga självförtroendet 

som ett problem.  

 

Schenker (2005) på Malmö högskola presenterar en studie i ett arbetsmaterial som 

ska leda fram till en licentiatuppsats. I studien intervjuas 28 studenter med 

diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter. Där framkom att några av studenterna 

upplevde diagnosen i sig som stöttande i studierna. Diagnosen kan göra att 

studenten får bättre självkänsla och att det känns lättare att fråga läraren när man 

funderar över något. Det framkom också att så många som 11 av de 28 

studenterna hade fått sin diagnos när de börjat på högskolan. Enligt författaren 

kan det bero på att studenten redan tidigare haft svårigheter men att man inte tagit 

dem på allvar i grundskolan och gymnasiet. Eftersom personen bara har sin egen 
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erfarenhet att jämföra med vet man inte hur det är att studera för den som inte har 

svårigheter med att läsa och skriva och kämpar därför på och gör sitt bästa. Men 

eftersom kraven är betydligt större på högskola/universitet än på gymnasiet 

kanske studenten inte längre klarar sina studier. En stor skillnad mellan att läsa på 

gymnasiet och högskolan är att på högre utbildningar är det större textmassor att 

läsa, mer avancerade texter och mer texter på engelska. Den enskilda studenten 

får också ta ett större ansvar för sina egna studier och arbeta mer självständigt på 

högskola/universitet. Det framkommer också att studierna för flera av studenterna 

hade blivit lättare om de fått information i hur de kan använda de olika IT och 

pedagogiska stöden på ett bra sätt och fått vägledning i studieteknik. Som 

exempel kan nämnas att det är bra att kombinera talboken med en bok i 

pappersformat för att få en bättre översikt över bokens innehåll och vad som bör 

prioriteras att läsa.  

 

I en förstudie gjord på Mitthögskolan av Jonjack (2005) framkom att det råder 

brister i kunskaper om läs – och skrivsvårigheter och de lagar som rör 

funktionshindrade studenter hos personal inom Mittuniversitetet. Flertalet 

studenter som tillfrågades ifrågasatte att en del grundutbildningarna innehöll 

mycket engelsk litteratur. Distansstudier är positivt för en del studenter med läs – 

och skrivproblem medan andra behöver mer muntlig information genom 

exempelvis föreläsningar och diskussioner med studiekamraterna. 

 

Syfte 

 
Syftet med studien var att undersöka hur några studenter med dyslexi upplever det 

stöd som ges till dem på Mittuniversitetet samt ta reda på hur en av samordnarna 

arbetar med att ge stöd till studenter med dyslexi. 

 

Definition av stöd 

Med stöd avser vi dels psykosocialt stöd som exempelvis bemötande och 

pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar. 
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Frågeställningar: 

 

• Hur upplever studenterna bemötandet och stödet från personal inom 

universitetet och från kurskamrater? 

• Hur upplever studenterna de stödåtgärder som de kan få för att underlätta sina 

studier? 

• Hur arbetar samordnaren och Mittuniversitetet med att sprida information till 

studenter och personal om de rättigheter som studenter med dyslexi har? 

 

Metod  

 
Då studien inriktar sig mot studenter med dyslexi och deras upplevelser kring 

universitetsstudier, bemötande och stödåtgärder så är en kvalitativ metod mest 

lämpad. Olsson och Sörensen (2002) menar att kvalitativ metod utgår från 

individens livsvärld och ger beskrivande data som sedan kan organiseras. 

 

Datainsamling 
 

Litteratursökning har gjorts inom området dyslexi och vilka tidigare studier som 

finns om studenter med funktionshinder. Utifrån denna faktainsamling har sedan 

uppslagen till frågorna kunna fastställas inför de kommande intervjuerna.  

 

Inför intervjun utarbetades en intervjuguide med öppna frågor dels till studenterna 

(bilaga 2) och längre fram under processen till samordnaren (bilaga 3). 

Tillvägagångssättet med öppna frågor valdes för att informanten skulle kunna tala 

så fritt som möjligt. Intevjuguiden fungerar som ett stöd för att hålla sig till ämnet 

och få in de frågor som är relevanta för studien skriver Hartman (2004). 

 

De tre studenter som intervjuats har kontaktats på två sätt. Kontakt togs med en av 

samordnarna som finns för funktionshindrade studenter inom Mittuniversitetet 

som skickade ut mail till några av de studenter med dyslexi som denne har 

kontakt med. I mailet informerades studenterna om att det gällde en C-uppsats om 
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studenter med dyslexi och de som var intresserade att medverka kunde höra av sig 

till oss. En kontakt togs också med  FMLS (Funktionshindrade med läs och 

skrivsvårigheter) för förmedling av kontakter. 

 

Den första kontakten togs per telefon med de personer som skulle ingå i 

undersökningen. Intervjupersonerna fick själva bestämma tid och plats när 

intervju skulle ske. Sedan skickades ett brev med information via mail (bilaga 1). 

Samtliga intervjuer ägde rum i ett grupprum på universitetet och tog mellan 30 till 

50 minuter. Vid två av intervjuerna deltog vi bägge och delade på frågeområdena.   

 

Telefonkontakt togs med samordnare för att bestämma tid och plats för en 

intervju. Information gavs muntligt till samordnaren kring frågeställningar, 

tillvägagångssätt samt att den färdiga rapporten inte kommer att tydliggöra vilken 

av Mittuniversitetets orter som är referens. Intervjun ägde rum på samordnarens 

arbetsrum och bandspelare användes. Direkt efter intervjun skrevs den ner 

ordagrant och bearbetades. Sammanställningen sändes därefter till samordnaren 

för att få bekräftat att inga missförstånd uppkommit. Under arbetet med intervjun 

uppstod ytterliggare nya frågor som sändes via mail tillsammans med 

sammanställningen. Samordnaren ville därefter ha ett nytt möte för att förbättra 

intervjusammanställningen.  

 

Det var dock svårare att hitta intervjupersoner än vad beräknats. Grundtanken var 

att intervjua både manliga och kvinnliga studenter som läste olika utbildningar för 

att få ta del av personers olika bakgrund och erfarenhet. Tyvärr var det svårt att få 

den jämna könsfördelning som föresatts och urvalet blev därmed kvinnliga 

studenter som läste tre olika utbildningar/kurser. Under de tre intervjuerna väcktes 

fler frågor som inte studenterna kunde svara på och det kändes då naturligt att 

komplettera med en intervju med en av de samordnare som arbetar med 

funktionshindrade studenter vid Mittuniversitetet.  
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Analys 
 

För att underlätta senare analys och sammanställning användes bandspelare då 

intervjupersonerna godkänt detta. I anslutning till intervjun lyssnades bandet av 

och renskrivning av intervjun genomfördes direkt. Därefter påbörjades analys av 

materialet med hjälp av innehållsanalys då metoden använts tidigare under 

utbildningens gång men också för att den är lämplig utifrån den tid som är till 

förfogande. Enligt Olsson & Sörensen (2002) är innehållsanalys en vetenskaplig 

metod att analysera dokument, där tonvikten koncentreras på 

kommunikationsinnehållet. Det som kommer fram kopplas sedan till teorier inom 

ämnesområdet. Redan då intervjuerna skrevs ner infanns en känsla för vad som 

var användbart i det kommande arbetet. Bearbetning och analys av de ordagrant 

nedskrivna intervjuerna gjordes först var för sig innan jämförelse av bådas 

tolkning utfördes för att sammanfogas till en helhet. Hartman (2004) skriver att 

kodning d.v.s. att reducera, kategorisera och organisera materialet är det första 

steget i analysen. Det andra steget är tolkningen där man söker mening och 

försöker förstå utifrån de kategorier man funnit.   

 

Etiska aspekter 
 

Under kontakten med studenterna lämnades information, såväl muntligt som 

skriftligt om C–uppsatsens syfte, att deltagandet sker frivilligt och kan avbrytas 

samt är konfidentiellt. Enligt Olson & Sörensen (2002) innebär sekretess och 

konfidentialitet att de personer som ingår i undersökningar skall skyddas från att 

utlämnas. Materialet har förvarats på ett säkert sätt så att inte obehöriga kommer 

åt det. Intervjupersonen ska inte heller kunna kännas igen av utomstående i den 

färdiga rapporten. För att minska risken att intervjupersonerna ska kunna kännas 

igen så nämns inte vilken av orterna inom Mittuniversitetet som studenterna 

studerar vid. Även i citat har namnet på samordnaren ändrats till samordnaren.  
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Resultat 

Tre studenter med dyslexi 
 

De tre intervjupersonerna är alla kvinnor mellan 20 och 40 år. Studenterna läser 

olika utbildningar. Den yngsta intervjupersonen har studerat i stort sett hela tiden 

men också hunnit jobba lite. Hon läste inte klart gymnasiet och har sedan fått 

kämpa med vissa ämnen som engelska som hon läst länge. Men när hon hittade en 

lärare som trodde på henne så klarade hon av och fick VG i engelska. Nu läser 

hon andra terminen på ett program. 

  

Vår andra intervjuperson har läst några år på universitetet och läser nu fristående 

kurs på magisternivå. Hon har också tidigare läst på universitet när hon under en 

period bodde i USA och har därför möjlighet att jämföra stödet till studenter med 

dyslexi där jämfört med det som ges i Sverige. Hon uppfattar det lättare att 

studera när man har dyslexi i USA än i Sverige. Attityden i Sverige är annorlunda 

än vad den är utomlands mot funktionshinder som t.ex. läs- och skrivsvårigheter. 

Hon har också hunnit med att jobba inom flera olika yrken.  

 

Den äldsta kvinnan har tidigare arbetat inom industrin i många år fram till att 

företaget lades ner. Men redan innan dess fanns planer på att söka till högskolan. 

Hon har gått i två omgångar på komvux och läst olika ämnen för att höja betygen 

och få behörighet till det program som hon nu läser. Nu läser hon första året på ett 

program. Hon går om en 10-poängskurs och en 5-poängskurs som hon inte klarat 

tidigare. Om hon inte haft kompletteringar hade hon varit inne på andra året nu. 

 

Alla studenterna har haft någon form av stöd under sin tidigare skoltid men ingen 

av kvinnorna upplever att det egentligen fått någon bra förståelse av lärarna eller 

skola under sin grundskoletid. Samtliga har fått speciallärares hjälp, varav en 

högstadielärare på eget initiativ bistod med extrahjälp. Främst är det anhöriga som 

stöttat. Komvux och Gymnasietiden har för majoriteten sett ljusare ut. Lärarna har 

funnits till hands och ryckt in för att bistå med extrahjälp. Två av kvinnorna 

upplevde att motivationen stärktes mycket mer då lärarna visade förståelse och 
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gav feedback.  Trots att svårigheterna har varit kända så fick två av studenterna 

inte en diagnos/intyg på sin dyslexi förrän de började på universitetet.  

 
Val av utbildning och strategier för inlärning 
 
Ingen av intervjupersonerna tycker att dyslexin påverkade deras val av utbildning. 

En av dem säger: 

 

”Nej det gjorde det inte utan jag är en sån som ska klara det här! Ger jag mig 
bara fan på det så gör jag det. Jag sitter ju hemskt många timmar per dag och 
läser och skriver det gör jag.” 
 

De såg inte heller några hinder för universitetsstudier. En av intervjupersonerna 

tog upp att det var lite nervöst innan och hon funderade på hur hon skulle hinna 

med. Någon tar också upp att hon nu inte såg något hinder men att det kanske 

fanns större tveksamhet när hon just gått ut gymnasiet.  

 
Speciellt två studenter tar upp att det finns människor runt omkring dem som 

stöttat och peppat dem.  

 

”Jag har alltid varit så pass peppad hemifrån. Allt är möjligt. De var alltid så 
övertygad om att jag skulle klara av vad som helst.” 
 
”Nej utan jag vart så positivt peppad då jag gick på Komvux…och läste upp mina 
betyg av mina lärare där så därför valde jag att fortsätta på högskolan. Om jag 
inte hade fått den positiva peppningen som jag fick där tror jag inte jag hade 
fortsatt plus att jag har en kompis som har peppat mig.” 
 

Alla studenterna berättar att de hittat egna lösningar för att underlätta sitt 

studerande. En berättar att hon skriver ner allt som hon tycker är viktigt på datorn 

först i svart för att sedan lägga upp allt i färger som en mind-map. När det gäller 

studieteknik har hon fått tips på Mittuniversitetets portal. Ett knep som den andra 

studenten använder sig av när hon ska läsa svårare texter är att hon har en färgad 

plastficka över texten vilket underlättar läsningen. Den tredje studenten undviker 

helst att läsa ”utan läser sig till kunskapen genom öronen” Hon har 

kurslitteraturen inläst via TPB (Tal och punktskriftsbiblioteket) och kan lyssna på 

den istället för att läsa kurslitteraturen traditionellt. Hon uppskattar föreläsningar 

men en del kurser ges på distans och då har hon inte möjlighet att få föreläsningar 

   15
 



på det sättet. Hon lär sig bra genom diskussioner med sig själv och andra. Alla 

studenten upplever att de hittat en studieteknik och inlärningsstil som passar dem. 

 

Hur mycket tid som studenterna lägger ner på sina studier varierar en hel del. En 

berättar: 

 

”Jag sitter mellan halv nio och halv fyra varje dag. Förutom lite småraster fika, 
äta lunch, och så då. Sen går jag ut och går och tar lite frisk luft för att göra 
något annat och koppla ifrån. Men sen när jag lagt barna sätter jag mig igen och 
läser lite grann, skriver eller vad jag gör. Så det blir nog mer än åtta timmar 
ibland. Gubben tycker att jag inte är så social.” 
 

Men hon säger att det är inte bara hon som lägger ner mycket tid på sina studier 

utan det gör även många andra i hennes klass som inte har dyslexi.  

 

En av studenterna berättar att hon lägger ner mer tid på sina studier än sina vänner 

som inte har dyslexi. Hon berättar att hon ändå inte har en chans att hinna läsa 

böckerna. Läsningen tar lång tid speciellt när det är engelsk litteratur. På hennes 

utbildning har de mycket engelsk litteratur och då blir det dubbla hinder. Både 

läsa och sen dessutom på ett annat språk. 

 

Kvinnan som har auditivt inlärningssätt säger att hon snabbt memorerar det hon 

hört och tycker att hon lär sig fort. Hon läser 30 poäng den här terminen men tror 

ändå att hon lägger ner mindre tid på sina studier än vad de flesta studenter gör 

som läser 20 poäng.  

 
Studenters upplevelse av lärares bemötande 
 
Två av intervjupersonerna brukar berätta för de flesta lärare att de har dyslexi. Så 

här berättar en av dem: 

 
”Jag försöker att göra det på en gång. Men det är alltid jobbigt att göra det. Jag 
försöker vara så öppen som möjligt åt alla med det. Därför för att ingen ska 
fundera över varför hon skriver som en kratta. Ja att folk ska vara medvetna om 
det och det inte ska vara något konstigt. Jag känner ändå att man får försvara sig 
hela tiden. Ju fler som är öppen med det här och faktiskt talar om för allmänheten 
att de har dyslexi ju fler som vet om vad det är för någonting kan ju också ha mer 
förståelse. Det är ju många som aldrig har mött någon som har dyslexi och inte 
riktigt vet vad det innebär.” 
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Den tredje studenten brukar berätta för lärarna att hon har dyslexi om det har 

betydelse för kursen. Hon har inga problem att berätta det men det är inget hon 

säger första lektionen bara för att ha sagt det. Studenterna tycker överlag att 

kunskapen om dyslexi är dålig hos lärarna. 

 

”De vet inte riktigt vad man pratar om när det gäller dyslexi att det finns olika 
svårighetsgrader…” 
 

”Det flesta  väldigt, väldigt lite, otroligt lite. Speciellt här på universitetet. Knappt 
vet att det finns dyslektiker som läser, känns lite så här -men vad gör du här på 
högskolan?”  
 
Något som en av studenterna tar upp är också att det är en svår avvägning hur 

mycket lärarna bör kunna. Hon tycker det räcker med allmän kännedom som alla 

medborgare borde ha.  

 
”Man säger ju att det finns lika många varianter av dyslexi som det finns 
dyslektiker.” 
 
Hon tycker istället många lärare behöver bättre kunskap och utbildning i hur man 

undervisar och att människor har olika inlärningsstilar. Eftersom människor har 

olika inlärningsstilar är det viktigt att lärarna varierar sig så att alla stilar får 

möjlighet att lära sig. Det ser hon som viktigare än vad de vet vad dyslexi är och 

hur det fungerar.  

 
”Men på universitet handlar det ju inte om att jag ska bli bättre i mitt 
funktionshinder så därför tycker inte jag de behöver kunna så mycket om 
funktionshindret eller handikappet utan mer om hur man undervisar och olika 
lärstilar. Det känns som mycket, mycket viktigare. Inte varför folk har olika 
lärstilar.” 
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Två av studenterna säger att hur man blir bemött som student med dyslexi varierar 

mycket mellan olika lärare. En av dem berättar att hon har rätt att få OH och 

presentationer att läsa på i förväg så hon kan läsa igenom dem för är det mycket 

text så blir det svårt att hänga med. En del är väldigt hjälpsamma och tycker det är 

självklart. Medan många suckar och tycker det är lite jobbigt och omständligt.  

Så här berättar en student om lärarnas reaktioner: 

 

”Det är väldigt individuellt hur de reagerar och agerar.” 
 

De flesta lärarna ger ett bra bemötande. Men en del lärare verkar bli lite ställda 

över hur studentens dyslexi påverkar dem. Intervjupersonen säger: 

 
”Jag tror någonstans att de har insikt om att det förpliktar vissa saker här i 
världen men de har inte full koll på vad riktigt och hur det fungerar och så. Jag 
tror det kan leda till att de blir ställd ibland.”  
 
Hon berättar vidare att en del lärare när de är osäkra på hur de ska hantera olika 

problem som kan uppkomma i studiesituationen. Istället för att ta reda på vad som 

gäller så reagerar de som att det inte är deras problem för att kringgå ansvar. 

Intervjupersonen tycker lärarna behöver mer kunskap generellt om vad som 

gäller. Många kan sin lärarroll för dåligt och då blir också stödet från lärarna 

dåligt. Men det finns naturligtvis också lärare som är insatta. Problem som kan 

uppstå nämner hon är till exempel om en bok har slutat publiceras och den måste 

bytas ut precis när kursen börjar. Då hinner inte TPB läsa in den nya boken om 

den inte finns inläst sedan tidigare. Sådana problem kan en del lärare ha svårt att 

hantera. Överhuvudtaget tycker hon att lärarna har dålig förståelse för att det tar 

tid att få böcker inlästa från TPB.  

 
Studenters upplevelse av klasskamraters bemötande 
 
Två av studenterna berättar att de brukar berätta för sina kurskamrater att de har 

dyslexi. Så här berättar en av studenterna att kurskamraterna brukar reagera. 

 
”De är glada att jag berättar det här ..att jag har problem…så att de kan liksom 
ta hänsyn.. så att det inte blir den här snäsiga : - men varför har inte du läst 
alltihop för då?! ..för vi skulle ju gå igenom det här till idag! .. tex. till ett 
grupparbete. Eller ja vad det nu kan vara…att man inte kanske hinner ögna 
igenom allt det som de kanske hinner.” 
 

   18
 



En av intervjupersonerna säger att är olika om hon berättar det eller inte. Hon gör 

det ibland till vissa kurskamrater. Exempelvis vid grupparbeten då man ska 

fördela arbetet brukar hon berätta det eftersom hon helst vill slippa sitta och 

skriva in texten vid datorn. Däremot är hon gärna den som berättar vad någon ska 

skriva. 

 
Studenterna upplever att kurskamraterna inte har så stor kunskap om vad dyslexi 
innebär.  
 

”Det är nog väldigt varierande, många har inte så mycket kunskap. De är många 
som frågar – men vad innebär det? De som har kunskap är ju dom som har någon 
vän eller familjemedlem som har dyslexi.”  
 
”De är införstådda med det de är de.. att man kan ha läs och skrivsvårigheter 
..men sen de här graderna de har de inte ett hum om. .att det kan vara lättare, det 
kan vara svårare…utan man får som förklara det.”  
 
En intervjuperson tar upp att kurskamraterna har ungefär lika dåliga kunskaper 

som människor i samhället överhuvudtaget. Men hon tycker inte kurskamraterna 

verkar ha den bild som andra personer i samhället kan ha att dyslexi har med låg 

intelligens att göra. Hon upplever inte att bemötandet är som hon säger ”klassning 

mot dum i huvudet” på samma sätt som det finns kvar ute i samhället. Orsaken 

tror hon kan vara att de redan har en bild av henne innan de får reda på att hon har 

dyslexi. Studenterna verkar överlag uppleva sig få större förstående av 

klasskamraterna än av lärarna för sina svårigheter. 

 
”Jag tycker de har en bra förståelse, de har mycket mer förståelse. Hjälper mig 
det är aldrig något problem. De blir inte förvånade om jag frågar hur något 
stavas eller om jag inte kan läsa något ord alltså…Jag känner mig väldigt trygg 
med min klass.” 
 
”Ja det gör dom! Å liksom försöker verkligen att hjälpa till..förklarar å ..om det 
är någonting man inte förstår å så där.”  
 
Två av studenterna har dock mött att kurskamrater kan tycka att det är orättvist att 

de får stödåtgärder som böckerna inlästa.  

 

”Det kan vara folk som ger en pikar och tycker det kan vara fuskigt att jag får 
böcker på skiva och anteckningshjälp.” 
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Men hon berättar att hon tar det inte personligt utan tror inte det handlar så 

mycket om att de tycker det är orättvist egentligen utan mer om att de flesta 

tycker att det är jobbigt att plugga ibland.  

 

Har studenterna upplevt kränkande behandling vid Mittuniversitetet 
 

En student upplever inte att hon mött kränkande behandling på Mittuniversitetet. 

En av de andra svarar först nej men säger sedan: 

 

”Det är väl just de här suckarna det är ju jättejobbigt, det tar emot att gå fram 
och be om dom här OH bilderna när en del de suckar och stönar. Det är speciellt 
en lärare som gjorde att jag, man tröttnar ju att behöva slåss för att få den hjälp 
man vill ha.” 
 
En student säger att det beror på vad man lägger in i vad kränkande är. Hon tycker 

att det är ett dåligt beteende när läraren har attityden och behandlar henne som att 

det inte är deras problem att böcker som ändras sent inte hinner bli inlästa. Då 

känner hon sig inte tagen på allvar. Men för henne krävs det mer än så för att hon 

ska känna sig kränkt medan en person med dåligt självförtroende kanske skulle 

uppleva det kränkande.  

 

Studenternas upplevelse av stödåtgärderna 
 
Hur studenterna fick information om vilka stödåtgärder som går att få på 

universitetet varierar. Så här säger en av intervjupersonerna:  

 
”Det fick jag redan första föreläsningen. Då kom det in en inte samordnaren. 
Men de pratade om det lärarna att man kunde få den här hjälpen. Att det fanns 
olika hjälp och stödåtgärder och sådär. Om man ville ha hjälp fick man gå till 
samordnaren och få mer information. Och sen så fick jag en utredning gjord av 
skolhälsan för det hade inte jag innan då.”  
 
En berättar att hon fick information om att det gick att få stöd på högskolan i 

samband med att hon gjorde högskoleprovet och att det krävdes ett intyg. Hon tog 

själv kontakt med samordnaren på universitetet efter någon månad när hon insåg 

att hon skulle behöva stödåtgärder.  

 

Den sista studenten vet inte riktigt hur hon fått information om att det fanns 

stödåtgärder att få på universitetet. Men redan innan hon började läsa på 
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universitetet visste hon att det fanns mer ”rättigheter” när man är 

universitetsstuderande än när man är går i högstadiet och gymnasiet. Samordnaren 

för funktionshindrade studenter träffade hon på en informationsdag där 

samordnaren fanns på plats och representerade Mittuniversitetet. Då frågade hon 

bland annat hur hon praktiskt skulle göra för att bli registrerad som dyslektiker för 

att kunna få stödåtgärder. 

 

Två av studenterna är nöjda med informationen kring stödåtgärder. En av dem 

berättar att hon tycker att informationen känts tillräcklig eftersom hon blev 

hänvisad till samordnaren som har den kompetensen. Hon säger: 

”Samordaren jobbar verkligen för att alla ska kunna studera. För samordnaren 
gör ett jättebra jobb och ska ha all heder för det.”  
 

Informationen har varit bristfällig tycker en av intervjupersonerna. Både den 

information hon fick innan hon började studera på universitetet och den hon fått 

under tiden där.  

 
”Det skulle väl nästan kunna upplevas som att det är noll information, alltså här 
handlar det verkligen om individen, alltså där är det ju helt upp till mig att få 
reda på någonting eller inte.”   
 

Det varierar vilka stödåtgärder som studenterna har. Men något som alla tre 

studenterna använder är böcker inlästa på talbok. 

 

”Sen så har jag ju talböckerna som jag tycker är himla bra grej å ha och lyssna 
på skivorna samtidigt som jag hänger med i boken.” 
 

En av intervjupersonerna berättar att hon brukar spela in föreläsningarna på sin 

egen MP3-spelare. Hon brukar alltid fråga lärarna om hon får spela in 

föreläsningen och det har alltid gått bra. Intervjupersonen säger att det hjälper 

mycket att kunna gå tillbaka och lyssna på vad dom sagt på föreläsningarna. Hade 

hon inte haft en egen MP3-spelare hade hon kunnat få låna en diktafon av skolan. 

Men nackdelen med den är så små band och de tar så fort slut och man måste vara 

beredd på att byta band. Hon berättar vidare att hon får skriva salstentor på datorn 

med rättstavningsprogrammet. Då får hon sitta och sitta i ett enskilt rum och så 

kommer det en tentamenssamordnare och kollar till henne. När hon fick testa det 
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på en tenta var det en riktig aha-upplevelse. Hon tycker att det var en stor fördel 

att skriva tentor på dator när man vill gå tillbaka till en fråga och skriva mera. En 

av de andra studenterna berättar att hon på en del prov brukar sitta i ett enskilt 

rum med längre tid.  

 

En av intervjupersonerna har en mentor som hon själv hjälpte till med att skaffa 

till universitetet eftersom det inte fanns någon att tillgå. Ganska snart fick 

personen som var mentor två till studenter att arbeta med. Mentorn kan hjälpa till 

att förklara saker som exempelvis svåra ord och ge förslag på förändringar i 

studiearbetet. Det är en person som studenten kan ”bolla” sina funderingar med.  

 

Anteckningshjälp används i varierande grad av två studenter. På några kurser där 

det varit mycket utdelningsmaterial har en av dem använt sig av lektör medan den 

andra har rätt att få OH och en del annat material i förväg.  

 

Alla studenterna tror att de även utan stödåtgärder skulle klara studierna. En av 

dem berättar att hon har stor hjälp av att diskutera och samarbeta med sina 

klasskamrater. Den grupp hon arbetar mest med fungerar bra och de hjälper 

varandra.  

 
”Ja jag har väl klarat mig det har jag väl, jag är ju sån som är ganska öppen och 
frågar saker av mina klasskamrater..var det så här eller?” 
 
En av de andra studenterna berättar så här: 
 
”Jag vet inte men det hade jag säkert gjort. Jag kanske hade… Om jag hade orkat 
så hade jag nog klarat det men det hade krävts mycket mer. Mina vänner hade fått 
stötta mig mycket, mycket mer. Nu kan de koncentrera sig på sina studier istället 
för att läsa för mig. Men jag hade nog löst det. Jag vill utbilda mig att ha en 
akademisk utbildning. Jag hade sett till att jag hade fått det.” 
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Vad tycker studenterna kan göras bättre 
 

En student säger så här på frågan om hon upplever att det saknas några 

stödåtgärder.  

”Inte vad jag sett för att man kan få göra dina salstentor muntligt med en 
handledare eller lärare inom det ämnet, du kan få skriva på dator eller du kan få 
läsa in på bandspelare frågor och svar du kan få sitta och skriva för hand. Så du 
har ju fyra olika valmöjligheter att göra dina tentor så på så sätt finns det 
möjlighet för alla. Om du så sitter totalt förlamad och bara kan prata så kan de 
hjälpa bara att trycka ingång och sen får du sitta och läsa dina frågor och svar 
och ge dina svar. Utan att du behöver vara så krångligt så jag tycker den är bra 
den hjälp man kan få, faktiskt.”  
 
Mycket av de stödåtgärder som ges tycker studenterna fungerar bra men det finns 

också brister som de tar upp.   

 

En student säger att det hon inte tycker om med systemet är att så mycket ansvar 

vilar på den enskilda studenten. Exempelvis om studenten behöver 

anteckningshjälp så får studenten leta rätt på en kurskamrat som kan skriva 

anteckningarna. Det är samma sak när något som inte TPB läser in ska läsas in så 

får studenten själv leta rätt på någon som hjälper till att läsa in materialet. Att 

själv leta tar mycket tid och dessutom finns det stor risk att kvalitén på 

inläsningen inte är så bra.  

 
”Det blir ju såna här grejer med att folk läser och ska dom läsa på engelska 
framförallt kan det ju också bli så här riktigt … ja det kan ju bli så underhållande 
att man lär sig ingenting utan man sitter mest å garvar, åt hur folk uttalar saker.”  
 
Hon tycker att inläsningen av exempelvis kompendium borde göras av någon som 

är duktig på att läsa in och att det är kontakter som skolan borde ha. 

 

Det framkommer också att en del saker skulle studenterna önska att det gick 

snabbare och smidigare att få tillgång till. En student fick vänta två och en halv 

månader för att få ett eget konto hos vaktmästaren att kopiera kurskamratens 

anteckningar med. Före det fick hon varje gång söka upp samordnaren för att få 

hjälp med att kopiera.  
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För att informationen ska fungera smidigare inom universitetet med lärare och 

andra berörda så tar två av studenterna upp att lärarna borde ha större kunskap om 

vilken hjälp som finns att få. Så här säger en av de studenterna: 

 

”Lärarna skulle kunna veta mer vad dyslexi innebär och veta att om alla lärarna 
vet vad jag har för rättigheter så skulle jag inte behöva övertala dem för att få 
OH jag skulle inte behöva ta -då skulle man bara kunna …Då skulle samordnaren 
skicka ut de här eleverna har dyslexi och då vet man det de har rätt till det här. 
Då behöver inte jag som enskild student tjata och vara jobbig och så där.”  

 

Studenten tar upp att det kan vara speciellt jobbigt om det är många lärare att 

diskutera sina rättigheter med. 

 

En student tycker också att det verkar som ett skört system som universitetet 

byggt där det oftast bara är en person på varje ort som arbetar som samordnare för 

funktionshindrade studenter. Är samordnaren inte där finns det ingen annan att få 

tag på som är insatt i frågorna. Skulle det hända samordnaren något så är det 

ingen på universitetet som kan något. 

 

Något som en av studenterna trycker mycket på att man skulle kunna göra mycket 

för att förbättra och underlätta för studenter överhuvudtaget och att det inte 

behöver vara så specialinriktat på just studenter med funktionshinder. Som 

exempel tar hon att alla studenter har möjlighet att få PowerPoint presentationer. 

En av intervjupersoner berättar att på hennes program läggs OH-bilderna från 

föreläsningarna ut på klassen forum vilket hon upplevde uppskattades av alla.  

 

En student tycker att det borde finnas introduktionsdagar för studenter när de 

börjar läsa på universitetet där bland information om stödåtgärder kan lämnas. Ett 

annat bra sätt att nå ut med information är att ha en informationsträff om vilka 

stödåtgärder som finns på universitetet åtminstone vid varje terminsstart. Lappar 

om informationsträffen skulle sättas upp och inbjudan skulle skickas ut till 

berörda studenter.  

   24
 



 

Samordnarens arbete med och för funktionshindrade  

 
Den markanta ökningen från 2000 till idag med funktionshindrade studenter vid 

Mittuniversitet innebär att samordnaren ägnar allt mer av sin arbetstid till detta. 

Samordnaren arbetar även som central studievägledare och uppskattar att en 

tredjedel av arbetstiden ägnas åt att vara samordnare för funktionshindrade 

studenter. När studenterna med funktionshinder inte blir accepterade och möter 

negativa attityder på grund av sitt funktionshinder är det i arbetet som är svårast 

att hantera säger samordnaren.   

 

Information 
 

En del av samordnaren arbetstid ägnas åt information. Samordnaren brukar vara 

ute och prata och sprida kunskap om funktionshinder och studenters rättigheter. 

Exempelvis har en del institutioner på Mittuniversitetet och biblioteket velat ha 

mer information. Samordnaren arbetar också med information till blivande och 

nuvarande studenter om vilka möjligheter som finns till stödåtgärder för 

studerande. 

 

”Ingen ska behöva dra sig för att börja studera på högskolan på grund av ett 

funktionshinder.”  

 

Grundtanken med denna verksamhet är att alla ska ha samma möjlighet till 

studier. Den här verksamheten finns över hela landet och är reglerad nationellt.  

På Mittuniversitetets hemsida finns även information om vilket stöd som erbjuds 

personer med funktionshinder och vilka som är samordnare. Mittuniversitetet har 

också tagit fram en broschyr om stödåtgärder som delas ut vid exempelvis besök 

på vuxenutbildning och mässor.  
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Studentkontakt 
 

Mest kontakt med funktionshindrade studenter har samordnaren vid terminsstart 

då studenterna introduceras i stödåtgärder. Därefter träffar samordnaren 

studenterna med jämna mellanrum när problematik uppstår eller när olika 

stödåtgärder behöver förnyas eftersom en del av dem är tidsbegränsade. Många 

studenter är ganska självgående och klarar sig mycket på egen hand. Exempelvis 

kan det vara så att studenten går direkt till tentamenssamordnaren inför en tenta 

och talar om att de behöver extra tid eller har behov av att sitta vid en dator under 

examination. Det är bra när studenten kan ordna sådana saker själv eftersom 

samordnaren är borta ibland som exempelvis representerar Mittuniversitetet på 

mässor eller besöker gymnasieskolor. 

 

Vid önskemål från studenten informerar ibland samordnaren lärare om enskilda 

studenters behov. Eftersom samordnaren har tystnadsplikt är det studenten som 

avgör om samordnaren ska informera eller inte. Ibland vill studenten vara 

anonyma och bara få sina stödåtgärder och klara sig själva. Andra vill att 

samordnaren ska hjälpa till och berätta. Samordnaren tycker att det optimala vid 

studiestart vore om personal på institutionen, samordnaren och studenten träffas 

och går igenom vad som är problem för den här studenten och vad personalen kan 

göra för att hjälpa till. Hur studenten vill att samordnaren ska agera brukar komma 

fram vid samtalet. Det händer ofta att samordnaren får in intyg där det står vilken 

speciell hjälp den enskilda studenten är betjänt av. Då kan samordnaren i sin tur 

skriva ett intyg som studenten har med sig och kan visa upp för lärarna där det 

beskrivs om t.ex. studenten har behov av att få föreläsningsanteckningar i förväg. 

 

Intyg 
 

För att Mittuniversitetet ska kunna bistå med stödåtgärder krävs ett intyg på att 

studenten har dyslexi. Vid några tillfällen har skolan hjälpt studenten att få en 

utredning och intyg på sina svårigheter. Utredningen kan exempelvis göras av 

specialpedagog. Högskoleverket har en förteckning över vilka som är behöriga att 

skriva intyg på dyslexi för att studenten ska få göra högskoleprovet för 

dyslektiker. På Mittuniversitetet tillåter man också intyg från specialpedagoger 

som inte finns med i högskoleverkets register. Därmed så godtas intyg utfärdade 
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av en specialpedagog på den skola där studenten tidigare varit elev. Det viktiga är 

att underlaget är bra. Det samordnaren tittar på är resultatet , att problematiken är 

fastställt och rätt hjälp kan erbjudas.  

 

Studentansvar 
 

Att studenten själv får leta upp en studiekamrat som hjälper till att göra 

anteckningar eller läsa in material beror på att universitetet inte har någon pool 

med personal att ta ifrån. När det gäller anteckningshjälp måste det vara en 

studiekamrat eftersom den som ska anteckna ska ha samma lektioner. Det är inte 

så vanligt att studenter vill ha hjälp med inläsning av kompendium och annat 

kursmaterial. Men förekommer det får den som läser in ersättning och det brukar 

inte vara så svårt att få personer som ställer upp. Vaktmästeriet lånar ut 

bandspelare vid sådana tillfällen.  

 

När inläst studentlitteratur efterfrågas finns TPB som fungerar väldigt smidigt. 

Den litteratur som redan finns inläst tillhandahåller biblioteket. Inläst 

studentlitteratur kan alla studenter låna om de pratar med personalen på 

biblioteket. Med läsprogram kan man lyssna via datorn. Det är vid nyproduktion 

som intyg krävs.  

 

Problematik som kan uppstå  
 

Ibland stöter studenterna på problem men oftast går det att lösa dem. En del 

studenter efterfrågar mer hjälp i studierna som exempelvis handledning från den 

egna institutionen. Samordnaren upplever att en del studenter skulle behöva mer 

tid och hjälp i sina studier speciellt i början när allt är nytt. På universitetsnivå är 

det ett högt tempo och krävs mycket av studenten som att ta eget ansvar för sina 

studier vilket kan vara svårt i början. I Härnösand finns numera ett projekt som 

heter ”Lärande samtal i undervisningen”. I projektet jobbar de med studenterna på 

lärarprogrammet som har läs- och skrivsvårigheter och studenter som inte har 

studievana.  I projektet samarbetar de med folkhögskolan i Härnösand där 

studenterna kan få genomgå test. 
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En del studenter både med och utan dyslexi upplever sig ensamma eller har andra 

svårigheter. De kan känna sig stressade och ha ångest. När studenter med den 

typen av svårigheter kommer hänvisar samordnaren dem till studenthälsan. Då det 

gäller frågor som rör studieteknik så kan samordnaren själv ge studenten 

vägledning. 

 

Om studenten inte tar tillräckligt många poäng som krävs för att få studiemedel 

kan samordnaren hjälpa studenten att skriva till CSN. Studenten kanske råkat ut 

för personliga problem som gör att de missat poäng. Det förekommer varje termin 

några gånger att samordnaren hjälper studenter i kontakten med CSN. Personer 

som har funktionshinder kan ansöka hos CSN att få läsa 15 poäng på heltid. Då 

ska man klara 75 % av 15 poäng istället för 75 % av 20 poäng. Men då blir ju 

studiegången längre så det blir dyrare studier. För den som läser program kan det 

också bli flera olika klasser. Men det går att lägga upp enskilda studieplaner och 

det finns studenter som har det.  

 

Lärarna 
 

Tillgängligheten i undervisningen och kunskapen om studenter med 

funktionshinder varierar bland personalen. Viktiga aspekter för tillgänglighet är 

undervisning, lokaler och kommunikation.  

 

En del studenter med dyslexi har behov av få göra tentan i två delar. Vissa lärare 

tycker att det är helt okej och andra säger blankt nej. Lärarna har friheten att 

bestämma det själv.  

 

Framtidsplaner 
 

I planen för ”Lika arbete” har skrivits in att nyanställda ska ha information om 

stödet till funktionshindrade i sin introduktionsutbildning. Överhuvudtaget pågår 

ganska mycket arbete runt de här frågorna på Mittuniversitetet. Nu håller man 

bland annat på och jobbar med tillgängligheten därför att alla offentliga lokaler 

ska vara tillgängliga år 2010. I arbetet ingår att gå igenom lokaler, hemsidor och 

informationsmaterial. Även bemötande frågorna är viktiga för att göra 

Mittuniversitetet mer tillgängligt. Mittuniversitet har också gjort en 
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handlingsplan. Något som samordnaren skulle vilja förbättra i framtiden är att 

studenterna ska få undervisning i hur de olika programmen och tekniska 

hjälpmedlen fungerar i resursrummet. Idag finns en pärm med instruktioner men 

det är inte tillräckligt utan många studenter behöver få en personlig genomgång. 

Många sitter där inne och jobbar men känner inte till alla möjligheter i 

programmen. För den som är distansstudent finns ingen möjlighet att låna hem 

dataprogram som Stava rätt. Men i de flesta datorer finns ”vanliga” stavprogram. 

De som är distansstudenter kan ibland också gå till lärcentra och där det kan 

finnas speciella program. I övrigt har distansstudenten samma rättigheter när det 

gäller stödåtgärder som studenter som läser reguljärt. 

 

En del högskolor och universitet har dyslexipedagoger och språkkonsulter som 

hjälper studenterna att stärka läs och skrivförmåga och vägleda dem i 

skrivprocessen. I likabehandlingsrådet och andra sammanhang har det diskuterats 

och finns önskemål om att Mittuniversitetet ska bygga upp en skrivverkstad. 

Ännu är det inte klart med resurser till denna skrivverkstad. En annan oklarhet är 

hur det ska organiseras praktiskt då Mittuniversitetet finns på fyra orter. En 

skrivverkstad skulle gagna alla studenter och inte bara de som har dyslexi. Det 

finns ett flertal studenter som inte är dyslektiker och inte har något intyg men trots 

det har läs och skrivsvårigheter av andra anledningar. Pedagogen på 

skrivverkstaden skulle då kunna bistå med vägledning vid uppsatsskrivande. Med 

intyg kan studenten få bra hjälp så att man klarar sina studier men idag har 

studenten inte möjlighet att träna upp sin förmåga vid Mittuniversitetet.   

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Det kvalitativa tillvägagångssättet med bandinspelning av intervju samt analys av 

innehåll har fungerat i stort sett bra. En grundligare inventering borde ha gjorts 

om det tidigare fanns någon studie vid Mittuniversitetet då det vid slutprocessen i 

uppsatsskrivandet framkom att en förstudie fanns som inte var publicerad på 

Internet. Efter att ha läst förstudien tror vi inte att uppsatsen utformats annorlunda 

utan vi ser snarare likheter i resultaten. 
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Intentionen kring att ha 4-6 intervjupersoner, bestående av hälften män och 

hälften kvinnor som planlagts under förberedandet av uppsatsarbete blev svårt att 

fullfölja. Efter statistikupplysning från samordnaren uppenbarades även att 

ansenligt fler kvinnor än män med dyslexi har stödåtgärder inom universitetet 

vilket kan vara en del av förklaringen till att alla våra intervjupersoner var 

kvinnor. Då intervju skedde med bara tre studenter kring deras erfarenheter och 

deras upplevelse av stöd och bemötandet varierade går det inte att säga att 

synpunkterna är generella för alla studenter med dyslexi på Mittuniversitetet. Om 

studien innehållit 6 studenter hade det blivit lättare att urskilja ett mönster och 

bilden hade kanske blivit mer rättvisande. För att inringa ett större antal studenter 

med dyslexi hade en eventuell väg varit att skicka ut mail till samtliga studenter 

vid Mittuniversitetet eller att det lagts ut en förfrågan på portalen. Detta kunde då 

nått fler studenter som läst längre period vilket i sin tur även gett ett annat 

perspektiv på hur stödformerna upplevs.   

 

Resultatanalys 
 

De nyckelområden vi kände var av betydelse för studerande med dyslexi vid universitet 

utifrån samtliga intervjuerna var: Socialt stöd, bryta fördomar/attitydförändring, stärka 

lärarrollen samt samordna aktörer. 

 
Socialt stöd 

 
Till skillnad från vad de andra studierna visat, så såg vi att de studenter vi 

intervjuat inte alls upplevde sin dyslexi som något hinder i sitt val av inriktning i 

studierna. De verkade samtliga ha ett bra självförtroende och ett positivt synsätt 

till att de ska fullfölja studierna. Utifrån det Theorell (2003) skriver om kontroll-

lokus uppfattar vi det som att intervjupersonerna har en inre kontroll där de 

känner att de i vissa avseenden kan påverka sin situation. Två av studenterna i vår 

undersökning poängterade att de fått mycket stöd och peppning från omgivningen 

främst av familj och kompisar och längre fram har även läraren haft en mer 

framträdande roll kring studierna. Det visar vilken stor betydelse som det sociala 

stödet har vilket också framkommer i flera av våra källor. Genom en stöttande och 
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positiv attityd så stärks individens förmåga att bemästra olika situationer skriver 

Theorell (2003) och Jakobsson (2000). Tillika blir studenten också mer motiverad 

till sina studier. Utifrån våra intervjupersoner har vi förstått att lärarnas förståelse 

och assistans kring studentens problematik inneburit att studiestrategin stärkts 

vilket även resulterat till studieframgång.  Att skapa en bra kontakt med 

kurskamrater där informationsutbyte sker, gör också att studenten kan 

kompensera en del av svårigheterna som dyslexin för med sig. Andra 

kompensatoriska strategier är att utveckla det inlärningssätt som passar den 

enskilda som t ex att lyssna sig till information. Här har även samordnaren en stor 

funktion att fylla kring rådgivning av stödåtgärder samt introduktion av 

studieteknik.  

 

Förändra attityden 
 

Både studenterna och samordnaren tycker att de flesta lärarna är bra att ha och 

göra med. Tyvärr finns det fortfarande kvar fördomar och negativa attityder till 

personer med dyslexi hos ett fåtal lärare vid Mittuniversitetet. Att inte bli bemött 

på ett bra sätt är jobbigt och kränkande för alla människor. Eftersom många 

studenter med dyslexi har en dålig erfarenhet från tidigare skolgång blir ett bra 

bemötande ännu mer viktigt. Swahn (1998) skriver att människor som ofta möts 

av negativa attityder kan hamna i en ond cirkel där negativa kommentarer sänker 

den redan dåliga självkänslan ytterligare. Cirkeln kan brytas om dyslektiker möter 

samma sorts förståelse som människor med mer synliga funktionshinder som 

exempelvis syn- och hörselskadade. I studien av Nilsson-Lindström (2003) från 

Lunds Universitet framkom att de studenter som blir sämst bemötta är de som har 

osynliga funktionshinder som dyslexi och psykiska funktionshinder. En av 

studenterna berättar vid intervjun att hon ibland kände sig ifrågasatt och att hon 

ställer till besvär för lärarna när hon bad om föreläsningsmateriel. Carlsson 

skriver i Bengtsson (2005) att när individer med läs – och skrivsvårigheter 

upplever sig vara till besvär känner de sig annorlunda vilket påverkar självkänslan 

negativt.  
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Stärka lärarrollen   

 
Både tidigare studier och våra intervjupersoner tog upp att lärare ofta inte har så 

stor kunskap om vad dyslexi innebär. Tyvärr gäller inte bara det på högskola och 

universitetet utan även vid grundskola och gymnasium. Logopederna Hill och 

Gunnarsson (http://www.vlt.se) menar att lärarna idag har oroväckande lite 

kunskap och insikt kring dyslexi och de anser att lärarutbildningen bör tillsätta 

mer information om dyslexi.  

 

Det är också betydelsefullt att de får kunskap om hur de som lärare kan underlätta 

för att studenterna ska tillgodogöra sig studierna på bästa sätt. Speciellt en av våra 

intervjupersoner tar upp vikten av att lärarna har kunskap om att studenterna har 

olika inlärningsstilar och att undervisningen bör vara varierande för att passa alla 

studenter. Carlsson författar i Bengtsson (2005) att den traditionella lärarrollen är 

på väg att förändras i vårt samhälle där lärarna hänvisas till att söka andra former 

av studiematerial samt att hitta nya undervisningsformer.  

 

Öka medvetenheten bland studenterna 
 

Även studenterna behöver en djupare information om hur Mittuniversitetet arbetar 

med frågor rörande funktionshinder, var man kan nå personal och vilka 

stödåtgärder som finns att tillgå. Intervjupersonerna upplever sig bra bemötta av 

studiekamraterna där övervägande är hjälpsamma. Men överlag har studenterna få 

kunskaper av vad dyslexi innebär, vilket gör att några kan uppleva stödåtgärder 

som orättvisa.  

 

Samordna aktörerna  
 

Både i tidigare studier och i våra intervjuer framkom att studenter som har 

funktionshinder och behöver stödåtgärder får lägga ner en hel del tid på att 

informera lärare och söka upp kurskamrater som kan hjälpa dem att föra 

anteckningar. Detta upplever två av våra respondenter är arbetsamt och tar mycket 

energi att själv behöva fixa så mycket. En student med dyslexi har vi sett, kan i 

sina studier möta flera situationer där de upplever att de inte har kontroll över sin 

studiesituation. Vi har fått den uppfattningen att vilket stöd, hjälp och bemötande 
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som studenten får påverkas av vilken institution som studenten läser vid och vilka 

lärare studenten möter. Ibland kan också litteratur bytas ut och studenten hinner 

då inte få den inläst. Dessa faktorer kan studenten inte själv styra över. Kraven på 

studenter med dyslexi är samma som för andra men eftersom de är beroende av 

andras välvilja har de inte makten att styra sina studier på samma sätt som andra 

studenter. Detta skapar en känsla av att vara beroende av andra och kan också 

leda till stress. Vi kan även se att det är betydelsefullt för studenter att 

litteraturlistor kommer in i tid och är korrekta. 

 

Resultatdiskussion 
 

För studenter med funktionshinder har mycket förbättras under de senare åren när 

det gäller möjligheten till högre studier. Det märks också genom att allt fler 

studenter med olika funktionshinder söker sig till högskola och universitet. Men 

det finns fortfarande områden som går att förbättra. 

 

Kjörell (2004) har tidigare skrivit ett arbete där det i en intervju med Umeå 

universitets dyslexipedagog framkom att det på vissa utbildningar som socionom- 

och lärarutbildningarna finns fler studenter med dyslexi än på andra program och 

kurser. Det verkar vara en liknande situation på Mittuniversitetet. Vi tänker att det 

dels kan vara så att har man haft svårigheter själv vill man hjälpa andra 

människor. En annan tänkbar anledning kan vara att vissa institutioner ger bättre 

stöd och har bättre ryckte bland personer med läs- och skrivsvårigheter. På de 

institutioner där man har kunskap om människors olika behov har de bättre 

förförståelse till funktionshinder och kanske då ger ett bättre bemötande.  

 

En annan aspekt vi funderar på är ökningen av distanskurser via IT vilket även 

Jonjack (2005) tar upp kan vara både positivt och negativt. Faktorer vi ser kan 

påverka om studiesättet är positivt eller negativt är individens inlärningsstil och 

livssituation. Distanskurser gör det möjligt för fler att läsa vid universitet då det 

blir mer flexibelt och kan läggas upp mer individuellt samtidigt som den 

diskussion som uppstår i verkliga mötet försvinner vilket kan försvåra inlärningen 

för de som behöver lyssna till informationen och diskutera. 
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I flera studier som vi läst och även sett i statistik från Mittuniversitetet så är det 

fler kvinnor än män med dyslexi och andra funktionshinder som studerar vid 

universitet och har olika former av stödåtgärder. Det är förvånande speciellt med 

tanke på att det är fler män än kvinnor som har dyslexi. En anledning till att det är 

så är att det är fler kvinnor än män som studerar på högskola och universitetet. 

Men detta kan inte helt förklara att det är så stor skillnad mellan antalet män och 

kvinnor som har stödåtgärder. Det här är ett område där det skulle kunna forskas 

mer inom. Vi har inte kunnat hitta något i litteraturen som kan förklara denna 

skillnad. Men en tanke vi har om eventuella orsaker kan vara att kvinnor kanske 

har lättare att ta emot hjälp. Kanske finns det manliga studenter som försöker 

kämpa på utan stödåtgärder och därigenom ändå klara sig själva. Kanske väljer 

män som har dyslexi hellre att rikta in sig på mer praktiska arbeten istället för att 

studera vidare.  

 

Både i tidigare studier och i våra intervjuer framkom att studenter som har 

funktionshinder och behöver stödåtgärder får lägga ner en del tid på att informera 

lärare och exempelvis söka kurskamrater som kan hjälpa dem att föra 

anteckningar. Det kan vara jobbigt och tar mycket energi av studenterna att själv 

behöva fixa så mycket tror vi. Det gör också att de får mindre tid att koncentrera 

sig på studierna vilket kan leda till att studenten upplever stress. Framförallt då 

studenten läser fristående kurser tror vi att detta kan vara extra tidskrävande för då 

måste fler kontakter göras med nya kurskamrater som kan hjälpa till med 

exempelvis anteckning. Dessutom blir det också ofta fler lärare och fler 

institutioner inblandade för dessa studenter. Ett sätt att undvika detta är att 

samordnaren informerar berörda lärare vid kursstart. Men även detta kan vara 

svårare att praktiskt ordna för den som läser fristående kurser.  

 

Intervjupersonerna upplever sig bra bemötta av studiekamraterna där övervägande 

är hjälpsamma. Men överlag har studenterna få kunskaper av vad dyslexi innebär, 

vilket gör att några kan uppleva stödåtgärder som orättvisa. Men vi tror snarare att 

inte alla studenter som har behov av- och rätt till stödåtgärder tar emot dem. Detta 

belystes av en av våra intervjupersoner som säger:   
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”Någonstans kan jag själv glömma bort att ta den hjälp jag har rätt till. Jag blir 
förbannad när det inte går.” 
 
För att kunna ta emot stödåtgärder krävs att studenten har accepterat sina läs- och 

skrivsvårigheter. En del kan också dra sig för att be om hjälp då det ofta innebär 

att de måste lämna ut sig till många lärare för att diskutera sina svårigheter. Vi 

tror att de flesta människor vill försöka klara sig själva så långt som möjligt och 

bara tar emot den hjälp de verkligen behöver.  

 
Sammanfattning av åtgärder vi sett behövs eller är på gång att etableras inom 

Mittuniversitetet: 

 

• Vi har uppfattat att samordnarna gör ett bra jobb i förhållande till den 

arbetstid som de har till förfogande. Men vi anser att de skulle behöva 

ännu mer resurser för att kunna ägna mer tid åt dessa frågor. Endera 

genom att utöka samordningstimmarna eller att de övriga 

studievägledarna också får ett visst deltagande. 

 

• Vi tycker att Mittuniversitetet borde introducera mer kontinuerlig 

information och utbildning till alla lärare, vilket vi även läst i 

handlingsplanen (http://www.miun.se) ska påbörjas år 2006. Lärarna bör 

då få information om vilka rättigheter den funktionshindrade studenter har. 

Detta ökar medvetenheten, kunskapen samt stärker lärarrollen. 

 

• Vid varje terminsstart bör även studenterna få information kring skolans 

arbete med att stärka studentens studier och de stödåtgärder som finns 

samt hur det som studiekamrat kan bistå med hjälp. De studenter som har 

rätt kunskap i ämnet samt intresse av att vara inläsare, mentor eller 

anteckna kan då ta kontakt med samordnaren och ställa upp sig på lista 

inför eventuellt uppdrag. Om kvalitén vore bättre och inläsningarna av 

kompendium/engelsk text gjordes av professionella inläsare tror vi att 

denna möjlighet skulle utnyttjas av fler. Det skulle också minska 

merarbete kring kontaktsökande för den med behov av stödåtgärder.   
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• En förändrad undervisningsform där hänsyn tas till olika inlärningsstilar 

samt att lärarna får redskap och verktyg att förbereda studenterna inför 

universitetsstudier och att ta till sig information skulle gagna samtliga 

studenter. I Mittuniversitetet handlingsplan (www.miun.se) finns nu på 

agendan att det från och med år 2006 och kontinuerlig ska ske utbildning 

om hur kunskapsförmedlingen ska bli mer tillgänglig för 

funktionshindrade vilket vi tycker är mycket viktigt att följa. 

 

• Vi tycker att en skrivarverkstad ska startas upp. Detta anser vi är speciellt 

viktigt då Mittuniversitetet har blivit universitet och mer 

forskningsinriktat. En skrivverkstad vore något som skulle främja alla 

studenter. Det skulle vara bra för alla studenter att få vägledning hur man 

skriver uppsatser och andra former av akademiska arbeten.  

 

• Vi tyckte att det verkade bra att använda sig av ett skriftligt intyg som 

studenten kan ha med sig och visa läraren. Detta borde de utfärdas i ännu 

högre grad då vi tror att ett skriftligt intyg ger mer tyngd och underlättar 

för båda parter då behoven kring studenten tydliggörs.  

 

• För att studenterna ska använda sig maximalt av resursrummet vore det 

lämpligt att introducera och utbilda samtliga studenter som använder sig 

av det.  
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MITTUNIVERSITETET     Bilaga 1 
Institutionen för hälsovetenskap  
 
 

 
 
 
Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 
 
Vi som kommer att skriva C-uppsatsen heter Veronica Kjörell och Anette 

Engman och läser sista terminen på programmet Rehabiliteringsvetenskap vid 

Mittuniversitetet. Vår C-uppsats har följande syfte: Syftet med studien är att få 

veta hur studenter med dyslexi upplever det stöd som ges på 

universitet/högskola. De frågeställningar vi särskilt tänkt rikta in oss på är hur 

studenterna upplever bemötande, hur studenterna upplever de stödinsatser de får 

samt om det finns områden där det går att göra förbättringar. 

 

Datainsamlingen kommer att grundas på intervjuer med personer med diagnosen 

dyslexi som läser på universitet/högskola. Datainsamlingen kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att bara vi har tillgång till svaren. I 

uppsatsen kommer Du att vara anonym. Du har rätt att när som helst under 

studien avbryta din medverkan. För att underlätta för Dig får Du själv bestämma 

tid och plats inför mötet. Intervjun beräknas ta ungefär en timma och bör helst 

ske någon gång mellan vecka 15 och 18. När C-uppsatsen är färdig kommer den 

att finnas tillgänglig på Mittuniversitetets bibliotek. 

 

Med vänliga hälsningar Veronica Kjörell och Anette Engman 

 
 
_____________________  ______________________ 
Veronica Kjörell  Anette Engman 
Telefonnummer  Telefonnummer 
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Frågeguide till studenterna   Bilaga 2 1(2) 
 
Allmänt 
 
Vilken ålder är Du i?  

 
Vilken utbildning/kurs studerar du? 
 
Upplever du att dyslexin på något sätt påverkade ditt val av utbildning/kurs? 
 
Såg du några hinder för högskole/universitetsstudier? 
 
Vad gjorde du innan du började studera? 
 
Har du tidigare under din skoltid fått stöd? 
 
Har du hittat egna lösningar för att underlätta i ditt studerande? 
 
Ungefär hur mycket tid lägger du ner på dina studier? (Mer eller mindre en de som läser 
samma utbildning/kurs?) 
 
 
 
Bemötande, stöd från personal och klasskamrater 
 
Brukar du berätta för dina lärare om ditt funktionshinder? 
 
Hur upplever du dina lärares bemötande? 
  
Vilken kunskap upplever du att lärarna har om vad dyslexi kan innebära? 
 
Tycker du att du får rätt stöd av lärarna? 
 
Visar lärarna förståelse och lägger upp sina föreläsningar så att du kan vara delaktig? 

 
Brukar du berätta för dina klasskamrater om ditt funktionshinder? 
 
Hur upplever du dina klasskamraters bemötande? 
 
Vilken kunskap upplever du att dina klasskamrater har om vad dyslexi innebär? 
 
Visar klasskamraterna förståelse? 
 
Har du någon gång upplevt kränkande behandling? 
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Stödåtgärder      2 (2) 
 
Hur fick du information om vilket stöd som fanns för studenter med dyslexi? 
 
Har den informationen universitetet gett känts tillräcklig?  

 
Hur fick du kontakt med kontaktpersonen/samordnaren vid universitetet? 
 
Har du fått hjälp med att hitta din rätta studieteknik? 
 
Vilken typ av stödåtgärder använder du/har du använt? 
 
Hur tycker du att de fungerar? 
 
Utan stödåtgärder hade du då klarat dina studier? 
 
 
 
Vad kan göras bättre 
 
Är det några stödåtgärder som du tycker saknas?  

 

Hur kan informationen fungera smidigare inom universitetet med lärare och andra berörda 
tycker du? 

 

Hur kan man förbättra informationen om de rättigheter som studenter med funktionshinder 
har? 
 
Något du vill tillägga? 
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Frågor till samordnare     Bilaga 3 
 
 

• Hur många studenter med dyslexi som har stödåtgärder finns inom Mittuniversitetet? 
 

• Fördelning män/kvinnor? 
 

• Några program/utbildningar  som dominerar? 
 

• Går det att få låna hem dataprogram som Stava rätt om man behöver det hemma. 
(Exempelvis distansstudenter som inte kan ta sig till Resursrummet). 

 
• Ges det någon information/utbildning till personal  inom mittuniversitetet om dyslexi? 

 
• Informeras personalen om vilka rättigheter som studenter med funktionshinder har? 

 
• Kan man som student ha önskemål om att samordnaren informerar lärarna för att 

studenten själv ska slippa gå igenom det med alla lärare.  
 

• Hur arbetar ni med information till framtida studenter om vilka rättigheter studenter 
med dyslexi har på universitetet? (Exempelvis elever i gymnasiet, Komvux och 
arbetssökande på arbetsförmedlingen). 

 
• Vad är det som gör att det ligger så mycket på den enskilda studenten att exempelvis 

hitta en person som kan hjälpa till med inläsning av kompendium. Skulle inte 
universitetet ha speciella personer som arbetar med det? ( Det har framkommit att det 
tar tid och att kvalitén på inspelningarna inte alltid är så bra).  

 
• Vilka problem brukar studenterna ta upp som kan uppstå i deras studier? 

 
• Om studenten inte klarar tillräckligt många poäng vilket samarbete finns med CSN? 

 
• Hur stor del av din arbetstid tar att arbeta som samordnare med studenter med 

funktionshindrade. 
 

• Har Mittuniversitetet några planer på att anställa en dyslexipedagog som exempelvis 
kan arbeta med kurser för studenter med dyslexi? 

 
• Vilka möjligheter har universitetet att hjälpa studenter som saknar intyg på att de har 

dyslexi och att göra en utredning?  
 

• Hur går undersökningen till? 
 

• Vilket samarbete har ni med studenthälsan? 
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