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Sammanfattning
En betydande andel, 42 procent, av en årskull elever som lämnar svensk gymnasieskola idag fortsätter sina
studier vid universitet och högskolor inom tre år efter grundläggande examen (scb.se, 2008:079). Största delen av
den kunskap som studenterna förväntas tillägna sig vid akademiska studier förmedlas via skriftspråket och de
högt ställda kraven på skriftspråklig kompetens kan bli problematiska för studenter med läs- och
skrivsvårigheter.
I denna studie var det övergripande syftet att studera studiemöjligheter och studiehinder för studenter med
funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inom högre utbildning. Hur ser studietakten ut för
denna studerandegrupp och vilka studieresultat redovisas? Vidare söktes genom studien kunskap om
studiesituationen och studievardagen för studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Studiens
datainsamling genomfördes under år 2010 och data hämtades dels från dokumentstudier och dels från
samtalsliknande telefonintervjuer.
Resultaten visar att studietakten för de allra flesta studenter med skriftspråkliga svårigheter är lägre än den
förväntade (30 hp/termin). Det framgår vidare att det är ett litet antal studenter som uppvisar en extremt låg
studietakt och deras begränsade studieresultat visar sig tidigt under studietiden.
Trots att alla studenter som medverkade i intervjustudien hade upplevt svårigheter med skriftspråkligt
lärande under tidigare skolgång hade endast två av dem fått formell bekräftelse på svårigheterna innan de
akademiska studierna påbörjades. Tillgång till olika former av kompensatoriskt stöd var betydelsefullt men för
att kunna använda stödet som kompensatoriska redskap ställdes krav på både tid och övning. Detta innebar en
parallell lärprocess för att lära sig lära.
Ett tydligt mönster i de upplevelser och erfarenheter som studenterna förmedlade innebar beskrivningar av
en pendling mellan känslor som kan beskrivas som motsatser till varandra. Det är uttalanden och berättelser
som visar på ett ambivalent förhållningssätt till studievardagen och de studiekrav som de ställs inför. Det var
pendling mellan upplevelser av självständighet och beroende, uthållighet/målinriktning och tvivel samt
ställningstaganden att vara öppen eller sluten när det gäller de skriftspråkliga svårigheterna. Pendlingen
mellan dessa känsloyttringar finns säkert hos många studerande men här grundar sig pendlingen och det
ambivalenta förhållningssättet på svårigheterna att möta och övervinna de höga skriftspråkliga kraven i de
akademiska studierna.
Nyckelord
Akademiska studier, läs- och skrivsvårigheter, studietakt, studieresultat, studiesituation, studievardag
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Förord
Forskningsprojektet som redovisas i denna rapport har varit möjligt att
genomföra med hjälp av forskningsanslag från Svenska Dyslexistiftelsen
och jag vill här rikta ett varmt tack till stiftelsen för detta stöd.
Jag vill också rikta ett stort och varmt tack till alla studenter som
medverkat och tagit av sin dyrbara studietid för att samtala med mig om
sina erfarenheter och upplevelser av akademiska studier. En annan grupp
som också har bidragit med ovärderligt underlag till studien är
koordinatorer/handläggare och dyslexipedagoger vid ett antal svenska
universitet och högskolor. Stort tack för era insatser.
De lärare och forskare som ingår i den forskningsmiljö på Linköpings
universitet och som jag har förmånen att få arbeta tillsammans med, har
tagit av sin tid och engagerat sig i mitt arbete. Tack för läsning,
diskussioner och konstruktiva förslag på utveckling av både innehållet och
texten i rapporten!
Min förhoppning är att denna studie kan bidra till kreativa och
konstruktiva samtal för att skapa lika möjligheter för alla studenter i högre
utbildning och jag ser fram emot att få presentera och diskutera studiens
resultat i olika grupper och sammanhang.
Linköping i mars 2011
Anna-Lena Eriksson Gustavsson
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Inledning
För studerande vid universitet och högskolor fanns från 2002 fram till och
med december 2008 en lag om likabehandling (Lag om likabehandling av
studenter i högskolan, 2001:1286). Likabehandlingslagen tillkom för att
skapa lika möjligheter för alla studenter och motverka kränkningar och
trakasserier. Lagen utgick från samma diskrimineringsgrunder som
angavs i andra diskrimineringslagar, dvs kön, funktionsnedsättning,
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning samt sexuell läggning. Från
och med januari 2009 upphörde de tidigare lagarna, som var sju till
antalet, och ersattes med en sammanhållen diskrimineringslag
(Diskrimineringslag, 2008:567). Lagen om likabehandling av studenter i
högskolan har alltså upphört och ingår i den nya sammanhållna
diskrimineringslagen. De diskrimineringsgrunder som tillkommit i den
nya lagen är ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. I lagen
anges att varje universitet och högskola har ett ansvar att arbeta för alla
studenters lika möjligheter och att aktivt förebygga och motverka
diskriminering. Vid Sveriges universitet och högskolor pågår i linje med
aktuell lagstiftning ett arbete vars syfte är att anpassa undervisningen och
tillgängliggöra högskolan för studenter med funktionsnedsättningar. Det
mål som satts upp för arbetet är att öka medvetenheten om hur man kan
arbeta för att göra högskolan tillgänglig för alla.
En betydande andel, 42 procent, av en årskull elever som lämnar svensk
gymnasieskola idag fortsätter sina studier vid universitet och högskolor
inom tre år efter grundläggande examen (scb.se, 2008:079) och största
delen av den kunskap som studenterna förväntas tillägna sig vid
akademiska studier förmedlas via skriftspråket. Stora textmängder ska
läsas under begränsad tid och en omfattande produktion av texter är
vanlig i samband med redovisningar och examinationer. De högt ställda
kraven på skriftspråklig kompetens kan självklart bli problematiska för
studenter med läs- och skrivsvårigheter. En del av dessa studenter har
känt till sina problem sedan lång tid tillbaka medan andra upptäcker att de
får problem när de skriftspråkliga kraven ligger på en nivå som de tidigare
inte mött i studiesammanhang. Enligt Regeringens proposition
2004/05:162 beviljades år 2004 drygt 3 400 studenter kompensatoriskt stöd
i universitetsstudierna och 60 procent av denna grupp var studenter med
läs- och skrivsvårigheter. Studentbyrån vid Stockholms universitet
ansvarar för nationell statistik vad gäller antalet studenter med
funktionsnedsättningar inom den högre utbildningen och redovisade på
hemsidan, studeramedfunktionshinder.nu (2008), att under år 2007 hade nästan 4 300 studenter erhållit kompensatoriskt stöd vid universitetsstudier,
9

vilket innebär en kraftig ökning under tre års tid. Ökningen har fortsatt
och år 2009 hade ca 6000 studenter beviljats olika former av stöd
(Studentbyrån, Stockholms universitet, 2010). Drygt 3 600 (60%) av dessa
var studenter med skriftspråkliga svårigheter. Antalet studenter med
skriftspråkliga svårigheter har således ökat men andelen av det totala
antalet studenter med funktionsnedsättningar är densamma. 63% av de
studenter som beviljats stöd på grund av skriftspråkliga svårigheter år
2009 var kvinnor.
Vid två tillfällen har studenter som fått beslut om kompensatoriskt stöd
för skriftspråkliga svårigheter följts upp på ett mera fördjupat sätt vid
Linköpings universitet (Eriksson Gustavsson & Gustavsson, 2006; Eriksson
Gustavsson, 2007). Resultaten av dessa båda studier visar dels vilken typ
av stödåtgärder som varit mest efterfrågade av studenterna och dels
studenternas studieresultat och studietakt. Trots kompensatoriskt stöd var
det en stor andel studenter som inte avslutade sina studier (drygt 30%) och
de som fullföljde studierna och tog ut en examen (drygt 30%) redovisade
alla en längre studietid än den förväntade (30 hp/termin). Det finns
förutom ovan redovisad nationell statistik från Studentbyrån vid
Stockholms universitet ingen systematisk, jämförande och fördjupad
nationell uppföljning av studenter med skriftspråkliga svårigheter och mot
bakgrund av Linköpingsresultaten från 2006 och 2007 syns det angeläget
att fokusera denna studerandegrupp för att i en utvidgad studie utforska
studieresultat och studiemöjligheter i akademiska studier.
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Vuxna med skriftspråkliga
svårigheter
Forskning om läs- och skrivsvårigheter efter skoltiden och i vuxen ålder är
inte så omfattande och har först under senare år lyfts fram som ett viktigt
forskningsområde. Detta förhållande har troligen sin grund i att de flesta
tidigare forskningsinsatserna med fokus på skriftspråklig utveckling riktas
mot att förstå den skriftspråkliga lärandeprocessen, som ju till allra största
delen sker under barn- och ungdomstiden genom undervisning i en
formell skolkontext.

Självrapporterade skriftspråkliga svårigheter
Singleton (1999) har i ett projekt som genomförts på 234 institutioner som
erbjuder högre utbildning i Storbritannien studerat studenter som uppgett
att de har läs- och skrivsvårigheter. Han fann vid kartläggning av den
skriftspråkliga förmågan att de självrapporterade svårigheterna verkligen
var manifesta svårigheter. I en senare studie av Eriksson Gustavsson
(2002) med fokus på hur vuxna med självrapporterade skriftspråkliga
svårigheter möter arbetslivets läs- och skrivkrav, bekräftades återigen
tidigare konstateranden att vuxna individer som uppger att de har
skriftspråkliga svårigheter verkligen har problem med läsning och
skrivning. Deltagarna kartlades med bland annat IALS-undersökningens
läs- och skrivtest och de konstaterade förmågenivåerna låg långt under de
nivåer som motsvarar de skriftspråkliga kraven i svenska för år 9 i svensk
grundskola.
Huruvida läs- och skrivsvårigheter under skoltiden kvarstår upp i vuxen
ålder och också upplevs som skriftspråkliga svårigheter i vuxenlivet har
studerats av bland andra Scarborough (1984). Undersökningsgruppen
omfattade 156 vuxna individer varav 40 rapporterade att de under
skoltiden hade haft svårigheter med läsning och skrivning. Resultaten av
enkäter, läsförmågemätningar och mätning av den kognitiva förmågan
visade att vuxna som upplevt svårigheter som barn hade kvarstående
problem med läsning och skrivning. Skaalvik (1999) har på liknande sätt
studerat vuxna med självrapporterade läs- och skrivsvårigheter och
genom intervjuer om svårigheter under skolgången samt mätningar av
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den nuvarande läs- och skrivförmågan funnit att svårigheterna fanns kvar
hos de vuxna deltagarna i undersökningsgruppen.
En slutsats från studier av vuxna med självrapporterade svårigheter under
skoltiden är således att lässvårigheterna vanligen kvarstår upp i vuxen
ålder. De som lyckas allra bäst med att hantera sina svårigheter är mycket
målinriktade och har ett gott självförtroende. De har också accepterat sina
svårigheter och utvecklat strategier för att bemästra dessa (Fowler &
Scarborough, 1999; Eriksson Gustavsson, 2002).

Hinder i mötet med skriftspråkliga
utmaningar och krav
Den tid som kan avsättas för läsning och skrivning är en viktig och kritisk
faktor för möjligheten att hantera de läs- och skrivkrav som individen
ställs inför. Skaalvik (1999) nämner att vuxna undersökningsdeltagare med
läs- och skrivproblem poängterade vikten av att ha gott om tid för att
bearbeta läs- och skrivuppgifter. Fowler och Scarborough (1999)
redovisade i sin studie att problem med läshastighet var en av de
svårigheter som kvarstod upp i vuxen ålder. I en studie med studenter vid
University of California visade Runyan (1991) på betydelsen av tid för att
på ett tillfredsställande sätt lösa ett antal läsförståelseuppgifter. De
studenter som hade svårigheter redovisade ett betydligt bättre resultat på
läsförståelseuppgifterna om tiden för bearbetning inte var begränsad.
Resultatet låg då i nivå med resultatet för studenterna utan svårigheter.
Mosberg och Johns (1994) redovisar liknande resultat i sin studie med
studenter. Studenterna med läs- och skrivsvårigheter uppvisade samma
nivå vad beträffade läsförståelse som studenterna utan dessa svårigheter.
Däremot skilde lästiden grupperna åt i avseendet att studenterna med
svårigheter tog betydligt längre tid på sig för att lösa läsuppgifterna än
övriga gjorde. Detta resultat bekräftas också i studien av Wilson och
Lesaux (2001). Förutom de kvarstående svårigheterna med fonologisk
bearbetning hos vuxna med läs- och skrivsvårigheter fann de att tiden för
den fonologiska bearbetningen var betydligt längre än för kontrollgruppen
utan skriftspråkliga svårigheter. Läsförståelseresultaten var dock
likvärdiga för båda grupperna och låg på en medelgod nivå.
Läsförståelseuppgifterna bedömdes dock endast med utgångspunkt i
korrekt avgivna svar och inte utifrån den tid som användes för att bearbeta
uppgifterna.
De industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter som ingick i Eriksson
Gustavssons studie (2002) och som vid den skriftspråkliga kartläggningen
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uppvisade högst resultat, använde dubbelt så lång tid eller mer för läsning
och bearbetning av uppgifter i jämförelse med den beräknade
tidsåtgången. Återigen synliggörs hur läshastigheten är ett problem och
som dessutom kan bli ett hinder i mötet med de läs- och skrivkrav som en
vuxen individ dagligen ställs inför.
Individer som under sin skolgång och också senare i vuxenlivet haft
skriftspråkliga svårigheter har under lång tid och vid många tillfällen
upplevt motgångar och misslyckanden som påverkat deras självbild.
McNulty (2003) har i en studie försökt att fånga hur skriftspråkliga
svårigheter under ett livslopp påverkat individer och funnit att
individernas erfarenheter resulterat i en emotionell osäkerhet. De upplever
att de inte har fått någon förklaring på sina svårigheter, känner skuld, att
de är missförstådda och undrar vad det är för ”fel” på dem. Känslan av
osäkerhet är allt överskuggande trots att individen utåt sett tycks leva ett
gott liv som vuxen. Osäkerheten påverkar individen i avseendet att
han/hon inte vågar anta utmaningar av olika slag och inte heller vågar
känna sig säker i situationer och i uppgifter där läs- och skrivförmågan
inte har så stor betydelse, men där individens kunskap och kompetens av
annat slag är fullt tillräcklig.
Många vuxna som under skoltiden fått en dokumenterad bekräftelse
på sina svårigheter undviker läsning och skrivning under skoltiden och
väljer bort fortsatta studier trots att de har god förmåga att lyckas med
sådana.
Childhood dyslexics also have the qualities necessary to the studies at
the university level but because they are aware of their poor reading
they do not take the opportunity. (Olofsson, 2000, s. 13)

De värderar således möjligheter till fortsatta studier lågt och det resulterar
i att de väljer utbildningar och kurser i vilka läs- och skrivkraven är låga
(Olofsson, 1999; Gruber, 2003). Utbildningsvalet begränsas således på
grund av den dåliga självbilden och rädslan att misslyckas med teoretiska
studier. Den dåliga självbilden och osäkerheten begränsar inte bara när det
gäller studier och yrkesliv utan också i det privata livet. Att vara beroende
av närstående när det är dags för självdeklaration och att inte kunna läsa
sagor för och förhöra barnen på läxorna är andra situationer som på ett
påtagligt sätt påminner om de skriftspråkliga svårigheterna och ständigt
förstärker osäkerheten och undergräver tron på den egna förmågan
(Eriksson Gustavsson, 2002; McNulty, 2003).
Each attempted to integrate lifelong emotional experiences related to
living with diagnosed dyslexia. (McNulty, 2003, s. 363)
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Vuxna med skriftspråkliga svårigheter, som under skoltiden och senare i
livet lyckats utveckla väl fungerande strategier för att möta läs- och
skrivkrav, hade accepterat och bearbetat svårigheterna på ett medvetet och
konstruktivt sätt. Detta resulterade bland annat i att de var väl medvetna
om sin förmågenivå, vilka situationer och uppgifter som innebar problem
och vilka som inte gjorde det. De bedömde från situation till situation
huruvida de behövde stöd och hjälp eller om de kunde klara uppgifterna
på egen hand (Eriksson Gustavsson, 2002). De var också ofta öppnare
gentemot omgivningen och berättade om sina svårigheter. Osäkerheten
och rädslan för att bli avslöjad som en dålig läsare minskade och det gav
trygghet i de arbetsuppgifter som kunde utföras utan hjälp från
omgivningen.
McNultys (2003) studie visade att de vuxna med läs- och
skrivsvårigheter som utvecklat strategier och med ett lyckat resultat lärt
sig använda kompensatoriskt skriftspråkligt stöd vid skriftspråkliga krav,
arbetade mera utifrån sin verkliga förmåga än de som inte lyckats på
samma sätt med detta. En bättre självbild och tryggheten i att veta var man
har sina gränser samt upplevelsen av att med hjälp av kompensatoriskt
stöd lyckas att möta skriftspråkliga krav på egen hand, har således
betydelse för huruvida individen vågar använda alla sina resurser och sin
kapacitet.
I studier som redovisats ovan har resultaten visat att skriftspråkliga
svårigheter kvarstår upp i vuxen ålder. I uppföljningsstudier på vuxna
som under skoltiden kartlagts och då befunnits ha läs- och
skrivsvårigheter framkommer dessutom att det är samma typ av
svårigheter som finns kvar i vuxen ålder. Brucks (1990) uppföljningsstudie
med 20 studenter, vilka diagnostiserades som barn och då bedömdes ha
stora läs- och skrivsvårigheter, fann att studenterna hade en relativt god
läsförståelse men deras svårigheter med ordavkodningen kvarstod. Bruck
(1992) menar att problem med den fonologiska medvetenheten
karaktäriserar personer med läs- och skrivsvårigheter i alla åldrar, och att
detta är en av förklaringarna till att ordavkodningssvårigheterna ofta
kvarstår hela livet. De kvarstående svårigheterna härrör från den del av
den fonologiska medvetenheten och bearbetningen som refererar till en
metalingvistisk förmåga och som innebär kunskap om fonem och
segmentering på en fonemisk nivå (Pennington m fl, 1990; Gottardo m fl,
1997). Svårigheterna blir tydliga vid uppgifter som kräver fonemisk
medvetenhet, fonemisk snabbhet samt vid läsning av så kallade nonord
(Snowling m fl, 1997). Wilson och Lesaux (2001) talar om en låg nivå på
den fonologiska medvetenheten samt svårigheter med fonologisk
bearbetning och fonologisk omkodning, Greenberg m fl (2002) skriver om
problem med avkodning och fonologisk bearbetning och Svensson (2003)
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lyfter fram kvarstående fonologiska svårigheter vid nonordsläsning, trots
en medelgod nivå vad gäller ordigenkänning. Fonologiska svårigheter
som visar sig vid testning med hjälp av så kallade nonsensord är således
en viktig indikator på dyslexi hos både barn och vuxna (Wilson & Lesaux,
2001; Svensson & Jacobson, 2006).
Personer som under skolåren haft dokumenterade stora läs- och
skrivsvårigheter visade i uppföljningsstudier av Olofsson (1999, 2000)
dock ha utvecklat sin läsförmåga fram till vuxen ålder. De uppvisade
emellertid en låg nivå på den fonologiska medvetenheten, och svårigheter
med fonologisk bearbetning och benämning kvarstod. De hade utvecklat
en kvalitativt annorlunda läsförmåga i jämförelse med goda vuxenläsare
och hade en begränsad förmåga som möjligen orsakades av att de
fonologiska bristerna hindrade utvecklingen av en god ortografisk
läsbearbetning. Deras avläsning var snabb men resulterade i många
felläsningar. Scarborough m fl (1998) och Ransby och Swanson (2003)
lyfter på samma sätt fram betydelsen av individens ”egen” utveckling av
läsförmågan och att med hjälp av kompensatoriska strategier nå fram till
ett meningsfullt och kreativt läsande och skrivande.
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Forskning om högre utbildning
och funktionshinder
Under det senaste decenniet har, som tidigare påpekats, andelen studenter
med olika funktionsnedsättningar ökat och detta förhållande är liknande i
flera länder. Riddell, Tinklin och Wilson (2005) redovisar statistik från
England och Skottland under åren 1995 till 2000 vad gäller såväl antal
studenter med svårigheter/funktionsnedsättningar som vilken typ av
svårigheter/funktionsnedsättningar de gjort kända för utbildningsansvariga. Resultaten visar att studenter med funktionsnedsättningar
blir allt fler men också att fler olika typer av funktionsnedsättningar blir
allt vanligare.
I Riddells m fl (2005) analys framkommer att de studenter som erhåller
stöd i sina akademiska studier redan innan dessa åtgärder sätts in har en
relativt gynnsam social situation. De kommer från en god socioekonomisk
miljö (medel- och överklass) och de tillhör inte någon etnisk minoritetsgrupp. Majoriteten av studenterna som har särskilt stöd på grund
av svårigheter är män och de är något äldre än studenter utan bekräftade
och tillkännagjorda funktionsnedsättningar. De vanligaste svårigheterna
som kompenseras genom stödåtgärder är så kallade osynliga
funktionsnedsättningar som t ex dyslexi och kroniska sjukdomar (t ex
epilepsi och diabetes). Trots att studenterna genom intyg och muntlig
redogörelse för sina svårigheter har erhållit och använt olika stödinsatser
är de obenägna att öppet och i vardagen acceptera och berätta om
problemen.
Även om lagstiftning vad gäller möjligheter till stöd inom högre
utbildning finns konstaterar Riddell m fl (2005) att retoriken kring arbetet
med stöd och hjälpmedel på universitet och högskolor inte alltid speglar
den verksamhet som skulle kunna vara resultatet av styrdokumentens
föreskrifter. Det visar sig vid närmare studier att information och kunskap
om stödåtgärder är bristfällig samt att akademins lärare till och med kan
vara ovilliga att acceptera olika stödinsatser (t ex inläst litteratur, förlängd
skrivtid) och att utveckla förhållningssätt för att stödja studenters akademiska studier (Riddell m fl, 2005).
I en nyligen genomförd studie av Ahl, Taube och Olofsson (2010) görs
jämförelser mellan hur svenska och brittiska lärosäten försöker skapa
förutsättningar för högre studier för studerande med olika
17

funktionsnedsättningar. En skillnad som presenteras är att det i
Storbritannien organiserats projekt och nätverk, nationellt och lokalt, med
ett särskilt ansvar för att informera presumtiva studenter om möjligheter
att studera, men också för att väcka debatt om synen på
funktionsnedsättning och funktionshinder genom att utgå från den så
kallade sociala modellen. Denna modell innebär att problembilden flyttas
från den enskilda individen till samhället och omgivningen, som utgör det
egentliga hindret, och innebär krav på förändringar av system,
organisationer och förhållningssätt. Liknande projektinsatser har inte
funnits i Sverige men dyslexipedagoger vid universitet och högskolor har
sedan början av 2000-talet organiserat sig i ett nätverk med syfte att utbyta
erfarenheter och vidareutveckla den verksamhet som de ansvarar för.
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Universitetspedagogisk utbildning
och forskning
Riddell m fl (2005) menar enligt ovan att den akademiska pedagogiska
verksamheten med syfte att stödja studenter med funktionsnedsättningar i
studierna, skulle kunna utvecklas betydligt och en viktig del i detta arbete
har de akademiska lärarna. Det finns således anledning att fundera över
hur lärare utbildas och förbereds för att möta de utmaningar i olika
avseenden som nya studentgrupper innebär och i följande avsnitt beskrivs
kortfattat hur svenska lärosäten arbetat med högskolepedagogisk
utbildning.
De första högskolepedagogiska utbildningarna för akademins lärare har
en kort historia och grundar sig på 1955 och 1965 års
universitetsutredningar. Vid denna tid inrättades tjänster som
universitetslektor och universitetsadjunkt och en del lärosäten
organiserade särskilda enheter för universitetspedagogisk utveckling
(Bondestam, 2010). Först under 1990-talet tog emellertid kursverksamhet
och högskolepedagogisk utveckling fart och så sent som 1 juli 2003
reglerades i Högskoleförordningen kraven på högskolepedagogisk
utbildning för anställning av lektorer och adjunkter inom den högre
utbildningen (HF, 4 kap.).
Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har i sina
rekommendationer gällande innehåll i högskolepedagogiska kurser lyft
fram behovet av att fokusera demokrati, jämställdhet och likabehandling i
den högre utbildningen (SUHF, 2005). Jämställdhet och likabehandling
anges i rekommendationerna som en av flera värdegrundsfrågor men
nämns under endast ett av de sex kursmål som lyfts fram i beskrivningen
av de behörighetsgivande högskolepedagogiska kurserna. Den forskning
som behandlar studenter med funktionsnedsättningar och deras situation
är emellertid inte omfattande och inom den högskolepedagogiska
lärobokslitteraturen är frågor som rör funktionsnedsättningar inte
aktualiserade. Hedin (2006) berör dock ämnet något i sin bok Lärande på
hög nivå, då hon diskuterar heterogenitet och social integrering i studentgrupperna, bland annat med avseende på etnicitet och
funktionsnedsättningar. Hedin (2006) konstaterar att universitetet har
blivit mångkulturellt och att rekryteringen breddats. Hon tar däremot inte
upp de funktionsnedsattas möjligheter enligt lagen från 2001 om
likabehandling av studenter i högskolan. Det står heller ingenting om
studenter med funktionsnedsättningar i Högskoleverkets översikt
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Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling från 2006. Begreppet ”inclusive
education” (inkluderande pedagogik) berörs inte alls och av detta skulle
man kunna dra slutsatsen att diskussioner och forskning om inkluderade
pedagogik ännu inte fått något större utrymme inom den universitetspedagogiska forskningen. I Bondestams (2010) kartläggning och analys av
högskolepedagogisk utveckling framkommer att de högskolepedagogiska
kurserna i huvudsak fokuserar lärandets villkor i högskolan och då
undervisning om jämställdhet och likabehandlingsfrågor tas upp ansvarar
ofta externa kompetenser för dessa moment.
Två studier av studenter med läs- och skrivsvårigheter vid Linköpings
universitet har emellertid visat att lärare har en avgörande betydelse för
denna studentgrupps studiemöjligheter, motivation och studieresultat.
Lärarnas förhållningssätt är således en av flera faktorer som kan bidra till
möjligheter att bedriva högre studier för studerande med
funktionsnedsättningar (Eriksson Gustavsson & Gustavsson, 2006;
Eriksson Gustavsson, 2007).
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Syfte och frågeställningar
Föreliggande studie har som övergripande syfte att studera
studiemöjligheter och studiehinder för studenter med
funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inom högre
utbildning vid svenska lärosäten. Hur ser studietakten ut för denna
studerandegrupp och vilka studieresultat redovisas? Med studietakt avses
här antal avklarade poäng per termin och med studieresultat avses
huruvida studenten avslutat studierna med en examen eller avbrutit
dessa. Vidare söks genom studien kunskap om studiesituationen och
studievardagen för studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vilka
upplevelser och erfarenheter har de av högre studier? På vilka sätt och i
vilka former har de fått stöd i studierna? Hur har det eventuella
kompensatoriska stödet påverkat studiemöjligheterna? Hur upplever de
omgivningens agerande och bemötande i arbetet med att skapa
gynnsamma förutsättningar för högre studier?
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Genomförande
Studiens datainsamling genomfördes från februari till och med augusti
månad 2010 och data hämtades dels från dokumentstudier och dels från
samtalsliknande telefonintervjuer. I följande avsnitt redovisas
inledningsvis kriterier för urval av deltagande lärosäten och studenter.
Därefter presenteras genomförandet av studiens båda delar och de etiska
överväganden som gjorts inför genomförandet.

Urval
Kriterierna för ett möjligt deltagande gällande lärosäten, var att dessa
skulle ha (a) en tydlig och genom hemsidor synlig central organisation vad
gäller handläggning av funktionshinderfrågor och att det (b) vid
lärosätena fanns en handläggare eller dyslexipedagog med särskilt ansvar
för studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Genom dessa kriterier
bedömdes att arbetet för lika villkor vid lärosätet var känt både för
studenter och för personal. Dessutom ansågs möjligheten att komma i
kontakt med studenter med skriftspråkliga svårigheter gynnsam om en
särskilt inriktad pedagog eller handläggare fanns på lärosätet.
När 16 lärosätens hemsidor hade tagits fram delades dessa i två grupper,
en grupp med universitet och en med högskolor. Ur var och en av dessa
grupper valdes 5 lärosäten ut för att garantera geografisk spridning och
också variation vad gällde antal studerande på de olika lärosätena. En
första kontakt togs sedan per telefon med koordinator/handläggare eller
dyslexipedagoger vid de 10 lärosätena som motsvarade de ovan
uppställda kriterierna för deltagande. Vid samtalet presenterades studiens
syfte och genomförande, och om intresse fanns för deltagande sändes
skriftligt material som underlag för diskussion på lärosätet inför ett
eventuellt beslut om deltagande. Det skriftliga materialet utgjordes av
forskningsansökan till Dyslexistiftelsen och två projektrapporter om
funktionshindrade studenter från Linköpings universitet. Fyra lärosäten
valde att inte medverka i studien och motivet för detta beslut var i tre fall
tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning. Det slutliga urvalet omfattade
således 6 deltagande lärosäten, 3 universitet och 3 högskolor.
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Dokumentstudier - forskningsprojektets del 1
Forskningsprojektets inledande del fokuserade studietakt och studieresultat
för studenter med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Studenterna skulle ha erhållit beslut om kompensatoriskt stöd i sina
studier på grund av de skriftspråkliga svårigheterna. Denna del av studien
var tänkt att ge en bred och översiktlig bild av nämnda studerandegrupp
med avseende på studietid, slutförda och examinerade akademiska poäng
samt eventuellt fullföljda studier fram till en examen. Studenternas
studieinriktningar och studieval samt ålder och kön var också viktiga
aspekter i denna översiktliga bild av gruppen. Det empiriska underlaget
till studiens första del utgjordes av dokument från det nationella
dokumentationssystemet LADOK, vilket är en nationell databas som
används på landets samtliga universitet och högskolor. LADOK-systemet
används från tidpunkten för en students antagning till akademiska studier
och fram till examination eller formellt avbrutna studier. I LADOK noteras
såväl bakgrundsdata som registreringar av olika slag under studietiden.
Som exempel på bakgrundsdata kan nämnas adresser, födelsedata,
utbildningsbakgrund och betyg från tidigare studier i frivilliga skolformer,
gymnasieskola. De noteringar som görs under studietiden är till exempel
antagningsuppgifter, terminsregistreringar, omregistreringar, godkända
kurser, studieuppehåll, studieavbrott och avslutade studier. Beslut om
kompensatoriskt stöd i studierna registreras emellertid inte i LADOKsystemet och för att göra denna studie möjlig har koordinatorer och
handläggare på deltagande lärosäten varit behjälpliga med framtagning av
underlag.
Granskade och analyserade dokument var så kallade LADOK-utdrag med
utsökningsrutinen UT10. LADOK-utdragen gällde studerande som
antagits på deltagande lärosäten och förstagångsregistrerats ht 2007.
Studenterna hade antagits på såväl program som fristående kurser och de
hade fått beslut om kompensatoriskt stöd för skriftspråkliga svårigheter
någon gång från och med ht 2007 till och med ht 2009. Deras studier
följdes således med hjälp av LADOK-data under 5 terminer fram till och
med ht 2009. Dokumentgranskningen genomfördes från februari till och
med augusti månad 2010.
Studenter som antogs ht 2007 och som i samband med studiestarten fick
beslut om kompensatoriskt stöd men som därefter inte presterat några
studieresultat och inte heller senare fanns registrerade som aktiva
studenter på kurser, genom till exempel omregistreringar, har inte
inkluderats i studien. Denna grupp utgörs av sammanlagt 3 studenter.
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Samtalsliknande intervjuer forskningsprojektets del 2
Den andra delen av studien fokuserade studenters studiesituation och
studievardag med inriktning på den enskilda studentens upplevelser och
erfarenheter av de akademiska studierna. Det gällde till exempel faktorer
som hade påverkat studiemöjligheterna i såväl positivt som negativt
hänseende, strategier för att hantera både studieorganisering och själva
studierna, ”vägen fram till” erhållande av beslut om kompensatoriskt
studiestöd samt upplevelser av olika kompensatoriska stödinsatser likaväl
som omgivningens reaktioner och bemötande i situationer där detta stöd
påverkat studieorganisation och genomförande på olika sätt. Denna del av
studien genomfördes med hjälp av samtalsliknande telefonintervjuer med
studenter med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och med
beslut om kompensatoriskt stöd vid de i studien deltagande lärosätena.
Då lärosätena beslutat att delta i studien sändes den skriftliga
instruktionen avsedd för studenterna till koordinatorer/handläggare och
dyslexipedagoger vilka också fick instruktioner om hur de kunde kontakta
studenter inför en eventuell medverkan i studien. (Bilaga 1) Aktuella
studenter fick både muntlig och skriftlig information om studien av den
koordinator/handläggare eller dyslexipedagog som de sedan tidigare
hade kontakt med på respektive lärosäte. I det skriftliga
informationsmaterialet till studenten fanns också en frågeguide för att
hon/han skulle kunna vara förberedd på de frågeområden som var
aktuella att samtala om. Om studenten önskade delta kontaktade hon/han
forskaren/intervjuaren direkt på telefon eller via e-post. Vid den första
kontakten med forskaren gavs ytterligare information om studien och om
studenten ville delta föreslog hon/han en tid för telefonintervju. Forskaren
hade inte information om på vilket av de i studien deltagande lärosätena
den enskilde studenten studerade, utan noterade endast namn, telefon och
e-postadress till studenterna. Forskaren ringde därefter upp studenterna
på de avtalade tiderna och alla samtalen spelades in med hjälp av en
högtalartelefon och en diktafon. Det var totalt 10 studenter som tog
kontakt och ville medverka i studien och intervjuerna genomfördes från
forskarens tjänsterum. Skriftliga anteckningar fördes under intervjuerna
som varade mellan 30 och 82 minuter. Alla intervjuerna har transkriberats
ordagrant; talspråk har skrivits med ett formellt skriftspråkligt uttryck och
pauser och betoningar har markerats i texten. Sammanlagt omfattar
transkriptionerna 152 sidor.
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Etiska överväganden
Med utgångspunkt i forskningsetiska principer för humaniora och
samhällsvetenskap (HSFR, 2007) gjordes följande överväganden inför
genomförandet av studien:
Informerat samtycke
Såväl muntlig som skriftlig information om forskningsprojektet gavs till
varje högskola och universitet och särskilt till den avdelning/enhet på
lärosätena som ansvarade för handläggning av studiestödsärenden, till
exempel handläggare och pedagog som ansvarade för dyslexifrågor. De
studenter som deltog i telefonintervjun fick såväl muntlig som skriftlig
information om studien av handläggare eller dyslexipedagog, och om de
ville medverka i en intervju kontaktade de forskaren/intervjuaren direkt
på telefon eller e-post för vidare information. En god skriftspråklig
förmåga är en socialt önskvärd förmåga och betraktas av många som både
viktig och nödvändig i dagens samhälle och mot bakgrund av detta
förhållande kan ett deltagande kanske kännas svårt och pressande. Det var
därför av största vikt att den enskilde individen, studenten, deltog
frivilligt i forskningsprojektets intervjudel, och att han/hon också kunde
avbryta sitt deltagande utan några konsekvenser. Samtycke till deltagande
gavs således av deltagarna utan att någon påtryckning var möjlig, varken
från projektledning eller från handläggare eller dyslexipedagog.
Konfidentialitet
Allt insamlat empiriskt material från såväl dokumentgranskningen av
LADOK-utdrag som inspelningar och transkriptioner av intervjuer har
hanterats, bearbetats och rapporterats så att de medverkande
högskolornas/universitetens och den enskilde studentens identitet och
sammanhang inte går att röja. Lärosätenas koordinatorer/handläggare
eller dyslexipedagoger har informerats om bearbetning och resultat vid 3
tillfällen under projekttiden och intervjupersonerna kommer att tillsändas
den avslutande skriftliga rapporteringen via mail.
Nyttjande
På grund av det beskrivna forskningsprojektets inriktning har det varit av
största vikt att tydliggöra för deltagarna att forskningsmaterialet endast
kommer att användas för forskningsändamål. Studiens resultat gällande
information om en students skriftspråkliga svårigheter ska således inte
kunna utnyttjas av till exempel handläggare eller undervisande lärare som
studenten står i beroendeställning till.
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Metoddiskussion
I föregående textavsnitt med rubriken Genomförande presenterades
kortfattat de forskningsmetoder som använts i föreliggande studie. Syftet
med studien var dels att teckna en översiktlig bild av studiemöjligheter
och studiehinder för studenter med funktionsnedsättningen läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi och dels att fördjupa denna översiktliga bild med
hjälp av enskilda individers erfarenheter och upplevelser av den
akademiska studiesituationen och studievardagen. Aktuella
forskningsfrågor är alltid utgångspunkten för val av forskningsmetoder
(Bryman, 2006) och utifrån denna studies syfte har därför en del av det
empiriska forskningsmaterialet utgjorts av kvantitativt inriktade data,
dokumentstudien, medan den andra delen utgjordes av kvalitativa data,
intervjustudien. Kombinationen av kvantitativa och kvalitativa data har
således bidragit till möjligheten att teckna såväl en översiktlig bild som att
fördjupa densamma. Studiens kvantitativa data har bearbetats för att
kunna presenteras med enkel deskriptiv statistik beroende på det
begränsade antalet enheter och deltagare. Kvalitativa data från
intervjustudien har tolkats och analyserats med hjälp av en kvalitativ
innehållsanalys (Bryman, 2002). Den kvalitativa analysprocessen beskrivs i
avsnittet nedan under rubriken Analys av data.
Dokumentstudien genomfördes med stöd av koordinatorer/handläggare
eller dyslexipedagoger vid de medverkande lärosätena och instruktioner
för arbetet gavs såväl muntligt som skriftligt. Några informanter bad om
kompletterande och förtydligande information om utsökningsrutiner och
framtagning av dokument ur LADOK-systemet. Betydelsen av informativa
och tydliga arbetsinstruktioner kan inte nog poängteras för att urvalet i
dokumentstudien skulle kunna genomföras på liknande sätt av samtliga
medverkande koordinatorer/handläggare och dyslexipedagoger och för
att också resultaten skulle kunna presenteras på samma sätt för de
deltagande lärosätena. De olika lärosätena har skapat egna rutiner för
registreringar och uppföljningar av studenter med funktionsnedsättningar
och trots gemensamma instruktioner och förtydliganden kan sådana
lokala rutiner har påverkat utsökningen av data i LADOK. För att försöka
säkerställa att informanterna arbetat på ett så likvärdigt sätt som möjligt
har dessa inbjudits till projektmöten då textutkast och preliminära resultat
presenterats och kommenterats. Alla lärosätens representanter har
emellertid inte haft möjlighet att delta i dessa projektmöten.
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En kvalitativ intervju kännetecknas enligt Kvale (1997) av att forskaren i
ett samtal försöker att förstå världen utifrån en annan individs perspektiv.
Strävan är att nå en djupare förståelse av såväl företeelser som
upplevelser. Sammanhanget, intervjuns kontext, skapas tillsammans av
intervjuare och intervjuad och frågor och svar påverkas i sin formulering
och förståelse under samtalet (Mishler, 1986). Intervjuerna i den här
studien genomfördes med hjälp av telefon och deltagarna i samtalet
skapade därmed inte en gemensam fysisk kontext tillsammans. De delade
inte heller reaktioner och tolkningar i ett gemensamt rum. Den kontext
som skapades grundade sig helt på språkliga utsagor, rösternas uttryck
och det innehållsliga fokus som samtalet kretsade kring. Detta förhållande
skiljer sig tydligt från karaktären på den kvalitativa intervjun så som Ryen
(2004) beskriver den. Hon menar att kvalitativa intervjuer är sociala
händelser som bygger på ömsesidigt deltagande observation oberoende av
innehållsligt fokus för intervjun. För att i någon mån överbrygga distansen
mellan intervjuad och intervjuare inleddes intervjuerna med att forskaren
lyfte fram problemet med att intervjuad och intervjuare inte kunde se
varandra under samtalet. Det var också angeläget för intervjuaren att
inledningsvis betona att intervjun var ett samtal, där intervjupersonen
kunde känna sig fri att berätta om och beskriva sina erfarenheter och
upplevelser av studierna, allt eftersom hon/han kände att det var viktiga
bidrag till förståelse för den aktuella studiesituationen. Eftersom
studenterna hade fått en intervjuguide med samtalstema innan intervjun
genomfördes, fanns möjlighet för dem att förbereda sina respektive
berättelser och därmed också påbörja byggandet av det kontextuella
innehållsliga sammanhang som ändå var möjligt att skapa under samtalet.
Mot bakgrund av intervjuernas innehållsliga fokus och också de studenter
som deltog i intervjuerna, kanske inte telefonen som redskap i samtalen
enbart var en negativ faktor i sammanhanget. Vid samtal om situationer
och upplevelser som känns svåra kan det möjligen vara positivt att inte bli
observerad och iakttagen avseende reaktioner och minspel, utan känna
frihet att få uttrycka sina tankar utan att omedelbart bli tolkad.
Studenterna var väl förberedda inför samtalen och det upplevdes av
intervjuaren som om det trots avståndet skapades en förtroendefull
relation under samtalet. Möjligen utvecklades en social händelse utan
ömsesidigt deltagande observation.
Det första steget i urvalsprocessen av deltagare till intervjustudien
genomfördes av koordinatorer/handläggare och dyslexipedagoger på de
deltagande lärosätena. Koordinatorer/handläggare informerade studenter
med skriftspråkliga svårigheter som de mötte i sin dagliga verksamhet om
möjligheten att delta i studien och enligt Bryman (2002) skulle detta urval
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kunna betecknas som ett bekvämlighetsurval, samtidigt som arbetssättet
innebar att de miljöer valdes ut där det som skulle undersökas verkligen
var möjligt att undersöka (Ryen, 2004). Koordinatorerna/handläggarna
gavs inga direktiv för hur de skulle välja studenter att informera och
grunderna för deras val kan därför ha påverkat vilka studenter som deltog
från de olika lärosätena. De studenter som bestämde sig för att därefter
kontakta forskaren gjorde detta på eget initiativ och detta var det andra
steget i urvalsprocessen. Intervjupersonerna valde således sig själva, som
Ryen (2004) uttrycker det, och det är viktigt att påpeka att den grupp
studenter som valde att delta i telefonintervjun hade ett tydligt intresse av
att medverka och hade också förberett sig och aktivt reflekterat över sina
erfarenheter och upplevelser av akademiska studier. De ville med sina
berättelser bidra till utveckling av goda möjligheter för alla att studera
inom den högre utbildningen. Huvudavsikten vid kvalitativa intervjuer är
inte att jämföra enheter utan att få tillgång till enskilda informanter och
deras olika sätt att se på en situation eller händelse och det är ”möjligheten
att nå djupt i den enskilda intervjun som är intervjuns styrka i kvalitativa
studier” (Ryen, 2004, s.77).
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Analys av data
I följande avsnitt beskriver jag de steg jag har tagit i mitt kvalitativa
analys- och tolkningsarbete av intervjudata och därmed försöker jag
synliggöra den process som lett fram till teman, mönster och gestaltningar.
Den kvalitativa forskningen söker finna strukturer och mönster som på ett
så tydligt sätt som möjligt visar och synliggör det fenomen eller det
sammanhang som beforskas. Forskarens synliggörande av perspektiv och
vägval under hela processen är avgörande för en tillgänglig och förståelig
gestaltning av forskningsresultaten (Larsson, 2005). Gestaltningen är
resultatet av forskarens lärprocess såväl under datainsamlingen som i
analys- och tolkningsarbetet (Stake, 1994). Huruvida forskarens
beskrivning och gestaltning av ett fenomen eller en företeelse är möjlig att
känna igen i mötet med ett annat fall avgörs emellertid av den som tar del
av forskningen men är beroende av forskarens förmåga att förmedla sin
tolkning. Larsson (2001) talar om den heuristiska kvaliteten i den
kvalitativa forskningen.
Poängen är att forskarens tolkning skapar en förmåga att identifiera ett
fenomen eller en process på ett sätt som man annars inte uppfattar den heuristiska kvalitén i tolkande forskning. (Larsson, 2001, s. 12)

I föreliggande studie har intervjudata analyserats och tolkats med hjälp av
en kvalitativ innehållsanalys och jag har i detta arbete inspirerats av
Huberman och Miles’ (1994) struktur och steg för att skapa mening i ett
stort datamaterial.
Genom att inledningsvis upprepade gånger läsa anteckningar som gjordes
under intervjuerna, lyssna på ljudinspelningarna och läsa
transkriptionerna, sökte jag med utgångspunkt i intervjuguidens
samtalsunderlag efter utsagor som speglade studenternas upplevelser av
möjligheter och hinder i de akademiska studierna. Detta inledande
analysarbete resulterade i ett antal teman som grundade sig på utsagor
som överensstämde i olika avseenden och också utsagor som visade på
skillnader och motsatser. Den här analysfasen kan jämföras med det som
Alvesson och Sköldberg (1994) benämner som primärtolkningar. Jag
funderade över om temana var möjliga och sannolika mot bakgrund av
intervjuernas innehållsliga fokus och den kontext som innehållet speglade.
Sannolikheten prövades genom att jag ständigt relaterade temana till den
helhet de ingick i. Jag pendlade alltså i analysprocessen mellan empirins
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delar och dess helhet. Konkret innebar detta att jag försökte skapa mening
i mitt material genom att markera avsnitt, meningar och emellanåt enstaka
ord i texten och laborera med dessa på olika sätt; gruppera, kontrastera
och jämföra. Ely (1991) beskriver ett sådant arbetssätt som ”cirklar inom
cirklar” och att detta skapar möjligheter att vaska fram ”de råa faktas mest
signifikanta innebörd” (Ely, 1991, s. 154).
I nästa steg av analysarbetet försökte jag gruppera, skapa
benämningar/metaforer, kontrastera, jämföra och dela upp temana för att
förstå relationer mellan dessa och de sammanhang de fanns i. Ryen (2004)
skriver att en analys av det här slaget …”blir interaktiv genom att data och
forskarens skrivna text påverkar varandra. Det viktiga med att
demonstrera data är att det hjälper forskaren att se mönster.” (Ryen, 2004,
s. 120). Howitt och Cramer (2008) uttrycker på motsvarande sätt detta
analysarbete som identifikation av ett antal teman vilka synliggör mönster i
det empiriska materialet. Det andra steget i min analysprocess, andra
gradens tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 1994), innebar således att
ytterligare en abstraktionsnivå synliggjordes och benämndes.
Sammanfattningsvis kan mitt analys- och tolkningsarbete karaktäriseras
som en induktiv ansats och de upptäckter som då görs leder till förståelse
av processer och fenomen.
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Resultatredovisning dokumentstudien
Följande avsnitt innehåller en redovisning av den första delen av studien,
dokumentstudien. Syftet med denna del var att få en översiktlig och bred
bild av studietakt och studieresultat för studenter som under tiden ht 2007 ht 2009 erhållit beslut om kompensatoriskt stöd i sina studier på grund av
skriftspråkliga svårigheter. Alla studerande vid svenska högskolor och
universitet som kan uppvisa intyg på skriftspråkliga svårigheter/dyslexi
har möjlighet att få kompensatoriskt stöd i sina studier enligt
Diskrimineringslagen (Diskrimineringslag, 2008:567). Handläggare eller
koordinatorer på lärosätena har ansvar för att fatta beslut om stöd samt
tillhandahålla och organisera de olika former av stöd som dessa studenter
är i behov av.
Resultatredovisningen grundar sig på data från de 6 deltagande
lärosätena, tre universitet och tre högskolor, som är spridda över hela
landet och det totala antalet antagna studenter ht 2007 på de olika
lärosätena varierade mellan drygt 4 000 och drygt 16 300 studenter. Dessa
studerandeantal visar det totala antalet antagna studenter på såväl
program som fristående kurser och till studier på hel- och halvfart samt
även till studier med lägre studietakt. Sammanlagt hade 186 studenter vid
dessa lärosäten, som var förstagångsregistrerade ht 2007 och som hade
antagits på såväl program som fristående kurser, beviljats stöd för
skriftspråkliga svårigheter under den aktuella tidsperioden, ht 2007 - ht
2009.

Ålder och kön
Av den totala studerandegruppen om 186 studenter var 56% 20-24 år vid
studiestarten. Andelen kvinnor som erhållit beslut om kompensatoriskt
stöd för skriftspråkliga svårigheter utgjorde 69% av studerandegruppen.
(Tabell 1) Detta förhållande kan jämföras med den nationella statistik för
år 2009 som Studentbyrån vid Stockholms universitet presenterade i
januari 2010. Av drygt 3 600 studenter med skriftspråkliga svårigheter
uppgick andelen kvinnor till 62% (Studentbyrån, Stockholms universitet,
2010). Som jämförelse kan också nämnas att av det totala antalet
registrerade studenter på grundutbildningar ht 2007 i hela landet (322 179
studenter) var 60% kvinnor. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga
studenter varierar emellertid mellan olika lärosäten. Som exempel kan
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nämnas att andelen kvinnliga studenter vid en av de i studien deltagande
högskolorna uppgick till drygt 70% medan det vid de övriga deltagande
lärosätena var en jämnare fördelning mellan kvinnor och män.
Vid jämförelser med nationell statistik för specialpedagogiska insatser
inom de obligatoriska skolformerna är förhållandet det omvända vad
gäller stöd till flickor respektive pojkar. De flesta insatserna där riktas mot
pojkar (Giota & Lundborg, 2007) och de flesta åtgärdsplaner och
åtgärdsprogram som upprättas gäller således pojkar, men läs- och
skrivsvårigheter är också i dessa fall de enskilt vanligaste svårigheterna
(Skolverket, 2003). Stödinsatser för att utveckla goda skiftspråkliga
förmågor under grundskolestudier riktas alltså till övervägande del mot
pojkar, medan kvinnliga studenter utgör en betydande andel av dem som
erhåller skriftspråkligt stöd först vid akademiska studier. Har möjligen
flickorna missgynnats under grundskoletiden och inte synliggjort sina
svårigheter som de helt uppenbart behövt kompletterande stöd för att
hantera och möjligen också övervinna? Andra funderingar skulle kunna
vara huruvida pojkar fått tillräckligt stöd under skoltiden för att kunna
fortsätta i höge studier eller att de inte söker stöd i samma omfattning som
kvinnliga studenter.
Tabell 1. Studentgruppens karaktäristika med avseende på ålder och kön (n=186)
Kön

Män

Kvinnor

n=57

n=129

Ålder vid studiestart
18-19

9 (16%)

14 (11%)

20-24

36 (63%)

69 (53%)

25-29

7 (12%)

24 (19%)

30-34

3 (5%)

9 (7%)

35-39

1 (2%)

9 (7%)

40-

1 (2%)

4 (3%)
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Resultaten ovan kan jämföras med de brittiska studier som Riddel m fl
(2005) presenterar. I dessa framkom att det till övervägande del var män
som erhöll beslut om stöd och att studenterna generellt sett var något äldre
än studerande utan funktionsnedsättningar. Som framgår av Tabell 1 visar
denna studie en dominans av kvinnliga studenter och det största flertalet
är i åldrarna 18 till 24 år. De studerar alltså åren efter det att
gymnasiestudierna nyss avslutats.

Utbildningsbakgrund
Den klart dominerande utbildningsbakgrunden för studerandegruppen
var genomgånget 3-4-årigt gymnasium (76%). (Tabell 2)
Gymnasiestudierna hade bedrivits i både kommunala gymnasieskolor och
friskolor och de program som fanns representerade var av många olika
slag. Som exempel kan nämnas natur- och samhällsvetenskapliga
program, barn- och fritidsprogram, naturbruksprogram,
hantverksprogram, estetiskt program, omvårdnadsprogram, ekonomi- och
handelsprogram och specialutformade program.
Studerande som sökt till högre utbildning med betyg från kommunal
vuxenutbildning som grund var få, sammanlagt 5 studenter på samtliga 6
lärosäten, vilket utgör ca 3% av totalt 186 studenter. Detta kan jämföras
med uppföljningsstudien från åren 2001 - 2004 då gruppen studerande
med skriftspråkliga svårigheter vid Linköpings universitet kartlades med
avseende på bland annat utbildningsbakgrund (Eriksson Gustavsson,
2007). I denna studie var det hela 35% av studenterna med skriftspråkliga
svårigheter som antogs med gymnasiebetyg från kommunal
vuxenutbildning. Under tidsperioden efter 2004 och fram till 2007 har
möjligheter till studier inom kommunal vuxenutbildning minskat drastiskt
och möjligen kan detta vara en av flera förklaringar till denna förändring.
Under rubriken Annan utbildning ryms utländska examina motsvarande
svensk gymnasieexamen, tillgodoräknanden med reell kompetens som
grund, folkhögskolestudier och behörighetsförklaringar utifrån 25:4
principen. Den sista kategorin, 25:4 principen, utgör 65% av det som
redovisas under rubriken Annan utbildning.
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Tabell 2. Studentgruppens karaktäristika med avseende på utbildningsbakgrund och
kön (n=186)
Kön
Män

Kvinnor *

n=57

n=129

Utbildningsbakgrund
3-4 årigt gymnasium

47

95

2-årigt gymnasium

1

5

Kommunal vuxenutbildning

1

4

Annan utbildning

8

23

* För två kvinnliga studerande har information om utbildningsbakgrund ej funnits
tillgänglig

De olika lärosätena
I avsnitten ovan har bakgrundsinformation gällande ålder, kön och
utbildningsbakgrund för samtliga 186 studenter med beviljat stöd
presenterats. Det finns emellertid anledning att också redovisa resultat
avseende såväl bakgrundsinformation som studietakt och studieresultat
för de enskilda deltagande lärosätena och därmed skapa möjlighet att
urskilja likheter och skillnader mellan dessa. Den här föreliggande studien
är den första i sitt slag där detta är möjligt, eftersom data från de olika
lärosätena har insamlats, hanterats och analyserats på samma sätt för alla
sex deltagande lärosäten. Uppföljningar av olika slag har tidigare
genomförts på enskilda lärosäten, men uppläggning, datainsamling och
analyser har varit lokalt utformade och jämförelser har därmed inte varit
möjliga att göra. I följande avsnitt beskrivs således de olika lärosätena med
utgångspunkt i ålder, kön, utbildningsbakgrund, studieinriktning,
studiesituation och studietakt.
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Ålder
Antalet studenter som under den aktuella tidsperioden, ht 2007 - ht 2009,
erhållit beslut om kompensatoriskt stöd vid de sex lärosätena varierade
från 18 till 48 (Tabell 3) och andelen som erhållit detta beslut i förhållande
till respektive lärosätes totala antal antagna studenter ht 2007 varierade
från 0,2% till 0,6% (VHS Statistik, 2010 09 06). Det finns anledning att
uppmärksamma att andelen studenter som erhållit beslut om
kompensatoriskt stöd är något högre än det som här redovisas. Skälet till
detta är att studenter som antogs ht 2007 och som i samband med
studiestarten fick beslut om kompensatoriskt stöd, men som inte presterat
några studieresultat och inte heller finns registrerade som aktiva
studenter, inte är inkluderade i studien (totalt 3 studenter). Studenternas
ålder vid studiestarten var från 18 år och upp till 51 år, och medelåldern
vid studiestarten ht 2007 varierade för de olika lärosätena från 22 till 27 år.
Tabell 3. Studentgruppernas karaktäristika med avseende på ålder
Lärosäte
1

2

n= 26

n=18

3

4

5

6

n=48

n=26

n=33 n=35

2

4

6

4

7

Ålder vid studiestart
18-19
20-24

19

8

24

16

18

20

25-29

6

3

9

3

5

5

30-34

1

1

5

4

1

35-39

2

5

1

2

40-

2

1

1

1

27

25,5

22

24

Medelålder vid studiestart

23,5

23

Kön
Information som framgår av såväl Tabell 1 som Tabell 4 visar att vid alla
de sex lärosätena är andelen kvinnor som erhållit kompensatoriskt stöd
större än andelen män. Vid det lärosäte (1) där störst andel kvinnor hade
beslut om kompensatoriskt stöd på grund av skriftspråkliga svårigheter
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utgjorde de hela 80% av den aktuella studerandegruppen. Ett viktigt
påpekande i detta fall är emellertid att lärosätet i sin helhet hade en
betydligt större andel kvinnliga studenter (71%) än manliga. Som
jämförelse kan nämnas att lärosäte 5 hade en jämn könsfördelning 2007 på
det totala antalet studenter, men av studentgruppen som erhållit beslut om
kompensatoriskt stöd utgjorde kvinnorna 70%.
Tabell 4. Studentgruppernas karaktäristika med avseende på kön
Lärosäte
1
n= 26

2

3

4

5

6

n=18

n=48

n=26

n=33

n=35

Andelen
kvinnor

21

12

35

16

23

22

män

5

6

13

10

10

13

Utbildningsbakgrund
En klar majoritet av studenterna har genomgått tre eller fyraåriga
gymnasieprogram för att uppnå den grundläggande behörigheten för
högre utbildning. (Tabell 2 och Tabell 5) Två lärosäten (3 och 5) hade en
relativt hög andel studenter med Annan utbildning som grund för
högskolestudierna, och den klart dominerande behörighetsförklaringen
under denna rubrik vid båda lärosätena grundade sig på den så kallade
25:4 principen.
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Tabell 5. Studentgruppernas karaktäristika med avseende på utbildningsbakgrund
Lärosäte
1
n= 26

2

3

4

5

6

n=18

n=48

n=26

n=33

n=35

9

35

22

25

31

2

4
4

8

4

Utbildningsbakgrund
3-4 årigt gymnasium

20

2-årigt gymnasium
Kommunal vuxenutbildning

1

3

1

Annan utbildning

3*

4

8

* För två av studenterna vid detta lärosäte (1) har information om utbildningsbakgrund
ej funnits tillgänglig

Studieinriktning
När det gäller redovisning av studieinriktning kan en del av variationerna
mellan lärosätena förklaras av att vissa utbildningsprogram och
studieinriktningar kan dominera på ett lärosäte och att en del
studieinriktningar över huvud taget inte erbjuds vid några lärosäten.
Variationen inom respektive lärosäte kan således också förklaras på
samma grund. (Tabell 6)
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Tabell 6. Studentgruppernas karaktäristika med avseende på studieinriktning
Lärosäte
1

2

3

n= 26

n=18

n=48

Lärarprogram

9

3

Tekniska program

7

4

Vårdutbildningar

4

5

4

5

6

n=26

n=33

n=35

23

5

8

4

8

1

10

3

5

5

5

1

4

1

2

2

2

2

8

7

3

4

5

7

6

3

8

Utbildningsprogram

Ekonomi- och affärsutbildningar 3
Beteendevetenskapliga
utbildningar

1

4

Samhällsvetenskapliga
utbildningar
Övriga utbildningsprogram,
och fristående kurser

2

2

Lärarprogrammet hade den största andelen, 28%, av den i den här studien
fokuserade studerandegruppen med skriftspråkliga svårigheter (186
studenter) och därnäst var det studier på olika tekniska program som
studenterna hade valt (18%).
Som framgår av Tabell 6 ovan är de studenter som erhållit
kompensatoriskt stöd för skriftspråkliga svårigheter spridda på olika
fakulteter och på många olika studieinriktningar. Många lärare inom
högre utbildning, studievägledare och utbildningsadministratörer möter
således dessa studenter idag och mot bakgrund av den totala ökningen av
funktionshindrade studenter i högre utbildning blir dessa möten allt mer
vanliga (Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska centralbyrån, 2007).
Lärosätena står inför stora utmaningar och arbetet med förberedelser och
tillrättalägganden för att tillgodose lika möjligheter i högre studier för alla
studenter är därför betydelsefullt att lyfta fram (Eriksson Gustavsson &
Holme, 2009a; Eriksson Gustavsson & Holme, 2009b). Behovet av
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högskolepedagogisk utbildning med inriktning på möten och utmaningar
tillsammans med nya studentgrupper är uppenbart.
Studiesituation
Med studiesituation avses i denna första del av forskningsprojektet rent
administrativa aspekter på studierna som till exempel om studenten
begärt och beviljats studieuppehåll eller om studenten bytt
utbildningsprogram under den aktuella tiden, ht 2007 - ht 2009.
I Tabell 7 framgår att ett lärosäte (4) redovisar ett stort antal
studieuppehåll under den fokuserade studietiden, 5 terminer, i
förhållande till övriga redovisade variabler. Detta resultat kan möjligen
förklaras av att handläggare och studievägledare aktivt informerar
studenterna om möjligheten att begära studieuppehåll för att få mera tid
att fullfölja kurser och komplettera uppgifter och examinationer som inte
godkänts. Två andra lärosäten (1 och 3) redovisar flera studerande som
vare sig avbrutit eller avslutat studierna. Dessa studenter registrerades ht
2007 på kurs eller program, några har examinerade studiepoäng i
inledningen av tidsperioden ht 2007 - ht 2009 men syns sedan inte vare sig
i noteringar om studieuppehåll eller i så kallade administrativa
studieavbrott.
Tabell 7. Studentgruppernas karaktäristika med avseende på studiesituation
Lärosäte
1
n= 26

2
n=18

3
n=48

4

5

6

n=26

n=33

8

1

4

1

1

n=35
Studiesituation/studieförändringar
Studieuppehåll

4

Studieavbrott

1

Byte av utbildningsprogram

3

2
1
3

Avslutade och fullföljda studier 1

3

2

2

Ej avslutade eller avbrutna
studier men ej “aktiva”

7

41

4

13

3

3

3

Byte av utbildningsprogram under studietiden var i den senaste studien
från Linköpings universitet relativt vanligt förekommande i gruppen
studenter med skriftspråkliga svårigheter och som vare sig avslutat eller
fullföljt studierna (Eriksson Gustavsson, 2007). 26% av studenterna i denna
grupp hade bytt studieinriktning. I föreliggande uppföljning utgör de som
bytt studieprogram endast 6% av den totala studerandegruppen om 186
studenter.
Studietakt
Examinerade studiepoäng som redovisas i LADOK och antalet
examinerade studiepoäng över tid, synliggör det som i den här studien
betecknas som studietakt. I ett flertal forskningsstudier med fokus på
vuxna och skriftspråkliga svårigheter är den tid som kan avsättas för
studier av central betydelse för huruvida individen kan tillgodogöra sig
innehållet de texter som ska bearbetas (Runyan, 1991; Mosberg & Johns,
1994; Fowler & Scarborough, 1999; Skaalvik, 1999; Wilson & Lesaux, 2001;
Eriksson Gustavsson, 2002). Genom att ägna längre tid åt förelagda
skriftspråkliga uppgifter uppnås emellertid ofta de studieresultat som är
målet för studierna. Studentens studietakt, antal examinerade studiepoäng
per termin, är därför en aspekt av stort intresse att utforska. Att följa den
förväntade studietakten kan vara av avgörande betydelse för studenten,
eftersom de ekonomiska förutsättningarna för att kunna studera,
studiemedlen, beslutas på grundval av studietakt. I Tabell 8 och 9
redovisas studietakten för de studenter som varit aktiva studerande under
4 respektive 5 studieterminer. Med aktiva avses i detta fall att de redovisat
studieresultat under 5 respektive 4 terminer under perioden ht 2007 - ht
2009. Det totala antal studenter som anges i Tabell 8 för respektive lärosäte
är summan av de båda studentgrupperna som studerat 4 och 5 terminer.
Studenter som redovisat studieresultat under färre terminer än 4 och 5 har
exkluderats i Tabell 8 och 9.
För samliga sex lärosäten kan konstateras att medelstudietakten per termin
under sammanlagt 5 studieterminer är lägre än de förväntade 30
högskolepoängen per termin. (Tabell 8) Avvikelsen från det förväntade
resultatet är emellertid liten för fem av lärosätena, 3-7 hp, medan ett
lärosäte redovisar något över hälften, 17 hp, av de förväntade 30 hp per
termin. Medelstudietakten per termin under sammanlagt 4 studieterminer
ligger på eller över de förväntade 30 hp per termin på två av de sex
lärosätena.
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Tabell 8. Studietakt under tidsperioden ht 2007 - ht 2009 - examinerade studiepoäng
Lärosäte
1

2

3

4

n=23

n=14

n=30

n=16

Lägst antal studiepoäng

47

0

90

Högst antal studiepoäng

150

188

Medelpoäng/termin

23

Lägst antal studiepoäng

5

6

n=28

n=28

46

60

80

150

155

195

174

17

26

25

25

27

31

120

24

40,5

121,5

33

Högst antal studiepoäng

135

138,5

112,5

120

121,5

135

Medelpoäng/termin

23

32

18,6

20

30

21

5 studieterminer (5*30 hp=150 hp)

4 studieterminer (4*30 hp=120 hp)

För att ytterligare synliggöra studietakten för studenterna på respektive
lärosäte redovisas också antalet studenter fördelat på antalet examinerade
studiepoäng under fyra och fem terminer. (Tabell 9) Här framgår att
antalet studenter med ett mycket lågt antal examinerade högskolepoäng är
lågt. Det är således ett fåtal studenter med få avklarade studiepoäng som
påverkar de tidigare redovisade medelpoängen/termin i ”negativt”
hänseende. Den största gruppen studerande förmår att med någon
fördröjning följa den förväntade studietakten trots sina skriftspråkliga
svårigheter. En intressant reflektion är huruvida det kompensatoriska stöd
som beviljats och eventuellt också använts av studenten kan ha påverkat
detta resultat.
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Tabell 9. Studietakt under tidsperioden ht 2007-ht 2009 fördelat på antalet studenter
inom olika examinerade studiepoängsintervall
Lärosäte
1

2

n=23

n=14

2

4

3

4

5

n=30

n=16

n=28

6
n=28

5 studieterminer (5*30 hp=150 hp)
< 60
61 - 90

1
1

1
1

2

91 - 120

5

2

9

3

11

7

121 - 150

7

5

17

8

12

10

1

2

5

> 151

1

4 studieterminer (4*30 hp=120 hp)
< 60

2

1

1

61 - 90

1

1

1

91 - 120

6

1

1

>121

1
1

2
1
1

1

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet studerande som startade
sina studier ht 2007 vid sex lärosäten och som erhållit beslut om
kompensatoriskt stöd för skriftspråkliga svårigheter ht 2007 - ht 2009
varierade från 18 till 48 studenter. Vid samtliga 6 deltagande lärosäten
hade totalt 186 studenter erhållit beslut om kompensatoriskt stöd.
Studenter som vid studiestarten fått beslut om kompensatoriskt stöd med
inte redovisat några studieresultat och inte heller omregistrerats på kurser
är inte inkluderade i denna redovisning.
Den vanligaste behörighetsgivande utbildningsbakgrunden är
genomgångna tre- eller fyraåriga gymnasiestudier och den här fokuserade
studerandegruppen studerar på många olika utbildningsprogram och
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fristående kurser inom olika fakulteter. På två av de deltagande lärosätena
är andelen studerande som antagits med behörighet utifrån 25:4 principen
högre än vid de övriga lärosätena, däremot är andelen studenter med
utbildning från Kommunal vuxenutbildning, KomVUX, låg.
Vid samtliga lärosäten finns det studenter som av något eller några skäl
”faller ur” studierna utan att detta registreras vare sig som studieuppehåll
eller studieavbrott. Möjligheten finns att de fallit ur på grund av så kallade
spärrar inom utbildningsprogrammen, men faktum kvarstår i avseendet
att deras situation inte uppmärksammats utifrån de administrativa
rutinerna studieuppehåll och studieavbrott. Frågor som inställer sig är
huruvida studenterna informeras om möjligheten att begära
studieuppehåll och också när och hur de så småningom tas bort på
lärosätenas listor och förteckningar över studerande genom så kallade
administrativa avbrott.
Studietakten för de allra flesta av de i den här studien fokuserade
studenterna är lägre än den förväntade på 30 hp per termin, dock
uppfyller de allra flesta studenterna det krav som ställs på studietakt för
att erhålla det ekonomiska stöd som studielån innebär. Det framgår
emellertid tydligt av resultaten att det är ett litet antal studenter som
uppvisar en extremt låg studietakt och deras begränsade studieresultat
visar sig tidigt under studietiden. En regelbunden, systematisk och tidig
uppföljning av studieresultat efter en eller två terminers studier, efter det
att kompensatoriskt stöd beviljats, skulle möjligen synliggöra denna
begränsade studerandegrupp och samtal och uppföljning av
studiesituation och utvärdering av det stöd som beviljats kunde kanske
påverka studietakt och studieresultat i positiv riktning för denna
begränsade studerandegrupp. Handhavandet av de olika hjälpmedel och
stödinsatser som erbjuds innebär i sig en lärandeprocess och har studenten
inte tidigare kommit i kontakt med dessa redskap behövs såväl
instruktioner som handledning i bruket av olika kompensatoriska
hjälpmedel (Föhrer & Magnusson, 2003).
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Intervjustudien - studentgruppen
Sammanlagt har 10 studenter deltagit i den andra delen av föreliggande
studie, intervjustudien, och resultatredovisningen för denna del inleds
med en översiktlig beskrivning av de deltagande studenterna.
Beskrivningen grundar sig på de inledande bakgrundsfrågorna som
ställdes vid telefonintervjun och som gällde ålder, studieinriktning och
studietid samt föräldrarnas utbildning. (Bilaga 1) Inledningsvis redovisas
också de kompensatoriska stödåtgärder som varit aktuella för
studerandegruppen samt upplevelser från den tidigare skolgången i
obligatoriska och frivilliga skolformer. I denna del av den kvalitativt
inriktade undersökningen presenteras uppgifter om antal i olika
avseenden. Det är viktigt att här poängtera att dessa uppgifter inte kan
utgöra grund för några statistiska beräkningar eller beskrivningar utan
finns endast presenterade för att visa på egenskaper och karaktäristika för
den här medverkande informantgruppen.

Olikheter dominerar
Den inledande beskrivningen av de medverkande 10 studenterna visar
tydligt att gruppen studerande med skriftspråkliga svårigheter inte på
något sätt är homogen. Studenterna kommer från olika miljöer vad gäller
studietradition och studievana, de läser på 9 olika utbildningsprogram
med olika längd, åldern varierar från 21 till 37 år och bakgrunden till
studievalet skiljer dem också åt. Gruppen består av 3 män och 7 kvinnor
och detta förhållande speglar den i dokumentstudien tidigare redovisade
dominansen av kvinnor när det gäller beviljande av kompensatoriskt stöd
på grund av skriftspråkliga svårigheter. Könsfördelningen i den nationella
statistiken över studenter med skriftspråkliga svårigheter och beviljat stöd,
bekräftar på samma sätt denna fördelning (Studentbyrån, Stockholms
universitet, 2010).
Studietradition
Av officiell statistik framgår att föräldrars utbildningsbakgrund har
betydelse för barnens studieval efter avslutat obligatorisk skolgång och för
att motverka snedrekrytering och underlätta för underrepresenterade
grupper att välja högre utbildning har lärosätena, universitet och
högskolor, haft i uppdrag att öppna högskolan och sedan början av 2000talet arbeta med så kallad breddad rekrytering (prop. 2001/02:15). I
praktiken handlar det, enligt Högskoleverkets hemsida, ”om att alla som
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uppfyller behörighetskraven ska känna sig välkomna och kunna delta i
högskoleutbildning oavsett var de bor, vilken utbildning deras föräldrar
har eller vilket land de kommer ifrån.”
(www.hsv.se/kvalitet/breddadrekrytering)
Huruvida de 10 studenter som medverkat i den här studien har påverkats
av lärosätenas arbete med breddad rekrytering är omöjligt att säga, men 10
av de sammanlagt 20 föräldrarna (såväl fäder som mödrar) har, som
högsta utbildningsnivå, fullföljd obligatorisk skola eller gymnasieexamen
från teoretiska eller yrkesförberedande program. För fyra av de 10
studenterna gäller detta för båda föräldrarna.
För en del av studenterna innebär studierna således att de tagit ett stort
steg genom att vara den första i familjen som påbörjat akademiska studier.
En student ger uttryck för detta genom att till och med kalla valet av högre
studier för en revolt.
Nej. Jag har… min pappa har ju gått gymnasiet. Mamma gick inte ens
gymnasiet faktiskt. [...] Så att… ja nej dom har inte… dom har inte gått
i skolan i onödan. (student 37)
Du är lite pionjär då i familjen. (Intervjuaren)
Ja precis. Det är min tonårsrevolt. Så där i efterhand. (student 37)

Sex av de medverkande studenterna kommer från familjer där en eller
båda föräldrarna har kortare eller längre eftergymnasiala studier, dock
minst tre års universitets- eller högskolestudier. De yrken som här är
representerade i föräldragruppen är ingenjör, sjuksköterska/skötare,
socionom, lärare och läkare. Tre av de sex studenterna uttrycker att
traditioner i och påtryckningar från familjen påverkat deras val av
fortsatta studier efter gymnasiet. Betydelsen av god utbildning har
poängterats av föräldrarna och beroende på traditioner har
studieförväntningarna på barnen varit mer eller mindre självklara.
Jag tror att det påverkar jätte mycket vilken familj man växer upp i
faktiskt. […] Ja, jag har väl alltid fått höra från mina föräldrar att ja men
man ska skaffa sig en utbildning annars får man inget jobb, så det har
jag liksom haft med mig, men sen så har jag ju valt själv vad jag vill
göra, så mycket som man kan välja själv. (student 39)
Alltså så här är det ju. I min familj, i min släkt finns det en tradition av
att utbilda sig på universitet och högskola men till dom lågavlönade
yrkena. Vi har mycket sjuksköterskor, sjukgymnaster, lärare,
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ekonomer… alltså dom är väl kanske inte så lågavlönade, men ändå.
Och jag har väl alltid tänkt på att jag också kommer att läsa på
högskolan. (student 38)

De tre studenter som berättar om förväntningar och studietraditioner har
emellertid inte upplevt dessa kravfyllda och tyngande, utan samtidigt
beskrivit en stöttande familj som funnits till hands såväl under skoltiden
som under de studier som de nu bedriver.
Studieval
De utbildningsprogram som finns representerande i studentgruppen är
spridda på olika fakulteter och omfattar från 120 hp till 300 hp. Det rör sig
om tekniska utbildningar, ekonomiutbildningar av olika slag,
lärarutbildning, beteendevetenskapliga utbildningar, utbildningar inom
hälso- och sjukvård och administrativa utbildning. Sex av studenterna var
vid tidpunkten för intervjuerna i början av sin utbildning (de hade fullföljt
1-2 års studier) och en student var i slutet av sina studier och skulle ta ut
examen från sitt program ett par månader efter intervjutillfället.
Bakgrunden till studenternas studieval skiftade från att som barn ha
bestämt inriktningen på yrkesvalet till att ha gått igenom det aktuella
utbildningsutbudet i kataloger och på nätet och slutligen valt något som
kändes intressant och lockande. Likaså hade tidigare studier inspirerat
dem att fortsätta och fördjupa sig inom ett visst kunskapsområde. Dels
nämndes gymnasiestudierna och dels en college-utbildning på
universitetet. Erfarenheter från arbetslivet efter avslutade gymnasiestudier
angavs också som orsak till val av fortsatt utbildning, och likaså att
kamrater och närstående uppmuntrat och ”pushat” till att våga ta steget in
i den akademiska världen. Även ”slumpen” nämndes som orsak till
studier på ett visst program. Eftersom inte antagningen gav plats på
förstahandsvalet accepterades andrahandsvalet och det hade fungerat
alldeles utmärkt. Endast ett byte av utbildningsprogram under studietiden
redovisas och bytet innebar att gå från en tvåårig högskoleutbildning till
ett treårigt utbildningsprogram.

Skriftspråkliga svårigheter - formell
bekräftelse - kompensatoriskt stöd
Av de totalt 10 intervjuade studenterna uppgav 8 att de först i vuxen ålder
genomgått en formell kartläggning med avseende på läs- och
skrivförmågan. Sex av dem hade fått hjälp med kartläggningen på
högskolan eller universitetet efter studiestarten, och två av dem hade på
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eget initiativ genomgått en kartläggning strax innan de påbörjade högre
studier. De övriga två studenterna hade kartlagts och erhållit sina besked
om läs- och skrivsvårigheter under gymnasiestudierna respektive under
grundskolans sista år. Trots att samtliga studenter hade upplevt
skriftspråkliga svårigheter under hela skoltiden, såväl i grundskolan som i
gymnasiet, hade den formella bekräftelsen på svårigheterna inte kommit
till stånd förrän sent under eller efter avslutad skolgång. Funderingar
fanns hos studenterna över huruvida ett tidigare formellt konstaterande av
svårigheterna hade påverkat förutsättningarna för det skriftspråkliga
lärandet och utvecklingen fram till idag och därmed också möjligen
inneburit en annan studiesituation än den de nu befinner sig i.
Det jag kan känna lite så där irriterad över det är att jag inte har fått, att
ingen har kollat upp att jag haft dyslexi tidigare.
Alltså det som är så himla viktigt med just dyslexi och med läs- och
skrivsvårigheter över huvud taget är att man upptäcker det så pass
tidigt som möjligt. Alltså det är ju det som är, har varit min stora
liksom… Jag har känt mig lite bitter alltså ibland. Alltså som jag sa att
man inte liksom har fått diagnosen tidigare. (student 38)

Att inte ha fått bekräftelse på skriftspråkliga svårigheter förrän först i
vuxen ålder gav inte bara upphov till funderingar om hur tidigare
skolgång och de fortsatta studierna skulle kunna ha påverkats utan också
personliga funderingar om vem man är och hur livet har gestaltat sig. En
student beskriver att beskedet om att hon hade dyslexi ledde till att hon
begärde studieuppehåll för att förstå vad det innebar och hur hon skulle
gå vidare. Beskedet ledde till en form av krisbearbetning, för att sedan
kunna återvända och våga och tro på att den egna förmågan bar i de
fortsatta studierna.
Det är tufft att plugga… framför allt när man inte först… eller jag visste
först inte varför jag hade problem. […] Jag har alltid varit väldigt
frigående, gått min egen väg och gjort det jag själv vill. Jag är så
fortfarande. […] Ja för jag är väldigt självständig och jag ber inte om
hjälp mer än om jag verkligen måste. […] Det var i höstas när jag fick
reda på då att jag var dyslektiker och det tog jag väldigt tufft… Det tog
ett tag innan det sjönk in att, ja men så här är det. […] Det blir som, det
var som en chock för mig. (student 29)

Kompensatoriskt stöd
Enligt tidigare redovisad och gällande lagstiftning har studerande inom
högre utbildning möjligheter att få stöd i olika former och därmed ska
likvärdiga möjligheter för studier skapas för alla studenter. En
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funktionsnedsättning får således inte vara ett hinder för studier och under
ett antal år har det utvecklats ett antal olika stödalternativ för att
undanröja dessa. De stödinsatser som presenteras på lärosätenas hemsidor
när det gäller att anpassa för skriftspråkliga svårigheter är litteratur inläst
som talbok, anteckningshjälp, studentguide (student som fungerar som
mentor), extra handledning av lärare eller äldre student och speciella
arrangemang i samband med undervisning och examination. Dessa
arrangemang kan vara tillgång till föreläsningsplanering och
föreläsningsanteckningar en tid innan föreläsningen, förlängd
tentamenstid, muntlig tentamen i stället för skriftlig, enskilt rum vid
tentamen etcetera. (www.student.liu.se/funktionshinder/stod?l=sv) En
viss variation mellan lärosätena kan förekomma vad gäller erbjudande av
kompensatoriskt stöd och det är utvecklad praxis som styr vilka alternativ
som erbjuds. Det finns inte angivet i några styrdokument, lagar eller
förordningar, vilka metoder, material eller insatser som ska förekomma,
utan det är den enskilda studentens behov och önskemål som ska vara
vägledande vid valet av stöd. Som tidigare påpekats är gruppen studenter
med skriftspråkliga svårigheter mycket heterogen och i ett tidigare
forskningsprojekt har till och med konstaterats att variationerna i
skriftspråklig prestation mellan individer var betydligt större i gruppen
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi än i aktuell kontrollgrupp (Miles m
fl, 2006).
Hälften av studenterna kände till möjligheten att få kompensatoriskt stöd
under akademiska studier och tog tidigt eller till och med innan
studiestarten kontakt med koordinator eller handläggare på lärosätet. Två
studenter samtalade en kort tid efter studiestarten med lärare om sina
svårigheter och fick information om möjlighet till kontakt med en
koordinator. En student uppmanades efter samtal med en studiekamrat
som hade erfarenhet av kompensatoriskt stöd att söka upp koordinatorn.
De stödinsatser som i föreliggande studie använts mest frekvent av
studenterna är olika typer av datorprogram som till exempel
rättstavningsprogram och talsyntes (6 studenter). Därnäst kommer
förlängd tid vid tentamen (5 studenter) och litteratur inläst som talbok (5
studenter). Fyra studenter nämnde betydelsen av ett enskilt och tyst rum
vid tentamen och fyra uppgav handledning som en viktig del i det
kompensatoriska stödet. Handledningen som gavs av dyslexipedagog
innebar såväl samtal om studiesituationen i stort som studieteknik och läsoch skrivstrategier.
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Det stödet som anteckningshjälp skulle kunna vara, var beroende av
kursmoment och kursinnehåll, men framförallt också av vem som bistod
med anteckningsstödet.
Jag tyckte det, första tjejen jag hade…det kändes lite som att man var
lite CP-störd nästan när hon skulle sitta och förklara för mig, förstår du
hur jag menar? Det var nästan som att hon… hon tror att hon var bättre
än mig liksom. … då slutar jag med det. (student 28)

Erfarenheterna av studier och den studievana som studenten utvecklat
kunde också innebära att förmågan att anteckna själv resulterade i att
behovet av detta stöd minskade.
Jag kunde inte lyssna och skriva samtidigt och typ skrev halva
meningar, och så glömde jag bort varför jag skulle skriva resten liksom.
Men nu har jag kunnat anteckna mycket bättre själv. Efter några år. Jag
tänker mycket bättre och försöker göra det på mitt sätt. Nu kan jag
anteckna typ en sex, sju, åtta sidor på en föreläsning. Så man har lärt
sig genom åren. (student 28)

Detta förhållande kan jämföras med Johnston och Evans studie (2005) som
visar att 75% av de individer som erhåller kompensatoriskt stöd för någon
funktionsnedsättning slutar att använda stödet efter en tid och redan efter
ett år visar Scherer och Glueckauf (2005) att det är 30% som avbryter
bruket av hjälpmedel. Orsakerna till detta kan självfallet variera men en
förklaring kan vara att tekniken inte bidrar till det stöd och besparing av
tid som var syftet med den. Likaså kan tekniken innebära att studentens
svårigheter synliggörs vid användningen och det kan upplevas utpekande
och stigmatiserande.
Anteckningshjälpen innebar för några studenter i den här studien att de
skriftspråkliga svårigheterna blev synliga och kända och en del av de
studenter som prövat detta stöd kände sig inte bekväma med att
offentliggöra sina svårigheter.
Att lära sig lära med kompensatoriskt stöd
Det kompensatoriska stöd som erbjuds för att underlätta studierna är för
de flesta studenter redskap som de inte tidigare känt till eller använt.
Förutom att i starten av de akademiska studierna finna sig tillrätta i en helt
ny livssituation och förstå den nya studiekontexten och lära sig hantera de
studiekrav som ställs, tillkommer således dessutom en parallell lärprocess
som innebär att lära sig lära med hjälpmedel av olika slag. Studiestarten
upplevs därför av flera studenter som ett nålsöga att ta sig igenom.
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För att jag tyckte första terminen var jättejobbig och särskilt på xprogrammet så har vi dom svåraste kurserna första terminen så man
får verkligen en chock när man börjar. Om man då inte riktigt hunnit
vänja sig vilka hjälpmedel man ska använda så blir det så mycket att
hålla koll på alltså det, ansvaret ligger hela tiden hos mig att jag ska
söka upp dom här personerna som ska hjälpa mig och alltså det blir så
mycket jobb omkring med att kontakta lärare och fråga om jag få spela
in föreläsningar och sånt där och samtidigt så är man ny i en stad och
hittar inte ens till ICA liksom. (student 39)

Den extra satsning som det innebär att lära sig hantera olika hjälpmedel
kanske inte hinns med eller ställer krav på handledning för att resultera i
en tillrättalagd studiesituation. För en del studenter leder brist på tid och
handledningsstöd till att de inte använder hjälpmedel som de genom
beslut fått möjlighet att bruka för att underlätta sina studier.
Ja det är ju därför jag till exempel undviker att lyssna på litteratur för
jag tycker bara att är bökigt liksom. (student 39)
Och sen fick jag också ett skrivprogram som alltså typ, stava rix tror jag
det hette. Men jag har aldrig lyckats kicka igång det på min dator och
sen har det blivit liggande så jag har inte fixat det men det har jag
också. (student 37)

Studiestarten har stor betydelse för huruvida studenter fortsätter och
fullföljer sina akademiska studier och studenter med skriftspråkliga
svårigheter som medverkat i denna studie uttrycker att det kan upplevas
som näst intill omöjligt att knäcka koden och att förstå villkoren för högre
studier.
Ja och det är mycket i broschyrer och informationslappar och sånt där i
början också om hur liksom datasystemet funkar och sånt där och det
är mycket sånt man ska läsa och sätta sig in i också och är man grov
dyslektiker då tror jag man då ska man inte ens gå in på högskolan för
då fixar man det inte. (student 39)

Studenters upplevelser av ojämlika villkor lyfts här indirekt fram som
problem redan innan studierna påbörjats och alldeles i starten av
desamma. Tillgänglighet och delaktighet för att skapa lika villkor i studier
innebär således även att allmän information och generella introduktioner
måste anpassas och genomföras så att alla kan delta och ta till sig detta.
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Tidigare skolgång
Alla de 10 studenterna som deltog i intervjuerna uppgav att de
skriftspråkliga svårigheterna hade följt dem genom hela skoltiden och sex
av dem uttryckte tydligt att utan ständigt stöttande föräldrar hade
studierna i obligatoriska och frivilliga skolformer inte fungerat.
Föräldrarna var således det viktiga kompensatoriska stödet under
skolgången, men detta stöd kunde också innebära att föräldra barnrelationen utmanades och tonåringens möjligheter att stå på egna ben
fördröjdes.
Och det blev, var ju väl också liksom, nu kan jag så här i efterhand att
det blir ju ett problem i sig det där när man har en mamma som ska
hjälpa en. Särskilt när man blir tonåring och ska frigöra sig från sin
mamma så, det är inte så där jättenyttigt egentligen att vara beroende.
Nej det är ingen rolig känsla att inte känna sig självständig när man
kommer i den åldern, därför tror jag det är väldigt viktigt att man får
stöd från skolan så att man kan få en utomstående vuxen som man inte
har nån personlig relation till. (student 39)

Endast en student berättade om någon form av kompensatoriskt stöd
under de förberedande studierna och stödet gällde ett enskilt rum i
samband med genomförandet av de nationella proven i gymnasiet.
Fyra av studenterna berättar om särskilt pedagogiskt stöd under skoltiden
och detta organiserades i specialgrupper eller som ”hjälp i grupprum”.
Det var således segregerande lösningar för att stödja det skriftspråkliga
lärandet.
Strategier för att på egen hand hantera skolans skriftspråkliga krav var
antingen hårt arbete eller flykt. Flykten kunde innebära att ”flyta med” och
”göra så lite som möjligt” eller att över huvud taget inte vara närvarande,
att skolka. En annan form av flykt från de skriftspråkliga kraven var att
lyssna aktivt och ”träna upp minnet”. Detta i kombination med god
förmåga att uttrycka sig muntligt innebar att studenterna kunde ta till sig
kunskap och också redovisa vad de hade lärt sig. Det hårda arbetet
innebar att mycket tid ägnades åt läxläsning och bearbetning av uppgifter
och detta resulterade i sin tur i att tiden med kamrater och för
fritidsaktiviteter begränsades kraftigt. Trots att mycket tid lades på
skolarbetet ledde det ändå inte till de eftersträvade höga betygen och det
kunde upplevas som djupt orättvist.
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Sammanfattning
Den studerandegrupp som medverkat i föreliggande intervjustudie
domineras av kvinnor. Studenterna kommer från olika miljöer vad gäller
studietradition och utbildningsbakgrund och de studerar på ett antal olika
program spridda på flera olika fakulteter. Studenterna uppgav också olika
skäl till val av studieinriktning inom den högre utbildningen och
sammantaget visar allt detta på studentgruppens heterogenitet i flera
avseenden.
Trots att alla studenter hade upplevt svårigheter med skriftspråkligt
lärande och skriftspråkliga krav under hela den tidigare skolgången hade
endast två av dem fått en formell bekräftelse på svårigheterna innan de
akademiska studierna påbörjades. Knappt hälften av dem hade fått någon
form av specialpedagogiskt stöd under grund- och gymnasieskola.
Stöttande föräldrar och hårt arbete hade dock lett fram till godkända
studieresultat.
Tillgång till olika former av kompensatoriskt stöd var betydelsefullt men
för att kunna använda stödet som kompensatoriska redskap ställdes krav
på både tid och övning. Detta innebar en parallell lärprocess för att lära sig
lära. Det kompensatoriska stöd som användes mest frekvent av
studenterna var olika typer av datorstöd och förlängd tid vid tentamina
och examinationer. Visst stöd innebar att de skriftspråkliga svårigheterna
gjordes kända för omgivningen och alla studenter kände sig inte bekväma
med detta.
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Intervjustudien - studiesituation
och studievardag
I detta avsnitt följer redovisning av resultaten från den tematiska
innehållsanalysen av de genomförda telefonintervjuerna, vilken beskrivs
såväl under rubriken Metoddiskussion som under rubriken Analys av data. I
den här delen fokuseras studenternas upplevelser av möjligheter och
hinder i studiesituation och studievardag och här lyfts såväl mötet med
studiekrav som studiemiljö fram.

Ett ständigt pågående berg- och dalbaneåk
Ett tydligt och klart mönster i de upplevelser och erfarenheter som
studenterna delar med sig av innebär beskrivningar av en pendling mellan
känslor som kan beskrivas som motsatser till varandra. Det är uttalanden
och berättelser som präglas av ett ambivalent förhållningssätt till
studievardagen och de studiekrav som studenterna ställs inför. Beroende
på intervjusamtalets flöde och olika innehållsliga fokus uttrycks de olika
känslorna och särskilt framträdande är pendlingen mellan studenternas
upplevelser av självständighet och beroende, uthållighet/målinriktning
och tvivel samt deras ställningstagande att vara öppen eller sluten när det
gäller de skriftspråkliga svårigheterna. Pendlingen mellan dessa
känsloyttringar finns säkert hos många studerande, särskilt i inledningen
av de akademiska studierna, men för den studerandegrupp som fokuseras
här beskrivs pendlingen och det ambivalenta förhållningssättet mot
bakgrund av läs- och skrivsvårigheterna.
Självständighet - beroende
Studenterna hade under tidigare skolgång arbetat hårt med sitt
skriftspråkliga lärande och sin utveckling och hade skapat egna strategier
för att möta krav och svårigheter. De hade hittat vägar och möjligheter för
att på ett självständigt sätt motsvara olika förväntningar. Självständigheten
innebar att det som kändes viktigt att uppleva eller göra inte hindrades på
grund av de skriftspråkliga svårigheterna utan genomfördes.
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Ja, för att jag är väldigt självständig och jag ber inte om hjälp mer än
om jag verkligen måste.
Jag ska klara allting själv (skratt). Jag har alltid varit väldigt frigående,
gått min egen väg och gjort det jag själv vill. Jag är så fortfarande.
(student 29)

I uttalandet ovan beskriver studenten sina generella upplevelser av sin
studiesituation och visar på en trygghet och en tillit till sin egen förmåga.
Vid beskrivningar av kraven på skriftspråklig prestation i samband med
till exempel examinationer framträder en något annorlunda bild som visar
att behovet av stöttning och stöd är nödvändigt för att klara av studierna. I
den här berättelsen var det stödet från en annan person som var livlinan
och utan detta stöd hade studierna inte varit möjliga att genomföra.
Och då har vi suttit och tragglat och tragglat och tragglat. Med mig.
Hon har frågat, jag har svarat. Om jag har svarat fel, så hjälper hon mig
att komma in på rätt spår och rätt tänk. Och, precis det jag behöver. Jag
behöver just det här att, nej där var det fel du skulle, tänk såhär i stället
och…
… annars hade jag nog hoppat av för jag hade inte orkat själv. Jag hade
inte klarat av det. (student 29)

Stödet från en annan person i studiemiljön kunde också innebära att
kunskaper om studieteknik och generella studiefärdigheter utvecklades.
Detta skapade möjlighet att gå från ett beroende till självständighet i de
fortsatta studierna genom att på egen hand använda de nyvunna
kunskaperna.
...vi har gått igenom studieteknik, hon har ju gått igenom studieteknik
med mig och sen även hur man läser en fackbok, facklitterär bok och
lite sånt och hur man lägger upp studierna allmänt och så, så att det
inte så ska bli sån här råpluggning sista veckan inför tentan. Så det är
himla, himla bra faktiskt. Nu gäller det bara för mig att förvalta det
också. (student 16)

Samma pendling mellan upplevelserna självständighet och beroende
uttrycks av en annan student, men i det här fallet utgörs beroendet av att
bli accepterad och kunna bidra till arbetet i en studerandegrupp utifrån
individuella förutsättningar och förmågor. Studenten var beroende av
omgivningen för att utföra en uppgift men det fick inte uppfattas av
omgivningen som om de skriftspråkliga svårigheterna användes som en
ursäkt för eventuella begränsningar i insatsen.
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Jag har mixtrat hit och dit lite grann och gått min egen väg. (student 39)
…men jag brukar alltid känna mig lite orolig inför grupparbeten just
för att man vill inte vara, alltså då försöker jag hela tiden kompensera
med att bidra med saker som jag är bra på. Liksom tänka ut vad man
ska skriva och komma med diskussionsfrågor och sånt där så att man
inte att man ja liksom glider på dom andra för att det vill jag inte göra.
(student 39)

Upplevelser av självständighet och beroende uttrycks även i förhållande
till de olika typer av kompensatoriskt stöd som studenterna använt i sina
studier. Att ha gått från beroendet av personligt stöd av kamrater eller
handledare till att med hjälp av tekniskt stöd på egen hand möta de krav
som ställs, beskrivs med stor tillfredsställelse.
Och alltså det jag tycker är skönt med det här, det är att tidigare när jag
har pluggat då har jag behövt hjälp av nån annan. Jag har bara inte
förstått det själv att det är det som är grejen. Nu vet jag ju varför det
inte funkar och så vet jag att jag, jag behöver inte be någon annan om
hjälp utan jag behöver en talbok till eller jag kan läsa texten högt själv.
(student 37)

Studenten uttrycker också att även om beroendet av personligt stöd inte
ersätts av annan typ av stöd så är det viktigt att kunna klara sig själv. I det
här fallet är drivkraften att klara sig själv också grundat på funderingar
över hur möjligheterna till stöd ser ut utanför akademin. Att utveckla
strategier för att möta skriftspråkliga krav i arbetslivet och att klara sig på
egen hand kan påbörjas redan under studietiden och då kan till och med
kompensatoriskt stöd aktivt väljas bort.
Jag blev erbjuden anteckningsstöd. Men jag kände mig inte bekväm
med det. Alltså även om det är en klasskompis som får en peng för det
och så där så känns det inte...alltså jag känner mig jätteobekväm över
att en kompis ska behöva skriva åt mig. Och det är inte för att det inte
går att göra eller för att hon kanske, hon eller han skulle tacka nej
men...nej. Det känns igen som att jag vill klara mig själv och jag vill
kunna göra det på egen hand. Och det är inte rimligt att jag när jag
kommer ut i arbetslivet sen ska klara mig, alltså att jag ska ha nån som
sitter och skriver åt mig. Så det är bättre att jag lär mig idag hur jag ska
hantera...det här då som man kallar för ett handikapp... än att jag ska
göra det sen. Så att jag har valt bort det. (student 37)

Uthållighet/målinriktning - tvivel
Valet av studieinriktning och utbildning är betydelsefullt i avseendet att
det innebär en stor arbetsinsats och en ekonomisk satsning men också ett
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vägval inför framtiden. Studenterna är nöjda med sina studieval och de
känner att de verkligen vill genomföra sina utbildningar fram till en
examen. Som tidigare redovisats har de arbetat hårt under skoltiden för att
uppnå de resultat som krävs och kunna påbörja högre studier. Uthållighet
och målmedvetenhet beskrivs som betydelsefulla karaktärsdrag för att
lyckas i studierna. Det är viljan att verkligen nå ett mål, motivation och
envishet, som är de viktiga drivkrafterna för att orka med att möta de
studiekrav som utbildningen ställer.
Ja, jag är väl en sån person som inte tänker låta mig bli besegrad eller
hur man ska definiera det. Jag siktade högt och jag tror väl att jag hade
nog inte klarat av det om jag inte hade den personligheten som jag har.
Och det lite grann, att jag ger aldrig upp. Oavsett hur svårt det än är.
(student 30)
Och jag är så envis i mig själv också. Så har jag gett mig in på
någonting så ska jag klarat. (student 36)
…jag tycker det känns som ett, rätt jobb för mig som jag skulle tycka
var lite roligt. Så att det gäller bara att härda ut utbildningen liksom för
det men det känns som att det är värt jobbet så att jag vill gärna bli det.
(student 39)

Samtidigt som övertygelsen om rätt studieval och kunskapen om de
personliga karaktärsdragen lyfts fram, finns det stunder med
ifrågasättande och tvivel om möjligheten att kunna slutföra studierna.
Arbetsinsatsen beskrivs ibland som övermäktig och ofta nämns tid som
den mest kritiska faktorn för att nå godkända resultat. Även erfarenheter
från tidigare skolgång kan vara orsak till tvivel och osäkerhet när det
gäller studieval och tillräcklig förmåga.
Det har varit många gånger som man har tänkt, nä nu hoppar jag av,
nu skiter jag i det här, för att det har varit väldigt påfrestande och så.
(student 30)
Ibland så känner man, alltså det första året, alltså ibland så känner man
att vad har jag gett mig in på. Varför har jag utsatt mig för det här igen
när jag vet hur jag haft det under tidigare skolgång. (student 36)
Sen är det ju en tuff utmaning ändå och det jag framförallt känner är
svårt är väl att tidsbristen hela tiden. För att det hjälper ju inte om jag
får längre tid på mig på tentan om jag inte har hunnit läsa på
tillräckligt mycket. Alltså om kursen är fem veckor så är den ju fem
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veckor och det går inte riktigt att göra om nånting på det. Utan jag
måste liksom följa med ändå. Tyvärr är det ju så när man pluggar att
om man väl halkar efter lite grann så blir det dubbelt så svårt hela
tiden.
Men sen insåg jag nog inte heller hur otroligt teoretiskt jobb det är när
jag sökte utbildningen. Det har jag väl fattat efteråt (skratt) och det var
väl kanske lika bra det. (student 39)

Kampen mellan viljan att nå ett eftertraktat mål och tvivlet om att detta är
möjligt pågår under hela studietiden men upplevs som allra starkast i
starten av studierna. Av stor betydelse för att orka kämpa vidare är till
exempel att få bekräftelse på nedlagda arbetsinsatser men också att klara
av uppgifter och examinationer med godkänt resultat. Om detta uteblir
kan tvivlet på tillräcklig förmåga och yrkesval verkligen ställas på sin
spets.
Man känner ju det som, bara för att man är och får ha dom här
handikappen det är ju klart att jag vill ju ha en riktig utbildning också
så. Självklart men… det är, ja så dom senaste dagar har man funderat
på om man inte skulle ha gjort något praktiskt i stället. (student 31)
Ja men nu är jag på bristningsgränsen här i och med att den här kursen
inte fungerar och att man liksom inte, man har tappat verkligen…i och
med att ingenting har fungerat dom senaste månaderna då så jag vet
inte ens om jag klarar det här va. (student 31)

Öppenhet - slutenhet
Att erkänna svårigheter och brister för sig själv och andra är inte alltid
enkelt och föregås ofta noggranna överväganden och funderingar över
vad det kan innebära och leda till. Tidigare studier har visat att de
personer i omgivningen som delges sådan information är vänner som inte
använder informationen på ett negativt sätt och som går att lita på. De
individer som öppet berättar om sina skriftspråkliga svårigheter har ofta
sökt stöd och hjälp för svårigheterna och därmed också bearbetat och
försökt att övervinna dem. De ser inte svårigheterna som ett hinder som
inte går att ta sig över utan som en lärandeutmaning, och orsakerna och
förklaringarna till svårigheterna hittas ofta i den kontext och miljö som
individen befunnit sig (Eriksson Gustavsson, 2002).
Rädslan för att bli ”ett med svårigheterna” och bli identifierad som
dyslektikern eller den handikappade och att inte respekteras för den
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person man är, beskrivs av studenterna i denna studie som skäl för att
hemlighålla informationen om de skriftspråkliga svårigheterna.
Ja det där har jag haft problem med för jag vet inte riktigt vad jag ska
gå ut med liksom för identitet riktigt, alltså, ska jag gå och och såhär ja
men jag är dyslektiker men jag är bra ändå liksom och stå för det eller
ska man vara tyst och inte säga så mycket. Det är svårt för att det kan
lätt bli såhär att om man få en stämpel som den som är dyslektiker så
påverkar det ens självkänsla så att man tror inte på sig själv längre, så
att man tror inte att man kan sker som man faktiskt kan för att alla runt
omkring än behandlar en som handikappad. (student 39)
Så att jag själv ser inte det här som ett handikapp. Alltså jag förstår rent
logiskt varför man säger att det är ett handikapp. För
att...det...eftersom skolan baserar det så himla mycket på att man ska
läsa och skriva så blir det ju ett handikapp. Men jag ser ju inte mig själv
som handikappad. Jag ser det bara som att jag har ett annat sätt och ta
till mig information på...över vad majoriteten har. Och det är ganska
många fler än jag som har andra sätt att ta till sig information på.
(student 37)

Slutenheten och hemlighållandet av läs- och skrivsvårigheterna påverkas
också av rädslan för att bli ifrågasatt vad gäller studieförmåga generellt
sett och omgivningens okunskap om läs- och skrivsvårigheter lyfts fram
av studenterna i det här sammanhanget.
Att lärare tassar lite på tå runtomkring det. För att dom tror att jag har
svårt att förstå fast jag har inte svårt att förstå, jag har svårt att läsa och
det är inte riktigt samma sak. (student 37)
Jag tror många tänker så att dom är dåliga bara för att dom inte kan
läsa, eller ja, jag kan ju läsa så sett, men det tar ju väldigt lång tid…
(student 28)

Trots att rädslan för att bli betraktad som ”dålig” lyfts fram, kan studenten
i ett annat skede av intervjun tydligt framhålla att läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi inget är att skämmas för. Det kan till och med
vara så att det inte upplevs som något problem eftersom det med gott
resultat har gått att hantera och bemästra svårigheterna.
För jag står ju för att jag har dyslexi, absolut ingenting jag skäms för.
Jag skäms inte för det. (student 28)
Det har jag, alltså jag har ju alltid varit öppen för det. Jag har ju aldrig
sett det som ett problem. Jag har alltid fått jobbat...eftersom att jag har
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haft...alltså...alltid har haft problemet hela skolgången om vi säger så
har jag aldrig sett det som ett problem. (student 36)

Sammanfattningsvis kan konstateras att det ambivalenta förhållningssättet
till studievardag och studiekrav på grund av de skriftspråkliga
svårigheterna, innebär kast mellan hopp och förtvivlan och kan liknas vid
en berg- och dalbanetur i flera olika vagnar som ständigt är i rörelse. Om
pendlingen mellan berg och dal inte minskar under studietiden med hjälp
av positiva bekräftelser i form av konstruktiv uppföljning och av
avklarade kurser och poäng, finns det troligen risk att studenten inte orkar
fullfölja och avsluta studierna trots stor arbetsinsats och tillgång till
kompensatoriskt stöd av olika slag.

Att plana ut eller förstora nivåskillnaderna
Tillfällen och händelser som i den här studien framträder som mönster och
som kan lyftas fram som faktorer vilka påverkar studenternas upplevelser
av studier och studievardag är omgivningens bemötande och händelser
som förklarar varför studierna fungerar eller inte fungerar optimalt.
Omgivningen utgörs i det här fallet av såväl personal av olika slag som
medstuderande, och i den fysiska studiemiljön skapas den kontext som
studenten förhåller sig till och som hon/han är beroende av att förstå och
kunna möta.
Omgivningens bemötande
Upplevelser av att omgivningen förstår och accepterar att de
skriftspråkliga kraven emellanåt kan förorsaka svårigheter, påverkade
studenternas självbild och självförtroende i positivt hänseende.
Möjligheterna att utifrån sin förmågenivå kunna anpassa arbetsprocesser
och krav med stöd av omgivningens förståelse innebar att tron på den
egna förmågan stärktes.
Nej, alltså lärarna brukar vara jättegulliga tycker jag… Och det, alla har
varit bra tycker jag till det. Och sen klasskamraterna dom har det inte
varit nått, alltså dom är nog också väldigt accepterande (student 39)
Och dom...mina studiekamrater dom säger nog inte så mycket åt det
ena eller det andra hållet. Om vi pratar om det så är dom ju alltid
intresserade och vill veta mer och liksom så där. (student 37)

Det är av vikt att här påpeka att förståelsen och acceptansen inte innebar
att studiekraven förändrades och att studenten inte genomförde vissa
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arbetsuppgifter eller studiemoment. Konsekvenserna av förståelsen blev i
stället att studenten kunde genomföra studieuppgifterna på ”sitt” sätt och
med hjälp av det stöd som var relevant i olika situationer. Studenterna
hade goda erfarenheter och upplevelser av möten med omgivningen då de
behövt stöd på olika sätt. Det kunde gälla att få tillgång till texter i god tid
innan seminarier, att få ta del av föreläsningsunderlag, att få spela in
föreläsningar, att få extra stöd vid val av litteratur et cetera. Som tidigare
redovisats var det också lärare som vid några tillfällen hänvisade
studenter till dyslexipedagog eller handläggare för att de uppmärksammat
studentens svårigheter och ville visa att det fanns möjlighet till stöd som
eventuellt skulle kunna underlätta i studierna.
Om förståelse och acceptans i någon mån kunde plana ut berg- och
dalbanans nivåskillnader så fanns det bemötanden som i stället gjorde
studiefärden både brantare och djupare. Kommentarer, misstroende och
ifrågasättande om lämpligheten att studera när skriftspråkliga svårigheter
förelåg resulterade såväl i ilska som i förtvivlan. Ifrågasättandena gällde
inte enbart huruvida den generella studieförmågan var tillräcklig utan
också om studenten verkligen på egen hand hade genomfört uppgifter
som förelagts och hur hon/han skulle klara det framtida yrkesutövandet
efter examen. Att ifrågasättandena dessutom uttrycktes vid tillfällen som
innebar särskild anspänning för studenten, tentamenstillfällen, gjorde
studenten än mer osäker och tvivlande på sin egen förmåga.
Det var faktiskt en tentavakt, det var nu i… ja innan sommaren förra
året gjorde jag en tenta. Och då så frågade hon vad jag kan jobba med
som dyslektiker. Och jag visste inte vad jag skulle säga till henne för
jag blev så irriterad. Det sa hon innan jag började med tentan till och
med. Så jag sa bara, för jag har ju jobbat det är ingen som har märkt det
innan. För jag har ju jobbat innan jag började plugga. Det är inget man
nämner högt så, om inte någon undrar. Så jag visste inte vad jag skulle
säga till henne utan jag sa bara att jag jobbade som vanligt och så. Jag
vet inte vad hon tänkte… (student 27)
En lärare faktiskt som har ifrågasatt om jag verkligen ska läsa till x och
hur det kommer att gå för mig i framtiden och det är väl kanske lika
bra att du hoppar av innan du har liksom gått för långt och så där.
(student 30)
Ja man har väl mer eller mindre i vissa moment blivit ifrågasatt, har du
verkligen gjort det här och den där delen. Och då vet jag att hon som
hade hand om just praktikdelen ifrågasatte kraftigt vissa moment, som
jag tyckte… det är klart att man blir jävligt ledsen och sårad. Men jag
var ju bara tvungen att hänvisa till min handledare jag hade då på
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praktiken, ja, men det är bara att du ringer och hör med han. Och det
gjorde hon ju också och fick det svart på vitt att, nämen vadå, det där
har ju X gjort. Man blir, man blir väldigt ledsen och förbannad och
sårad när människor beter sig så, särskilt lärare. (student 30)

Mot bakgrund av berättelserna ovan och den lagstiftning
(Diskrimineringslag, 2008:567) som anger att varje universitet och
högskola har ett ansvar för att motverka diskriminering, att arbeta för alla
studenters lika möjligheter i studierna och att anpassa undervisningen och
tillgängliggöra högskolan för studenter med funktionsnedsättningar, finns
det anledning att fundera över hur medvetenheten om detta ska kunna
ökas. Olika personalgrupper och studenter är på skilda sätt delaktiga i att
studiemiljöer inte blir hinder för enskilda studenter och att attityder,
förhållningssätt och insatser utvecklas i överensstämmelse med den
lagstiftning som råder.
Händelser som förklarar
Studenterna i den här studien beskriver att det krävs en stor arbetsinsats
och mycket möda för att lyckas i studierna. Det ligger för många nära till
hands att tappa tron på den egna förmågan om det inte går att förstå
orsaken till att all ansträngning ändå inte ger de resultat som förväntas. De
flesta deltagarna hade inte förrän i vuxen ålder fått en formell bekräftelse
på sina skriftspråkliga svårigheter och det var först efter denna bekräftelse
de förstod varför de fick lägga ner mer tid och större arbetsinsats för att
uppnå samma resultat som studiekamraterna.
Att med hjälp av den skriftspråkliga kartläggningen/utredningen få
förklaring på den upplevda studiesituationen innebar en form av
avlastning i avseendet att kraven på den egna prestationen mildrades. Det
fanns en orsak till att arbetet inte alltid gav det resultat som önskades och
det berodde alltså inte på otillräcklig arbetsinsats. Kartläggningen innebar
också avlastning genom att de hjälpmedel som erbjöds också upplevdes
underlätta studierna.
Jag har bara inte förstått det själv att det är det som är grejen. Nu vet
jag ju varför det inte funkar… (student 37)
…bara, bara vetskapen om att man har dyslexi gör att det blir lättare,
att man inte blir lika hård mot sig själv heller… (student 38)
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… så på så sätt var det väldigt sent och sen som jag fick svart på vitt,
men sen, jag tycker inte jag har fått rätt hjälp förrän nu på, ja det är
först nu då när jag har valt själv att studera. (student 16)
Det är tufft att plugga… framförallt när man inte först… eller jag visste
först inte varför jag hade problem. Så på högskolan blev det en helt ny
studiesituation och mycket att läsa själv och det var väldigt svårt…
Och nu när jag fått den hjälpen jag behöver så har det ju blivit betydligt
lättare (student 29)
I början var det ju mest jobbigt när jag inte fattade… För jag fick ju min
dyslexidiagnos på universitetet. Så jag har inte fattat vad det var för fel
på mig. Men efter det så vart det ju lite bättre när jag har fått reda på
vad det var som inte stämde riktigt. …jag har ju mer accepterat det och
sen hittat på egna studietekniker i stället (student 28)

De skriftspråkliga svårigheterna påverkade såväl studietakten som
studieresultaten även efter ett formellt konstaterande av svårigheterna,
men den förklarande händelse som bekräftelsen av läs- och
skrivsvårigheterna utgjorde, innebar ett avstamp och ett förändrat synsätt
på den egna studieförmågan och möjligheten att trots svårigheter klara av
och fullfölja studierna fram till en examen. Studenternas berättelser
innehåller beskrivningar om hur de efter bekräftelsen medvetet utvecklade
strategier för sitt lärande, både på egen hand och tillsammans med
dyslexipedagoger och handläggare. Genom att lära sig lära på sitt eget vis
utjämnades emellanåt den känslomässiga pendlingen mellan upplevelser
av självständighet och beroende och likaså ambivalensen mellan
uthållighet/målinriktning och tvivel.

Lärandestrategier - studietekniska strategier
Alltså det är mycket skönare nu när man har pluggat i två år och
kommit in, alltså det tar ju ett tag innan man hittar sin stil och, teknik
för vad som funkar för mig. Det var ju väldigt svårt första terminen när
man inte visste alls. Så det känns, jag känner mig mycket mer
avslappnad nu. (student 39)

Studier inom högre utbildning ställer krav på de studerande på ett annat
sätt än studier inom den förberedande utbildningen och studenterna
vittnar om svårigheter att förstå de krav som ställs och tolka den kontext
som omger dem på högskolor och universitet. Har studenten dessutom
problem med skriftspråket, som är ett viktigt redskap i de akademiska
studierna, innebär det ytterligare svårigheter att ta sig in i den nya
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studievärlden. Uttalandet ovan visar på den ganska långa och
mödosamma process som behövs för att ”knäcka studiekoden” och
därefter kunna utveckla strategier för att fokusera själva lärandet. De olika
strategier för lärande som framkommer i berättelserna om upplevelser och
erfarenheter under studierna visar sig i tre teman vilka tillsammans bildar
det strategimönster som framträder tydligt i intervjumaterialet. Dessa tre
teman är struktur, lärandevägar och teknikstöd.
Struktur innebär att studenten försöker att skapa en god framförhållning i
studierna genom att till exempel beställa kurslitteratur, att studera schema
och kursuppläggning i god tid före kursstart. Struktur innebär också att
studenten i god tid planerar sitt arbete för att utnyttja studietiden på ett så
effektivt sätt som möjligt och därmed minimera risken att arbete ”läggs på
hög”. Det handlar mycket om att skapa möjligheter att arbeta ”i egen
takt”, vilket för de flesta studenter med skriftspråkliga svårigheter innebär
mer tid för att läsa den litteratur och lösa de uppgifter som ingår i
kurserna.
Och det är en sån sak, alltså jag har ju, jag har ju sån struktur när jag
pluggar också. Som mina klasskompisar är väldigt avundsjuka på kan
jag ju säga. (skratt) Ja, dom förstår inte hur jag klarar av att få allting
gjort när jag säger till mig själv att görat. Men det handlar ju om att jag
måste disponera tiden på ett annat sätt än vad dom behöver göra. Jag
behöver ha mer tid till att läsa litteratur, till att lyssna, till att göra
allting. (student 36)

Trots god framförhållning och noggrann planering blir tiden för studier
ofta knapp och det är tiden eller snarare tidsbrist som nämns mest
frekvent av studenterna som det stora hindret för att lyckas med
studierna.
Temat struktur fokuserar strategier för att generellt sett skapa goda
studieförutsättningar medan temat lärandevägar lyfter fram förutsättningar
för själva lärandet. Att lyssna på föreläsningar, presentationer och
genomgångar är ett sätt att skapa möjligheter för lärande. Litteratur inläst
på band innebär för en del studenter en av de viktigaste vägarna för att ta
till sig och bearbeta kunskap och dessutom kan detta lyssnande ske med
god tidsmässig framförhållning och också i ”egen takt”. Studenternas egna
inspelningar av föreläsningar som de sedan lyssnar på nämns som en
viktig del i arbetet med att skapa lärandemöjligheter.
För jag, alltså jag tar åt mig väldigt, väldigt mycket när jag lyssnar. Ja,
så fort det har vart, liksom när läraren har pratat så har jag ju sugit åt
mig mer eller mindre allt liksom jag har fattat väldigt fort och kopplat
väldigt bra. Jag har alltid, jag har alltid kunnat mycket. (student 29)
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Jag beställer min litteratur när terminen börjar. När jag får
litteraturlistan, så beställer jag all litteratur och får dom hemskickade
på skivor. Inlästa på skivor så då har jag alla böcker och då kan jag ta
dom under hand. Så vet jag, vet jag att jag ska ha en hel bok som är på
tio timmar, inläst. Så kan jag sitta tre dagar och lyssna på den. Så man
kan planera in det mer bättre och veta när man ska sätta sig med det.
(student 36)
Jag spelar in alla föreläsningar. Det gör jag och så lyssnar jag på dom
hemma. Så jag för inte anteckningar under tiden för då kopplar min
hjärna bort den som pratar. Det gör den. Och så att jag inte ska missa
nått så sitter jag bara och lyssnar så kan jag gå igenom det där hemma
och då kan jag föra anteckningar när jag kan pausa och sådär. Så jag
inte missar något. (student 36)

Vid många tillfällen ska studenten redogöra för sitt lärande med hjälp av
skriftlig rapportering och även i dessa sammanhang kan lyssnandet bidra
till att stödja egna förståelsen och lärandet. Här handlar det om att läsa sin
text högt och lyssna på huruvida kunskapen presenteras på ett tillräckligt
tydligt sätt.
Nej, utan det är... Jag tycker ibland att jag också kan se, ibland, ja men
här kan vi inte skriva såhär, det låter ju konstigt. Men det hjälper ju
mycket när man säger meningen högt också. Eller om man tänker högt
i huvudet. (student 27)

Även om läsningen är det som utgör ett av hindren i studenternas studier
är läsning självfallet också en väg till lärande. Genom att läsa stora
textmängder utvecklas såväl studietekniska färdigheter som själva
läsförmågan och ju mer förmågan utvecklas desto bättre redskap blir den
för lärandet. Det innebär dock en stor arbetsinsats av studenten att
parallellt med studierna också försöka utveckla förmågan och i en sådan
situation ställs krav på både självständighet, uthållighet och en
målmedveten satsning.
Läsningen har ju, det är ju mycket, mycket, mycket, mycket bättre än
vad den har varit då… Men det är ju för att jag har ju, alltså vi får ju
böcker som är ja, allt mellan 500 till 1000 sidor. …Och det är bara att
sätta sig ner och läsa, that's it liksom… så har jag inte tagit hjälp utav
det över huvud taget utan allting läser jag rakt upp och ner. …och man
får ju även liksom en studievana är det gäller just den delen, läsningen
också. (student 30)

Ytterligare en väg till lärande kan vara att med hjälp av bilder och skisser
av ett kursinnehåll underlätta förståelse och kunskapstillägnan. Olika
typer av kursinnehåll kan vara mer eller mindre lätt att visuellt strukturera
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men beroende på hur individen själv skapar vägar för lärande kan troligen
bilder användas i många sammanhang för att skapa förutsättningar för
lärande.
Och sen försöker jag rita mycket och sådär också. Jag tycker jag lär mig
bra med bilder, särskilt om det är då anatomi eller fysiologi är ju
väldigt bra att rita. Jag tror man blir bra på att tänka ut kreativa
lösningar i alla fall när man har lite såna här hinder framför sig, man
får liksom ta andra vägar. (student 39)

Det teknikstöd som nämns mest frekvent av studenterna i denna studie är
inläst litteratur och datorstöd som finns tillgängligt i de allra flesta
datorers programvaror. Som exempel kan nämnas enklare rättstavningsoch grammatikkontroller och enkel talsyntes där programvaran kan
hämtas direkt från nätet. Studenterna nämner också websidor där till
exempel synonymer kan sökas och även traditionella ordlistor med
ordförklaringar som går att finna på nätet. Scherer (2004) benämner denna
typ av teknikstöd som ”universal design” för att alla användare ska ha
tillgång till och kunna dra nytta av det.
Jo, men då har jag ju dator vet du, jag kör ju det där vanliga Wordprogrammet. (student 30)
Jag har ju rättstavningsprogrammet...när jag skriver texter som tentor
och sånt, hemtentor. Så har jag rättstavningsprogram på min dator,
som går in och rättar under tiden jag skriver. (student 36)
Och sen får man, vi använder ju oss ibland utav, det finns någon
internetsida som heter synonymer.se... Den är väldigt bra, för då kan
man ju... Ta del av andra formuleringar, hur man kan formu... Eller ja,
vilka andra ord man kan använda. Då blir meningsuppbyggnaden helt
annorlunda. (student 27)

Mer avancerade program som ofta betraktas som just kompensatoriskt
stöd nämns således inte. Här åsyftas till exempel avancerade
rättstavningsprogram, avancerade talsynteser och scanningsprogram vilka
också kan användas för att få text uppläst av skärmläsare/talsyntes. Det
finns vidare taligenkännings- och dikteringsprogram som känner igen och
tolkar flytande tal som direkt omvandlas till skriven text. Texten kan
därefter läsas av skärmläsare/talsyntes. Orsakerna till att detta mer
avancerade teknikstöd inte nämns av deltagarna kan vara många.
Studenterna kanske inte känner till det, det innebär en extra kostnad att
utrusta datorn med dessa programvaror, de har inte fått stöd och
handledning för att kunna pröva och installera dem och de kanske också
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upplever att den tid och den arbetsinsats som krävs för att lära sig hantera
stödet inte finns. (Jämför också med avsnittet Att lära sig lära med
kompensatoriskt stöd, s. 50 ff) De kan vidare ha prövat stödet men funnit att
det inte varit den hjälp som de behövde i studierna. Ytterligare en orsak
kan, som tidigare lyfts fram, vara att hanteringen av tekniken syns och
hörs i omgivningen, vilket innebär att funktionsnedsättningen blir
uppenbar och att tekniken därmed kan bidra till en oönskad
stigmatisering (Scherer, 2004).
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns såväl personer som
situationer och händelser som kan påverka den tidigare beskrivna
pendlingen mellan självständighet och beroende, uthållighet/målinriktning och
tvivel samt att vara öppen eller sluten när det gäller de skriftspråkliga
svårigheterna. Omgivningens bemötande och tillfällen då studenten får
förklaringar till sina svårigheter har betydelse för studentens upplevelser
av att klara av studierna eller att hon/han överväger att avsluta desamma.
Ansträngningarna under studietiden innebär att studenten utvecklar
strategier för sitt lärande och dessa blir ”stöttor” att hålla sig till och
påverkar också studiesituationen i avseendet att tron på den egna
förmågan stärks. Framförallt är det strukturen i studiearbetet, individuella
sätt att bygga lärandevägar till lärande och det teknikstöd som finns att
tillgå, som utgör dessa ”stöttor”. Teknikstödet utgörs emellertid inte av de
avancerade redskap och alternativ som finns att tillgå på marknaden utan
av sådan teknik som är tillgänglig för alla.
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Diskussion
Vad har då framkommit som betydelsefull kunskap genom denna studie
och hur kan kunskapen användas för att påverka möjligheterna för alla
studenter att lyckas i sina akademiska studier? I följande avsnitt
sammanfattas och diskuteras studiens resultat och förslag på praktiska
konsekvenser av dessa presenteras också.

Överblick och fördjupning
Syftet med studien var dels att få en bild av studieresultat och studietakt
när det gäller studenter som på grund av skriftspråkliga svårigheter fått
beslut om kompensatoriskt stöd i studierna men också att få fördjupad
kunskap om studiesituationen och studievardagen för dessa studenter.
Betydelsen av att med hjälp av studenternas röster komma nära
studievardagens vedermödor kan inte nog betonas och utgör den här
studiens viktigaste bidrag till kunskap om möjligheter och hinder i
akademiska studier då skriftspråkliga funktionsnedsättningar föreligger.
Det finns några centrala sammanfattande resultat som känns angelägna att
inledningsvis lyfta fram och som också är utgångspunkt för mina fortsatta
diskussioner. Det är till att börja med ett faktum att antalet studenter med
skriftspråkliga svårigheter i högre studier har ökat i landet, men i
jämförelse med den totala ökningen av studerande inom högre utbildning
har andelen studenter med skriftspråkliga svårigheter inte ökat. Vidare är
kvinnliga studenter med skriftspråkliga svårigheter fler än manliga och en
stor andel av det totala antalet studenter med läs- och skrivsvårigheter
studerar på lärarprogram. De allra flesta studenterna klarar, med något
längre studietid än förväntad, av sina studier med godkänt resultat. Det
finns emellertid en liten grupp studenter som inte redovisar resultat trots
lång studietid och stora arbetsinsatser. I intervjustudien framkommer
vidare att de flesta studenter som medverkat, erhållit en formell
bekräftelse på sina svårigheter först sedan de påbörjat de akademiska
studierna, trots att de upplevt svårigheter med skriftspråket under den
förberedande skoltiden. Många studenter redovisar också att de kommer
från studieovana hemmiljöer.
Resultaten från en tidigare uppföljningsstudie ht 2007 vid Linköpings
universitet (Eriksson Gustavsson, 2007; Eriksson Gustavsson, 2010) visade
att av totalt 104 studenter som under tiden ht 2001 - vt 2004 erhållit beslut
om kompensatoriskt stöd för skriftspråkliga svårigheter hade ungefär en
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tredjedel fullföljt sina studier med något fördröjd studietid. En dryg
tredjedel var fortfarande aktiva studenter ht 2007 och den resterande
tredjedelen var varken aktiva studerande eller hade formellt avbrutit sina
studier. Vid jämförelser med resultat från den här presenterade
dokumentstudien var andelen studenter som inte studerade ”aktivt”,
presterade studiepoäng, och inte heller hade gjort ett formellt avbrott
knappt 18% av den totala studentgruppen på 186 studenter. Studietakten
för de flesta studenterna var något fördröjd men inte så att möjligheterna
att få studiemedel äventyrades. Har då studiesituationen och
möjligheterna att prestera godkända resultat förbättrats från perioden ht
2001 - ht 2004 till perioden ht 2007 - ht 2009? Självfallet går det inte att
svara enkelt på denna fråga men under de år som förflutit sedan ht 2001
har lärosätena arbetat aktivt för att på ett professionellt sätt kunna möta
studenter med funktionsnedsättningar utifrån den lagstiftning som
föreskriver lärosätenas skyldigheter. Såväl organisatoriska som materiella
och personella resurser har tillkommit och informationen om
möjligheterna till kompensatoriskt stöd på hemsidor och via
studievägledande instanser fanns inte 2001 i den omfattning som den finns
idag. Ett viktigt påpekande vid jämförelserna mellan studien från 2007 och
den här presenterade studien, är emellertid att uppföljningen av
studieresultat och studietakt i den första studien skedde 10 terminer efter
studiestart. Där var det alltså möjligt att avläsa om utbildningar slutförts
och också om studenter redovisade en mycket fördröjd studietakt. I den
här rapporterade studien genomfördes samma uppföljning terminen
direkt efter den femte studieterminen. Först våren 2013 skulle alltså en
LADOK-uppföljning med dessa 186 studenter ge ett säkrare svar på om
möjligheterna att trots skriftspråkliga svårigheter prestera godkända
resultat och slutföra studierna förbättrats.
Att universitet och högskolor står inför stora utmaningar när det gäller att
uppfylla de krav på lika möjligheter i studier som finns föreskrivet i
aktuell lagstiftning går inte att nog betona. Alla lärosäten, fakulteter,
institutioner, utbildningsprogram och all personal behöver
medvetandegöras om denna situation för att på ett tillfredsställande sätt
både administrera och organisera mottagande och undervisning med
utgångspunkt i studentgrupper som ställer särskilda krav på tillgänglighet
och anpassning. Det utbildningsprogram som enligt denna undersökning
tar emot flest studenter med läs- och skrivsvårigheter är lärarprogrammet
och med tanke på dessa studenters framtida yrkesverksamhet står
lärarutbildningen inför stora utmaningar. Det handlar om att anpassa och
tillgängliggöra både de teoretiska och de verksamhetsförlagda studierna
för att på ett optimalt sätt stödja och förbereda studenten inför den

72

framtida yrkesrollen med dess speciella skriftspråkliga krav och
utmaningar.
Det som är ett centralt resultat i tidigare forskningsstudier och som också
bekräftas i denna studie är att studerande med skriftspråkliga svårigheter
upplever tiden som en kritisk faktor i studierna. Alla studenter som
medverkat i intervjustudien hade antingen begärt och beviljats
studieuppehåll för att få mer tid till bearbetning av kursavsnitt och
resterande tentamina eller uppger att de ”släpar efter” med några poäng.
Studietakten är således något fördröjd i förhållande till den förväntade om
30 hp per studietermin. God framförhållning i utbildningsplanering,
hänsynstagande till behovet av längre tid vid bearbetning av
kursuppgifter och förberedelser inför tentamina samt möjligen också
förändringar i de prestationskrav som ställs för att erhålla studiemedel, är
nödvändiga anpassningar för att skapa lika möjligheter för alla studerande
inom högre utbildning. De studerande som trots tidsmässiga
tillrättalägganden och organisatorisk framförhållning inte kan prestera
resultat, har ett stort behov av handledning och studievägledning för att
planera alternativa studiegångar. Lärosätenas ansvar blir att anställa
kunniga dyslexipedagoger och att utbilda handläggare/koordinatorer och
studievägledare för att optimera möjligheterna för dessa studenter att
fullfölja studierna fram till examen. Det handlar här om att med stor
kunskap lyssna på studenternas upplevelser av såväl svårigheterna som
studiesituationen, för att utifrån individuella behov och önskemål försöka
skräddarsy det kompensatoriska stödet som kan ges. Handledning vid
utprövning av stöd, kontinuerliga samtal om stödinsatsernas funktion och
återkommande uppföljningssamtal samt samtal om studiesituationen
generellt är centrala uppgifter för dyslexipedagogerna. Beslut om och
tilldelning av kompensatoriskt stöd är således inte tillräckligt utan måste
åtföljas av kontinuerlig personlig handledning och uppföljning av
professionell personal. Reis m fl (2000) talar om betydelsen av
”counseling” och menar att en tredjedel av den tid som personal ägnar åt
stödinsatser utgörs just av samtal för att kunna stödja och handleda den
enskilda studenten. Studentens möjligheter att lära sig lära på ett nytt sätt
är förutsättningar för lyckosamma akademiska studier. Dyslexipedagoger
har också en viktig uppgift i att informera universitetspersonal med olika
funktioner om såväl lagstiftning som om vad läs- och skrivsvårigheter kan
innebära. De akademiska lärarna behöver få kunskap om på vilka sätt de
kan möta studenter med skriftspråkliga svårigheter. Universitet och
högskolor har således ett ansvar för att skapa arbetslag med särskild
utbildning och med ett särskilt uppdrag att på ett professionellt och
respektfullt sätt skapa möjligheter för att tillgängliggöra den högre
utbildningen.
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De allra flesta studenter med skriftspråkliga svårigheter har under hela
skoltiden varit vana vid hårt arbete för att möta krav och förväntningar på
skriftspråkliga prestationer. Upplevelser av att dessa ansträngningar inte
räcker till för att möta de akademiska skriftspråkliga kraven innebär ofta
både frustration och förtvivlan. Om individen dessutom inte har en
formell bekräftelse på svårigheterna sedan tidigare, kan starka tvivel
väckas om den egna förmågan och krisreaktioner är inte ovanliga. Möten
med studenter i sådana situationer ställer stora krav på omgivningen,
såväl personal som medstudenter. Kunskap om vad läs- och
skrivsvårigheter är och hur samtal och bemötande kan påverka studenten i
sin studiesituation är av stor betydelsen. Samtidigt som behovet av stöd är
stort har de studenter, som trots sina svårigheter klarat av sin skolgång
och antagits till högre studier, ofta klarat sig på egen hand genom hårt
arbete och med stort engagemang och bistånd av föräldrar, och många vill
inte avslöja sina svårigheter och tvivel. Läs- och skrivsvårigheter är en så
kallad dold funktionsnedsättning och genom att inte berätta om
svårigheterna kan individen skydda sin självkänsla, inte känna sig
särbehandlad och inte bli betraktad som dyslektiker. Detta förhållande
ställer om möjligt ännu högre krav på omgivningens uppmärksamhet,
bemötande och förståelse för studenters reaktioner, prestationer och inte
minst tidigare upplevelser av skriftspråkliga krav och svårigheter.

Berg och dal - hopp och förtvivlan
Som framgår av avsnitt i inledningen av denna rapport har studier om
studerande med funktionsnedsättningar inom högre utbildning
genomförts tidigare. De allra flesta av dessa studier har fokuserat
organisatoriska och administrativa anpassningar och tillgängliggörande av
högre studier. Det gäller till exempel resurser, särskilda
rekryteringsinsatser, olika typer av kompensatoriskt stöd och lärosätenas
organisation för att möta olika typer av funktionsnedsättningar med syftet
att utjämna skillnader i studievillkor. Få studier har vänt sig direkt till den
studerandegrupp som här är den aktuella och efterfrågat deras
upplevelser och erfarenheter. Studier med ett ”inifrånperspektiv” och på
mikronivå ger emellertid viktig kompletterande och ibland också
förklarande kunskap till den tidigare presenterade.
Under 2000-talets första decennium har tre svenska avhandlingar försökt
att göra enskilda individers röster hörda med utgångspunkt i individernas
egna upplevelser av skriftspråkliga svårigheter under olika livsperioder
och situationer (Eriksson Gustavsson, 2002; Nielsen, 2005; Ingesson, 2007)
och i Björn Milrads avhandling (2010) fokuseras specifikt studenters
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upplevelser och erfarenheter av högre studier trots de skriftspråkliga
svårigheterna. Inte i någon av dessa texter framkommer den
känslomässiga pendling, beroende på de skriftspråkliga svårigheterna,
som studenterna i denna studie så tydligt uttrycker; pendlingen mellan
självständighet och beroende, uthållighet/målinriktning och tvivel samt att vara
öppen eller sluten när det gäller läs- och skrivsvårigheterna. Självfallet är
forskningsresultat beroende av hur syfte och frågeställningar formuleras,
hur intervjuguider utformas och hur samtalen mellan intervjuare och
intervjuad utvecklas, och känslomässiga svängningar tillhör säkert livet
för de flesta av oss. Jag vill dock påstå att pendlingar mellan hopp och
förtvivlan på grund av erfarna skriftspråkliga svårigheter och beroende på
höga akademiska skriftspråkliga krav är speciella, och att kunskapen om
dessa känslomässiga pendlingar är den här rapportens viktiga bidrag till
fördjupad förståelse för studerande med skriftspråkliga svårigheter. En
hög nivå på den skriftspråkliga förmågan är idag nödvändig för att leva
och arbeta i ett demokratiskt samhälle och det uppfattas som en
självklarhet att en vuxen individ läser och skriver med gott resultat på
egen hand. Att som student under en lång tidsperiod vara medveten om
dessa förväntningar, bemästra de känslomässiga pendlingarna och
samtidigt hantera studievardagens uppgifter förutsätter karaktärsdrag
som beslutsamhet och envishet och en obändig vilja att lyckas. Sådana
karaktärsdrag beskriver McLoughlin m fl (1994) som utmärkande för
framgångsrika dyslektiker. Jag anser att de studenter som medverkat i
denna studie är just sådana framgångsrika dyslektiker. De har med stor
ansträngning och stark vilja lyckats bemästra och kanske också dämpa den
ständiga pendelrörelsen mellan hopp och förtvivlan. De har insiktsfullt
reflekterat över såväl de skriftspråkliga svårigheterna som hanteringen av
dessa under studietiden, och dessutom verbaliserat reflektionerna både för
sig själva och för omgivningen. Denna process utgör i sig en del i
hanteringen av studievardagen och har underlättat arbetet fram till
godkända tentamina och kurser vilket Reiff m fl (1994) uttrycker som att
de befinner sig på en hög nivå av medvetenhet vad gäller studieförmåga
och studieförutsättningar. Studenterna som medverkat i den här studien
har själva valt att delta och de uttryckte också att de med sitt deltagande
ville bidra till kunskap som i förlängningen gynnsamt kunde påverka
studiesituationen för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Dessa
studenter utgör alltså en särskild grupp med särskilda röster och frågan
inställer sig hur de studenter som valt att inte delta upplever sin
studievardag och sin studiesituation. Beror deras val möjligen på att tiden
inte räcker till för att dela med sig av upplevelser och erfarenheter, att all
tid behövs för att hinna bearbeta kursuppgifter och förbereda sig inför
tentamina? Beror det möjligen på att deras pendel har stannat upp i dalen
och att de så sällan ser utsikten från bergets topp att de inte vågar eller vill
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dela med sig av sina misslyckanden och underkännanden? Den bild som
de 10 medverkande studenterna bidragit med är verkligen inte hela bilden
av studievardagen för studenter med skriftspråkliga svårigheter utan bara
en begränsad del. Fortsatta studier med ett inifrånperspektiv, ett
studentperspektiv, behövs för att komplettera och skapa helheter kring
och förståelse för studievardagen för högskolestuderande med läs- och
skrivsvårigheter.

Sammanfattande avslutning - uppföljning och
utvärdering
Att följa upp och utvärdera olika typer av verksamhet och resultat inom
högre utbildning är en naturlig del av allt arbete som utförs. Uppföljning
och utvärdering sker på såväl lärosätenas egna som nationella initiativ och
syftet är att strukturerat granska och bedöma men också att skapa
underlag för förändring och fortsatt utveckling. Denna studie är den första
i sitt slag där flera lärosäten deltagit och genomfört uppföljningar på ett
likartat sätt, vilket resulterat i beskrivningar som synliggör faktorer med
betydelse för verksamheten som bedrivs för att skapa lika möjligheter i
högre studier. För att göra mera djupgående jämförelser mellan lärosätena
utifrån de data som här presenterats, krävs en mera omfattande
beskrivning av varje enskilt lärosäte vilket inte har varit aktuellt i den här
studien. Dokumentstudiens data kompletteras här i stället med fördjupade
studier av enskilda studenters upplevelser och erfarenheter av arbetet med
att anpassa och tillrättalägga studiemöjligheter och studievardag.
Studiens resultat pekar på betydelsen av fortsatt forskning men också på
vikten av kontinuerlig systematisk uppföljning och utvärdering av de
insatser som görs och de ekonomiska resurser som används på lärosätena i
arbetet med goda studievillkor för alla studerande. Uppföljning och
utvärdering behövs fortsättningsvis på olika nivåer och med olika fokus:
(a) översiktlig uppföljning nationellt och lokalt avseende studieresultat och
studietakt
(b) uppföljning av enskilda studenters studieresultat, studietakt och
studiesituation
(c) studier av det kompensatoriska stöd som erbjuds, beslutas, tilldelas och
används.
Den översiktliga uppföljningen nationellt och lokalt avseende studieresultat och
studietakt skulle innebära att studenter med beslut om kompensatoriskt
stöd och vars studieresultat inte redovisas i det rapporteringssystem som
finns till hands, LADOK, vore möjliga att tidigt identifiera och också följa
upp. I resultaten från denna studie framkom att det fanns studenter som
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inte begärt studieuppehåll eller gjort studieavbrott och inte heller
redovisat avklarade studiepoäng trots att de haft kontakt med
handläggare/koordinatorer och fått beviljat kompensatoriskt stöd. Ett
annat resultat var tydliga tecken på en fördröjd studietakt för studerande
med skriftspråkliga svårigheter och regelbunden uppföljning i LADOK
skulle innebära möjligheter att i ett tidigt skede identifiera studenter med
stor fördröjning och tillsammans med studievägledare skapa studievägar
för att underlätta deras studiearbete. Arbete med regelbundna och
likartade uppföljningsrutiner på olika lärosäten är också en grund för
erfarenhetsutbyte mellan lärosätena och rutinerna kan bidra till
verksamhetsutveckling, men i förlängningen också bli en trygghet för
studerande som byter studieort. Arbetet med lika villkor blir inte bara
lokalt utan blir lika villkor även på en nationell nivå.
I resultaten från dokumentstudien visade det sig att det var få studenter
som hade en mycket låg studietakt eller helt uteblivna studieresultat. Trots
detta fanns de kvar i utbildningssystemet och omregistrerade sig på kurser
och moment. Studenter inom den högre utbildningen är vuxna individer
som har gjort ett val att studera och har ansvar för detta och också för sitt
studiearbete. Uttalandena i intervjustudien visar emellertid på den stora
omställning det innebär, både studiemässigt och levnadsmässigt, att
påbörja högre studier. De skriftspråkliga svårigheterna påverkar självfallet
i ännu högre grad hur denna omställning både upplevs och är möjlig att
hantera. Tidig och individuell uppföljning av dessa studerandes studiesituation
och studievardag är en nödvändig del i arbetet för att skapa lika möjligheter
i studierna.
Resultat som redovisats i såväl denna som tidigare studier visar att många
studerande som fått beviljat kompensatoriskt stöd av olika slag använder
detta under endast en kortare tid eller inte alls. Orsakerna till detta är inte
utredda och behovet av att följa upp och utvärdera såväl de olika
kompensatoriska stöden som användningen av dem ur ett brukarperspektiv är
mycket stort. I denna studies resultat framkom även att avancerat stöd,
som utvecklats just för att kompensera skriftspråkliga svårigheter, över
huvud taget inte fanns med som alternativ utan studenterna använde det
stöd som idag finns tillgängligt för alla. Genom uppföljning och
utvärdering av det kompensatoriska stödet, såväl organisatoriska som
personella och tekniska insatser, tillsammans med studenterna, kan
förståelse för och också utveckling av insatserna bli möjliga.
Jag vill avslutningsvis lyfta fram Scherers (2004) tydliga modell för hur
stödinsatser och hjälpmedel behöver analyseras på ett antal olika nivåer
och också kontinuerligt följas upp. Scherer talar inledningsvis om
betydelsen av att studenten och handledaren/pedagogen har identifierat
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det som är problem. Vidare måste frågan ställas om det är problem och
behov som går att lösa och tillfredsställa med hjälp av teknologi av olika
slag. Har alla olika typer av stöd presenterats och prövats och finns det
förutsättningar för studenten att använda dessa? Varje individ har unika
behov och stödet måste anpassas utifrån den enskilda individen. Scherer
menar att stödet kan ses såväl ur ett utbildnings- som ett arbetsplats- och
ett hälsoperspektiv. Med arbetsplats avses här både den studiemiljö som
studenten befinner sig i och den arbetsmiljö som det framtida yrkesarbetet
bedrivs på.
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Anna-Lena Eriksson Gustavsson
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Till dig som under din studietid
har fått beslut om stöd i dina studier
Jag som skriver detta brev har under lång tid arbetat med studenter som upplever
att kraven på läs- och skrivförmågan inom akademin är höga och som därför fått
stöd i studierna med hjälp av så kallade kompensatoriska hjälpmedel och/eller
pedagogiskt stöd. Jag är läsforskare vid Linköpings universitet och du kan läsa
mer om mig och mitt arbete på min hemsida.
http://www.ibl.liu.se/pedius/personal/eriksson-gustavsson-anna-lena?l=sv
För att söka kunskap om studievardagen för studenter som fått stöd för att möta
skriftspråkliga krav inom akademin har jag fått forskningsmedel. De viktigaste
personerna som kan hjälpa till i denna kunskapsuppbyggnad är aktiva studenter.
Studenternas röster måste göras hörda för att anpassning och tillrättalägganden
ska kunna utformas och organiseras på ett optimalt sätt för alla.
Det jag skrivit ovan är alltså bakgrunden till att jag vänder mig till dig och jag
skulle vara mycket tacksam om du ville avsätta tid för en intervju med mig.
Under intervjun samtalar vi om dina studier och hur du upplever kraven på
läsning och skrivning inom akademin. Du får ta del av de frågeområden som är
aktuella i detta brev och intervjun beräknas ta ca 45 minuter.
Intervjun genomförs på telefon och du kan bestämma en lämplig tid när jag kan
ringa dig. Jag spelar in samtalet, men ingen annan än jag kommer att lyssna på
det. I all bearbetning av det material jag samlar och i de rapporter som kommer
att skrivas, finns det inga möjligheter att identifiera vem som deltagit i studien.
Min önskan är alltså att du tar en första kontakt med mig för att få svar på
eventuella frågor och möjligen bestämma en tid då jag kan ringa upp dig för en
intervju.
Många hälsningar
Anna-Lena E Gustavsson
E-post: anna-lena.eriksson-gustavsson@liu.se
Telefon: 013 - 28 21 09 Mobil: 070 562 10 90
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Intervjufrågor
Studiesituation och studievardag
Bakgrundsfrågor
- ålder
- studieinriktning/program
- studiestart, studietakt (hel-, halvtid) och
studieform (campus, distans)
- föräldrars utbildning/tjänst
Beskriv bakgrunden till ditt studieval på
universitetet/högskolan!
Berätta om hur du upplever studierna och
studiesituationen?
Hur kom det sig att du begärde stöd? När begärde du
detta stöd för att få hjälp att hantera de skriftliga kraven
i studierna?
Berätta om hur du tänker om din läsning och skrivning
både nu, i samband med tidigare skolgång och inför
framtiden!
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