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Bakgrund

Den öppna högskolan
• En högre andel av ungdomarna går
vidare till högre utbildning
• Breddad rekrytering – studenter
med funktionshinder
• Dyslexi.
Förekomst, ca 1% 2009 i Sverige.
1,5 - 2.18% i England
(Mortimore & Crozier, 2006; Singleton, 1999)
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Syfte
• Att undersöka lärandestrategier,
svårigheter och behov av stöd hos
ett urval studenter med dyslexi.
• Att beskriva läsning och
läsrelaterade förmågor hos
studenter med dyslexi.
• Att beskriva universitetslärares
attityder till studenter med dyslexi.
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Deltagare från utbildningsprogram för
sjuksköterska
lärare (och några fler)
• 50 studenter med dyslexi

(15m 35f, age M=27, range 19-49, SD=7,5)
från 3 universitet i norra Sverige.

Test, intervjuer, frågeformulär
• 42 Universitetslärare och
studievägledare (14m 28f)
Intervjuer
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Universitetsstuderande med
dyslexi
• Har studerat främmande språk i
lika stor omfattning som studenter
utan dyslexi.
• Har studerat under längre tid före
universitetsstudierna än studenter
utan dyslexi.
• Långt ifrån alla berättar om sina
svårigheter.
• Det finns en rädsla för negativ
särbehandling.
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Vad ställer till med problem?
Skattad svårighetsgrad
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Internet
Läsa på svenska
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Stavning
Göra anteckningar
Skriva uppsats
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Universitetsstuderande med
dyslexi kompenserar
• har normal läsning på fritiden, men
läser mindre på engelska.
• använder ofta ordböcker, datorer
och internet
• läser med stort urval (inget onödigt)
• följer studieanvisningar
• går på ”alla” lektioner
• studerar gamla tentafrågor
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Tillgängligt stöd
• Talböcker nedladdade på fil;
böcker upplästa med syntetiskt tal.
• Anteckningshjälp.
• It-stöd och service i Resurscenter.
• Utsträckt tid och ett enskilt rum vid
examinationer.
• Inspelning av föreläsningar.
• Språkhjälp i språkverkstad
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Slutsatser från studentintervjuerna
Studenter med dyslexi kompenserar:
- använder tillgängligt stöd
(talböcker och anteckningshjälp)
- reducerar läsmängden
- läser sammanfattningar
- söker alternativa (kortare) texter
- samarbetar med kamrater
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(Nya) Frågeställningar
identifierade vid lärarintervjuer
• Ska vi vara mer ”service minded”?
• Ökade krav samtidigt med breddad
rekrytering, kan vara ett dilemma?
• Vi kan nog stödja dem under
utbildningen, men hur blir det senare när
de ska jobba självständigt ”utan
skyddsnät”?
• Vem bevakar tredje partens intressen
(barnen i skolan, patienter på sjukhuset)?
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Studieresultat Md=26 hp/termin
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Av 50 studerande med dyslexi har
• 20 (40%) tagit examen under
undersökningens gång
• 16 (32%) lämnat utbildningen
• 26 (52%) normal studietakt
• 9 (18%) mycket långsam studietakt
• 8 av de 9 med mycket långsam
studietakt hade lämnat utbildningen
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Allmänna slutsatser
Universitet och högskolor bör vara
förberedda på att ta emot studenter med
dyslexi:
• Planering av kurser (innehåll och
arbetsformer)
• Stöd till enskilda studenter
• Utbildning av personal
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