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Abstract 
Purpose of this study was to illustrate the complexity of dyslexia among university 
students. The method was a web-based survey, which was sent out by email to 145 
students. The selection was university students, whom all had assistance granted. Most 
respondents used extended time at the exam and audio books. The majority considered 
that the aid worked well, and most considered themselves sufficiently informed about 
available support. 60% of respondents lacked something in their support. The computer 
software, educational support and information from the university about assistance, are 
fields where improvement was sought after. Support from students who were in the 
same situation where something they wanted to improve. The conclusion was that the 
students felt that they must get more participation in the management of supporting 
aids. A proposal was to establish an association, were student’s whit dyslexia could be 
involved. In the group, students can work together to develop sustainable solutions that 
can be discussed with the examiners and coordinators for support. An information 
channel should be developed so that students who have not yet applied for support have 
the opportunity to do so.  
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att åskådliggöra komplexiteten kring dyslexi hos 
högskolestudenter. Syftet var även att diskutera hur pass studenteters behov av stöd, för 
sin dyslexi, möts av tillgängliga resurser, på undersökta högskolan. Metoden var 
webbenkäter, där en länk till enkäten skickades ut via e-post till totalt 145 studenter, 
från samordnaren för studenter med funktionsnedsättning. Urvalet baserades på 
studenter som nyligen läst och läste på högskolan vid undersökningstillfället. Ett viktigt 
kriterium var att alla respondenter hade beviljat stöd för sin funktionsnedsättning. Data 
exporterades till SPSS formaterades till diagram i Word, version 14. 6. 4.  
Resultatet presenteras inom fyra huvudområden:  

1. Stöden som användes  
2. Åsikterna om hur stödet fungerade  
3. Hur informerade respondenterna upplevde sig om stödet  
4. Förbättringsmöjligheter  

Utökad tid vid salstentamen, ljudböcker och anteckningsstöd var stöden som användes 
av flest respondenter. Majoriteten ansåg att stödet fungerade bra och de flesta ansåg sig 
vara tillräckligt informerade, om tillgängliga stödfunktioner. 60 % av respondenterna 
saknade något i sitt stöd från högskolan. Programstödet på datorerna, pedagogiskt stöd 
och information om högskolans stöd till studenter som ännu inte sökt stöd önskades 
förbättras. 25 % svarade att Stöd från studenter i samma situation är något de vill ska 
förbättras. Slutsatsen är att studenterna i behov av stöd ansåg att de måste få mer 
delaktighet i hanteringen av beslut om stöd. Ett förslag som framkom i studien är att 
inrätta en förening, för studenter med exempelvis läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att 
vara delaktiga i. I gruppen kan studenterna tillsammans arbeta fram hållbara lösningar 
som kan diskuteras med examinatorer och samordnare för stöd. Bättre lyhördhet behövs 
gällande det studenter saknar i sitt stöd och anpassning bör ske därefter. En 
informationskanal bör byggas upp, så att alla studenter som ännu inte sökt stöd, får 
möjligheten till detta. Även tydligare riktlinjer, ur ett samhällsperspektiv, behövs för 
utredningar av dyslexi.  
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Förord 
Min mening med uppsatsen är att öppna ögonen hos läsaren, för just komplexiteten med 
dyslexi. Livet som student på högskolenivå kan vara tufft, men det ska inte vara 
orättvist.  
 
Högskolelagen (1992:1434) säger i femte paragrafen: att högskolorna ska ”främja en 
hållbar utveckling” och syftar på en miljö som är god och hälsosam, samt ”ekonomisk 
och social välfärd och rättvisa”. Därför är det av stor vikt att vi möter hinder med stöd, 
så att alla oavsett funktionsnedsättning har samma villkor.  
 
Första gången jag mötte ordet dyslexi, så tänkte jag att ordet i sig kan ironiskt nog vara 
både svårt att uttala och stava till, för individer med diagnosen. Senare började jag 
förstå att anpassningen mellan individer med dyslexi och samhället är komplext. Under 
datainsamlingen blev jag kontaktad av en student som ville berätta om lärares 
bemötande. Studentens förfrågningar om anpassning hade blivit bemötta på både bra 
och dåliga sätt, vissa rent av oacceptabla (Muntlig källa 25/4-16). Studenten pekade på 
behovet av att lärare bör bli mer insatt i studenters rättigheter till resurser. Studenten 
hade till en början kontakt med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning på 
sin högskola, för att diskutera behov och resurser. Efter mötet fick studenten, precis som 
andra studenter i samma situation, själv arbeta med att meddela lärare om sitt behov och 
önskemål på anpassning. Att berätta om behovet av anpassning, för varje lärare, inför 
varje tentamen, samt inlämningsuppgift, tycktes ligga hos studenten. Att själv vara den 
som drar stora lasset kan bli oerhört tungt (ibid).  
 
 
Jag har som student själv kommit i kontakt med resurser på högskolenivå, från en annan 
vinkel. En chans att arbeta som textredigeringsstöd, jämte studenter med dyslexi, dök 
upp och jag tog den. En erfarenhet för livet.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till Kerstin Åberg och Maria Savela. Tack även till Eugene 
Lyskov, respondenterna för deras otroliga insats, mina klasskamrater och slutligen 
Viktor Löf för allt stöd jag fått under tidens gång. Er hjälp har varit guld värd och 
studenter: fortsätt kämpa! 
 
 
 

Ros-Marie Johansson  

2/10-16
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1:0 Bakgrund 
Studenter som saknar möjligheten till att undanröja hinder riskerar att inte klara av att 
fullfölja sina studier (Richardson 2014). Studieavhopp, självmordstankar och 
självmordsförsök är vanligare för studenter med lässvårigheter, än hos studenter med 
god läsförmåga (Daniel, Walsh, Goldston, Arnold, Reboussin & Wood 2006). Andra 
faktorer utöver lässvårigheterna, som exempelvis psykisk sjukdom, försvårar 
skolgången ytterligare för studenterna (Richardson 2015). 
 
1:1 Dyslexi 
Svårigheterna hos individer med dyslexi ligger i den ljudmässiga uppbyggnaden av 
språket. Det vill säga urskiljandet av ljuden i talet, att avgöra ljuden från specifika 
bokstäver och avgöra ordningen av dessa (Wallin 2011). Dyslexi beror varken på 
bristande skolgång, dålig hemmiljö eller intelligensnivå (World Federation of 
Neurology 1968). Dyslexi benämns som en blandning av specifika svårigheter i att 
skriva och stava, ibland även specifika matematiska problem (British Dyslexia 
Association 2002). Enligt Skolverket (2016) är det svårt att tydligt avskilja läs- och 
skrivsvårigheter från dyslexi.  

1:1:1 Symtom 
Läs och skrivsvårigheter är en generell benämning och infinner sig hos alla med 
svårigheter att läsa och skriva. Likhetstecknet används ofta mellan läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi, trots begreppens olika innebörd. På grund av ständig 
förväxling och inkludering av orden, så är benämningen, förutom i psykiatriska 
sammanhang: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Alm 2004).  
 

 
 
Symtomen på dyslexi är enligt World Federation of Neurology (1968) problem med:  

• uttal av ord 
• placering av bokstäver 
• bokstavsordning 
• stavning 
• läte 

Andra symtom enligt Miles (1992, s. 1 Alm 2004) kan vara  
• svårigheter i uppfattandet av siffror, som presenteras med ljud eller bild 
• svag i stavning, trots många undervisningstimmar 
• problem med ordföljd, som månaderna på året 
• svårt att skilja på höger och vänster  
• sen i läsutvecklingen 
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1:1:2 Prevalens och incidens 
Incidensnivån av dyslexi, det vill säga nivån på nya fall av dyslexi, tycks hålla sig stadig 
genom åren (Kere & Finer 2008), dock ökar kraven på läs- och skrivkunnighet i 
samband med moderniseringen i samhället. Kraven finns exempelvis i manuella 
verksamheter med instruktionsböcker och beställningslistor. Definitioner, symtom, 
orsaker och svårighetsgrad skiljer sig åt, från individ till individ. Därför är prevalensen 
svår att fastställa exakt, det vill säga exakt antal på hur många som är drabbade. Dyslexi 
har påståtts vara ett av vår tids största folkhälsoproblem, med 5-10 % av befolkningen 
drabbade (ibid).  

1:1:3 Arvet 
Utvecklingsdyslexi är vanligaste typen och är med från födseln (Svenska 
Dyslexiföreningen 2016). Dyslexi kan även uppkomma efter en skada eller sjukdom, 
som drabbat hjärnan under livets gång (ibid). Dyslexi är i de flesta fall ärftligt 
(Stromswold 1998) och kan visa sig tidigt, då barnet får svårt att lära sig läsa, stava och 
förstå skriven text (Vårdguiden 2014). Skolverket (2016) menar att dyslexi är vanligare 
bland pojkar än flickor. Dock hittades inga kännetecken på könsskillnader i samband 
med dyslexi i Jimenez, Cadena, Siegel, O'Shanahan, Garcia, och Rodriguezs (2011) 
tvärnationella jämförelse.  

1:1:4 Då Dyslexi upptäcks 
För att ha rätt till stöd gäller det att ha ett dokumenterat behov och dyslexin måste 
förstås upptäckas, innan dokumentation kan ske. Att lära sig läsa brukar, för de flesta, 
inträffa så tidigt som i förskolan (Kere & Finer 2008). Innan läsningen är det dock 
viktigt att lära sig talljudsserier, samt dess uppbyggnad och begränsning (Hjärnfonden 
uå). Redan i förskolan menar Hjärnfonden (uå) att dyslexin upptäcks hos individen. 
Barndomen kan fara illa av olikheter och brist på stöd i skolan, som sedan kan 
problematisera framtidens utsikter (Stampoltzis & Polychronopoulou 2009). Individer 
med dyslexi har särskilt svårt med avkodningen från bokstäver till ljud och vice versa, 
trots individens fulla förståelse om vad som sägs (Kere & Finer 2008). Avkodning 
innebär att känna igen ord vid första anblick, oavsett små eller stora bokstäver och stil. 
För dyslektiker tar avkodning olika lång tid och vissa blir aldrig snabbare oavsett 
mängden träning (Wallin 2011).  
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1:1:5 Diagnosen Dyslexi 
Diagnostiseringen av dyslexi är inte lika överallt (Svenska Dyslexiföreningen 2016). 
Inom landet skiljer sig definitioner och kriterier åt, vilket leder till att olika professioner 
bedömer olika. Inom sjukvården bedöms specifik lässvårighet och specifik 
stavningssvårighet. Dock saknas information om tillvägagångssättet för att bedöma 
graden av svårigheterna (ibid). Vid diagnostiseringen måste mentalt låg ålder, bristande 
skolgång och problem med synen uteslutas vara bakomliggande orsak. Socialstyrelsen 
(2016) kom ut med nya koder för svårigheterna, men delar upp diagnoserna på ett annat 
sätt, där specifik lässvårighet och specifik stavningssvårighet inte finns med. Inom 
psykiatrin skiljer diagnostisering sig åt från sjukvården, då lässvårigheterna blandas 
samman med svårigheter inom skolgången och sensorisk funktionsnedsättning (Svenska 
Dyslexiföreningen 2016). Logopeder använder sig av ytterligare ett annat 
mätinstrument, där koden för en diagnos på dyslexi och andra liknande 
funktionsnedsättningar är samma. Koden används när det vid en utredning av 
problemens uppkomst, ges oklarheter (ibid). 

1:1:6 Att ställa diagnosen dyslexi 
Vuxenlivet innehåller massvis av formulär och ansökningar som ska läsas eller skrivas, 
därför är det nödvändig kunna kommunicera i tal och skrift (Wallin 2011). Förutom att 
få rätt stöd i studierna behövs också diagnosen ställas, alternativt ett intyg skrivas inför 
Högskoleprovet och vid teoriprovet för körkort (Dyslexiförbundet uå), förutsatt att 
individen upplever behovet av stöd. Att få diagnosen dyslexi vid vuxen ålder kan både 
vara förklarande eller förkrossande (Kong 2012). Reaktionen beror på enskilda 
individens känsloläge för stunden och personlighet (ibid). Vem som får genomföra en 
bedömning av diagnosen dyslexi är inte reglerad i svensk lagstiftning (Stockholms 
universitet 2016). Socialstyrelsen (2016) menar att kompetens krävs av skolhälsovården 
och hälso-sjukvården, vid bedömning av dyslexi. Kravet på specialistkunskaper hos de 
som diagnostiseras varierar med graden dyslexi hos individen som ska utredas. 
Hänvisningar eller fasta rekommendationer om vilken klassifikation av diagnos, med 
tillhörande kriterier, som ska användas saknas i samhället idag (ibid). Att ställa en 
diagnos faller idag på graden av kompetens. Bedömning av kompetensen hos personen 
som sätter diagnos, hänger på instansen (som behöver få en diagnos ställd till sin 
klient), för att sedan sätta in passande resurser (socialstyrelsen 2016). Vuxna hänvisas 
till läkare på lokala hälso-sjukvården för remiss till utredare, alternativt 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att få en diagnos (Kere & Finer 2008).  
 
På Stockholms universitets hemsida (2016) kan studenterna själva klicka sig vidare till 
att söka stöd och bifoga eventuellt intyg. Alla intyg godkänns, som tydligt beskriver 
specifik läs- och skrivsvårighet (Dyslexipedagog, Stockholms universitet 26/4-16). 
Helst ska intygen vara från psykologer eller logopeder, anledningen är att ”de två 
yrkesgrupperna får fastställa en dyslexidiagnos.” (Kontakt via e-post med 
dyslexipedagog, Stockholms universitet 26/4-16). Dock kommer många studenter från 
ställen i landet där tillgången av logopeder, som utredare, är begränsad. Stockholms 
universitet godkänner därför även intyg från Högskoleverkets intygsskrivare, lärare och 
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specialpedagoger. Vid sådana utredningar ska typen av testmaterial, samt studentens 
testresultat tydligt framgå. Anledningen till detta är för att det ska kunna säkerställas att 
ett känt testmaterial använts och för att utesluta det som dyslexipedagogen menade var 
”hemsnickrat material”. Då studenter oftast ansågs nya i högskolemiljön och själva 
osäkra på typen av stöd som behövs, så kan testresultaten ge en bättre bild av individens 
styrkor och svagheter. Intyget ska helst vara från vuxenutredningar, gjorda av 
logopeder. Utredningarna ska då ha gjorts vid 15 års ålder. Dock gäller intyg skrivna 
tidigare än så, tills en ny utredning gjorts under första terminen på unversitetet, som då 
räcker livet ut (Kontakt via e-post med dyslexipedagog, Stockholms universitet 26/4-
16).  
 
Socialstyrelsen (2016), Stockholms universitet (2016) och Dyslexiförbundet (uå) 
hänvisar till leg. Läkare, leg. Psykolog, logoped och speciallärare, för utredning. 
Dyslexiförbundet (uå) och Wallin (2011) hänvisar utöver ovanstående till pedagog som 
utredare. En grupp där yrken i listan ovan är samlade för utredning rekommenderas 
(ibid), men väntetiderna är långa. Utbildningsledaren kan själv ordna en utredning av 
behovet. Personen som utreder skall finnas i ledarens kontaktlista, om inte så är fallet 
rekommenderas hjälp utifrån. Utbudet varierar från kommun till kommun (ibid), men 
vissa landsting har remisser från Dyslexiförbundet för utredning på lokala vårdcentraler. 
Vissa dyslektiker får, när inga andra alternativ finns, uppsöka privatiserade 
dyslexiutredningar och betala med egna pengar (Wallin 2011). Tilläggas bör dock att 
intyget som skrivs inför Högskoleprovet gäller i 5 år, enbart för själva provet och skrivs 
av Högskoleverkets intygsskrivare. Dock gills inte intyget som en dyslexiutredning 
(Wennerfelt 2002). 
 
1:2 Skolan som arena och arbetsplats 
Skolan är en plats där individer möts och verkar på ett naturligt sätt, vilket gör skolan 
till en viktig arena för folkhälsoarbete (Ewles & Simnett 2005). Utvecklingen av 
dyslexivänliga skolor är därför viktigt och något som bör belysas (Stampoltzis & 
Polychronopoulou 2009). Som tidigare nämnt så är avhopp, samt tankar om och försök 
till självmord vanligare hos studenter med lässvårigheter, än hos studenter med god 
läsförmåga (Daniel et al 2006). För beviljat stöd måste ett intyg på att 
funktionsnedsättningen är varaktig finnas. Intyget skall ges till samordnaren, som sedan 
skriver ett annat intyg, innehållande rekommenderat stöd i form av åtgärder 
(Stockholms universitet 2016). För skolans ekonomiska stabilitet, och för att 
studenterna inte själva ska bekosta hjälpmedel som skolan hade kunnat erbjuda, är det 
av stor vikt att högskolans resurser matchar behoven hos studenter (Kere & Finer 2008).  
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1:2:1 Lärarens roll 
Det är av stor vikt att läraren har mer än överseende och har ett positivt förhållningssätt 
till studentens situation (Wallin 2008). Känslan av att kunna misslyckas stör 
inhämtandet av kunskap, därför bör läraren ständigt föra samtal med studenten, om 
fungerande metoder. Läraren kan med fördel återberätta texter som studenter uppmanats 
läsa, för att variera formen informationen kommer i. Att tillsammans diskutera 
innehållet kommer underlätta för alla studenter, inte bara studenter med dyslexi. 
Bearbetningen av information sker då på plats och studenter med dyslexi får vara aktiv 
på samma villkor (Wallin 2008).  
 
1:3 Behov och stöd 
Många med dyslexi utvecklar strategier för att gömma sin funktionsnedsättning. 
Strategierna används för att inte hamna i lägen där personen utsätts för klander eller 
kränkningar (Wallin 2008). Individer med dyslexi kan ha kvar negativa minnen från 
skolgången, men att börja studera är aldrig försent. Därför är det viktigt med rätt stöd i 
tid. Dyslexi försvinner sällan med tiden, dock är tiden relevant. Ju tidigare stöd sätts in, 
desto mindre kan hindret upplevas vara (Vårdguiden 2014). Övning i att läsa och skriva 
i ett högre tempo anses kunna minska besvären hos individer med dyslexi. En studie 
utförd på tre av Sveriges norra högskolor, undersökte hur studenter med dyslexi 
självskattade sin förmåga att studera och hantera studier (Olofsson, Taube & Ahl 2015). 
Studieresultatet visade att problematiken låg i läsförståelse på engelska, att hinna göra 
anteckningar vid föreläsningar och att stava. Lättare upplevdes att finna information på 
internet, att faktiskt finna det studenten eftersöker på internet och läsförståelsen på 
svenska (ibid). Hjälpmedel finns och måste anpassas efter individens behov. Om 
svårigheterna redan finns i familjen, är det viktigt att individen i fråga ska undersökas, 
diagnostiseras och få stöd i tid. Tidpunkten i livet då stöd sätts in påverkar individens 
livskvalitet, visar en ungersk fallstudie (Törö & Balázs 2015). 

1:3:1 Hjälpmedel 
Nedan listas några hjälpmedel som underlättar för individer med dyslexi och samtliga 
beskrivs sedan under tabellen. 

Materiellt stöd Datorstöd Stöd från annan 
student 

Saker studenten 
kan göra själv 

Skannerpenna Autokorrigering Anteckningsstöd Tankekarta  
Lättlästa texter Rättstavningsprogram 

 
Textredigeringsstöd Diktering/ljud-

inspelning 
Resursrum Ordprediktion Mentor Studieteknik 
Miniräknare Talsyntes   
Talbok Lexikon   
Ljudbok    
Läslinjal    

(Tabellen ovan visar olika typer av stöd och är en sammanställning från Wallin (2011), Stockholms 
universitet (2016), Vårdguiden (2014), Skolverket (2016), samt Hiscox, Leonavičiūtė och Humby (2014). 
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1:3:2 Materiellt stöd 
Dyslektiker kan som nämnt ha problem med sekvenser som exempelvis alfabetet, 
månaders följd och multiplikationstabellen (Wallin 2011). Därför kan miniräknare 
räknas som ett nödvändigt hjälpmedel. Läslinjal är användbart hos studenter som 
upplever problem med att följa texten (Vårdguiden 2014). Tankekartor, även kallade 
mindmaps, tangentbord som talar och översättningspennor är ett fåtal av alla hjälpmedel 
som Skolverket (2016) nämner. Kurslitteratur i form av ljudböcker finns inlästa, 
alternativt läses in under en tvåmånadersperiod från beställning. Materialet kan sedan 
läggas in på studentens dator, surfplatta eller mobiltelefon (Wallin 2011). Talboken är 
till för personer med läsnedsättning, till skillnad mot för en ljudbok, då ljudboken kan 
läsas upp på annat sätt än en konversation hade låtit. Innehållet i talboken är alltså inläst 
material, som underlättar att lyssna och läsa samtidigt. Andra kan hjälpas av lättlästa 
texter, som är anpassade med lättare ord för läsaren att förstå och har kortare stycken 
(Wallin 2011). Ett annat hjälpmedel är en så kallad skannerpenna, som har ordlistor och 
talsyntes inbyggt. Pennan förklarar eller översätter när personen läser texter (ibid). 
Resursrum innebär ett eller flera rum som högskolan tillhandahåller, som är till för 
studenter med varaktig funktionsnedsättning. Rummet är vanligtvis utrustat med 
anpassningsbar inredning, samt datorer som innehåller talsyntes och program för 
rättstavning (Stockholms universitet 2016). Istället för långa textstycken, kan 
undervisning göras med exempelvis filmsnuttar eller bilder. När studenten vill ha en 
tydlig bild över vad som ska göras eller över vad som hänger ihop med vad, så passar 
mindmaps (Wallin 2011). Ett annat sätta att lösa det på, menar Wallin (2011), är färdigt 
material om innehållet, som delas ut i samband med föreläsningen. Fördelen med 
webbaserat innehåll och anteckningar, som studenten kan ha tillgång till, är främst att 
studenten kan använda talsyntesen till materialet (ibid). 

1:3:3 Datorstöd 
Applikationer i mobiltelefonen kan laddas ner, kalender, kamera och igenkänning av 
intalade ord kan underlätta mycket för studenter med exempelvis dyslexi. Med 
mobiltelefonen kan studenten spela in ljudet på föreläsningarna och lyssna igen, 
förutsatt att materialet inte sprids vidare (Örebro universitet 2016). Utöver vanliga 
skrivprogram på datorn, finns rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight 
(Wallin 2011). Programmen är speciellt användbara för dyslektiker, kostnadsfria och 
nerladdningsbara. Det finns även program för datorn som känner igen början av ordet 
som skrivs och programmet ger då förslag på ord som personen möjligtvis menar. 
Funktionen kallas ordprediktion (ibid). Ett annat databaserat hjälpmedel är en 
programvara som testats i en kvantitativ studie bland studenter med och utan dyslexi, på 
Cardiff-Universitetet i Wales. En programvara som Hiscox, Leonavičiūtė och Humby 
(2014) menar ska främja tilltron på sig själv hos dyslektiker, att individen känner att 
uppgiften går att genomföra och underlättar ett akademiskt skrivet arbete. Även 
självkänslan hos individer med dyslexi förbättras, menar Hiscox et. al (2014), genom att 
individen upplever sig ha klarat av uppgiften. Hjälpen är på lång sikt och kallas ett 
metodiskt nyttjande av auto-korrigering. Auto-korrigeringen visades förbättra sådant 
som berörs i en dyslektikers liv (ibid). Talsyntes fungerar på liknande sätt som talboken, 
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då programmet i datorn läser upp digital text (Wallin 2011). Tidningar, e-post och 
webbsidor är exempel på användningsområden för talsyntesen. Studenten kan genom 
användning av talsyntes få kontroll på språket, då programmet kan ljuda för varje 
tangent som trycks på (ibid). På internet finns oändligt med sidor som innehåller 
lexikon, synonymer och översättningar. En sida som Wallin (s. 19 2011) 
rekommenderar är ”SAOL Plus – Svenska Akademins Ordlista, datorversionen – och 
Gustavas ordböcker”. Rekommendationen grundar sig i att sökning går att genomföra 
trots att ordet kan vara felstavat (ibid).  

1:3:4 Stöd från annan student 
Mentorer är till för studenter med psykisk- och/ eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. En mentor har funktionen som en form av vägledare. Personen 
som är mentor hjälper till med organisering och planering av studier, förtydligande av 
uppgifternas innebörd, samt motiverar studenten till att träna upp läs- och 
skrivförmågan (Stockholms universitet 2016). Anteckningsstöd innebär att ha en 
antecknare eller en kurskamrat som antecknar, under föreläsningar mot ersättning. 
Studenten skall själv befinna sig på platsen där anteckningarna tas, då stödet inte 
ersätter närvaron (ibid). Textredigeringsstöd är för studenter med dyslexi. 
Textredigeringsstöd innebär att en annan student, mot ersättning, korrigerar textens 
språkliga del tillsammans med studenten. Ett samspel mellan studenten och 
textredigeraren är viktigt. Textredigeraren måste förstå innehållet till en viss mån, då 
endast språkliga korrigeringar får utföras i samråd med studenten. Ord som studenten 
separerat på, långa textstycken, spridda stycken som egentligen bör hänga ihop är några 
exempel på saker som korrigeras. Studenten och textredigeraren diskuterar 
utformningen av texten och kursmålen, för att underlätta studentens möjlighet att visa 
sin förståelse (taget ur egen erfarenhet, som textredigeringsstöd).  
 
1:3:5Anpassning vid tentamen 
Uppsala universitet (uå) är ett exempel på ett universitet som ger möjligheten att få göra 
tentamen i ett mindre rum eller i en mindre grupp. Erbjudandet är till för studenter med 
funktionsnedsättning. Tentamenstiden kan, om så behövs, förlängas för studenter med 
funktionsnedsättning, (Uppsala universitet uå). Förutom förlängd tid till tentamen 
erbjuder även exempelvis Stockholms universitet (2016) andra alternativ vid 
examination, dock framgår inget specifikt. Slutgiltiga beslutet ligger hos examinator, 
genom rekommendationen som kommit från samordnaren för studenter med 
funktionshinder, på berörd skola (Högskolan i Gävle 2016). 
 
1:4 Lagar 
1:4:1Diskrimineringslagen 
Begreppet ’indirekt diskriminering’ innebär att behandla individen orättvist beroende på 
exempelvis könsidentiteten, religionen eller en funktionsnedsättning. Högskolans 
anpassning har med diskrimineringsrisken att göra, mer specifikt menas stycket ur 1 
kap. 4 § , del tre ”en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana 
åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits” (2008:567). Dock ska hänsyn tas till 
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följande punkter i lagen som handlar om skolans förutsättningar, situationens storlek, 
kommunikationen mellan skolan och studenten samt ytterligare omständigheter som 
inte framgår (ibid). Paradoxalt menar Kere och Finer (2008) att även särskiljandet av 
individer med specialbehov, från andra individer, är illa och diskriminerande.   

1:4:2 Högskolelagen  
(1992:1434) säger i femte paragrafen att högskolorna ska ”främja en hållbar 
utveckling” och syftar på en miljö som är god och hälsosam, samt ”ekonomisk och 
social välfärd och rättvisa” 

1:4:3 Högskoleförordningen  
Kap. 1, 11 § av högskoleförordningen säger, förutom högskolans ansvar att 
tillhandahålla en förebyggande och hälsofrämjande hälsovård:”… Högskolorna ska 
även ansvara för andra uppgifter av studiesocial karaktär som stöder studenterna i 
deras studiesituation eller underlättar övergången till arbetslivet samt för att 
studenterna i övrigt har en god studiemiljö.” (1993:100). I Högskoleförordningen 
(1993:100) framgår krav på kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga, 
förhållningssätt och målen vid olika utbildningar med examen. För att studenten ska 
klara examen skall utbildningens specifika krav uppfyllas. En lista med cirka 60 olika 
examenskriterier, varav vissa har ett uttalat krav på just skriftlig förmåga: ”visa 
förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper”(Bilaga 2, Examensbenämning i 1993:100). 
Konstnärlig examen ger andra möjligheter: ”visa förmåga att muntligt och skriftligt 
eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga 
frågeställningar med olika grupper”(Bilaga 2, Examensbenämning i 1993:100). 
 
1:5 Folkhälsomål och bestämningsfaktorer 
1:5:1 Folkhälsomålen 
Ett av Sveriges nationella folkhälsomål är Delaktighet och inflytande i samhället 
(Folkhälsomyndigheten 2013). Hälsa i arbetslivet är ytterligare ett målområde som 
grundar sig i att arbetskraven måste mötas av individens arbetskapacitet. Individen 
måste få känna kontroll, vara delaktig och ha inflytande över arbetsuppgifterna och 
arbetssättet. Arbetstakten och mängden arbete är också viktigt att anpassa efter 
individen (ibid). 

1:5:2 Hälsans bestämningsfaktorer 
Hälsans bestämningsfaktorer är med andra ord faktorer som direkt och indirekt påverkar 
individens möjlighet till hälsa, från olika nivåer. Icke påverkningsbara faktorer är ålder, 
kön och arv, medan faktorer som är påverkningsbara, på ett eller annat vis är 
exempelvis miljö, sysselsättning, utbildningsnivå, ekonomi och sociala nätverk 
(Folkhälsomyndigheten 2016). Faktorer som rör dyslexi är framförallt utbildning, 
sociala nätverk och samhällsekonomiska strategier.  
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1:5:3 Arbetshälsans bestämningsfaktorer 
Ergonomiska-, psykosociala- och organisatoriska faktorer kan ses ur en dyslektikers 
perspektiv, då faktorerna påverkar hälsan. Med ergonomiska faktorer menas exempelvis 
tidskrav och språklig förståelse i information som ges (Folkhälsomyndigheten 2013). 
Psykosociala faktorer handlar om kontroll över arbetssituationen, tillgången till socialt 
stöd och kraven på prestationer. Slutligen kopplas även organisatoriska faktorer till 
arbetshälsan hos individer med dyslexi som en viktig vinkel, exempelvis fördelning av 
arbetsuppgifter, ensamarbete och möjligheten för individen att utvecklas (ibid). Om 
personer med dyslexi erbjuds en hållbar studiesituation, kan erbjudandet leda till en ny 
chans att utbilda sig till ett yrke som leder till arbete (Wallin 2011). Genom att individer 
med dyslexi får bygga på sin kunskap ges utbyte av erfarenheter, ny arbetskraft och 
ökad kompetens i landet, vilket gynnar samhället. Då måste också studierna 
tillgängliggöras efter behovet som finns (ibid). 
 
1:6 Problemformulering 
Först ska dyslexi upptäckas, och som tidigare nämnt upptäcks problemen oftast tidigt. 
Då även arvet diskuterats spela in, kan insatser tänkas borde ha satts in tidigt. Sedan ska 
utredningen ske genom rätt profession, för att få rätt stöd. Slutligen ska behovet mötas 
med rätt stöd. Med komplexiteten som råder riskerar studenter att gå en hel studietid 
utan att fått rätt stöd. Förutsättningarna för utbildningen blir då orättvist låga, till 
skillnad mot för studenter som inte har dyslexi. Högskolelagen syftar bland annat till 
just rättvisa och främjandet av utveckling, men kan studenter med dyslexi verkligen 
utvecklas rättvist, om stöden inte matchar behoven? Om behovet inte tillgodoses, tittar 
vi mer på diskrimineringslagen, dock kan högskolan komma undan med att mycket 
hänger på skolans kapacitet och studentens egen kommunikation med skolan. Trots 
förväntningar på studentens eget ansvar, har läraren en viktig roll i kommunikationen 
med studenten för att informationen som ges skall kunna omvandlas till kunskap och 
därigenom anpassa metoderna. Studenter med behov som inte tillgodoses riskerar 
ohälsa, genom exempelvis eventuell diskriminering, dålig självkänsla och hög 
stresspåfrestning. En låg utbildningsnivå leder i sin tur till socioekonomiska skillnader 
och ohälsa i befolkningen, med sämre ekonomiska förutsättningar och lägre status. I det 
stora hela riskerar 5-10 % av befolkningen att drabbas av ohälsa, om fallet är sådant att 
individer vill utöka sin kunskap på högskolenivå och resurser inte är anpassade. Idag 
saknas en startgrop för förbättringar att grundas i. Hur ser problembilden ut på 
högskolorna i landet? Uppsatsen ska bidra med en lägesstatus på en av landets 
högskolor. 
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2:0 Syfte 
Syftet med studien var dels att titta på komplexiteten kring dyslexi på högskolenivå. 
Syftet var också att diskutera hur pass studenteters behov av stöd för sin dyslexi möts av 
tänkta resurser. 
 

2:1 Frågeställningar 
• Hur ser användningen ut av stöd, som högskolan i fråga tillhandahåller studenter 

vid behov? 
• Hur anses stödet fungera? 
• Finns det stöd som upplevs vara tillräckligt eller saknas någon typ av stöd? 
• Kan eventuellt befintligt stöd förbättras? 

3:0 Metod  
3:1 Studiedesign 
För att få en överskådlig bild av läget, så valdes tvärsnittsdesign för undersökningen. En 
högskola, en urvalsgrupp och en tidpunkt. För att få med många respondenter som 
möjligt, under en begränsad tid, så passade enkätmetoden bäst (Trost 2007).   
 
3:2 Urval 
Valet av högskola var mer av ett bekvämlighetsurval, då urvalet inte skedde 
slumpmässigt (Bryman 2011). En av högskolorna i Sverige valdes ut, där stöd till 
studenter med funktionsnedsättningen dyslexi erbjöds. Urvalet var bekvämt även med 
tanke på att kontakt med samordnaren, för studenter med funktionshinder, redan fanns 
sedan tidigare. I urvalsgruppen var kriteriet; studenter med beviljat stöd, för sina läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi. Studenter som läste på högskolan vid insamlingstillfället 
eller nyligen läst på högskolan kunde delta i studien, anledningen var att fånga upp 
studenter som fortfarande hade erfarenheter av stödet, trots kortare studieuppehåll eller 
nyligen tagit examen.  
 
3:3 Datainsamling 
Insamlingsmetoden var en webbaserad enkät. Att webbaserad enkät valdes var för att 
underlätta för studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, då talsyntes eller andra 
hjälpmedel kunde användas. Enkäten utformades av författaren av uppsatsen, via en 
webbsida som hette Webbenkäter.com och bestod av två sidor. Missivbrevet (bilaga 
10:1) var på första sidan och respondenterna kunde klicka på knappen som hette nästa 
för att komma till enkätfrågorna (bilaga 10:4) på andra sidan. Tanken med utformningen 
var att respondenten skulle kunna få en överblick över enkäten. Enkäten bestod av 17 
frågor, varav 13 var obligatoriska att svara på, för att kunna fullända enkäten (bilaga 
10:4). Alla var inte obligatoriska, då 4 frågor var följdfrågor som berodde på föregående 
fråga (bilaga 10:4). Enkätens frågor var alla fasta svarsalternativ, förutom första frågan, 
som var en skala avsett för födelseår. Skillnaden är att respondenterna fick fylla i sitt 
födelseår med fyra siffror (Bryman 2011). Fyra av enkätfrågorna hade alternativet 
annan/annat, istället för att lämna plats för ett öppet svar (Bryman 2011), vilket gav 
respondenten möjligheten att uttrycka att annat, än givna svar, menades. Samordnaren 
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som hade naturlig kontakt och tillgång till studenternas skol- och privata e-postadresser 
fick enkätlänken skickad till sig via e-post av författaren av uppsatsen. Samordnaren 
skickade enkätlänken (bilaga 10:4) och missivbreven (bilaga 10:1 och 10:2) vidare till 
en lista av respondenter, som samordnaren förberett tidigare enligt urvalskriterierna, 
totalt 145 studenter. Enkäter menar Trost (2007) kan normalt ha låg svarsfrekvens, så 
enkäter skickades till alla inom kriterierna.  Enkäten skickades ut torsdagen den 14 april 
2016 och stängdes söndagen den 24 april 2016. En påminnelse skickades även som 
utlovat ut till alla e-postadresser igen via samordnaren den 21 april. I påminnelsen 
(bilaga 10:3) framgick att alla som redan svarat kunde bortse från påminnelsen och att 
deltagandet var frivilligt och påminnelsen innehöll samma länk som tidigare. Av 145 
möjliga respondenter enkäten skickades till svarade 37 studenter. Efter påminnelsen 
svarade ytterligare 12, som resulterade i en svarsfrekvens på totalt 49 respondenter. 
Externa bortfallet blev på 96 studenter, det vill säga 66 %. Insamlad data exporterades 
sedan till statistikprogrammet SPSS, vilket sparade mycket tid i jämförelse med om 
studien bestått av enkäter i pappersformat. 
 
3:4 Databearbetning 
Svaren på fråga 1, där respondenterna tillfrågades att skriva in sitt födelseår i enkäten, 
bearbetades in i en form av åldersgrupper. Anledningen till grupperingen var för att 
kunna arbeta med grupper hellre än enskilda årskullar. Totalt redovisades 22 enskilda 
födelseår, med varierande antal återkommande. I cirkeldiagrammet arbetades 7 
åldersgrupper fram, från äldst till yngst, med 5-årsintervaller i varje åldersgrupp (se 
resultat). En åldersgrupp (med lägst ålder i) fick istället ett 6-årsintervall. Utifrån 
tabellerna som SPSS gjorde, formades diagram i ordbehandlingsprogrammet Word, 
version 14. 6. 4.  
 
 
3:5 Etiska överväganden 
3:5:1 Anonymitetskravet uppfylldes då enkäterna skapades, så att inget svar kunde 
spåras tillbaka till respektive respondent (Vetenskapsrådet 2002). Information om 
anonymitet fanns även med i missivbreven (bilaga 10:1 och 10:2), samt påminnelsen 
(bilaga 10:3). Att samordnaren fick använda sitt e-postregister och ansvara för att skicka 
ut länken till enkäten, uppfyller också utlovad anonymitet. Lösenordet till webbsidan 
där enkäten skapades på sparades aldrig, för att minska risken att obehörig kunde ta sig 
in (Vetenskapsrådet 2002).  
 
3:5:2 Informationskravet uppfylldes med missivbrevet som lämnades ut (bilaga 
10:1, 10:2 & 10:3). Respondenterna blev informerade om att deltagandet var frivilligt 
och att de kunde avbrytas om så önskades (Vetenskapsrådet 2002). Med i informationen 
fanns syftet och vad frågorna handlade om. Eftersom alla studenter i urvalsgruppen var 
äldre än 15 år vid inhämtandet av data, behövdes endast samtycke från respondenten 
själv. Samtycket gavs genom att studenten genomförde enkäten, vilket framgick i 
missivbrevet (bilaga 10:1) (ibid).  
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3:5:3 Samtyckeskravet utrycker att inget beroendeförhållande får finnas mellan 
respondent och forskare, vilket också löstes genom att samordnaren var delegerad 
uppgiften (Vetenskapsrådet 2002). Relationen mellan samordnaren och studenterna var 
ett annat övervägande. Risken fanns att studenter kände sig i beroendeställning till 
samordnaren eller tvungna att svara ärligt på frågorna i enkäten, vilket kunde påverka 
deras situation till det negativa. Efter noga överväganden, togs ändå beslutet att risken 
var värd att ta. Beslutet sågs som det bästa och möjligtvis det enda sättet att nå ut till 
studenterna i urvalsgruppen (ibid). 
 
3:5:4 Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenternas uppgifter aldrig 
kom ut till obehöriga utanför studien, genom noga hantering (Vetenskapsrådet 2002). 
Samordnaren har lång arbetserfarenhet av att hantera uppgifter med konfidentialitet. I 
enkätprogrammet som användes kodades alla respondenter som siffror i ordningen som 
respondenterna svarade. Inget kan nu spåras tillbaka till ursprungliga källan genom data 
som lämnats (ibid). 
 
3:5:5 Nyttjandekravet uppfylldes genom att data samlades in i syftet att tjäna 
studiens frågeställningar (Vetenskapsrådet 2002). Data kommer inte under någon 
omständighet delas eller lånas ut i andra sammanhang, än att återge hela bilden av 
sammanhanget studien står för (ibid). 
 
3:5:6 Gällande diskrimineringslagen (2008:567) och särbehandling har noga 
överväganden gjorts gällande särskiljning av studenter på grund av dyslexin. Tidigare 
nämndes att särskiljandet är paradoxalt även det diskriminerande (Kere och Finer 2008). 
Slutsatsen i övervägandet blev dock att fullfölja undersökningen då studenter med 
beviljat stöd, bäst kan svara på hur stödet anses fungera.  
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4:0 Resultat 
Nedan presenteras diagram och tabeller utifrån studiens resultat, det vill säga hur många 
som svarade samt eventuellt internt bortfall, för varje enkätfråga.  
 
Figur 1. Åldersfördelning på respondenterna 

 
Figur 1. Cirkeldiagrammet ovan visar åldersfördelningen (i medsols riktning). 
Åldersgrupperna är 7 stycken innehållande ett åldersspann på 5 år, förutom den 
översta som innehåller ett åldersspann på 6 år. Bitarna som representerar varje 
åldersgrupp står i ordningen från yngst till äldst och börjar uppifrån. N=49, n=49.  
 
Könsfördelningen bland respondenterna visade sig vara 20 % män och 80 % kvinnor. 
Ingen hade svarat alternativet annat. N=49, n 49. Studieplatsen respondenterna uppgav i 
tredje frågan (bilaga 10:4) visade att 71,5 % studerade på campus, 22,5% studerade på 
distans, med träffar. Resterande 6 % studerade på distans utan träffar. N=49, n=49.På 
fjärde frågan svarade 88 % av respondenterna att de studerade program, medan 8 % 
studerade endast kurs. 4 % av respondenterna uppgav att de studerade både program och 
kurs. N=49, n=49. 
 
Figur 2. Tid då svårigheterna uppmärksammades 

 
Figur 2. Cirkeldiagrammet ovan visar respondenterna svar gällande nivån då 
problematiken uppmärksammades. Ingen av respondenterna svarade att dyslexin eller 
läs- och skrivsvårigheterna uppmärksammades innan eller på förskolan. N=49, n=49.  
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Figur 3. Stöd som används 

 
Figur 3. Stapeldiagrammet ovan visar stöden från högskolan, som respondenterna 
uppgett att de använder. Vertikala linjen visar på antalet respondenter som svarat på 
ett visst alternativ. Procenten som redovisas på varje alternativ är från totalen, då 
frågan gav möjlighet till flervalsalternativ. Av vad som kan utläsas ovan, är mer tid vid 
salstentamen, ljudböcker och anteckningsstöd i toppen. Stöd som inte användes lika 
mycket var talsyntes, muntlig examination och inspelade frågor, som då låg i botten. 
N=49, n=49.  
 
Figur 4. Hur stödet ansågs fungera 

 
Figur 4. Stapeldiagrammet ovan visar respondenternas svar om hur stödet från 
högskolan generellt ansågs fungera. Vertikala linjen visar antalet respondenter som 
svarat ett visst svarsalternativ. Majoriteten på 37 % svarade bra, medan 29 % svarade 
tillräckligt och 16 % svarade dåligt. I stapeldiagrammet går det även att utläsa att 10 
% svarat mycket bra och resterande 8 % svarat mycket dåligt. N=49, n=49. 
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Figur 5. Hur informerade respondenterna ansåg sig vara om stödet 

 
Figur 5. Stapeldiagrammet ovan visar respondenternas svar hur de anser sig 
informerad om stödet högskolan erbjuder studenter med läs- och skrivsvårigheter. Även 
här har 10 % av respondenterna svarat på det så kallade bästa alternativet; mycket väl 
informerad. Resterande alternativ har respondenterna svarat olikt på, mot för i figur 4. 
I figur 5 har majoriteten på 35 % ansett sig tillräckligt informerade, följt av väl 
informerade på 29 %. 22 % ansåg sig dåligt informerade och 4 % svarade på inte alls 
informerade. N=49, n=49.  
 
Figur 6. Storleken på bekostat stöd  

 
Figur 6. Cirkeldiagrammet ovan visar fördelningen av respondenternas svar på frågan 
gällande stöd som respondenterna bekostat själva. Majoriteten på 69,4 % svarade att 
de inte lagt ut egna pengar på stöd. Av respondenterna som har lagt ut egna pengar på 
stöd, så representerar svarsalternativet mindre än 1000 kronor per år, svaret som flest 
respondenter svarat. Nästa alternativ i storleksordning av både pengar och antal svar 
var alternativet mellan 2000 kronor och 3000 kronor. Kostnader på 1000 kronor till 
2000 kronor hade 6,1 % svarat och resterande 4,1 % svarade mer än 3000 kronor. 
N=49, n=49. 
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Figur 7. Stöd som betalats av studenterna 

 
Figur 7. Stapeldiagrammet ovan visar respondenternas svar gällande vad pengarna har 
lagts på. Frågan som diagrammet visar är en av de icke obligatoriska frågorna i 
enkäten (bilaga 10:4). Den vertikala linjen visar antalet av 15 respondenter som svarat 
på vardera aternativ. 60 % valde alternativet annat, medan både på program till 
datorer och appar till telefon fick 53 % av 15 svarade. 27 % svarade på alternativet 
ljudböcker. Procenten som redovisas på varje alternativ är från totala 15 respondenter, 
då frågan gav möjlighet till flervalsalternativ. 15 respondenter som i figur 6 svarade ja 
på frågan, har alla svarat på frågan som visas i stapeldiagrammet i figur 7. N=15, 
n=15. 
 
11:e frågan frågade om respondenterna använt sig av sitt sociala nätverk, gällande stöd i 
studierna (bilaga 10:4). Svarsalternativen var skapta så att respondenten även skulle 
ange vilken relation respondenten hade med personen, som stöd togs ifrån. Frågan gav 
upphov till flervalsalternativ, vilket betyder att procenten är på totalt 49 svarande, per 
alternativ. 81 % svarade att stöd tagits från partner, vän och- eller släkt. 47 % svarade 
att stöd tagits från kurskamrat och, -eller kollega. 2 % av respondenterna svarade granne 
och, -eller annan, medan resterande 8 % svarade att stöd inte tagits från respondentens 
sociala nätverk. N=49, n=49 
 
Figur 8. Typ av stöd från socialt nätverk 

 
Figur 8. Stapeldiagrammet ovan visar svar angående vad respondenternas sociala 
nätverk användes till för typ av stöd. Frågan gav upphov till flervalsalternativ, vilket 
betyder att procenten på varje svarsalternativ är av totalt 46 respondenter. Frågan var 
precis som i figur 7, icke obligatorisk att svara på, endast avsedd för alla som svarat ja 
på om stöd från sociala nätverket. Korrekturläsning och textredigeringsstöd låg i topp, 
medan uppläsning och strukturering båda fick 30 %. N=46, n=46.  
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13:e frågan handlade om intyg på dyslexi (bilaga 10:4). 94 % av respondenterna svarade 
att de har ett intyg på dyslexi och 2 % svarade att de inte hade ett intyg på dyslexi. 
Resterande 4 % svarade att de hade läs- och skrivsvårigheter, inte dyslexi. N=49, n=49. 
 
Figur 9. Utfärdare av intyg på Dyslexi 

 
Figur 9. Cirkeldiagrammet ovan visar (i medsols ordning) hur respondenterna svarade 
på frågan om vem det var som utfärdade diagnosen och, -eller intyget på dyslexi. 
Frågan gav upphov till flervalsalternativ och var som föregående diagram, en icke 
obligatorisk fråga, då alla inte hade intyg. Majoriteten på 66 % hade fått sin diagnos, 
alternativ intyg från en logoped. Nästa stora del i diagrammet representeras av 32 % 
som svarat specialpedagog. Psykolog hade 6 % svarat, 2 % svarade läkare och 2 % 
svarade sjuksköterska. Lärare, annan pedagog och annan fick alla 4 %. N=49, n=46. 
 
15:e frågan handlade om tiden sedan diagnosen eller intyget kom (bilaga 10:4). 
Respondenterna fick välja mellan två svarsalternativ, som var mindre än fem år sedan 
och mer än fem år sedan. Frågan var inte obligatorisk att svara på då ett svar förutsatte 
att en diagnos eller ett intyg fanns. 70 % av respondenterna svarade att det var mer än 
fem år sedan intyget eller diagnosen kom och resterande 30 % svarade mindre än fem år 
sedan. N=49, n=46. 16:e frågan frågade respondenterna om de saknade något i sitt stöd 
från högskolan och innehöll också två svarsalternativ, varav ett ja och ett nej (bilaga 
10:4). 60 % svarade ja och resterande 40 % svarade nej. Frågan hade ett intern bortfall, 
vilket innebär att en av 49 respondenter antingen missat eller avstått att svara på frågan.   
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Figur 10. Förbättringsönskemål i stödet från högskolan 

 
Figur 10. Stapeldiagrammet ovan visar på vad respondenterna svarade på frågan om 
något av dessa 5 alternativ ansågs kunna förbättras. Frågan gav upphov till 
flervalsalternativ. I toppen på 51 % låg svaret att programstödet på datorerna kunde 
förbättras. Pedagogiskt stöd, som textredigerare, mentorer, hjälpen i biblioteket eller 
liknande, fick 49 %. 49 % fick också alternativet information om högskolans resurser 
till studenter som ännu inte sökt stöd. 25 % av respondenterna ansåg att stödet från 
studenter i samma situation kunde förbättras. Tillgänglighet av plats för studiero, som 
resursrum, grupprum och liknande på campus, svarade 20 % kunde förbättras. 
Alternativet som fick minst respons var nej, på 10 %. N=49, n=49.  
 
4.1Kort sammanfattning av resultat, utifrån fyra huvudområden 
Stöden som användes 
Av de stöd som användes presenteras stöden i storleksordning, i förhållande till svar 
som gavs. Flest respondenter använde utökad tid vid salstentamen 74 %, ljudböcker 55 
% och anteckningsstöd 35 %. 31 % svarade att de använder mer tid vid inlämningar. 
Resursrum, inspelade föreläsningar och att få föreläsningar i förväg, användes av 16 %.  
Mentor svarade 12 %, precis som textredigeringsstöd. Alternativen mindre grupp, 
talsyntes och muntlig examen istället för skriftlig fick alla 10 %. Stödet som användes 
minst var inspelade frågor 4 %. 
 
Åsikterna om hur stödet fungerade 
37 % svarade att stödet fungerade bra, 29 % svarade tillräckligt och 16 % svarade 
dåligt. Mycket bra svarade 10 % och 8 % svarade mycket dåligt. 
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Hur informerade respondenterna upplevde sig om stödet  
35 % svarade tillräckligt, 29 % svarade sig vara väl informerade och 22 % svarade 
dåligt informerade. 10 % ansåg sig vara mycket väl informerade, medan 4 % valde 
alternativet inte informerad alls. 
 
Förbättringsmöjligheter  
60 % av respondenterna saknade något i sitt stöd från högskolan. Programstödet på 
datorerna 51 %, pedagogiskt stöd 49 % och information om högskolans stöd till 
studenter som ännu inte sökt stöd 49 % önskades förbättras. 25 % svarade att Stöd från 
studenter i samma situation är något de vill ska förbättras. 10 % fann ingen 
förbättringsmöjlighet av de givna alternativen.  
 

5:0 Diskussion 
5:1 Resultatdiskussion 
Redan vid tidig ålder menar Stromswold (1998) att dyslexi vanligtvis upptäckt. Så tidigt 
som i förskolan (Hjärnfonden uå), ändå upptäcktes inte problematiken förrän i 
grunskolan. Svaret till trots att dyslexi är ärftligt och vanligaste typen är från födseln 
(Svenska Dyslexiföreningen 2016). Frågan är då varför inte problemen upptäcks 
tidigare och resurser förbereds? En förberedelse hos individen hade kunnat underlättat 
medvetenheten av stöd på nästa nivå, som högskolan.  
 
Olofsson, Taube och Ahl (2015) visade i sin studie att hantera anteckningar från 
föreläsningar, stava och kunna läsa på engelska var bland de svåraste studenter med 
funktionsnedsättningen upplevde i studierna. Jämfört med stöden som används mest på 
högskolan, så ligger det en förklaring i det hela. Studien av Olofsson, Taube och Ahl 
(2015) visade också att uppgifter som var enklare var att söka och finna information på 
internet, vilket möjligen kan förklaras med auto-korrigeringen (Hiscox, Leonavičiūtė & 
Humby 2014), ordprediktion (Wallin 2011) eller till och med talsyntesen (ibid).  
 
Hur stödet ansågs fungera i jämförelse med respondenternas svar gällande förbättringar, 
görs tolkningen att bättre datorstöd finns att inhämta, som skolan ännu inte köpt in. 
Samma gäller pedagogiskt stöd, som mentorer, textredigerare och hjälpen i biblioteket, i 
jämförelse med svaren som gavs gällande användningen av socialt stöd. Alla 
svarsalternativ, förutom det odefinierade annat, finns ju på högskolan. Frågan som 
väcks är informationen om stödet. Eller handlar det om bristerna i stödet? Statistiken 
över användningsområden av sociala nätverket behöver inte betyda något negativt. Det 
positiva i det är ju att de hittat stöd, men stödet är något skolan ska erbjuda, 
tillhandahålla och hela tiden anpassa. Om åsikterna om hur stödet fungerar stämmer, så 
skulle resultatet vara förhållandevis bra. Det går endast att spekulera i med tanke på 
studiens begränsningar. Om nu informationen och stödet faktiskt är så bra som 10 % 
uppger, så betyder också det att vissa anpassningar faktiskt leder till att vissas behov 
möts av resurserna.   
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Intyg för högskoleprovet är giltigt fem år, men räknas inte som ett intyg i den meningen 
att det skulle vara en dyslexiutredning. Respondenternas ålder var mellan 20 och 55 år. 
Och det kan utläsas att majoriteten hade intyg på dyslexi, några saknade intyg på 
dyslexi och vissa hade inte ens dyslexi. Högskolan kan tolkas som inkluderande, när det 
gäller att anpassa stöd efter behov i den meningen, men är det ekonomiskt eller ens 
effektivt, då vi precis läst resultaten? Majoriteten hade ett intyg som var äldre än 5 år 
gammalt intyg. Vad säger det om allvaret i att ha et nytt och gällande intyg? Tyvärr är 
detta inget som kan fastställas på grund av studiens begräsningar, men det är så 
intressant och hör till komplexiteten över dyslexi. Sedan över till vem det var som 
utfärdade intyget eller diagnosen, visar på en oenighet i samhället (figur 9) och 
samstämmer med fakta att det faktiskt saknas samstämmiga riktlinjer. 
Dyslexipedagogen på Stockholms universitet menade på att psykologer och logopeder 
är de två yrkesgrupper som får utfärda dyslexiintyg från utredningar. Paradoxalt så 
menar Stockholms universitets hemsida (2016) att tydlighet gällande bedömning av 
dyslexi som diagnos, saknas i svensk lagstiftning. Komplexiteten som råder beskrivs av 
Socialstyrelsen (2016), som menar att kompetensen krävs av skolhälsovården och 
sjukvårdens hälso- och sjukvård. Detta är vid bedömning av dyslexi och att kravet på 
specialistkunskaper varierar jäms med graden av dyslexi hos individen som blir utredd. 
Dock saknas hänvisningar eller rekommendationer om vilken klassifikation av diagnos 
som gäller (ibid). 
 
Resultatet gällande information om stöd kan peka mot att studenterna behöver någon 
form av informationsflöde, för att nås av all information som de har rätt till. Delaktighet 
i samhället är ett av Sveriges folkhälsomål och är så otroligt viktigt. Studenterna måste 
få känna sig delaktiga och ska kunna påverka sin studiesituation till det bättre, självklart 
ska studenterna då veta om möjligheterna som finns. Svaret om förbättringar i 
information om stöd kan tolkas som att många studenter går utan stöd idag. Stöd som 
studenterna inte bara har rätt till, utan även stort behov av i hälsosynpunkt.  
Respondenterna som ansåg att tillgängligheten av plats för ro i studierna, som resursrum 
och grupprum, kunde förbättras skulle kunna kopplas till studiernas omfattning. Dock är 
det omöjligt att fastställa med studiens begränsning. Som textredigerare har jag många 
gånger upplevt att studenten är i behov av stöd från andra studenter i samma situation, 
vilket visade sig i resultatet. Hur skulle det vara om studenten slapp känna sig ensam? 
En sådan stor andel av respondenterna som det var, som svarade just stöd från andra 
studenter i samma situation måste ju få tala för sig själv. Kanske kan det vara en del av 
de stöd som hela 60 % ansåg sig sakna?  
 	



  
 

21 
 

5:2 Metoddiskussion 

5:2:1 Design 
Studien syftar inte till att undersöka samband mellan orsak och verkan, så designen är 
relevant (Bryman 2011).  Det räckte med ett enda tillfälle att samla in data då syftet var 
att kartlägga om resurser mötte behoven vid undersökningstillfället.  Sedan kan en 
uppföljningsstudie rekommenderas, för at se om förbättringar gjorts (ibid). 

5:2:2 Urval 
Högskolan som används som plattform för studien hade kunnat vara vilken högskola 
som helst i landet. Under framtagning av enkäten framkom det att den utvalda skolan 
arbetade med en form av helhetsbedömning av individen i behov av stöd. Följden blev 
att studenter med dyslexi inte enbart var de som svarade på enkäten, utan även studenter 
med läs- och skrivsvårigheter. Hanterbart blev det ändå, då svarsalternativ utformades 
efter att kunna visa hur stor andel av respondenterna det var som inte hade dyslexi. 
Tillsammans med eller utöver läs- och skrivsvårigheter kan andra diagnoser och eller 
funktionsnedsättningar finnas, vilket kan påverka behovet av stöd. I urvalet fanns 
diagnoserna i åtanke, men styrde inte urvalet. Studierna kan av olika anledningar 
behöva pausas, återupptas eller avslutas, vilket förklarar att studenter med beviljat stöd 
från den utvalda högskolan som nyligen avslutat eller pausat studierna också fick ingå i 
urvalsgruppen. Stödet som utvalda den högskolan erbjuder har inte ändrats sedan 
studenterna med avslutade studier studerade. En tydlig gränsdragning hade behövts då 
det råder en ovisshet gällande hur långt tillbaka det var då respondenterna studerade vid 
högskolan. Enkäten var dock utformad och klar innan beslutet togs att inkludera 
studenter som nyligen avslutat studierna.  

5:2:3 Enkät 
Metoden har både för- och nackdelar (Trost 2007). Vid användandet av webbaserad 
enkät kan forskaren oftast inte fastställa om det är just den tänkta individen som svarar 
eller att individen gör det endast en gång (ibid). Trots nackdelarna ansågs ändå 
webbaserade enkät som bästa alternativet, då en större grupp kunde nås på samma gång, 
oavsett bostadsort. Enkät på internet var framför allt det bästa alternativet då studenter 
med läs- och skrivsvårigheter hade möjligheten att lyssna på enkätfrågorna via sin eller 
högskolans dator.  Anledningen till valet av slutna frågor var att försöka ge alla 
respondenter samma chans, oberoende funktionsnedsättningens svårighetsgrad. Visst 
hade öppna svarsalternativ säkerligen underlättat för respondenterna att direkt få fylla i 
tankar och berättelser som svar, men då hade istället öppna svarsalternativ möjligen 
setts som hinder, för en del av respondenterna. Istället valdes att ge möjligheten till 
respondenterna att höra av sig till författaren av uppsatsen med tankar, frågor och viljan 
att berätta mer. Andra fördelar med slutna frågor var att bearbetningen och analysen 
underlättades med redan kodade alternativ (Bryman 2011). Svarsalternativen för socialt 
nätverk var indelat i typer av relationer. Kort beskrivet skulle det kunna jämföras med 
hur nära relationerna var. Vi människor kanske vågar begära mer och mindre beroende 
på relationen vi har med individen nära oss. Fyra av enkätfrågorna har alternativet 
annan/annat, istället för att lämna plats för ett öppet svar (Bryman 2011), vilket gav 
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respondenten möjligheten att välja givna alternativ. Enkäter har ofta låg svarsfrekvens 
(Trost 2007), då de både lätt kan bortses ifrån och hamna i skräpposten (Bryman 2011). 
Dessutom måste även respondenterna vara uppkopplade till internet för att svara på 
enkäten.  
 
Problem dök dock upp, gällande formuleringen av enkätfrågorna var ett antal (bilaga 
10:4). Åldersgrupperna som skapades var inte exakt lika stora, vilket de skulle ha varit. 
Den yngsta åldersgruppen innehöll 6 födelseår, medan de andra innehöll 5. Typer av 
stöd som användes var intressant, men även där finns det brister. Det är en betydande 
skillnad mellan ljudböcker och talböcker, vilket går att utläsa i bakgrunden, enkäten 
formulerades dock innan bakgrunden färdigställdes. Hur stödet ansågs fungera var 
väldigt generellt. Lika var det med typen hjälp respondenterna tagit från sociala 
nätverket, där alternativet annat skulle ha getts med ett öppet svar. Om frågan om ålder 
på intyget ens skulle varit med, så skulle en följdfråga med vilken typ av utredning som 
gjordes då intyget kom passa. Frågan om något i stödet saknades skulle haft en 
följdfråga om vad exakt. Samma med frågan om vad pengarna gått till, skulle givetvis 
specificerats mer istället för att låta hela 60 % svara annat, utan att återge vad just annat 
kunde vara. I efterhand blev det tydligt att öppna frågor skulle ha behövdas här, så 
respondenterna fick berätta vad de specifikt anser kunde förbättras. Under insamlingens 
gång hade kompletterande intervjuer behövt gjorts, för att få något hum om vad annat 
hade varit.  

5:2:4 Insamling av data 
Bortfallet var 66 %, vilket är högt, men undersökningen nådde målet att ha fler än 40 
respondenter (N=49). Bortfallet hade möjligen kunnat minskas av en snävare 
urvalsgrupp: studerande med dyslexi istället för studerande/ nyligen studerande med 
läs- och skrivsvårigheter. Det är möjligen så att före detta studenter slutar läsa e-posten 
de fått via högskolan eller prioriterar annat efter avslutade studier. Resultatet hade 
kanske blivit annorlunda. Komplexiteten kring själva avvägningen är just det som hela 
tiden finns med.  För att minska bortfallet ytterligare hade tänkta respondenter kunnat 
engageras mera, genom exempelvis föreläsning på biblioteket, där studenterna fick fylla 
i enkäten på plats. Att sätta ihop alla på det sättet var dock inget alternativ, då det 
inskränker på individens integritet och anonymitet. Enkätfrågorna var heller inte 
validerade att mäta det som skulle mätas, så möjligen var bristerna i enkäten något som 
talade för att inte genomföra studien.  
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6.0 Validitet, replikerbarhet och generaliserbarhet  
Enkätfrågorna var skapta av forskaren själv för att skräddarsys i den mån, så att studien 
kunde undersöka det som avsetts. Därför var frågorna tidigare inte validerade. Studiens 
innehåll menade att återge definitionen av begreppen som är aktuella för studien, som 
behov och resurser (Bryman 2011). Validiteten i begreppen som använts i enkäten har 
säkerställts genom att diskutera med handledare, examinatorer, kurskamrater och 
studenter med dyslexi. Dock kan en tvärsnittsstudie som denna inte ge den interna 
validiteten som krävs för att peka på något kausalt samband (ibid). Externa validiteten 
är heller inte så hög då urvalet inte var slumpmässigt utfört av varken skolan eller 
respondenterna på skolan. För att föra forskning framåt är det av stor vikt att kunna 
genomföra en studie igen, utifrån förutsättningarna som finns i metoden (Bryman 2011). 
Genom att tydligt beskriva tillvägagångssättet och bifoga bilagor, kan replikationen 
underlättas (ibid). Metoddiskussionen i senare kapitel är också underlättande i sådant 
fall, då lärdomar om studiens tillvägagångssätt uppkommit och kan föras vidare. 
Studiens generaliserbarhet begränsas till liknande urvalsgrupper med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Studenter som läser/nyligen har läst och alla beviljat stöd. 

 
7:0 Slutsats 
Slutsatsen av studien är att studenterna i behov av stöd måste få mer delaktighet i 
hanteringen av beslut om stöd. Det vill säga att det uppkom en idé från författaren av 
uppsatsen, att en form av förening där studenter med exempelvis läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi kan samlas, måste upprättas. I gruppen kan studenterna 
tillsammans arbeta fram hållbara lösningar som kan diskuteras med examinatorer och 
samordnare för stöd. Allt för att slippa vara ensam i kampen som så många kämpar i 
varje dag. Bättre lyhördhet behövs gällande det respondenterna saknar i sitt stöd och 
anpassning behöver ske därefter. En informationskanal bör byggas upp, så att alla 
studenter som ännu inte sökt stöd, får möjligheten till detta. Tidigare nämndes att 
hänvisningar eller fasta rekommendationer om vilken klassifikation av diagnos, med 
tillhörande kriterier, som ska användas saknas idag i samhället. Tydligare riktlinjer 
behövs därför, ur ett samhällsperspektiv, för utredningar av dyslexi.  
 

8 Fortsatt forskning 
I nästkommande studier rekommenderas starkt att titta närmare på att kunna sätta in 
resurser mycket tidigare. Det kräver i sin tur att problematiken upptäcks tidigare än vad 
som framkom i uppsatsen. Intressant vore om det gick att specificera varje stöd 
studenten uppgett används och sedan utvärdera det. Ännu mer intressant vore om 
studier kunde göras där utgångspunkten är studentens behov och därifrån skapa 
resurser. I annat fall skulle det vara nyttigt att göra om studien i uppsatsen, men att lära 
av misstagen och då kunna överbygga studiens svagheter och brister.  
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10:0 Bilagor 
Observera att vissa delar är utbytta mot bokstaven x av anonymitetsskäl. Först visas 
missivbrevet av författaren av uppsatsen, som var enkätens förstasida. Sedan det som 
samordnaren skickade, följt av påminnelsen.  
 
10:1 Missivbrev 
Hej mitt namn är Ros-Marie Johansson! Just nu skriver jag mitt examensarbete inom 
folkhälsovetenskap. Jag är intresserad av att veta  
-hur det är att studera på högskolenivå med läs- och skrivsvårigheter 
-vilka stöd som används av dig på högskolan 
-se hur stödet du får från högskola fungerar 
 
Mitt syfte: 
"Syftet med studien är att kartlägga användningen av resurser avsedda för att underlätta 
akademiska studier hos studenter med läs- och skrivsvårigheter, på en av Sveriges högskolor, 
samt diskutera om behovet hos studenter med läs- och skrivsvårigheter möts av tänkta resurser." 
 
Enkäten är uppbyggd i fyra delar: 
-Basfrågor (totalt 5 frågor) 
-Stödet (totalt 7 frågor) 
-Om dyslexi (totalt 3 frågor) 
-Förbättringar av stöd (totalt 2 frågor) 
Alla dela ligger på samma sida (nästa sida) för din översikt. 
 
Totalt i min enkät finns 17 frågor och 13 av dessa är obligatoriska. Det betyder att beroende på 
hur du svarar kan det komma en följdfråga som kan vara intressant för mig om du har fyllt i. Du 
får när du vill av valfri anledning avsluta din medverkan. Dina svar du lämnar till mig via 
enkäten kommer inte användas till något annat än till min studie och kommer heller inte att 
spåras tillbaka till dig. Högskolans namn kommer heller inte nämnas i studien dels av 
anonymitetsskäl och att det är i huvudsak utbildningsnivån som står i fokus. 
 
Genom att delta i studien ger du ditt samtycke till att jag får använda dina svar till min studie 
och arbeta med dessa i statistikprogrammet SPSS. Jag personligen har inte och kommer inte ha 
tillgång till din e-postadress. Det är jag som har skapat enkäten och skrivit detta brev, men jag 
lämnar över länken och brevet till samordnaren för studenter med funktionshinder, som i sin tur 
sänder detta till dig. En påminnelse kommer att skickas ut för att jag ska få så många svar som 
är möjligt och för att du ska känna att du har tid att svara. Enkäten kommer att skickas ut första 
gången nu vecka 15. En påminnelse kommer att skickas ut vecka 16. Du som kan och vill svara 
får gärna göra det snarast möjligt. Jag behöver ha svar senast söndag den 24/4. Om du redan 
svarat på enkäten när påminnelsen kommer kan bortse från den. 
 
Stort tack på förhand från mig! Om du vill tillägga något, fråga något eller dela med dig av 
något annat så finns jag att nå på 
Tel: xxx xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxx 
Med vänliga hälsningar  
Ros-Marie Johansson 
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10:2 Brev från samordnare 
Hej! 
  
Detta brev vänder sig till dig som läser eller nyligen har läst på xxxxxx och har 
dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. 
 
Ros-Marie Johansson är en student som läser xxxxxprogrammet på xxxx, hon har under 
sin studietid arbetat som mentor och textredigeringsstöd (vid uppsatser) och varit ett 
viktigt stöd för studenter med funktionsnedsättning under sin studietid. Nu är det dags 
för henne att skriva c-uppsats och hon har då valt att skriva om just dyslexi/läs- och 
skrivsvårigheter och högskolestudier. 
 
Jag skickar här ut hennes intervjufrågor som kommer att vara underlag till uppsatsen, du 
som svarar kommer att vara helt anonym och din e-post finns bara registrerad hos mig. 
 
Om du har möjlighet att ta dig tid några få minuter så vänligen gå in på länken nedan 
och svara på frågorna 
https://www.webbenkater.com/xxxxxx 
 
Jag ser fram emot att få ta del av uppsatsen, den kan även bli ett stöd för oss på xxxxxx 
att visa hur vi på ett bättre sätt kan stötta studenter med ovanstående funktionshinder. 
 
Vänliga hälsningar 
Xxxxxx xxxxxx 
Samordnare för studenter med funktionsnedsättning 
xxx-xx xx xx  
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10:3 Påminnelse 
 
Torsdagen den 14 april fick du ett epostmeddelande gällande en studie om läs- och 
skrivsvårigheter/ dyslexi på högskolenivå.  
 
Om du är en av alla som redan har svarat, kan du bortse från påminnelsen. Ett stort tack 
till dig. 
 
Om du inte har svarat ännu men känner dig nyfiken på innehållet och skulle vilja bidra 
med dina svar, så kommer en kort beskrivning och länken nedan. 
 
Syftet med studien är att ta reda på vilka stöd som används av studenter på högskolan 
med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. Svaren ska sedan användas för att diskutera stöd 
och resurser på högskolenivå. Du som svarar och högskolan är anonym och dina svar 
kommer inte kunna spåras tillbaka till dig.  Enkäten består av 17 frågor varav 13 är 
nödvändiga att svara på för att fullborda enkäten. Givetvis är enkäten valfri att delta i.  
 
https://www.webbenkater.com/xxxxxxxx 
Länken stängs nu på söndag, den 24 april. 
 
Stort tack för din medverkan!  
 
Kom ihåg att du kan höra av dig med frågor eller annat på 
Tel: xxx-xxx xx xx 
Eller e-post: xxxxxxx 
Ansvarig för enkät: Ros-Marie Johansson 
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10:4 Enkätfrågor 
Allt är detsamma som i enkäten från webben, enda skillnaden är viss utformning för att 
enkäten skulle få plats i dokumentet.  
 
Födelseår * 
(Exempel 1989) 
År________ 
 
Kön * 
 Man 
 Kvinna 
 Annat 
 
Läser du på campus eller distans? * 
 Campus 
 Distans med träffar 
 Distans utan träffar 
 
Läser du kurs eller program? * 
 Program 
 Endast kurs 
 Program och kurs 
 
Ungefär när uppmärksammades dina läs- och skrivsvårigheter? * 
 Innan förskolan 
 Förskolan 
 Grundskolan 
 Gymnasiet 
 Högskolan 
 
Vilket eller vilka typer av stöd från högskolan använder du? * 
Flervalsalternativ 
 Mentor 

 Talsyntes 

 Resursrum 

 Ljudböcker 

 Mindre grupp 

 Inspelade frågor 

 Anteckningsstöd 

 Textredigeringsstöd 

 Inspelade föreläsningar 

 Mer tid vid inlämningar 

 Mer tid vid salstentamen 

 Föreläsningsmaterial i förväg 

 Muntlig examination istället för skriftlig 

 Möjlighet att läsa in svar istället för att skriva 
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Hur tycker du generellt att stödet från högskolan fungerar? * 
Du får svara för alla stöd du använder från listan 
Jag anser att stödet fungerar 
 Mycket bra 
 Bra 
 Tillräckligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 
Hur informerad anser du dig vara om stödet högskolan erbjuder studenter med läs- och 
skrivsvårigheter? * 
Jag anser mig vara 
 Mycket väl informerad 
 Väl informerad 
 Tillräckligt informerad 
 Dåligt informerad 
 Inte informerad alls 
 
Har du lagt ut egna pengar på stöd till dina studier på högskolan? Om ja, hur mycket 
ungefär? * 
 Ja, mindre än 1000kr per år 
 Ja, mellan 1000kr och 2000kr per år 
 ja, mellan 2000kr och 3000kr per år 
 Ja, mer än 3000kr per år 
 Nej jag har inte lagt ut egna pengar 
 
Om ja på föregående fråga, till vad har pengarna använts? 
Om du svarade nej på föregående fråga är det okej att hoppa över denna. Flervalsalternativ 
 Dataprogram 
 Ljudböcker 
 Appar (Applikationer) 
 Annat 
 
Har du tagit hjälp från ditt sociala nätverk som stöd i dina studier? Om ja, vem? * 
 Ja, av partner/vän/släkt 
 Ja, av kollega/kurskamrat 
 Ja, av granne/annan 
 Nej 
 
Om ja på föregående fråga, vad fick du hjälp med i studierna på högskolan? 
Flervalsalternativ Om du svarade nej på föregående fråga är det okej att hoppa över denna. 
 Korrekturläsningsstöd 
 Textredigeringsstöd 
 Anteckningsstöd 
 Uppläsning 
 Strukturering 
 Annat 
Har du intyg på din dyslexi? * 
Om du inte har dyslexi, kryssa i de alternativet 
 Ja, jag har intyg på min dyslexi 
 Jag har inget intyg på dyslexi 
 Jag har läs- och skrivsvårigheter, men inte dyslexi 
 
Om du svarade ja på förra frågan, vem fick du ditt intyg eller diagnos av? 
Om du inte har dyslexi eller svarade nej på förra frågan kan du hoppa över den 
här. Flervalsalternativ 
 Logoped 
 Psykolog 
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 Läkare 
 Sjuksköterska 
 Specialpedagog 
 Lärare 
 Annan pedagog 
 Annan 
 
Om du har ett intyg eller en diagnos på dyslexi, när fick du den? 
Om du inte har dyslexi eller svarade nej på intyg och diagnos, kan du hoppa över den här. 
 Mindre än fem år sedan 
 Mer än fem år sedan 
 
Upplever du att du saknar något i ditt stöd från högskolan? * 
Det kan gälla redan nämnda stöd eller andra du kan komma att tänka på. 
 ja 
 nej 
 
 
Anser du att något av följande alternativ skulle kunna förbättras? * 
 Programstöd (på datorer) 
 Pedagogiskt stöd (typ textredigerare, mentorer, hjälpen i biblioteket eller liknande) 
 Tillgänglighet av plats för studiero (typ resursrum, grupprum och liknande på campus) 
 Stöd från studenter i samma situation 
 Information om högskolans resurser till studenter som ännu inte sökt stöd 

 Nej 

 
 


