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Abstract:  The aim of this thesis was to describe the services offered to students with 
dyslexia, and from a service- and quality perspective describe how the consumers of these 
services experienced the supplied services. Dyslexia refers to certain problems with the written 
language. With the demand for students in higher education to accumulate much knowledge 
through reading, this becomes a question of vital importance. A qualitative descriptive 
approach was used, and a case study was conducted. The case study covered 'Student 
support' at the University of Borås and how dyslectic students at the university experienced the 
help from 'Student support'. Interviews with dyslectic students, as well as the coordinator of 
'Student support', were carried out. As a theoretical foundation a model for experienced 
service quality was used. The models main components was related to: people, process and 
physical quality. The informants of the study experienced a sense of release when diagnosed, 
as it made earlier school problems understandable, indicating the importance of early 
diagnosis. The informants experienced their dyslexia to be an obstacle in their studies. Time to 
read literature was one significant problem. The result indicates the importance of different 
kind of help for dyslectic students. Help from classmates and family proved to be essential. 
'Student support' was seen as vital to be successful in the studies, especially with providing 
talking books. All informants was not familiar with the help 'Student support' could offer, 
indicating the importance of information about help offering. The result also indicates the 
importance of librarian’s attitude to service and understanding for dyslectic student’s needs. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Denna magisteruppsats är skrivet inom Biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning 
på användarperspektivet, Kollegium 3, vid högskolan i Borås. I information tillhandahållen av 
Bibliotekshögskolan till nya studenter framgår att detta kollegium inriktar sig på Individers och 
gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem (Bibliotekshögskolan 2003). 
Studiens användarperspektiv är dyslektiska studenter vid högskolan i Borås och deras 
upplevelser av bibliotekets servicekvalitet. 

Mitt intresse för dyslexi har funnits sedan jag läste lingvistik vid Lunds universitet. Redan då 
hade jag förhoppningar att någon gång i framtiden få arbeta med och hjälpa personer med läs- 
och skrivsvårigheter. Med utsikten att i framtiden kunna jobba som bibliotekarie så finns 
möjligheten att kunna bistå både såväl barn som vuxna med Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
på ett eller annat sätt. När jag påbörjade planeringen av min magisteruppsats under 
höstterminen 2002 så började jag med att gå igenom kurslitteratur från lingvistiken och under 
2002 års bok- och biblioteksmässa i Göteborg kom jag i kontakt med Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) i deras monter. De var mycket villiga att hjälpa mig och genom 
TPB fick jag ett flertal broschyrer, rapporter och annat intressant material om DAISY 
(talböcker). Dessa första kontakter har därefter följts av fördjupade studier om dyslexi såväl 
som om forskning kring dyslektiska problem. 

1.2 Inledning och problemställning 

1.2.1 En praktisk utgångspunkt 
Inlärningssvårigheter (Learning Disability eller LD) refererar till en grupp av funktionshinder. 
Den gemensamma nämnaren är att individen tros ha nödvändig potential för särskild 
akademisk aktivitet, men svårt att skaffa sig kunskaperna. Funktionshindren kan vara påtagliga 
i kommunikativa situationer som associeras med vanlig verbal förmåga eller relaterad till 
matematisk förmåga. Speciellt uppmärksammat är lässvårigheter eller dyslexi och i gruppen 
med LD anses cirka 80 % vara dyslektiska (Feeg, 2003). 

Dyslexi är ett av vårt lands vanligaste handikapp, handikappklassificerat sedan 1991.   
Begreppet dyslexi kommer från grekiskan och betyder "svårigheter med ord".  Det uppskattas 
att 5 – 10 % av befolkningen i västvärden lider av dyslexi. (Larsson, 1992). Enligt Höien & 
Lundberg (1991) så kan man finna dyslektiska människor på alla begåvningsnivåer och i alla 
samhällsskikt, i alla åldrar och i alla situationer. När det gäller könsfördelningen av dyslexi visar 
undersökningar (Larsson, 1992) att mer än dubbelt så många pojkar drabbas av dyslexi än 
flickor. Det finns tolkningar till varför det är så. Exempelvis anses pojkar vara mer offensiva 
eller aktiva i sitt beteende medan flickor är mer stillsamma. Pojkar hänvisas då till 
specialundervisning i större utsträckning än flickor vilket påverkar statistiken (Ibid.). Även om 
de dyslektiska problemen kan diagnostiseras i tidig ålder och handikappet delvis tränas är det 
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inte så att det försvinner med stigande ålder. Statistiskt kan vi förvänta oss att det finns någon 
student i varje grupp av 30 studenter vid en högskola/universitet som lider av dyslexi.  

Inom ett område som kräver en stor mängd av läsande som akademiska studier kan ett 
dyslektiskt problem hos individen innebära svåra inlärningsproblem. I en skrivelse till 
Riksförsäkringsverket uttalar sig Statens kulturråd om de avsevärda svårigheterna en student 
med dyslexi vid högskola/universitet alltid har (Högberg & Holmeros-Skoglund, 2003, s 14, 
efter Statens kulturråd 1998:3). Enligt denna rapport utgör dyslexi ett funktionshinder som kan 
bli ett handikapp, inte enbart i studierna, utan också i mötet med samhället. Att ha en god läs- 
och skrivförståelse är därmed viktig inte bara för studenter utan även i privatlivet och i 
arbetslivet.  

På ett allmänt plan rör dyslexi sig om svårigheter av varierande grad med skriftspråket som 
kan komma till uttryck i såväl läsning som stavning. Alltså är en dyslektiker en individ med ett 
bristfälligt ordsinne. En dyslektiker behöver inte ha både läs och skrivproblem, utan kan 
hjälpligt klara av att läsa men ha dyslektiska svagheter i sitt skrivande eller tvärtom (Gillberg & 
Ödman, 1994; Lindell, 1996). Generellt sett anses läsförståelsen blir lidande och en 
dyslektiker kan hamna i en ond cirkel då de upplever läsningen som besvärlig och tungt. De 
kan utveckla strategier för att kunna undvika läsningen, så att de inte känner sig dumma och 
efterblivna. Situationer då dyslektikern inte kan läsa kan ge djupgående verkningar av deras 
självbild. För individer med dyslektiska problem kan detta innebära olika grader av socialt 
handikapp (Hene & Wahlén, 1991).  

Enligt dagens uppfattning så går det att räkna med tre typer av dyslexi: fonologisk, visuell och 
blandad dyslexi.  Fonologisk dyslexi kallas även för auditiv dyslexi, och är den dominerande 
av de tre typerna. Den är förknippad med tidiga språkstörningar och språkets ljudmässiga 
avkodningsproblem (svårigheter med språkförståelse, imitering av tal är svårt och 
uppfattningen av skillnader mellan olika ljud). Till exempel svårigheter att skilja på ljudmässiga 
besläktade bokstäver som b-p, d-t och k-g.  Den andra typen är visuell dyslexi och 
kännetecknas av att man har svårigheter att läsa hela ord. Det är nästan omöjligt att kunna se 
och känna igen ett ord i sin helhet. Den tredje och sista typen är den blandade dyslexin, som 
både har fonologiska störningar och visuella svårigheter (Gillberg & Ödman, 1994; Sandqvist 
& Teleman, 1989; Lindell, 1996).  

Definitionsmässigt så har World Federation of Neurology presenterat en generell definition om 
dyslexi: “en störning som kommer till uttryck i svårigheter att lära sig läsa trots vanlig 
undervisning, normal intelligens och rimliga socio- kulturella villkor. Dyslexin beror på basala 
kognitiva störningar ofta med konstitutionell bakgrund" (Stadler, 1994  s.13). Denna definition 
säger inte speciellt mycket om vad som är typiskt för dyslexi utan den handlar mer om 
svårigheter att tillägna sig normal läsfärdighet. Höien & Lundberg (1991, s 99) presenterar en 
mer direkt definition av dyslexi. Denna har följande lydelse: “ Dyslexi är en störning i vissa 
språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja skriftens principer för att koda 
språket. Störningen ger sig i första hand till känna som svårigheter att uppnå en automatiserad 
ordavkodning vid läsning. Störning kommer också klart fram i en dålig rättstavning."  

Någon enkel och entydig definition av dyslexi föreligger emellertid inte. Detta beror troligen på 
att orsaksfaktorerna ännu inte klarlagts. Teoretiskt kan dyslexi betraktas ur skilda perspektiv 
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som medicinskt, psykologiskt, pedagogiskt eller lingvistiskt. Skillnaden mellan dessa 
perspektiv är främst att medicinsk forskning är inriktad på hur dyslexi uppkommer, lingvistisk 
forskning hur den diagnostiseras och pedagogisk/psykologisk forskning hur den kan 
behandlas.  

Lingvistikern menar att dyslexi kan förstås genom de avkodningsregler som en individ tillämpar 
vid läsning.  En icke dyslektisk läsare använder sig av olika strategier och växlar mellan dem 
vid behov medan en dyslektiker har svårt att tillämpa alla strategierna. Oftast lär sig 
dyslektikern att använda sig av kontextuell strategi, dvs. att förstå utifrån sammanhanget. Text 
som inte går att tolka på ett ungefärligt sätt, till exempel tal i matematiken, medför emellertid 
förödande konsekvenser för en dyslektikers förståelse (Höien & Lundberg, 1991; Gillberg & 
Ödman, 1994). Samtidigt som dyslektikern avkodar varje ord för sig själv så måste han eller 
hon också ägna tid åt att förstå ordet och kombinera dem till en betydelsefull mening vilket är 
tidskrävande och blir till en tung kognitiv börda för dyslektiska läsare (Schiff& Ravid, 2004). 
Det innebär att det krävs mer koncentration kring avkodningen för en person med dyslexi och 
detta påverkar förståelsen av texten. Läser man texten flera gånger så kan dyslektikern ägna 
sig åt innehållet och det är då läsförståelsen kommer, men detta förfaringssätt innebär att 
mycket mer tid åtgår för en dyslektiker än för en icke dyslektiker (Gillberg & Ödman, 1994; 
Sandqvist & Teleman, 1989; Lundberg, 1984). Denna tidsmässiga problematik kan vara av 
stor betydelse för en student med hårt tidsstyrda och krävande studier. 

Inom den pedagogisk – psykologiska forskningen så inriktar de sig på att få kunskap om 
läsprocessen och lässvårigheterna.  Psykologer och pedagoger söker efter en effektiv 
behandlingsform för att hjälpa den dyslektiska individen. Alla barn som börjar skolan har långt 
ifrån samma erfarenhet eller förutsättningar. Trots det förväntas det att alla barn ska klara av 
att läsa någon gång under det andra skolåret. Så länge barnet får hjälp i tid så kommer barnet 
att klara av att bearbeta sina svårigheter. Med det som grund är det möjligt att ställa en 
diagnos som är användbar för läraren i undervisningssyfte. Dalby, Elbro, Jansen & Krogh 
(1992) menar att svårigheterna med läsning bör upptäckas redan i första klass beroende på att 
många ords fonologiska identiteter är oklara för barnet. De menar också att det är viktigt att 
tidigt uppmärksamma problemet för att kunna träna barnet med ordets ljudsida. Problemen 
med att diagnostisera dyslektiker är möjligen inte lösta och diagnosmetoderna har ifrågasatts 
(Blyth & Faulkner, 1996). 

Den medicinska forskningens inriktning på att finna en specifik orsak som kan förklara hur 
dyslexi uppkommer har inte lyckats finna en specifik orsak. Ärftlighet har presenterats som 
bakomliggande variabel (Hallgren, 1950) medan Gjessing anser att synproblem är en 
grundläggande orsak till dyslexi (Zotterman, 1982). Inom den medicinska forskningen har det 
även talats om att subtila förändringar och avvikelser i vissa delar av hjärnans struktur och 
celluppbyggnad som kan vara vitala orsaker till dyslexi.  Så menar Euler och Ingvar att dyslexi 
är direkt kopplat till hjärnans utveckling hos en individ, då något har blivit defekt och 
utvecklats fel i dyslektikerns hjärna (Larsson, 1992) och Smith, Carrigan och Ranschburg 
förklarade dyslexins uppkomst genom en försenad utveckling av blodkärlen, vilket medförde 
problem med syretillförseln (enligt Fäldt & Svensson, 1992). Med hjälp av en nyutvecklad 
undersökningsmetod som funktionell magnetisk resonans avbildning (fMRI) kan forskaren få 
möjlighet att se blodomloppet till hjärnan. Detta har medfört att specifika områden i hjärnan 
som spelar en nyckelroll i förmågan att läsa har identifierats. Genom att peka ut regioner som 
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är relaterade till olika komponenter av dyslexiproblemet anser man sig ha identifierat dyslexi 
som ett fysiologiskt problem med hjärnans ledningsnät istället för ett karaktärsfel eller 
anatomiskt fel (Feeg, 2003). Bevisen öppnar upp en ny förståelse för hur vår förmåga till 
läsning eller ordavkodning uppstår och vilka svårigheter som finns i denna utveckling.  

Med tanke på komplexiteten i dyslexibegreppet och dess betydelse för studiens innehåll och 
inriktning så presenteras de olika vetenskapliga disciplinerna mer utförligt i ett eget kapitel 
(Kapitel 4, Dyslexi).  

I Sverige finns en uttryckt målsättning att minst 50 % av dem som går ut gymnasiet ska börja 
studera vid högskola innan de fyllt 25 år (SOU 2000:47, SOU 2001/02:15). Detta inkluderar 
då också möjligheter för högre studier för personer med olika former av handikapp. I 
dagsläget (2004) är regeringens målsättning nästan uppfylld då 46 % av denna grupp går 
vidare till högre studier. För att målsättningen skall vara meningsfull krävs också att 
studenterna får goda möjligheter till att sina studier. För att uppnå goda studieförutsättningar 
krävs direkta åtgärder av universitet och högskolor och det finns fastställt att det skall finnas 
hjälp till dyslektiska studenter på våra universitet och högskolor (SOU 2002:27). 
Funktionshindrade studenters behov och rättigheter till högre studier har även erkänts i många 
andra länder. Australien1, England2 och USA3 har till exempel alla lagar som rör integrationen 
av funktionshindrade studenter på högre utbildning (Fuller, Hearley, Bradley & Hall, 2004).  

Åtgärderna på högskola och universitet, för studenter med funktionshinder, innebär att 
tillhandahålla en mångfald av s.k. assistive technology (AT) samt genom att bibliotekarierna är 
kunniga om de problem som dyslektiska studenter möter (Hopkins, 2003). Assistive 
technology definieras som alla föremål, delar av utrustning eller system som används för att 
minska eller förbättra den funktionella förmågan hos personer med funktionshinder. Det kan 
röra sig om maskinvaror, mjukvaror eller annan apparatur som tillåter individer med 
inlärningssvårigheter och kommunikativa problem att arbeta och studera trots sitt 
funktionshinder. Dyslektikernas problem med det skrivna ordet gör att det finns en mängd AT 
hjälpmedel som mp3, kassett eller cd-spelare. Det finns även mjukvaruprogram som 
TextAloud MP3 som kan användas för att spara elektroniska texter i mp3 format vilket utgör 
ett effektivt sätt att överföra e-text från Internet eller andra källor till ett portabelt ljudformat. 
Det finns även program för optisk textigenkännande (Optic Caracter recognition, OCR) 
lämpliga för dyslektiska studenter. Datorprogram som Kurzweil 3000, TEXTHELP!  och 
Wordsmith ger möjlighet till  text-till-tal. Datorprogrammen ger även möjligheter till att skanna 
dokument från t.ex. en bok till ett elektroniskt format så att en student kan lyssna på den 
inskannade texten (Hopkins, 2003) Av de hjälpmedel som finns att tillgå så anses emellertid 
den intalade texten i form av talböcker vara den enskilt viktigaste hjälpmedlet för dyslektiker 
(Önnestam, 1998; Skat Nielsen & Irvall, 2004; Misako, 2004). I Sverige administreras alla 
                                                 
1 I Australien  finns  Funktionshinders Diskriminerings Lag 1992 vilken gör det olagligt att utesluta 
människor med funktionshinder från studier. Men denna lag  har vissa brister som att den inte stödjer rätt 
till stöd från universiteten (Fuller, Hearley, Bradley & Hall, 2004). 
2 I Storbritanien finns Disability Discrimination Act (DDA) 1995 och Special Education Needs and 
Disability Act (SENDA) 2001 (Fuller, Hearley, Bradley & Hall, 2004). 
3 I USA finns Americans with Disabilities Act (ADA) som antogs 1990 och genomfördes 1992 (Gerber & 
Price, 2003). 
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talböcker av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Den som är intresserad att låna 
talböcker tar kontakt med det lokala biblioteket. I databasen Handikat4 finns alla TPB:s 
böcker tillgängliga. Låntagaren och bibliotekspersonalen har tillgång till denna databas och det 
lokala biblioteket lånar in efterfrågade talböcker från TPB. TPB har även möjlighet att låna in 
böcker från utländska talboksbibliotek Talböcker kan lånas men aldrig köpas av en enskild 
person. Talbokslåntagare bosatta utanför Norden kan låna direkt från TPB (www.tpb.se, 
2004-05-01).  

Med tanke på dess centrala betydelse för dyslektiker finns också ett speciellt intresse kring hur 
talboken tillkommit och hur verksamheten kring talböcker idag bedrivs varför detta 
presenteras mer utförligt i ett speciellt kapitel (Kapitel 5, Talboken och dess historia i Sverige).  

För att sammanfatta mina utgångspunkter för studien så är jag intresserad av 
högskolestuderande dyslektiker eftersom dessa befinner sig i en synnerligen läskrävande 
situation. Speciellt är jag intresserad av hur studerande med dyslexi får hjälp. Vad gör 
universitet/högskola för att tillmötesgå studenter med dyslexi? Hur ser biblioteksservice ut rent 
tekniskt? Vad reglerar verksamheten? I vilken organisatorisk form sker verksamheten? Av 
stort intresse är också hur de dyslektiska studenterna blir bemötta i hjälpsituationen och vilken 
uppfattning de dyslektiska studenterna har av den hjälp som erbjuds.  

1.2.2 En teoretisk infallsvinkel 
Min utgångspunkt har varit dyslexi, problem som dyslektiker upplever, speciellt inriktad på 
studenter med dyslexi och den hjälp dyslektiska studenter kan få. Detta avsnitt avslutades med 
ett antal frågeställningar som jag vill ha svar på. I det följande tar jag upp den teoretiska 
infallsvinkel som används för den sista frågeställningen, dvs. hur blir de dyslektiska studenterna 
bemötta i hjälpsituationen och vilken uppfattning har de dyslektiska studenterna av den tjänst 
som erbjuds. Den teoretiska kopplingen är betydelsefull för studiens genomförande. 

Medan en fysisk produkt kan beskrivas i termer av dess egenskaper som till exempel dess 
storlek eller material har en tjänst ett mer abstrakt innehåll. En tjänst anses vara de fördelar 
som en kund erbjuds i ett servicesystem (Normann, 1992). Normann skiljer på kärnservice 
och kringservice. Kärnservice på ett bibliotek är att dokumenten finns fysiskt medan exempel 
på kringservice är utlåningen av dokument, information, städning och allmän attityd hos 
personal. 

                                                 
4 Handikat, Sveriges största databas för läshandikappade, innehåller bibliografiska poster som kan vara av 
intresse för läshandikappade. Posterna är ett urval från Bibliotekstjänsts databas BURK. Alla talböcker och 
punktskriftsböcker ingår liksom teckenspråksvideogram, E-textböcker och DAISY-talböcker (Digitalt 
Audio-baserat InformationsSYstem). Dessutom redovisas beståndsuppgifter till varje post, det vill säga, 
man kan se vilket bibliotek som har materialet.  
Databasen introducerades hösten 1997 och är sedan dess fritt tillgänglig för alla. Bibliotekstjänst AB (BTJ) 
har samarbetat med Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) vid framtagandet av Handikat. 
Eftersom TPB fungerar som lånecentral för talböcker och punktskriftsböcker ingår också en enkel 
beställningsfunktion i Handikat. För att kunna göra en lånebeställning krävs ett låntagaridentitetsnummer 
vilket erhålls från TPB.  
 (Citat hämtat från http://www.btj.se/btjcgi/hkat/hkfileread.cgi?nam=om.html, 2005-01-05).  
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Enligt Helen Woodruffe (1995) finns det fyra komponenter som är utmärkande för en tjänst. 
Dessa är kundmedverkan, ogripbarhet, servicemötet och oskiljaktighet. Med kundmedverkan 
menas att kunderna är aktiva medverkare i serviceprocessen - de samproducerar tjänsten. 
Ogripbarhet syftar på tjänstens abstrakta natur som gör det svårt för den som utför servicen 
att beskriva servicens natur vilket också medför svårigheter för kundens utvärdering av 
servicen. Med servicemötet innebär det faktiska mötet mellan kund och tjänsteproducent och 
den erfarenheten av servicemötet som kunden använder för sin bedömning av tjänsten. 
Begreppet oskiljaktighet innebär att tjänsten och den som utövaren tjänsten är förenliga och 
inte skiljbara vid service.   

Ett centralt begrepp är tjänstens kvalitet. En definition på begreppet kvalitet är ”… dess 
förmåga att tillfredställa brukarnas/kundernas och uppdragsgivarnas behov och förväntningar. 
Behoven eller förväntningarna kan vara uttalade eller outtalade.” (Agevall & Zanderin, 2002, 
s.327).  Vi kan känna igen kvalitet när vi möter fenomenet i en utförd tjänst eller i ett möte 
mellan människor, men vi har svårt att verbalt beskriva alla de ingående ingredienserna som vi 
då bedömer (Ibid.). Kvalitet är därmed ett svårfångat begrepp och vad som är god kvalitet 
låter sig inte fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Människors olika behov och 
förväntningar påverkar deras föreställningar om vad som är god kvalitet. För vissa människor 
så står kvalitet för lyx och elegans exempelvis att man kör hellre en Porsche istället för en 
Saab. Men, kvalitet mäts också i lämpliga kvalitetstermer ur leverantörens perspektiv, 
exempelvis kan McDonalds anses ha kvalitet på snabbmat. På så sätt blir kvalitet 
situationsspecifikt och vad som står för hög kvalitet kan också förändras med tiden 
(Woodruffe, 1995). En definition av kvalitet hos en tjänst kan anses unik för varje verksamhet. 
Inom bibliotek anses snabbhet vara en bra kvalitet, men det är inte enbart vad den enskilde får 
utan också hur tjänsten utgörs som har betydelse. 

Människor har olika förväntningar och dessa förväntningar är viktiga när människor dömer 
kvaliteten av en tjänst. Till exempel när människor klagar på en tjänst så refererar de ofta till 
något som redan utförts, men som inte uppnått förväntningarna (Skarman, 1996, s.95). 
Generellt sett bedöms varje servicekvalitet utifrån kundens synsätt. Utifrån iden att kvalitet är 
subjektivt och kopplat till individens behov och förväntningar så kommer kunden att ha olika 
kriterier för att bedöma servicens kvalitet. Denna upplevda servicekvalitet representerar 
kundens bedömning av en verksamhet s service baserad på kundens erfarenheter utifrån 
servicebemötandet (Woodruffe, 1995). Singh & Pandya (1991) har visat att det inte finns 
något enkelt förhållande mellan kunders utvärdering av en tjänst/service och deras beteende 
och även om verksamheten inte lever upp till kundens förväntningar kan kunden fortsätta att 
använda sig av tjänsten. Parasuraman, Zeithaml & Berry (1991) föreslog ett koncept toleranze 
zone som ett sätt att förstå kundens beteende när utförandet av tjänsten inte lever upp till 
förväntningarna. Strandvik (1994) introducerade även konceptet bonds för att förklara varför 
kunder inte bytte verksamhet trots sin missnöjdhet. Den generella tanken är att så länge 
utförandet är inom tolerans zonen eller inom bonds så upplever kunden trots allt en acceptabel 
kvalitet. 

Kvalitet bör emellertid inte enbart ses ur kundens utan även från personal-, lednings- och 
medborgarperspektiv. Information kan fungera som feedback på kvalitetssystem och 
användas för kontinuerlig förbättring. Kundens bedömning av servicens kvalitet kan vara 
utvecklande både för det framtida utseendet av tjänsten och för dess genomförande. 
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Kvalitetssäkring syftar till att säkra att avsedd kvalitet uppnås och vidmakthålls (Normann, 
1992). Normann (1992) menar att det finns två typer av kvalitetssystem, ett som behandlar 
mer standardiserade rutiner för utförandet av tjänsten och ett som rör medarbetarnas attityder 
till kvalitet och förutsättningarna för kontinuerliga förbättringar. Ett annat viktigt begrepp inom 
kvalitetssäkring är ”benchmarking”. Detta innebär att ha en uppställd kvalitetsnivå hämtat från 
den bästa konkurrenten som används för att jämföra den egna prestationen med (Harris, 
1996). Eftersom tjänstens kvalitet är något subjektivt upplevt så måste serviceverksamheten 
överväga innan man lägger till kringservice eller höjer kvalitetsnivån i servicepaketet eftersom 
detta lätt skapar höjda förväntningar som kan vara svåra att uppfylla. Dessutom är det svårt att 
minska en redan etablerad servicenivå (Normann, 1992, s.70-71). 

En kund antas vara tillfreds om upplevd kvalitet sammanfaller med förväntad kvalitet. 
Missnöjd om upplevd kvalitet understiger förväntad kvalitet och mer än nöjd om upplevd 
kvalitet överstiger förväntat kvalitet. Kundens/låntagarens upplevelse och värderingar av den 
fullständiga servicen påverkas av om servicepaketet innefattar alla de komponenter som 
kunden räknar med. Upplevelsen påverkas också av i vilken utsträckning var och en av dessa 
komponenter svarar mot de diverse standards och kvalitetskännetecken som kunden väntar 
sig (Normann, 1992, s. 69). Tjänsten och sättet att utföra den är förknippat med varandra; 
servicen kan ses som en del av tjänsten. Att tjänsten och servicen skapas samtidigt innebär att 
den som tillhandahåller tjänsten oftast måste befinna sig i den omedelbara närheten av den som 
vill ha tjänsten, i denna studie innebär att den som tillhandahåller tjänsten är bibliotekarien 
(Mabon, 1992, s.56). Bibliotekets service kan uppfattas som dålig på grund av att 
bibliotekarien upplevs som otrevlig, okunnig eller om han eller hon inte är tillgänglig. Den 
utgående effekten av servicen kan bedömas av kunden i termer av deras förväntningar på 
servicens resultat eller nytta och den modell som jag använder mig av i studien, för att utveckla 
frågeformuläret till studenterna, består av tre huvudkomponenter (Woodruffe, 1995). Dessa 
huvudkomponenter relateras till: människor, process och fysiska kännetecken.  

Människor 
• Trovärdighet, professionalism, effektivitet, hövlighet. 
• Tillmötesgående, tillgänglighet, god kommunikation. 
• Identifiering och förståelse för kundens behov. 

Process 
• Att hålla tider, pålitlighet, trovärdiga nivåer av utförningen. 
• Snabbhet, punktlighet och effektivitet. 

Fysiska kännetecken 
• Inställningen till gripbara aspekter av servicen. 
• Den fysiska omgivningen, prydlighet. 

Sammanfattningsvis är det fastställt att det skall finnas hjälp till dyslektiska studenter vid 
universitet och högskolor (SOU 2000:47; SOU 2002:27) För att en erbjuden tjänst, i detta 
speciella fall den erbjudna servicen till dyslektiska studenter, skall fungera väl och användas är 
dess upplevelse hos användaren central (Woodruffe, 1995; Normann, 1992). Ur ett teoretiskt 
perspektiv är därför kvalitetsaspekten viktig för förståelsen av dyslektiska studenters situation 
vid universitet och högskolor. Utifrån presenterad bakgrund och teoretisk inriktning blir därför 
min forskningsfråga:  
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Vilka tjänster, för att underlätta studierna, erbjuds den dyslektiska studenten och hur 
uppfattas tjänsten av den dyslektiska studenten?   

Det bör vara av allmänt intresse för alla som är engagerade i biblioteksverksamhet, liksom för 
dyslektiska studenter, att se hur högskolestuderande dyslektiker upplever den hjälp de får i 
sina studier. 

För att nå kunskap om min forskningsfråga kommer jag att använda mig av en kvalitativ 
forskning samt en deskriptiv ansats utifrån det kvalitativa synsättet. Kvalitativa metoder 
beskriver det studerade utan att ta hänsyn till hur ofta företeelsen finns och bygger i stor 
utsträckning på informanters subjektiva och kvalitativa beskrivningar av företeelsens uppkomst 
och egenart (Repstad, 1993). Fallstudien utgör en kvalitativ metod då ett eller ett fåtal fall 
(Patel & Tebelius, 1987). Min fallstudie  avgränsas med hjälp av en enkel intressentmodell och 
definieras till högskolan i Borås och dess Studentsupport samt dyslektiska studenterna vid 
högskolan i Borås. En beskrivande fallstudie har behov av en teoretisk förankring. Den valda 
teorin hjälper då till med att finna de frågeställningar som forskaren fokuserar sig på. I denna 
studie har jag utnyttjat mig av modellen om upplevd servicekvalitet enligt Woodruffe (1995) 
för att skapa en struktur för informationsinsamlandet. Även om olika datakällor används intar 
intervjun en central roll. Jag tillämpar en s.k. semistrukturerad intervjuform då jag har en lista 
med frågor som skall besvaras, men där jag även önskar att den intervjuade personen ska 
utveckla sina tankar och idéer och noggrant beskriva frågeställningarna. Svaren är öppna och 
betoningen ligger helt på de intervjuades utveckling av sina synpunkter (Denscombe, 2000, 
s.135). En mer utförlig presentation av den använda metoden och de metodöverväganden som 
jag gjort återfinns i kapitel 6.  
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2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR, AVGRÄNSNING 
OCH DISPOSITION 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva den service som erbjuds dyslektiska studenter vid universitet 
och högskolor samt att utifrån ett service- och kvalitetsperspektiv beskriva hur dessa utnyttjar 
och upplever den erbjudna servicen. 

2.2 Frågeställningar 
• Vad gör universitet/högskola för att tillmötesgå studenter med dyslexi?  

• I vilken organisatorisk form bedrivs verksamheten?  

• Vad reglerar verksamheten?  

• Hur når bibliotek ut till dyslektiker för att informera om den service som erbjuds?  

• Har personalen kunskap om problemet (dyslexi)? 

• Vilken hjälp erbjuds dyslektiska studenter? 

• Vilka problem upplever de individer som bedriver akademiska studier med detta 
handikapp?  

• Hur utnyttjar studenterna servicen? 

• Vilken uppfattning har studenten av servicen? 

2.3 Avgränsning 
Möjliga avgränsningar är att ta hänsyn till etnicitet, social status eller geografiskt boende. 
Möjligheter finns även att avgränsa till en viss ålder eller till ett visst kön. Eftersom syftet är att 
få förståelse för dyslektikers upplevelse bör någon entydig avgränsning inte ske, eftersom 
dyslektiker kan förekomma i skilda miljöer. Istället bör eftersträvas en blandning av individer 
som kan ge information ur olika perspektiv. Jag avser, om möjligt, eftersträva en jämn 
fördelning mellan könen. 

En studie av denna art kan utföras på skilda universitet och högskolor i Sverige. Det finns även 
möjligheter att genomföra jämförande studier mellan olika universitet och högskolor. En 
avgränsning som jag gör är att genomföra studien vid högskolan i Borås, dess service till 
dyslektiska studenter och studenter vid högskolan i Borås uppfattning av tjänsten. 



 10 

2.4 Disposition 
Inledningsvis har jag presenterat bakgrunden till studien. Problem kring dyslexi och definitioner 
av begreppet har beskrivits. Studiens teoretiska grund har preciserats. Praktiska såväl som 
teoretiskt problem har presenterats. Syfte, frågeställningar och avgränsningar för studien har 
redovisats. I den fortsatta framställningen kommer jag att redogöra för dyslexibegreppet samt 
talbokens tillkomst. Därpå följer ett avsnitt som behandlar tidigare forskning inom området. 
Den metod som används för studien presenteras i ett eget kapitel. Därpå följer studiens 
resultat och en diskussion kring de resultat som framkommit. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattning av studiens utgångspunkter, genomförande och resultat. 
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3 TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 

3.1 Bibliotek och dyslexi 
Statens kulturråd gav 1992 (1992:2) ut en rapport om bibliotekariers/personalen på 
bibliotekets kunskap om funktionshindrade individer. Rapporten introducerar en ny benämning 
“biblioteksservice till personer med särskilda behov“ för att visa att biblioteksverksamheten är 
till för alla individer oavsett om de har ett handikapp eller inte. Bibliotekets resurser avseende 
tillhandahållande av medier och redskap för informationssökning kallas för reguljära tjänster 
och i rapporten framgår det att dessa reguljära tjänster bedrivs på liknande sätt runtom på 
Sveriges bibliotek. Det framkommer också i rapporten att kvalitén och omfattningen varierade 
och var ojämn. Okunskap om dyslexi hos personalen orsaker oftast brister i biblioteksservicen 
då dyslektiker kan behöva lite annorlunda informationssöknings hjälp. Detta kan förbättras 
genom utbildning om dyslexi för bibliotekspersonalen (ibid. s.128). 

En artikel hämtad ur Allt om hjälpmedel beskriver hur ett svenskt skolbibliotek har 
handikappanpassat sitt bibliotek genom ljus, färg och rymd. Detta gör det enkelt för alla 
oavsett handikapp. Skolbiblioteket har bland annat speciellt dataprogram och talsyntes, vilket 
är bra för dyslektiker. I sin tur har detta lett till att skolbiblioteket är mer tillgängligt för alla och 
individer med någon form av handikapp så som dyslexi har fått ökad möjlighet att vara med på 
lika villkor (Udd, 1999, s.18-19). 

Skat Nielsen & Irvall (2004) presenterar i ”Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker” 
resultatet av två konferenser5, en i Köpenhamn 1997 den s.k. IFLA-konferensen 
(International Federation of Library Associations and institutions), en i Bangkok 1999.  
Konferensernas resultat är inriktat på vad bibliotekarier kan göra för att ge service till 
dyslektiker. I rapporten poängteras att alla individer har en demokratisk rättighet att ha tillgång 
till kultur, litteratur och information för att kunna styra sitt eget liv och kunna utöva sina 
demokratiska rättigheter. Betydelsen av Förenta Nationernas standardregler6 för 
funktionshindrade, UNESCO:s folkbiblioteksmanifest7 och Charter for the Reader8 har 
läsfrämjande åtgärder betonas. 

                                                 
5 I samverkan med IFLA:s section of libraries serving disadvantaged persons, LSDP, danska 
biblioteksföreningenens grupp för uppsökande biblioteksverksamhet och European Dyslexia 
Associations, EDA, hölls en workshop vid 1997s konferens i Köpenhamn med titeln: Tillgång till 
information: att ge service till personer med dyslexi. Vid konferensen i Bangkok 1999 presenterade LSDP 
och EDA en affischutställning med titeln: Dyslexi finns överallt: Vad gör ditt bibliotek? 
6 I FN:s standardregel 5 uttrycker att regeringar ska utveckla strategier för att göra information och 
dokumentation tillgänglig för alla individer med funktionshinder. De ska sen i sin tur uppmuntra media, 
framförallt tv, radio och tidningar att göra sina tjänster tillgängliga. Regel 10 säger att individer med 
funktionshinder ska delta i kulturella aktiviteter på lika villkor och att länder ska utveckla och implementera 
metoder för att göra litteratur, film och teater tillgänglig för individer med funktionshinder (Skat Nielsen & 
Irvall, 2004, s. 10) 
7 UNESCO:s tredje version av Folkbiblioteksmanifestet kom i november 1994. Detta dokument är viktigt då 
den uttrycker UNESCO: tro på folkbiblioteken som kraftcentrum för utbildning, kultur och information och 
som en viktig institution för att främja fred och andlig frihet för alla män och kvinnor. Det står att oavsett 



 12 

Skat Nielsen och Irvall (2004) menar att dyslektiker ofta har dåligt självförtroende och att det 
därför är viktigt att denna grupp känner sig välkomna till biblioteket. Detta kan innebära att det 
behövs en förändrad attityd hos bibliotekarien kring hur de på bästa sätt betjänar en 
dyslektiker eftersom en del bibliotekarier kan betrakta dyslektiker som besvärliga, något som 
kan bottna i bristande kunskap om funktionshinder. En ”Dyslexibibliotekarie” ska verka som 
stöd mellan skolor, kommunala myndigheter och handikapporganisationer. Författarna menar 
att det är viktigt att bibliotekshögskolorna har läshandikapp och andra funktionshinder med i 
kursplanerna och att det genomförs konferenser eller annan vidareutbildning om dyslexi med 
fokus på bibliotekens service till låntagare med dyslexi. Ansvaret för detta borde ligga på 
bibliotekshögskolor, länsbibliotek, nationella biblioteksföreningar eller andra 
utbildningsanordnare, gärna i samband med någon dyslexiförening. 

Skat Nielsen och Irvall (2004) anser att det är viktigt att barnbibliotekarier har en omfattande 
kunskap om läsproblem och alla medier som finns för läsningar på olika nivåer eftersom det är 
viktigt med tidiga insatser. Biblioteket bör samarbeta med förskolan för att erbjuda böcker 
med rim och ramsor, bibliotek bör också förse förskolor och föräldrar med 
lästräningsmaterial, ett nära samarbete mellan bibliotek, skola och föräldrar är av ytterst vikt 
för barn med lässvårigheter. Man bör tänka också att många dyslektiska barn har dyslektiska 
föräldrar och kan då inte läsa högt eller hjälpa till med läxor. En speciell sorts talbok där texten 
läses med två eller tre olika hastigheter skulle vara användbart för läsare som behöver följa 
med i texten och läser långsamt.  

Skat Nielsen och Irvall (2004) menar också att medier för individer med läsproblem bör vara 
placerade centralt så att de är lätta att hitta utan att behöva be om hjälp och därmed avslöja 
sitt handikapp. Skyltningen bör vara välplacerade och med lättläst text. Piktogram på alla 
skyltar rekommenderas samt en färgad linje i golvbeläggningen till medierna. Miljön kring 
medierna bör vara inrett på ett inbjudande sätt och med en sittgrupp, en spelare för talböcker 
med hörlurar samt datorer och andra tekniska hjälpmedel. 

För dyslektiker är det en stor hjälp att kunna lyssna på en inspelad bok och dyslektikern 
lyssnar med öronen istället för ögonen men får ändå tillgång till samma litteratur som alla andra. 
De nya digitala talböckerna har bättre sökmöjligheter än de gamla kassetterna och denna nya 
teknologi gör det lättare att studera med hjälp av talböcker. Tidningar är också en väsentlig 
informationskälla och i många länder läses de nationella och lokala tidningarna in på band, 
främst för synskadade. I Sverige finns en elektronisk version av några dagstidningar som kan 
läsas på dator med hjälp av förstorad text eller syntetiskt tal. Dyslektiker bör även få tillgång 
till information i form inlästa tidskrifter inom olika vetenskaps- och konsumentområden. Det 

                                                                                                                                               

ras, kön, ålder, nationalitet, religion, språk eller samhällsklass så ska folkbiblioteken finnas till för alla. Det 
ska finnas speciella tjänster att erbjuda de individer som inte kan utnyttja det vanliga utbudet, tillexempel 
individer med olika handikapp eller språkliga minoriteter (Skat Nielsen & Irvall, 2004, s. 11). 
8 ”Charter for the Reader” antogs 1992 gemensamt av The International Publishers Association och the 
International Book Committee. Denna deklaration understryker att nyckeln till vårt vetenskapliga och 
kulturella arv är läsning och att läsning är ett viktigt led i ansträngningar att främja internationell förståelse. 
Då det tidigare sagts att en demokrati behöver individer som är välinformerade så är det tryckta ordet ett 
viktigt bidrag till varje individs personliga utveckling och syn på omvärlden (Skat Nielsen & Irvall, 2004, s. 
11). 
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finns inlästa tidskrifter för synskadade och biblioteks personal bör informera dyslektiker om 
hur de kan ta del av dessa inlästa tidskrifter. Broschyrer och annat informationsmaterial från 
kommuner, landsting och stat ska också finnas tillhands på band eller digitalt. 

Det är också önskvärt att biblioteket erbjuda en inläsningstjänst för dyslektiska låntagare dit 
de kan ta med sig eller skicka in det de vill få inläst. Biblioteket kan även skanna in texten och 
brukaren kan läsa den i en dator med hjälp av talsyntes. 

Av övriga media anses video vara bra för dyslektiker. Textningen kan emellertid vara ett 
problem för dyslektikern. I Danmark har spelfilmer textats med lättläst språk och det har 
underlättat för dyslektiker. Multimediadatorer med ljud, bild och text kombinerat är ett nytt 
media för individer med läsproblem. Men då det krävs korrekt stavning för att hitta önskad 
information uppstår problem för dyslektikern. Det finns stavnings- och grammatikprogram 
tillgängliga för dyslektiker. Biblioteket bör utrusta några datorer med syntetiskt tal och 
förstorad bild för att kunna ge tillgång till Internet och elektroniska databaser. Bibliotekets 
hemsida ska vara lättläst som är begriplig för alla brukare. Biblioteket bör ha ett nära 
samarbete medskolor och vuxenutbildningar vid utrustning av sina datorer med program för de 
dyslektiska brukarna. 

Skat Nielsen och Irvall (2004) presenterar även förslag på hur informationen till dyslektikern 
bör ske. En dyslektiker läser förmodligen inte den lokala tidningen, men dyslektikerns familj 
och vänner gör kanske det och meddelar dyslektikern om informationen. Artiklar och 
annonser i lokala tidningar bör kompletteras med en broschyr om bibliotekets service till 
dyslektiker. Broschyren ska skrivas på ett lättläst språk och broschyren ska finnas på 
biblioteket samt ute på offentliga platser som lokala affärer och läkarmottagningar. En 
dyslexikampanj kan ordnas på biblioteket i samarbete med nationella eller lokala 
dyslexiföreningar och andra organisationer som sysslar med dyslexi. Utbildningsanordnare, 
fackföreningar och arbetsförmedlingar bör involveras i kampanjen. Exempel på aktiviteter i 
kampanjen är föreläsningar om dyslexi och demonstrationer av datorprogram. 

I doktorsavhandlingen Public Library Provision Resources for Dyslectic Individuals av 
Hazel Rutledge undersöks biblioteksresurser för dyslektiker på engelska folkbibliotek. Hon 
beskriver hur olika förbättringar kan genomföras för att underlätta biblioteksbesöken för 
dyslektiker. Avhandlingen beskriver även interaktionen/möte mellan bibliotekspersonalen och 
dyslektiker. Bibliotekarier har en så viktig funktion som litteratur- och informationsförmedlare 
enligt Rutledge och de har ett stort ansvar att nå alla grupper, inklusive dyslektiker, i samhället 
(Rutledge, 2000). 

Rutledge genomförde en enkätundersökning på 152 folkbibliotek där bibliotekspersonalen 
hade arbetat mycket med dyslexi. Syftet med undersökningen var att se om den service som 
gavs var tillfredställande. 75 % besvarade enkäterna vilket visade att det fanns ett stort intresse 
för ämnet men den faktiska verksamheten för dyslektiker var liten och utfördes med små 
resurser. Endast 16 % av de bibliotek som svarade på enkäten hade en skriven policy som 
handlade om användare med speciella behov. Ingen av dem tog upp dyslexi (Ibid.). 

Det var få bibliotek som hade organiserat material för dyslektiker på ett synbart och tillgängligt 
sätt. Endast ett bibliotek hade en broschyr som informerade dyslektiker om vilka medier på 
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biblioteket som de kunde ha nytta av. Sju bibliotek hade en av de största tidskrifterna inom 
detta område, Dyslexia Contact. Ett tiotal bibliotek hade en särskild budget för inköp av 
medier till dyslektiker. Denna budget var dock oftast väldigt liten (Rutledge, 2000). 

Under åren 1993 och 1998 utförde Rutledge även fallstudier på 4 folkbibliotek som 
specialiserat sig på samlingar för dyslektiker. Biblioteken baserade sin verksamhet på 
användarundersökningar, litteratur om ämnet samt på samarbete med andra bibliotek. Ofta 
hade verksamheten startats efter förslag från dyslexiföreningar (ibid.). 

Utifrån dessa fallstudier har Rutledge ställt upp några rekommendationer beträffande 
tillhandahållande av biblioteksmaterial för dyslektiker. Dessa punkter bör ses som förslag och 
inte lösningar på dyslektikers problem, med tanke på att alla dyslektiker har olika svårigheter 
när det gäller läsning. 

• Vid val av böcker bör personalen se till att de har ett lättläst språk, illustrationer kopplade 
till texten, klar typografi och layout samt intressant innehåll (ibid. s. 109,121). 

• Samverka med dyslexiföreningar och andra bibliotekarier för att lättare få tag på material, 
detta sätt är även kostnadseffektivt (ibid. s.123-124). 

• För att öka tillgängligheten bör biblioteket vara användarvänligt för dyslektiker vilket kan 
ske genom exempelvis tydlig skyltning eventuellt med olika färger eller symboler (ibid. 
s272). 

• Bibliotekspersonalen bör ha kunskap om problem rörande användare med dyslexi (ibid. s. 
272). 

• Många dyslektiker upplever osäkerhet inför bibliotekspersonalen och då borde det finnas 
en broschyr som beskriver bibliotekets tjänster (ibid. s.273). 

• Bibliotekarier borde se över sina rutiner och service samt försöka attrahera de grupper 
som inte använder biblioteket genom information om bibliotekets resurser (ibid. s.277). 

Någon motsvarande studie avseende svenska förhållanden har inte gått att finna. Även om det 
kan finnas kulturella skillnader så finns det anledning tro att dessa förslag kan ha relevans även 
för svenska förhållanden. 

3.2 Studenter och dyslexi 
I rapporten ”När böckernas värld öppnar sig. Dyslektiker berättar om talböckernas 
stora betydelse” av Mona Önnestam i TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket tidskrift 
1998: 1) fann jag sju intervjuer med dyslektiker i åldrarna 10- 44. Två intervjuer var med 
studerande dyslektiker på högskole-/universitetsnivå och dessa intervjuer var av speciellt 
intresse för min studie. 

Den första intervjun handlade om en isländska som studerade psykologi vid universitetet i 
Stockholm. Under hela hennes uppväxt och skolgång fram till universitetsnivå har hon kunna 
dölja sitt handikapp genom att skylla på sin isländska härkomst. Men när hon började på 
universitetet i Stockholm så har hon använt all sin kurslitteratur på talböcker i drygt 1 ½ år. 
Under sin första termin vid universitetet visste hon inte att det var hennes rättighet att använda 
servicen för talböcker, vilket medförde att hon kuggade på varannan tentamen på grund av att 
hon inte hann läsa all kurslitteratur. Dessa problem försvann då hon började använda talböcker 
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och nu klarar hon alla tentamen. Hon deltog också på en kurs i svenska hos Skriv-knuten där 
hon mottog information om talböcker och inläst kurslitteratur, samt en kurs för dyslektiker hos 
handikappsekreteraren på universitetet. Därefter var hon med och bildade 
skrivochläsföreningen (SOL) (Önnestam, 1998, s.9). 

Den andra intervjun handlar om en man som läste tillämpad psykologi i Uppsala. Han var över 
30 år innan han fick reda på att han hade dyslexi och då hade han redan påbörjat sina studier i 
Uppsala. Hans första termin, utan talböcker, var mycket tröttande för honom. Men sen 
introducerades han för DAISY talböckerna och han skrev senare sin C-uppsats om dyslexi. 
Han tycker att DAISY är mycket bra speciellt för att man kan välja att ta bort pauserna, så att 
talet går fortare utan att rösten förvrängs (Ibid. s.16). 

I en artikel skriven vid Malmö högskola (Högskolestudier inget problem för dyslektiker, 
Malmö högskolas nyhetsarkiv (artikel 2003-01-02) presenteras en dyslektisk student (Marie) 
vid Malmö högskola som först i vuxen ålder, som studerade på komvux, diagnostiserades som 
dyslektiker. Under hela hennes tidigare skoltid hade hon klassats som dum, lat och okunnig 
och även jämförts med en äldre syster som, i motsats till Marie, var duktig i skolan. Marie 
berättar att hon mött andra människor med dyslexi som medfört att hon förstod sitt eget 
problem och när hon sökte in till Malmö högskola så hade hon fått hjälpmedel för att klara av 
studierna och ser sig själv ha samma förutsättningar som alla andra studenter9. De hjälpmedel 
som Marie använder sig av är främst talböcker på cd som hon lånar och skulle det vara så att 
det inte finns någon talbok så ser hon till att TPB (Tal- och punktskriftsbiblioteket) läser in det 
materialet. Problem kan uppstå, då det tar 5-8 veckor att göra en sådan inläsning av en 
talbok. Är då lärarna sent ute med litteraturlistan inför en kurs finns det risk att kursmaterialet 
inte finns tillgängligt förrän efter kursens slut. 

I en studie (Finn, 1999) jämfördes program för studenter med inlärningssvårigheter (learning 
disabilities, LD) vid fem högskolor och universitet. Syftet var att se hur studenterna upplevde 
servicen och genomfördes i form av fokusgrupp intervjuer vid fem institutioner inkluderat två 
kommunala högskolor (community colleges), två fristående institutioner samt ett allmänt 
universitet. Fokusgrupperna bestod av 34 manliga och kvinnliga studenter i åldern 16-56 år 
(Finn, 1999). Studien avslöjar att de typer av LD services som erbjöds hos institutionerna som 
deltog i undersökningen var liknande, men att kvalitén på servicen varierade. Studenter på 
stora universitet hade svårigheter att få tag på antecknings hjälp, böcker på band, handledare 
samt att behålla lämplig hjälp från LD personal. Deltagarna från de mindre kommunala 
högskolorna och privata högskolorna och universiteten såg institutionens litenhet som en 
förmån eftersom LD programmen var lätt åtkomliga och LD personalen var lätt att träffa. 
Personalen hade också ett stort inflytande på studenternas attityd och framgång. På det stora 

                                                 
9 Våren 2002 blev Malmö högskolebibliotek erbjuden en ny och bättre service åt de dyslektiska 
studenterna. Servicen skulle i så stor utsträckning som möjligt kunna bistå de funktionshindrade 
studenterna med dyslexi att själva kunna söka och låna litteratur med hjälp från assistans av 
högskolebibliotekets personal. Det inrättades så kallade dyslexistationer som är hjälpmedel för dyslektiska 
studenter. Bland annat har stationernas datorer större skärmar, förstoringsprogram, 
ordbehandlingsprogram,. intelligenta rättstavningsprogram samt talsyntesprogram.  Det anordnades även 
en kontaktfunktion som går under beteckningen Helpdesk, där studenter hjälper studenter. Inom ramen för 
denna kan studenter tala med varandra om det mesta som rör studierna och stötta varandra (Petersson, 
2003). 
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universitetet var det svårt för en student att få tid med en LD personal medlem, där saknades 
också kamratstödgrupp att umgås med och dela idéer och problem med vilket medförde att 
studenterna kände sig isolerad. På mindre högskolor var servicen lättare att få tillgång till och 
studenten ansåg sig få den hjälp de behövde. 

I en 18 månader långa studie, med start i september 2001, av funktionshindrade studenter på 
högskole-/universitetsnivå i England (Fuller, Hearley, Bradley & Hall, 2004) redogörs för 
erfarenheterna hos 173 studenter vid en biblioteks och konsthögskola med ca 6000 studenter. 
Målet var att identifiera och utvärdera funktionshindrade studenters erfarenheter av 
undervisning för att kunna ge rekommendationer till förbättring. Studien genomfördes som en 
enkät på alla studenter med funktionshinder (593 stycken, ca 10 % av alla studenter) varav 
173 svarade (29 %). Två tredjedelar av dyslektiska studenter upplevde hinder som hörde 
ihop med deras funktionshinder och som påverkade deras föreläsningar/lektioner. Speciellt 
ansåg de att det var svårt att lyssna/titta och samtidigt skriva anteckningar, vilket ledde till ett 
dilemma vilket skulle de koncentrera sig på att lyssna/titta eller skriva anteckningar. 
Dyslektiska studenter och en del synskadade studenter fann bibliotek skrämmande på grund 
av deras läs begränsning vilket gjorde det svårt att söka och leta material på biblioteket. De 
upplevde också att det var för kort lånetid samt att bibliotekarierna kunde vara ohjälpsamma. 
De flesta dyslektiska studenter hade svårigheter med att skriva kursarbeten, den vanligaste 
formen av examinationer eftersom de hade svårigheter att uttrycka sig skriftligt. 

Studiens slutsats var att, baserat på studenter med funktionshinders egna erfarenheter och 
reflektioner, föreslå fyra nyckelområden för att stödja funktionshindrade studenters inlärning. 
För det första betonas behovet av variation och flexibilitet i undervisning och stöd - vad som 
fungerar för en student fungerar kanske inte som alternativ för en annan student. För det andra 
fanns ett kvalitetsbehov, dvs. att de funktionshindrade skulle ha samma kvalitet i 
undervisningen som icke-funktionshindrade studenter. För det tredje att tillgång till information 
i alla dess former ansågs som en grundläggande princip för att variation, flexibilitet, kvalitet och 
likhet ska uppnås. Dessutom ansågs handling och attityd hos personal som viktigt. 

Ett problem kring studenter och dyslexi uppmärksammas i en artikel av Faulkner & Blyth 
(1996). För det första pekas på att antalet dyslektiker i högre utbildning ökar kraftigt och att 
resurskravet därför ökar. Att resursbehovet ökar kraftigt är emellertid inte den största 
anledningen för oro utan snarare i vad mån den kommer de verkligt behövande till nytta. De 
visar på ett system som kan missbrukas och därmed leda till att de dyslektiska studenter som 
verkligen behöver hjälp inte får den i tillräcklig omfattning. Blyth & Faulkner (1996) ifrågasatta 
också de värderingssätt som användes för att diagnostisera studenter med specifik inlärnings 
svårigheter och menade att dessa metoder borde utvecklas. De menade också att man borde 
resonera i termer av ”specifika inlärningssvårigheter” inte generella inlärningssvårigheter. 
Dyslexi borde identifieras så att studentens viktigaste specialutbildning underlättas och inte som 
en del i ett mer allmänt inlärningsproblem. Att göra det på ett annat sätt lämnar systemet öppet 
för missbruk vilket inte är till dyslektikerns fördel eftersom hjälpen går till mindre behövande 
studenter och dyslektikerna får inte den hjälp/stöd och service de behöver. 

Enligt Scott-Clark (1995) finns det många studenter med svåra dyslektiska problem som får 
en plats på universitetets teoretiska utbildningar som de utifrån sina problem är mindre lämpliga 
att gå på. Författaren menar att dessa studenter har en väldigt hög frekvens av misslyckande 
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redan efter ett år på högre utbildning och att det är olämpligt att väcka felaktiga förväntningar 
hos denna grupp av individer.  Det finns alltså en risk att studenter med dyslexi blir vilseledda 
till att gå på kurser som de inte kommer att orka med i det långa loppet. I en studie som 
presenterats av Fuller, Hearley, Bradley & Hall (2004) var det endast en fjärdedel av alla 
studenter med dyslexi som tog hänsyn till sina funktionshinder vid sitt val av inriktning på 
studier/utbildning, t.ex. lite skrivarbete eller få eller inga skriftliga examinationer. 

En diskussion om lämpligheten att låter dyslektiska studenter få tillträde till högre utbildning 
återfinns hos Pumprey (1998). Artikeln utgår från en insändare som menar att ”Det kan inte 
finnas en plats för en student på lärarutbildningen som inte är kompetent att åtminstone kunna 
skriva sina egna uppgifter och examenssvar som vilken annan student som helst”. Visserligen 
kan du duktiga studenter med dyslexi i ökande bred utsträckning sträva efter yrkesmässiga 
kvalifikationer som erbjuds vid högre utbildningars institutioner. Men det borde finnas vissa 
grundkrav som förmågan att skriva på ett grammatiskt accepterat och korrekt sätt och en viss 
grundläggande nivå av matematisk färdighet. Enligt Pumprey borde det finnas starka argument 
att ingen skall kunna ta sin examen som saknar dessa grundläggande färdigheter även om en 
sådan inställning inte tar hänsyn till att det finns många begåvade människor med dyslexi och att 
många av dessa har en förmåga att maskerar sin dyslexi. 

Ett exempel på de problem som kan uppstå i en framtida yrkesverksamhet redovisas i en 
artikel av Harrisson (2004a) i vilken det redogörs för två studier som rör dyslektiska 
sjuksköterskors situation. En studie är utförd av Dr Helen Aveyard (för hennes 
doktorsavhandling) och i denna studie anses sjuksköterskor med dyslexi som 
”obegåvade/dumma” istället för att bli hjälpta och stöttade på avdelningen. I studien fann hon 
också att sjuksköterskor med dyslexi dels ville klara sig själva, dels klara av sin dyslexi genom 
att använda diktafon och färdiga lathundar/tabeller, samt att de många gånger kände för att 
byta yrke. Harrisson (2004b) redovisar även en studie utförd av Turnball och Morris vid 
Anglia Polytechnic University som avslöjade att en del sjuksköterskor med dyslexi kan ta upp 
till tre timmar mer än andra sjuksköterskor att genomföra samma procedur och att 
sjuksköterskor med dyslexi kontrollerar medicinerna upp till 30 gånger mer för att vara säker 
att inga misstag skall uppstå. Några sjuksköterskor vittnade om att annan personal skrek på 
dem bara för att de tog för lång tid på sig och sjuksköterskorna kände att det var svårt att 
genomföra en uppgift. Många av de dyslektiska sjuksköterskorna som ingick i undersökningen 
ville heller inte att någon skulle veta om att de hade dyslexi. En del av de dyslektiska 
sjuksköterskorna menade på att de inte ens hade berättat för sina nära och kära att de har 
dyslexi och ville absolut inte att de på deras jobb skulle få reda på det. Slutsatsen av 
undersökningen var att mer tekniska hjälpmedel behövdes för att dyslektiska sjuksköterskor 
skulle klara sitt jobb samt att det borde finnas större förståelse för dyslexin från omgivningen. 

3.3 Magisteruppsatser inom området 
Det finns en hel del magisteruppsatser om dyslektiker och bibliotek däribland Jönnerstig 
(2003), Boräng (2003). Nylund (1997), Broberg och Franks (2000) och Salomonsson 
(2000). Studierna av dessa magisteruppsatser är genomförda på folkbibliotek. 

Salomonssons (2000) magisteruppsats Servicekvalitet på Linköpings statsbibliotek: Ur tre 
fokusgruppers perspektiv handlar om biblioteksverksamheten för dyslektiker där 
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Salomonsson beskriver servicekvaliten på stadsbiblioteket i Linköping. I uppsatsen beskrivs 
servicekvaliten utifrån dyslektiker och andra funktionshindrade individer. Salomonsson 
genomförde kvalitativa intervjuer med fokusgrupper, vilket innebar att hon intervjuat fyra till 
femton dyslektiker vid samma intervju. I studien undersöktes även dyslektikers behov av olika 
medier samt teknisk utrustning samt hur dyslektiker upplever personalen och lokalen. Hon fann 
att det är viktigt att biblioteket är användarvänligt och att en förstående personal är viktig för 
dyslektiker. Detta sistnämnda beror på den osäkerhet dyslektiker känner inför ett möte med 
bibliotekarien. 

Astrid Broberg och Annika Franks (2000) magisteruppsats Kommer boken? Uppsökande 
verksamhet för funktionshindrade på Uddevalla stadsbibliotek - en organisationsstudie 
undersöker kvalitén på stadsbiblioteket i Uddevallas uppsökande verksamhet. Kvalitén var 
tillfredställande men yttrade sig på ett ganska ostrukturerat sätt. Verksamheten nämndes inte i 
bibliotekets måldokument, och stora brister fanns i kontakten med institutioner, 
handikapporganisationer och politiker. Kontakten inom biblioteket var god, men den 
utbildning som kom socialbibliotekarien till del fördes inte vidare till resten av personalen . 

Tuula Nylund (1997) uppsats Läshandikappade i informationssamhället- En studie om 
läshandikappet, bibliotek och informationsteknologi handlar om hur bibliotek utrustar 
datorer med olika hjälpmedel för att kunna välkomna dyslektiker och därmed kunna ge dem 
möjligheten att söka information på samma sätt som alla andra besökare. Nylund betonar hur 
viktigt det är att personalen har kunskap om dyslexi samt att det är viktigt att utbilda och 
informera dyslektiker om hur datorerna fungerar. 

Åsa Jönnerstig (2003) hennes magisteruppsats Servicekvalitet på Göteborgs stadsbibliotek 
utifrån dyslektikers perspektiv undersöker hur dyslektiker upplever om Göteborgs 
stadsbiblioteks servicekvalitet tillfredställs samt om biblioteket tar ansvar mot dyslektiker 
utifrån kulturpolitiska dokument. Biblioteket har som ansvar att ge dyslektiker tillgång till kultur 
och samma rätt till biblioteksservice som för alla besökare. Göteborgs stadsbibliotek uppnår 
detta genom teknisk utrustning samt omfattande utbud av hjälpmedel. Det framgår att 
referenssamtal mellan bibliotekarien och den enskilda dyslektikern är viktig för hur användaren 
upplever servicen. Intervjupersonerna upplevde att Göteborgs stadsbibliotek har god service 
och att bibliotekarierna bemötte de på ett vänligt och positivt sätt.  

Ragnhild Boräng (2003) magisteruppsats Tillgänglighet och verksamhet för dyslektiker på 
folkbibliotek i Södermanland undersöker 30 av de 47 folkbiblioteken som finns i 
Södermanland och deras tillgänglighet och verksamhet för dyslektiker. Endast 19 av de 30 
biblioteken svarade på enkäten. Uppsatsen behandlar frågor som handlar om hur anpassade 
media och hjälpmedel till datorer är för dyslektiker, hur verksamheten tillgodoser dyslektiker, 
om bibliotekspersonalen har kunskap och medvetenhet om dyslexi samt om det finns några 
hinder för att tillgodose dyslektikernas behov. Boräng fann att det fanns tillräckligt med 
anpassade medier på de flesta folkbiblioteken men att nästan alla biblioteken saknade datorer 
som hjälpmedel. Anpassade kataloger saknades också. Verksamheten för dyslektiker 
varierade från knappt ingenting till att vara mycket intensiv. Personalen på nästan alla 
biblioteken hade kunskap och medvetenhet om dyslexi och fortsatt utbildning om dyslexi 
betonades. Några direkta hinder verkade inte finnas utan snarare svårigheter att nå ut med 
information till de som var dyslektiker. 
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4 DYSLEXI 

4.1 Historiskt avstamp 
Ett kännetecken för dyslexi är att individen har svårigheter med att i rätt ordning förknippa rätt 
bokstav med rätt ljud. Detta visar sig tydligt vid rättstavning och avläsning av ord, något som 
ledde till att problemet betecknades som ordblindhet. Samuel Orton (1925) reagerade mot 
termen ordblindhet som han tyckte var missvisande. Man är ju inte blind för ord, utan han 
menade att ordblinda har en tendens att förvränga bokstävernas inbördes ordningsföljd i orden 
vid läsning och skrivning. Orton föreslog istället termen strephosymbolia (förvrängd eller vridna 
symboler, reversaler) som en mer informativ beskrivning än vad begreppet ordblindhet 
innebär. Orton presenterade även en teori kring strephosymbolia. Orton fann vid sin 
mentalklinik att begåvningsretarderade elever vars problem var begränsade till avvikelse i 
läsning och skrivning vid närmare undersökning påvisade en tämligen genomgående förekomst 
av vänsterhänthet och ambimanualitet ( dvs att bägge händerna används att t.ex. hålla en penna 
vid skrivning)  samt reversal (bakvänd) tendens vid läsning och skrivning. Detta resulterade 
hos en del av eleverna i spegelläsning - och skrivning. Orton menade att detta orsakades av 
oklara cerebrala (hjärna) dominans förhållanden, och detta var ett fysiologiskt tillstånd som 
förde med sig felaktiga mönster för hjärnans symbolfunktion. Orton menade även att andra 
läs- och skrivfel än reversaler som t.ex. tillägg och utelämnande hade sin grund i denna 
symbolrubbning. Huvuddragen i Ortons teori innebär att den ena hjärnhalvan inte har en klar 
dominans över den andra eller att dominansen varierar och att det finns ett samband mellan 
vänsterhänthet/vänsterögdhet och läs- och skrivsvårigheterna (Orton, 1925, 1937 ). 

4.2 Medicinsk inriktning 
Anatomiskt orienterade forskare har intresserat sig för en region i tinningloben, den s.k. 
planum temporale, som bland annat har att göra med språkförståelsen. En forskningsgrupp i 
Boston ledd av Albert Galaburda har analyserat 8 sådana fall där planum hos avlidna 
dyslektiker visat sig vara olika stora. Tre fjärdedelar av de undersökta hjärnorna hade en 
större vänster planum än den högra och Galaburda ansåg att det kunde vara ett 
neuroanatomiskt särdrag hos dyslektiker (enligt Hene & Wahlén, 1991). Smith & Carrigan 
samt Ranschburg ansluter sig inte till denna anatomiska orsaksförklaringen för dyslexi. 
Ranschburg menar att förklaringen för uppkomsten av dyslexi är en försenad utveckling av 
blodkärlen, vilket medför problem med syretillförseln i hjärnan (enligt Fäldt & Svensson, 
1992). Smith och Carrigan (1959) menar att dyslexin och dess läs - och skrivsvårigheter beror 
på biokemisk obalans mellan två substanser (acetylkolin och kolinester) viktiga för 
överföringen av nervimpulser. Den biokemiska obalansen medför att nervsystemet inte 
fungerar korrekt (enligt Fäldt & Svensson, 1992).  

Också ärftlighetens betydelse har uppmärksammats. Hallgren (1950) undersökte 276 barn 
med tidiga och långvariga läs- och skrivsvårigheter och fann att det hos 88 % av 
familjemedlemmarna fanns tecken på medfödd dyslexi. Hans slutsats var att arvsgången är 
dominant men inte könsbindande, dvs. det är inte nödvändigt så att en dyslektisk fader får 
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dyslektiska söner (enligt Fäldt & Svensson, 1992). Lundberg (1984) kritiserar denna 
undersökning av Hallgren för att det saknades kontrollgrupp samt att kriterierna för 
klassificeringen av dyslexi var oklara. Stadler (1994) menar sig också funnit att dyslexi är 
ärftligt genom studier av en- och tvåäggstvillingar. Anlaget anses som dominant, men alla som 
har anlaget får dock inte dyslexi utan andelen anlagsbärarna som får dyslexi är ca 50 % 
(Larsson, 1992). 

Även synproblem t.ex. skelning kan vara en faktor som bidrar till lässvårigheter vilket indikerar 
att visuella onormaliteter kan ha en effekt för uppkomsten av dyslexi (Zotterman, 1982). 
Lennerstrand (enligt Fäldt & Svensson, 1992) menar emellertid att det inte påvisats, med 
kliniska metoder, att syn/ögonrörelserubbningar har något samband med dyslexin. I 
Lennerstrands undersökning vid namnet “Bergenundersökningen”, gjordes ett nordiskt 
forskningsprojekt med 3000 barn som hade dyslexi eller någon annan inlärningssvårighet. Alla 
barnen gick första året i grundskolan och de genomgick en rad test och undersökningar, bland 
annat ögonundersökning. Barnen delades sen in i fem grupper efter deras läsförmåga, men det 
gick inte att finna något samband med avseende på ögon– och synstatus. I en 
efterundersökning fann man en större andel av de dyslektiska barnen skelade, men det ska 
beaktas att 80 % av barnen skelade oavsett läsförmåga innan undersökningen gjordes. 
Däremot har det visat sig att oregelbundna ögonrörelser, översynthet och brytningsfel är 
faktorer som har ett visst samband med dyslexi (Ibid.). 

Hermann (1959) menade att dyslexi primärt beror på en specifik störning i riktningsfunktionen, 
dvs. personen vet inte åt vilken riktning som texter står, t.ex. personen vet inte om tidningen är 
upp och ner när han läser den. Hermann menade också att det fanns ett påfallande 
symptomgemenskap mellan hans dyslektiska patienter och patienter med det så kallade 
Gerstmann-syndromet. Gerstmann-syndromet innebär en hjärnskada där symptomen i första 
hand utgörs av dysgrafi (svårigheter med skriften), dyskalkyli (svårigheter med uträkningar) 
samt osäker höger -vänster-sidig orientering och fingeragnosi (svårigheter med styrningen av 
fingrarnas rörlighet). Hans teori har emellertid blivit kritiserad. Dels för att det inte anses 
förekomma någon lässvårighet i anslutning till Gerstmanns-syndrom, dels anses det inte 
generellt bevisat att avvikelser i riktningsfunktioner är ett genomgående drag hos dyslektiker 
och om det skulle förekomma dylika problem så är de av mindre omfattning (Gjessing, 1977). 

Neurofysiologerna von Euler och Ingvar anser (enligt Larsson, 1992) att dyslexi är något som 
är direkt kopplat till hjärnans utveckling hos en individ. All neuronbildning sker centralt i 
hjärnanlaget och nervcellerna vandrar sedan till sina slutgiltiga positioner i hjärnan. Detta styrs 
av komplicerade mekanismer, som ser till att rätt proportioner av olika nervceller bildas och 
att de hamnar på rätt plats i hjärnan. Denna utveckling har hos vissa individer inte fungerat fullt 
ut vilket medfört att grupper av nervceller ”gått vilse” under fosterstadiet (i fosterveckorna 2 – 
20) och gett de effekter som vi ser hos dyslektiker. Hos dyslektikern har det lett till en specifik 
svaghet i de olika hjärnmekanismer och funktioner som är av kritisk betydelse för skrivning 
och läsning, men som inte på något negativt sätt påverkar intelligensen.  

Även Delacato ansåg att dyslexin var ett resultat av tidig neurologisk felutveckling samt 
neurologisk omognad. Han menade att barnets motoriskt- kroppsliga aktiviteter utvecklades 
onormalt. För att hjälpa barnet så förespråkade han ett motoriskt träningsprogram som går ut 
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på att barnet själv ska träna mycket på tidiga motoriska aktiviteter som t.ex. åla sig fram och 
krypa (enligt Fäldt & Svensson, 1992). 

Med hjälp av nyare undersökningmetoder som funktionell magnetisk resonans avbildning 
(fMRI) vilken ger möjlighet att se blodomloppet till hjärnan har forskare identifierat specifika 
områden i hjärnan som spelar en nyckelroll i förmågan att läsa. Genom att peka ut regioner 
som är relaterade till olika komponenter av dyslexiproblemet anser man sig ha identifierat 
dyslexi som ett fysiologiskt problem med hjärnans ledningsnät. Bevisen öppnar upp en ny 
förståelse för hur läsning uppstår, vilka svårigheter som finns i denna utveckling. Slutsatsen är 
också att det är viktigt att tidigt identifiera problemet så att det går att sätta in behandling för 
att förbättra sannolikheten att alla individer får möjligheten att kunna läsa (Feeg, 2003). 

4.3 Pedagogisk - psykologisk synvinkel 
Efter den första medicinska beskrivningen om dyslexi hade publicerats tog den pedagogisk - 
psykologiska forskningen fart. Huvudintresset var praktisk - pedagogiska problemställningar 
och läspedagogiska klassrumsaktiviteter. Utvecklingen av standardiserade prov kan ses som 
ett led i den processen. Dessa prov fäste uppmärksamheten på de stora skillnaderna i 
läsförmåga som fanns inom samma åldersstadium och årskurs och förekomsten av läs – och 
skrivsvårigheter hos annars normalbegåvade barn ansågs som alarmerande (Gjessing, 1977).  

Ur ett pedagogiskt perspektiv kan dyslexi definieras genom att jämföra läs - och 
skrivförmågan med allmän intelligensnivå. Malmquist (1967) definierar lässvårigheterna som 
skillnaden mellan den aktuella läsfärdighetsnivån som man kan förvänta med hänsyn till den 
intellektuella förmågan i övrigt. Problemen med att diagnostisera dyslektiker är möjligen inte 
lösta och diagnosmetoderna har ifrågasatts (Blyth & Faulkner, 1996). 

Dyslektikern stöter ofta på åsikten om att dyslexi endast förekommer på lågstadiet samt att om 
barnet hade fått hjälp så skulle läs- och skrivsvårigheterna försvinna under resterande 
skolgång. Detta stämmer inte i allmänhet utan vanligen bär personen med sig tendensen för 
dyslexi genom hela livet och vid påfrestningar - psykiska, såväl som fysiska- kan handikappet 
förvärras. Det kan hända att barnet får den hjälp han/hon behöver under lågstadiet och till 
synes har övervunnit sina svårigheter. Men på mellan –eller högstadiet kan besvären blossa 
upp igen då skolarbetet blir mer krävande. Elever med läs - och skrivsvårigheter uppfattar inte 
alltid själva sina problem. Studierna har ju tidigare skötts med de bristfälliga “läsverktygen” 
som de haft. De är inte vana vid något annat. Dyslektikern ser därför inte sin egen situation. 
Det är annorlunda med skrivfelen, och verkningarna av den nedsatta läshastigheten. Inhämtning 
av kunskap minskar och studierna avstannar. Dyslektiker finns på alla åldersnivåer och inom 
varje intelligensnivå. Men många dyslektiker råkar ut för felaktiga bedömningar av 
omgivningen. Speciellt hämmande är det för elever i skolan som anses vara dumma och mindre 
intelligenta, även om detta beror på omvärldens fördomar och okunnighet om dyslexi 
(Dahlqvist, 1968). 

Pedagoger betonar också undervisningsmetodikens stora betydelse för läs - och 
skrivinlärningen (Dalby, Elbro, Jansen & Krogh, 1992). Som ett steg för att hjälpa dyslektiker 
har man inskaffat datorer som hjälpmedel för dyslektiska barn som går i skolan. Detta är 
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viktigt i det åtgärdsprogram som läggs upp för eleven.  Eleven sitter då själv med text- och 
ordbehandling och rättar sina läxor och arbetar med den skrivna texten. Arbetstakten blir 
individuell utan stress och spänd atmosfär. Det blir mycket roligare och mer lustfyllt för eleven. 
Eleven kan få hjälp av läraren, för det är inte meningen att datorn ska ta över lärarens roll i 
skolundervisningen, datorn är endast ett hjälpmedel (Larsson, 1992). I skolan kan eleven även 
få hjälp av bland annat en talpedagog för att justera ett felaktigt uttal, om nu problemen yttrar 
sig på så sätt.  

Ur ett psykologiskt perspektiv är dyslexi ett problem som rör inlärningssvårigheter och 
informationsbearbetning, ett problem som speciellt uppstår då snabba och flera processer ska 
utföras samtidigt. Dyslexiproblematiken är då kopplat till ljudbearbetningen och 
minnesfunktioner som att göra saker samtidigt, att ha  organisationsförmåga samt snabbheten i 
informationsbearbetning (Alm, 1998). 

Snowling (1987) anser att dyslexi kännetecknas av långsam språkutveckling, tal- och 
språksvårigheter, sen motorisk utveckling och brister i visuell perception. Enligt Snowling finns 
det inslag i den dyslektiska personligheten som svårigheter att komma ihåg ordföljder, 
svårigheter med tids och plats medvetenhet och oklar eller blandad cerebral ( hjärn-) 
dominans. Han anser även att det hos dyslektiker kan finnas egenskaper som oklar 
handdominans, svårigheter med noter, siffror(symboler), bristande kroppsuppfattning, sen 
mognadsutveckling, svårigheter att upprepa långa ord, långsamhet, svag 
koncentrationsförmåga, att uppmärksamheten lätt är avledbar samt bristande uthållighet. 

Lundberg (1998) menar att det finns olika riskfaktorer för att dyslexi skall uppkomma och för 
att förebygga dyslexi kan individen använda sig av vissa förhållningssätt för att skydda sig mot 
och bekämpa läs – och skrivsvårigheterna. Den första riskfaktorn utgörs av våra gener. 
Eftersom de inte kan påverkas finns det heller inget skydd. En annan riskfaktor utgör 
fosterlivets miljö. Denna kan påverkas av föräldrarna, genom att t.ex. inte dricka alkohol eller 
förtära andra giftiga ämnen som kan skada fostret. Under spädbarnstiden ligger ansvaret hos 
föräldrarna så att de sköter både barnet och sin egen hälsa. Barnet ska amma riktigt och inte 
utsättas för passiv rökning eller dylikt. När barnet kommer upp i tidig barndom behöver det en 
stimulansrik närmiljö med sina föräldrar och andra närstående. Nu är det även viktigt att barnet 
får träffa människor från olika sociala grupper och sist i den sena barndomen så är det viktigt 
att barnet har en fast och trygg omgivning där det inte sker alltför drastiska händelser t.ex. som 
täta byten av skolor, lärare och kompisar (Lundberg, 1998).  

4.4 Lingvistisk inriktning 
Från ett lingvistiskt perspektiv innebär dyslexi en språkstörning som primärt är av fonologisk 
typ. Lingvister menar att dyslektiker främst har brister i den metalingvistiska förmågan10, dvs. 
att segmentera och identifiera fonemen. Problematiken kring vår språkförståelse kan förstås 
genom de avkodningsregler som tillämpas vid läsning.  De tre viktigaste avkodningsreglerna är 
enligt Gillberg & Ödman (1994): 

                                                 
10 Även kallad för fonologisk medvetenhet. 
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1. Den ortografiska. Genom denna strategi så kan läsaren koppla ihop hela ordet samtidigt, 
så att han/hon kan känna igen ordet, dess betydelse och uttal. Detta förutsätter att läsaren har 
sett ordet många gånger och har då fått en "ortografisk bild" över ordets stavelse. (Den så 
kallade logografiska läsningen är en speciell typ av den ortografiska strategin då läsaren 
kommer ihåg hela ordet och ser det som en bild). 

2. Den fonologiska. Denna strategi utgår från mindre delar av ett ord till exempel enskilda 
bokstäver, stavelser och morfem. Dessa ljudmässiga fragment bildar en fonologisk enhet, 
fonem. Denna strategi används vanligast när man ska läsa okända ord, eller när man söker ett 
ord i ett lexikon. 

3. Den kontextuella. Denna strategi är det sammanhanget som gör att man förstår. 
Sammanhanget kan vara syntaktiskt, semantiskt eller pragmatiskt. 

Avkodning är arbetskrävande, det tar tid och det krävs att en person koncentrerar sig. 
Samtidigt som man avkodar varje ord måste man också ägna tid åt att förstå ordet och 
kombinera dem till en betydelsefull mening. För dyslektikern krävs ett större mått av 
koncentration och längre tid för att genomföra avkodningen vilket medför att en dyslektiker tar 
mer tid på sig för att fatta sitt beslut över vad ordet betyder. De har också ett avvikande 
avkodningsmönster, som indikerar att de inte kan använda sig av ortografiska eller och 
fonologisk tumregler som är tillgängliga för normala läsare för att förstå ordet vilket medför att 
processa ord blir till en tung kognitiv börda hos dyslektiska läsare (Schiff& Ravid, 2004). En 
normal läsare använder sig av alla strategierna och växlar mellan dem vid behov, men en 
dyslektiker har svårt att tillämpa allihop. Oftast lär han sig den kontextuella strategin helt, men 
det kan vålla problem om läsningen bygger på gissningar. Text som inte går att tolka på ett 
ungefärligt sätt, till exempel tal i matematiken kan få förödande konsekvenser för en 
dyslektiker om han gissar (Höien & Lundberg, 1991). 

Den högre koncentration som krävs av dyslektikern för avkodningen medför att förståelsen 
blir lidande. Speciellt påtagligt är detta första gången som dyslektikern läser texten. Om texten 
läses om och om igen så kan han/hon ägna sig åt innehållet och det är då läsförståelsen 
kommer. Detta ställer emellertid ytterligare krav på den tid som krävs för att en dyslektiker 
skall kunna skapa sig en förståelse för en text (Gillberg & Ödman, 1994; Sandqvist & 
Teleman, 1989; Lundberg, 1984). 

Läsning och skrivning förknippas med dyslexi, beteenden relaterade till vårt språk. Lingvister 
anser att även det talade språket är primärt eftersom barn först lär sig tala innan de lär sig läsa 
och skriva. Hos dyslektiker finns indikationer för samband mellan försenad talutveckling, 
dyslexi och lingvistisk medvetenhet (Jacobsson & Lundberg, 1995). Barns lingvistisk 
medvetenhet är kopplat till deras upplevelse av ord, morfem, stavelser eller fonem samt olika 
tankeoperationer som till exempel synteser och segmenteringar. Den lingvistiska 
medvetenheten innefattar också förmågan att skifta uppmärksamhet från innehåll till form. När 
barn rimmar eller gläds åt rim och ramsor visar de tecken på lingvistisk medvetenhet. Lässvaga 
(dyslektiska) barn kan verka helt okänsliga för rim ända upp i 12-års åldern. Barns lingvistiska 
medvetenhet kan också märkas när de korrigerar sig själv och andra, när de leker med 
språket, vid användningen av hemliga språk, när de gissar gåtor, när de vitsar med språkliga 
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tvetydigheter och när de ska formulera omskrivningar av meningar och uttryck (Lundberg, 
1984).  

Redan i första klass bör svårigheterna med läsning uppmärksammas. Hos dyslektikerns “inre 
lexikon” är det många ords fonologiska identiteter som är oklara. Dyslektikern har svårigheter 
med att uppmärksamma språkets ljudsida. Förmågan att handskas med språk på fonemets 
nivå i en tidig ålder är en mycket bra förutsättning för kommande läsnings kunskaper eftersom 
det är väsentligt att förstå relationen mellan grafem (särskiljande bokstavstyp) och fonem 
(särskiljande ljudtyp) för att på ett effektivt sätt använda det alfabetiska läs systemet. För 
många dyslektiska barn är de alfabetiska fraserna representerade i ett rörigt och omkastat 
system och barnet upplever fonologiska svårigheter med både språk perception och 
språkproduktion (Snowling, 1987).  Han/hon har svårt att vända sin uppmärksamhet till 
betydelsen av det som sagts och lägger vikten vid hur det uttalade låter. Därför är det viktigt 
för individen att få arbeta med ordets ljudsida. Uppmärksamheten på de enkla språkljuden är 
en kritisk förutsättning för läsinlärning, utan denna uppmärksamhet kan dyslektikern inte se vad 
de enkla bokstäverna är till för och får svårt att förstå skriftens fonematiska princip (Dalby, 
Elbro, Jansen & Krogh, 1992).  

Genom prövning och analys av avkodning men även av läsförståelse hos dåliga läsare har 
Nauclér (1996) funnit att läsproblem kommer från störningar i språkliga funktioner. 
Tillvägagångssättet för en sådan analys är att först beskriva varje läsfel som följande: 
ersättning, utelämning, tillägg, manipulation eller omkastning. Varje fel kategoriseras efter 
vilken språklig enhet som är involverad i felläsningen, antingen fonem eller fonemsekvens eller 
som grammatiskt eller lexikalt morfem. Analysen fokuserar sig också på felets språkliga 
konsekvenser, genom fastställande av vilken språklig nivå i texten som felet påverkar. 
Nivåerna är lexikala dvs. om ett fel har resulterat i ett nonsensord, morfologiska (om felet ger 
upphov till felaktig böjning), syntaktiska, dvs. hur ord förbinds med varandra till högre enheter, 
semantiska (betydelsen av språkliga uttryck) eller kontextuella (dess språkliga sammanhang). 
Om ingen nivå påverkas är felet försumbart. Denna analys visar vilken lässtrategi som en 
person använder och är därmed ett bra underlag för att avgöra vilka åtgärder som är lämpliga 
att ta upp vid tränings- och åtgärdsprogram för dyslektikern (Nauclér, 1996). 
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5 TALBOKEN OCH DESS HISTORIA I SVERIGE  
Före 1950-talet kunde synskadade personer endast låna punktskriftsböcker från de blindas 
förening (DBF). Bandspelartekniken introducerades vid 1940-talets slut och DBF startade 
1951 utveckling av den nya tekniken och utlåning av talböcker på öppen spole/rullband satte 
igång 1955. De upphovsrättsliga frågorna var under 1950-talet inte lösta men reglerades 
lagmässigt 1960. Bokbeståndet byggdes från början upp på liknande sätt som man gjorde på 
folkbiblioteken och innehöll fack- och skönlitteratur för såväl vuxna som barn. Redan 1958 
började DBF samarbeta med folkbiblioteken. I andra länder är det vanligt att ett centralt 
blindbibliotek lånar ut direkt till de synskadade läsarna. Den svenska modellen att samarbeta 
med biblioteken har haft stor betydelse för möjligheterna att nå nya grupper läshandikappade, 
till exempel dyslektiker (www.tpb.se, 2004-05-01). 

Företaget Bibliotekstjänst började tillverka och sälja talböcker till folkbiblioteken 1960. För 
att se hur denna verksamhet fungerade gjordes ett försök under 1973-75 på en vidgad grupp 
av låntagare. Denna försöksverksamhet ledde 1977 till nya regler för vilka grupper som skulle 
vara berättigade att låna talböcker. DBF bytte 1975 namn till Synskadades riksförbund (SRF) 
och deras bibliotek övertog talböcker och punktskriftsböckernas verksamhet. Samma år 
(1975) började biblioteken även erbjuda talböcker på kassett, detta gjorde att användningen 
av talböcker blev lättare för nya läsare (www.tpb.se, 2004-05-01). 

5.1 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
Betänkandet "Kultur åt alla" som kom 1976 la tonvikten på hur viktigt det var att 
handikappade läsare blev integrerade i kommunernas biblioteksverksamhet. För att uppnå 
detta behövde SRF: s bibliotek få en mer offentlig karaktär och den statliga myndigheten 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, (TPB) tillkom 1980 som en lånecentral för talböcker till 
biblioteken. I ”Kultur åt alla” angavs som ett mål att 25 % av den årliga bokutgivningen skulle 
vara talböcker, ett mål som uppnåddes några år senare (www.tpb.se, 2004-05-01). 

TPB innehar det samlade talboksbeståndet och fokuserar sin utlånings- och informationsarbete 
på talböcker som endast finns på TPB. Flertalet av alla titlar i landet finns på TPB. Utlåningen 
av talböcker till biblioteken sker på två sätt: direkt förfrågan eller i depositioner. Länsbibliotek 
och kommunbibliotek kan även köpa in egna exemplar av de mest efterfrågade talböckerna. 
Talböckerna på läns- och kommunbibliotek utgör c:a 10 % av det totala antalet i landet och 
dessa 10 % svarar också för en stor del av utlåning (www.tpb.se, 2004-05-01 ). 
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Den som är intresserad att låna talböcker tar kontakt med det lokala biblioteket. I databasen 
Handikat11 finns alla TPB:s böcker tillgängliga. Förutom databasen Handikat, som man lättast 
finner som en länk på TPB:s hemsida (www.tpb.se, 2004-05-01), finns en ny 
bibliotekskatalog (www.bibliotek.se, 2004-05-02) vilken innehåller hela landets biblioteks 
samlade bestånd av böcker och andra medier, såväl tryckta böcker som talböcker. 
Låntagaren och bibliotekspersonalen har tillgång till denna databas och det lokala biblioteket 
lånar in efterfrågade talböcker från TPB. Lån från andra bibliotek kan även ske. TPB har även 
möjlighet att låna in böcker från utländska talboksbibliotek Talbokslåntagaren lånar alltså sina 
böcker via sitt lokala bibliotek och inte direkt från TPB. Talböcker kan lånas men aldrig köpas 
av en enskild person. Talbokslåntagare bosatta utanför Norden kan emellertid låna direkt från 
TPB samt att (www.tpb.se, 2004-05-01). 

5.2 TBP 
TPB har ett flertal mål inom sin verksamhet och verksamhetsmålen anges i Regleringsbrevet 
2000-12-14. I detta anges det övergripande målet att samverka med andra bibliotek kring 
frågor som rör individer med läshandikapp, men även frågor kring jämlikhet och jämställdhet 
är i fokus för verksamheten. 

”Målet för Talboks- och punktskriftsbiblioteket är att i samverkan med andra 
bibliotek tillgodose synskadades och andra läshandikappades behov av 
litteratur.”  

”Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social 
jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där 
etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft 
samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.” 

I målsättningen återfinns även konkreta mål för produktionen av talböcker liksom målet att 
talboksutlåningen skall öka. 

Målet är att produktionen av talböcker skall uppgå till minst 25 procent av den 
årliga bokutgivningen i Sverige samt att talboksutlåning skall öka och servicen 
på landets bibliotek förbättras.”  

Tillverkning av talböcker är reglerad och får endast göras av dem som har regerings uppdrag 
exempelvis TPB och länsbiblioteken. Inläsning av talböcker sker från tryckta böcker. 

                                                 
11 Handikat, Sveriges största databas för läshandikappade, innehåller bibliografiska poster som kan vara 
av intresse för läshandikappade. Posterna är ett urval från Bibliotekstjänsts databas BURK. Alla talböcker 
och punktskriftsböcker ingår liksom teckenspråksvideogram, E-textböcker och DAISY-talböcker (Digitalt 
Audio-baserat InformationsSYstem). Dessutom redovisas beståndsuppgifter till varje post, det vill säga, 
man kan se vilket bibliotek som har materialet.  
Databasen introducerades hösten 1997 och är sedan dess fritt tillgänglig för alla. Bibliotekstjänst AB (BTJ) 
har samarbetat med Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) vid framtagandet av Handikat. 
Eftersom TPB fungerar som lånecentral för talböcker och punktskriftsböcker ingår också en enkel 
beställningsfunktion i Handikat. För att kunna göra en lånebeställning krävs ett låntagaridentitetsnummer 
vilket erhålls från TPB.  
 (Citat hämtat från http://www.btj.se/btjcgi/hkat/hkfileread.cgi?nam=om.html, 2005-01-05).  
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Originalboken måste följas. Förkortning eller annan ändring av originalboken får inte ske. För 
att en bok ska göras till en talbok behövs varken författaren och/eller förlagets tillstånd. 
(www.tpb.se, 2004-05-01). 

5.3 Utvecklingen av en digital talbok  
På 1990-talet påbörjade TPB en utveckling av en digital talboksform. TPB ansökte 1991om 
medel för att utveckla den digitala talbokstekniken. Detta skulle vara ett treårigt projekt där 
första steget i projektet skulle vara att genomföra en inventering av de tekniska 
förutsättningarna för lagring och produktion. Det skulle även undersökas om det fanns 
pågående projekt någon annanstans i världen som motsvarade TPB:s projekt.  

De två främsta målen för det treåriga projektet var att utveckla ett system som kunde lagra 
mer än 20 timmars kontinuerligt tal på en cd-rom-skiva samt via innehållsförteckningen kunna 
ge läsaren direkt åtkomst till talboken. Det tillkom sen ytterligare krav på systemet att läsaren 
ska kunna skumma texten, sektionsvis (samling meningar) eller frasvis, söka i den textbaserade 
innehållsförteckningen, söka i talboken efter sidnumrering, kunna söka och placera bokmärken 
och kunna göra anteckningar och markeringar i talboken.  

Resultatet presenterades i rapporten "Teknik för digital lagring av talinspelningar för 
läshandikappade". Inventeringen av likartade projekt visade att det inte fanns andra 
motsvarande projekt i världen för digital talboksteknik. Ett annat resultat var att det mest 
kostnadseffektiva lagrings- och distributionsmediet var cd-romskivan (www.tpb.se, 2004-05-
01).  

Företaget Labyrinten Data AB kontrakterades därefter för att utveckla en mjukvara som 
skulle användas för av digitala talböcker med de krav som tidigare fastställts. Den digitala 
talboksform som utvecklades kallades för DAISY vilket är en förkortning för Digitalt Audio-
baserat InformationsSYstem. DAISY-konceptets kärna är att lagringen av ljuddatan är 
frasbaserad.  I september 1994 presenterades den första prototypen av uppspelningssystemet 
vid ICCHP- konferensen i Wien. (www.tpb.se, 2004-05-01). 

 TPB tog därefter under 1996 initiativ till att bilda ett internationellt  DAISY-konsortiumet i 
syfte att dels gemensamt utveckla systemet, dels genom ett gemensamt  stöd av DAISY-
formatet kunna skapa en internationell standard för digitala talböcker. Sverige, Japan, Holland, 
England, Schweiz och Spanien var de ursprungliga fullvärdiga medlemmarna i DAISY-
konsortiet. Ett antal länder anslöt sig som associerade medlemmar. Idag är det 10 fullvärdiga 
medlemmar och bland annat så har USA, Australien och Nya Zeeland tillkommit som 
associerade medlemmar. Medlemmarna i konsortiet består av handikapporganisationer, 
enskilda talboksbibliotek, bibliotekssammanslutningar och institutioner (www.daisy.org, 2004-
05-02). 

De flesta länder använder sig av DAISY-formatet på grund av att det är en de facto-standard 
för talböcker, internationellt sett. DAISY-konsortiumet har bibliotek och organisationer som 
sina medlemmar runt om i världen. Idag finns inget konkurrerande system för digitala 
talböcker. DAISY-formatet används till textfiler, men även andra filer samt att man kan ha 
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DAISY som underlag för punktskriftsböcker och elektroniska textböcker (www.daisy.org, 
2004-05-02). 

5.4 DAISY-tekniken 
Detta datoriserade system är till för att lyssna på talböcker, spela in digitala talböcker samt att 
överföra gamla talböcker som finns på ljudband. Oavsett vem som har gjort talboken eller 
spelaren så passar inspelningsprogram, spelare och talböcker ihop. TPB gör all sin produktion 
av talböcker i DAISY-format från och med 2001 och distribuerar dessa talböcker på cd-
romskivor (www.tpb.se, 2004-05-01).  

En talbok läses i speciella talboksspelare och talboken lånas ut på cd-romskiva. Denna 
speciella spelare för talböcker är en fristående cd-romspelare. Den är speciell på det sätt att 
man kan med hjälp av ett antal funktionsknappar förflytta sig i talboken och på andra sätt 
underlättar läsningen. Programvaran gör det möjligt för uppspelning i olika hastigheter, till 
sökningar, bokmärken, anteckningar och markeringar (www.daisy.org, 2004-05-02). 

De fyra vanligaste fristående spelarna idag som används för att läsa DAISY-talböcker är 
Plextalk, som finns i två modeller och tillverkas av företaget Plextor Co Ltd. (japanskt) samt 
Victor, som även denna finns i två modeller och tillverkas av ett kanadensiskt företag som 
heter VisuAide. Allt eftersom tiden går så utvecklas nya spelare. Många bibliotek köper in sina 
egna spelare som låntagarna sen får låna hem för att kunna lyssna på talböcker. För att bäst få 
information om spelarna är att läsa den information som finns på  www.daisy.org, som är 
DAISY-konsortiets webbplats eller genom att kontakta återförsäljarna i Sverige. TPB lånar ut 
Plextalk-spelare åt biblioteken på en lånetid på 1 månad (samma lånetid gäller talböckerna) 
(www.daisy.org, 2004-05-02).  

Det finns även speciella läsprogram för Pc användare som med hjälp av en gratis programvara 
innehåller talstöd för de flesta funktionerna. Systemet är inte beroende av någon särskild 
hårdvara utan använder standarddatorutrustning vilket medför att man kan hålla kostnaderna 
nere och att systemet är lättare att integrera i nya utvecklingar av hårdvaror  

På en cd-romskiva ryms ca 50 timmars inläst tal, vilket är tillräckligt för en hel bok. Det 
ifrågasätts ofta varför cd-romen inte utnyttjas helt ut och varför flera delar av en serie inte läggs 
på samma skiva om utrymmet ges. Dessa ifrågasättningar beror på att Synskadeorganisationer 
i Europa har gjort uttalande om att en tryckt bok ska motsvara av en skiva. Men det finns 
även upphovsrättsliga anledningar som står ivägen för att olika tryckta böcker läggs ihop på en 
skiva i TPB:s utgivning (www.daisy.org, 2004-05-02). 

Förutom innehållet i en bok så vill författaren även skapa ett logiskt och enkelt sätt för läsaren 
att komma åt bokens olika delar. Detta uppnås genom att dela in texten i kapitel, underkapitel 
och sektioner, sidnumrering av boken och sist görs innehållsförteckningen som används som 
användargränssnitt där läsaren har möjlighet att komma åt bokens olika delar. Både den 
tryckta boken och e-textboken fungerar så här och då ska inte den inlästa boken vara något 
undantag (www.tpb.se, 2004-05-01). 
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Lagringen av ljuddata sker i en databas. Inläsningen av en bok har automatiska 
frasdetekteringen vilket delar in inspelningen i fraser. Dessa fraser delas sen in i kapitel, 
underkapitel och sektioner. Direkt vid inspelningen skapas indexeringen och kopplingen till 
innehållsförteckningen (www.tpb.se, 2004-05-01). 

DAISY-formatet gör har ett antal funktioner vilket gör att man kan sätta egna bokmärken, 
söka efter sidnummer i talboken och bläddra mellan rubrikerna i talboken och på så sätt kunna 
hoppa direkt till rätt avsnitt. Vid läsning i dator kan man även skrivna egna anteckningar, göra 
röstanteckningar, söka efter ord i rubrikerna samt att man kan markera de delar i talboken 
som man anser vara viktiga och sen kan man gå tillbaks till enbart de markeringarna och lyssna 
på det. När man sen slutar läsa sätter både datorn och spelarna ett automatiskt bokmärke så 
att man vet var t man slutade och kan sen uppta läsningen där senare (www.tpb.se, 2004-05-
01). 

Överföring av klassiker och serier bevakas extra av TPB, tyvärr kan de inte överföra delar av 
en serie som redan blivit kassettbok. För dem personer som vill överföra en bok får ge ett 
förslag till sitt lokala bibliotek. Biblioteket får i sin tur skicka vidare förslaget till TPB   
(www.tpb.se). 

TPB lånar ut talböcker både på kassettband och cd-rom men har förhoppningar om att 
utlåningen av kassetter upphör år 2005. Så länge dem lokala biblioteken har befintliga band så 
kan de fortsätta låna ut kassetterna. Men nya talböcker för lästräning och nya inläsningar för 
högskolestuderande finns endast på cd-rom. 1980 fanns ca 12 500 titlar på talböcker och 
sedan dess har antalet titlar ökat. TPB utvecklade under 1980-talet alternativa inläsningar för 
nya grupper av läsare. Där ingick, precis som idag, talböcker för lästräning och 
specialinläsningar. År 2001 var TPB:s talboksbestånd cirka 64 000 titlar på kassett. De flesta 
titlarna är på svenska men det finns även böcker på 48 andra språk. DAISY-talböckerna 
uppgick i juli 2003 till 13 000 olika titlar som gick att låna inom lätt och avancerad 
facklitteratur, skönlitteratur och barnböcker. Cirka 2 500 nya talbokstitlar görs per år och 
cirka 1 800 talböcker per år överförs från kassett till DAISY (www.tpb.se, 2004-05-01).   

Studenten kan ansöka hos samordnaren om att bli så kallad studentlåntagare. Det betyder att 
han eller hon kan låna böcker direkt från TPB-katalogen. Studentlåntagare kan få kurslitteratur 
nyproducerad, till exempel inläst, om den inte finns att låna i TPB-katalogen. Bara obligatorisk 
kurslitteratur nyproduceras. Nyproduktion beställs via högskolebiblioteket. Att producera 
anpassad litteratur tar lång tid - det tar till exempel cirka 2 månader att läsa in en talbok.  Lån 
från TPB skickas med post. Lånetiden för lån från TPB är 6 månader, förutom talböcker på 
kassett som lånas på 2 månader. Lån förlängs av låntagaren i TPB-katalogen under fliken Dina 
lån, eller på biblioteket som förmedlade lånet. Talböcker på kassett kan inte förlängas om det 
står låntagare i kö (www.tpb.se, 2005-02-10)12.  

                                                 
12 Studenter kan även låna kurslitteratur på folkbibliotek men då gäller bibliotekets vanliga låneregler 
det vill säga lånetiden är 2 månader och om boken inte finns inne ställs låntagaren i kö. 
Folkbiblioteket loggar in med studentlåntagarens användar-id och lånar kurslitteratur i TPB-
katalogen. Lånetiden blir 6 månader och en kopia skickas direkt hem till studentlåntagaren inom 14 
dagar. Folkbibliotek har inte rätt att bränna egna skivor utan denna rätt har länsbiblioteken. (2005-
02-10 http://www.tpb.se/verksamhet/hogskolelitteratur/) 
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För att hitta DAISY-talböcker så kan varje bibliotek hjälpa till, både individen själv eller 
bibliotekspersonalen kan söka kostnadsfritt i databasen Handikat, som man enklast hittar på 
via länk på TPB:s webbplats. Där finns även beskrivet hur man använder sig av databasen 
Handikat. DAISY-talböckerna som man söker efter här finns på cd-rom. Det finns en 
avancerad sökformulär där man välja medietyp "DAISY-talböcker" och ett enkelt sökformulär 
där man skriver ett sökord och ordet DAISY, till exempel "kärlek DAISY". 10 gånger per år 
gör TPB en nyförvärvslista, och vill man lyssna på den eller skriva ut den får man gå in på 
TPB:s webbplats. Biblioteken får även skickat denna lista till sig på DAISY-skiva och kassett 
(www.tpb.se, 2005-02-10). 
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6 METOD 
Från början var mitt syfte att söka förståelse för de dyslektiska studenternas upplevelse av sin 
studiesituation och utifrån detta syfte genomföra en fenomenologisk studie. Fenomenologi 
syftar till att försöka fånga upplevelsen av ett fenomen, i detta fall studenternas egna berättelser 
och tolkningar av situationen. Efter en inledande försöksintervju och med de problem som 
uppstod med att få kontakt med studenter som ställde upp på intervju så ändrades mitt syfte 
och därmed också min metodmässiga inriktning.  

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ forskning samt en deskriptiv ansats utifrån det 
kvalitativa synsättet. Valet av metod grundar sig på att bästa sätt nå mitt syfte med studien: att 
beskriva den service som erbjuds dyslektiska studenter vid universitet och högskolor 
samt att utifrån ett service- och kvalitetsperspektiv beskriva hur dessa utnyttjar och 
upplever den erbjudna servicen.   

Ett alternativ till den valda kvalitativa metoden skulle vara en kvantitativ metod. Det finns inte 
något konkurrensförhållande emellan dessa två metoder. Såväl den kvantitativa som den 
kvalitativa metoden används för att ge en bättre kunskap av samhället vi lever i och hur 
särskilda individer, institutioner och grupper av individer agerar och inverka på varandra. Den 
grundläggande skillnaden är att med kvantitativa metoder så gör man om informationen till 
siffror och mängder och från den informationen utförs statistiska analyser. En möjlig kvantitativ 
metod vore en survey, dvs. en form av frågeundersökningar (enkäter och/eller intervjuer). Då 
väljer man ett representativt urval av befolkningen, ger individerna på förhand utarbetade 
frågor och beräknar sen svaren statistiskt, t.ex. hur många som utnyttjar en tjänst. Utifrån valt 
urval finns möjlighet att generalisera studiens resultat till hela populationen (Repstad, 1993).  

Eftersom detta inte stämmer med min avsikt så faller valet istället på att genomföra en kvalitativ 
studie. Kvalitativa metoder beskriver det studerade på ett nyanserat sätt, utan att ta hänsyn till 
hur ofta företeelsen finns. Forskaren måste även förlita sig på informanternas subjektiva och 
kvalitativa beskrivningar av företeelsens uppkomst och egenart (Repstad, 1993, s.15). 
Kvalitativa metoders information står i förgrunden för tolkning av sociala sammanhang, motiv, 
referensramar och sociala processer. Informationen kan tolkas av forskaren (Holme & 
Solvang, 1991, s.76). En kvalitativ forskning har intresse för betydelser och de sätt människor 
förstår saker på samt intresse för beteendemönster (Denscombe, 2000, s.243f).  

Fallstudien utgör en kvalitativ metod att närma sig studieområdet. Fallstudien bygger på ett 
eller ett fåtal fall vilka kan utgöras av en individ, en grupp, ett eller flera företag eller 
organisationer. Studien präglas av att den genomförs i nära kontakt med fallets miljö och att 
dess helhet eftersöks (Patel & Tebelius, 1987). Min fallstudie avgränsas med hjälp av en enkel 
intressentmodell och definieras till högskolan i Borås och dess Studentsupport samt 
dyslektiska studenterna vid högskolan i Borås. 

Med hjälp av en fallstudie kan vi beskriva eller förstå en viss företeelse, händelse eller kvalitet. 
Det beskrivande syftet har inte för avsikt att generalisera (jämför survey). Den beskrivna 
företeelsen i sig är det intressanta. Den beskrivande fallstudien är holistisk, detaljerad och 
ingående. I en fallstudie används företrädesvis kvalitativt material men även kvantitativt material 
kan utnyttjas (som inte analyseras med statistiska metoder). Multipla källor är nödvändigt för 
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att få den detaljrikedom och det djup som eftersträvas. Syftet är att synliggöra, tydliggöra och 
begripliggöra verkligheten. Metoden ger möjligheter att nå fram till aktörernas verklighetssyn 
(Bryman, 1997).  

En beskrivande fallstudie har behov av en teoretisk förankring. Den valda teorin hjälper då till 
med att finna de frågeställningar som forskaren fokuserar sig på. I denna studie har jag 
utnyttjat mig av modellen om upplevd servicekvalitet enligt Woodruffe (1995) för att skapa 
en struktur för informationsinsamlandet. 

Även om olika datakällor används intar intervjun en central roll. Denna används för att förstå 
erfarenheten genom att skapa en beskrivning av den verklighet som studeras. Det är en 
skillnad mellan ostrukturerade och strukturerade intervjuer. I de mest ostrukturerade 
intervjuerna utnyttjas relationen mellan den som frågar och den som tillfrågas till att få en så 
fyllig information som möjligt. I en strukturerad finns en färdig frågemall som forskaren följer. 
Jag tillämpar en s.k. semistrukturerad intervju då jag har en lista med frågor som skall 
besvaras, men där jag även önskar att den intervjuade personen ska utveckla sina tankar och 
idéer och noggrant beskriva frågeställningarna. Svaren är öppna och betoningen ligger helt på 
de intervjuades utveckling av sina synpunkter (Denscombe, 2000, s.135). Det frågeformulär 
som användes för studentintervjuerna återfinns i Bilaga 1. 

6.1 Insamling av data - tidigare forskning, dyslexi, 
talböcker och studentsupport 

Materialinsamlingen inleddes med att gå igenom materialet jag fick del av under 
Biblioteksmässan 2002 av TPB personalen i deras monter. Detta material utgjorde främst 
allmän information om DAISY-talböcker. Jag utnyttjade även hemsidorna från TPB och 
DAISY för att skaffa mig information om tillkomsten och utvecklingen av dessa företeelser. 

Därefter sökte jag i databaserna LISA (Library and Information Science Abstract), ISA 
(Information Science Abstract), Eric Linguistics and Language Behavior Abstracts, nordisk 
BDI-index, Voyager (bibliotekskatalogen på högskolan i Borås) samt på Internet och 
webbsidorna Yahoo!, Google och Eniro. Mina sökord som jag använt mig av var “dyslexi“, 
“Studentsupport“, “högskolan i Borås“, “studenter“, “högskola“, “bibliotek“, “dyslexia“, 
“reading disabilites“, “libraries“ samt “funktionshinder“. Avslutningsvis sökte jag i 
internationella databaser som ERIC; Emerald och Elsevier. Sökorden var då dyslexia, student 
och library. Sökningarna resulterade i ett stort antal träffar varför jag försökte bedöma 
relevansen av materialet för min studie. Trots det stora antalet träffar så fann jag ingen studie 
vars inriktning överensstämde med min egen. Den internationella forskningen jag fann var mest 
relaterad inom medicinskt och pedagogiskt perspektiv och berörde endast i undantagsfall 
biblioteksaspekter.  

Eftersom alla universitet och högskolor har någon form av stöd för studenter med 
läshandikapp eller annat funktionshinder som hindrar i deras studiegång letade jag även på ett 
urval av Svenska universitet och högskolors hemsidor, som t.ex. Malmö högskola och Lunds 
universitet.  
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Jag har även granskat ett antal av de magisteruppsatser som skrivits om närliggande ämnes. 
Dessa fann jag genom en direkt genomgång av arkiverade magisteruppsatser vid 
Högskolebiblioteket i Borås. 

Primärmaterial insamlades genom att genomföra en intervju, med Ingela Högberg, ansvarig 
samordnare för Studentsupport vid högskolan i Borås. Intervjun genomfördes på hennes 
kontor och bandades. Mina frågor handlade om Studentsupport som verksamhet. Intervjun 
med Högberg genomfördes utifrån i förväg uppställt frågeformulär (Bilaga 1). Intervjun pågick 
i ungefär 30 minuter. Att intervjun blev förhållandevis kort berodde på att Högberg och en 
kollega till henne (Holmeros-Skoglund) nyligen publicerad en rapport som behandlade 
Studentsupportens verksamhet på högskolan i Borås. Detta medförde att Högberg istället för 
att utveckla svaren hänvisade till rapporten. 

6.2 Insamling av data - studenter 

6.2.1 Urval 
Det finns två typer av urvalstekniker, en som benämns sannolikhetsurval, en som benämns 
icke-sannolikhetsurval. I sannolikhetsurvalet har varje enhet en känd möjlighet att bli vald. Det 
finns flera olika urvalsmetoder inom sannolikhetsurval. Ett vanligt urvalsförfarande är obundet 
slumpmässigt urval (OSU), ett vanligt förfaringssätt vid kvantitativa studier som exempelvis en 
survey. Även i samband med icke-sannolikhetsurval förekommer ett stort antal urvalsmetoder. 
En möjlighet är att utnyttja sig av extremfall, t.ex. extremt lyckade och extremt misslyckade 
studenter (i studiehänseende). Svårigheten är att få vetskap om att extremfallen förekommer 
och vilka de utgör av möjliga informanter (Denscombe, 1998). 

Jag har använt mig av en kombination av urval. Dels ett självurval som uppkom efter det att 
jag kontaktat Studentsupport på högskolan i Borås för att diskutera deras verksamhet. 
Samordnaren Ingela Högberg skickade mejl till ett antal studenter med dyslexi. 
Informanterna/studenterna valde därefter själv om de ville delta i studien eller inte. Andra 
exempel på självurval är enkäter på hotellrum eller utvärderingsmaterial i varuhus eller på 
Internet. Min förhoppning var att detta skulle ge ett tillräckligt antal kontakter för studien. 
Tyvärr visade det sig att endast två studenter på detta sätt valde att medverka i studien. En 
förhoppning att de deltagande studenterna skulle kunna tipsa mig om andra dyslektiker, ett s.k. 
anvisningsurval, grusades (Denscombe, 2000). I ett anvisningsurval startar studien med 
enbart en eller ett fåtal personer. Efterhand som intervjuer genomförs rullas målpopulationen 
upp genom personliga kontakter, dvs vem föreslår du att jag skall träffa näst. 

Möjligheterna att få kontakt med dyslektiska studenter missbedömde jag uppenbarligen. Vad 
jag förstått så fanns det heller ingen officiell information som gav mig tillgång till dessa. 
Resterande informanter fick jag kontakt med genom personlig vetskap om studenter vid 
högskolan som hade dyslexi, en form av bekvämlighetsurval (Denscombe, 2000). 

6.2.2 Informanterna 
Informanterna bestod av fem dyslektiker, alla kvinnliga studenter i olika åldrar, vid högskolan i 
Borås. Två av informanterna läste Biblioteks- och informationsvetenskap och hade studerat 
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vid HB i 3 respektive 2,5 år. En informant studerade sedan tre år tillbaks till textilingenjör, en 
informant var ekonomistudent som samtidigt jobbade på ett logistik företag parallellt med sitt 
exjobb och en informant studerade på Pedagogiska institutionen.  Deras tidigare erfarenhet av 
högskolestudier varierade. M hade 140 poäng vid andra universitet och högskolor när hon 
påbörjade studierna i Borås medan N kom direkt från Komvux studier till högskolan i Borås. 
 
Tabell 1. Informanternas studieinriktning och tidigare studier 

Infor
mant 

Antal 
studieår 
vid BHS 

Inriktning Tidigare högskolestudier 

M 3 BHS 
 

Ja, olika kurser på sammanlagt 
140 p vid olika universitet och 
högskolor. 

N 3 Textilingenjör Jag har läst på komvux, men inte 
tidigare på högskola eller 
universitet. 

O 2 PED. Jag har studerat vid Malmö 
högskola tidigare men mest 
jobbat inom olika 
yrkesinriktningar.  

P 3 Ekonomistuderande 
som jobbar på ett 
logistik företag parallellt 
med exjobbet. 

Nej, det har jag inte. Detta är 
första gången jag läser på 
högskola. 
 

Q 2.5 BHS, kollegium 2. Nej, jag kom direkt från 
gymnasiet till att börja på 
högskolan i Borås. 
 

 

6.2.3 Genomförande av studentintervjuerna 
Innan intervjuerna börjar är det viktigt att informanterna är insatta i vad intervjun skulle handla 
om och att de ger sitt medgivande till deltagandet i intervjun. Jag informerade också 
informanterna att de kunde välja att vara anonyma eller inte (Forsman, 1997). De tillfrågades 
också om det var i sin ordning om jag tog upp intervjun på band. Nyttan med att använda sig 
av bandspelare vid intervjuer betonas (Repstad, 1993), men om intervjupersonen inte vill att 
samtalet skall bandas är det naturligtvis inte möjligt att ställa det som krav. Då får man 
anteckna och försöka komma ihåg i minnet vad som sagts under intervjutillfället. Det är då 
viktigt att renskriva intervjun direkt efteråt medan minnesbilderna är klara. Risken med 
bandspelare är situationen blir konstlad och stel och att förekomsten av en bandspelare gör att 
informanten hämmas i att fritt uttrycka sina åsikter. Fördelen att man kan engagera sig i 
intervjun och slippa ägna tid åt att skriva ner vad som sägs. Fördelen är också att intervjun 
ordagrant registreras vilket ger större möjligheter att korrekt och utan minnesfel återge 
informantens synpunkter. En inspelad intervju kan också återuppspelas ett flertal gånger för att 
på så sätt analysera informantens uttalande mer uttömmande (Repstad, 1993, s.63f). 
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Min intervjumanual bestod av en rad frågor baserad på modellen av Woodruffe (1995) som 
rörde upplevd servicekvalitet och därmed användningen av Studentsupport vid högskolan i 
Borås. Dessutom ingick frågor om hur dyslektikerna upplevde att studera med dyslexi. Jag 
träffade intervjupersonerna var för sig på ett café, för att ha en bekväm och avslappnad miljö. 
En mer formell miljö, exempelvis ett studierum eller kontor på högskolan kan möjligen påverka 
informanternas upplevelse av intervjun. Samtliga informanter motsatte sig att jag använde 
bandspelare varför jag fick skriva ner intervjuerna för hand.  

Inledningsvis beskrev jag syftet med min uppsats och förklarade att den intervjuade skulle vara 
anonym om så önskades. Jag var flexibel i ordningsföljden på frågorna, för det var lättare att få 
svar på frågorna allt eftersom intervjupersonen utvecklade sina upplevelser och synpunkter. 
Längden på varje intervju var cirka 40 minuter.  
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7 RESULTAT/ANALYS 
Syftet med studien att beskriva den service som erbjuds dyslektiska studenter vid universitet 
och högskolor samt att utifrån ett service- och kvalitetsperspektiv beskriva hur dessa utnyttjar 
och upplever den erbjudna servicen. Fallstudien inleds med en beskrivning av studentsupport 
vid högskolan i Borås och avslutas med hur dyslektiska studenter upplever den erbjudna 
tjänsten. 

7.1 Studentsupport vid Högskolan i Borås 

7.1.1 Organisation 
Högskolan i Borås verksamhet är uppbyggt av en styrelse som leds av en rektor. I rektorns 
samråd finns ett högskoleråd och ett rektors kansli. Högskolerådet och rektorn har sedan 
kommunikation till ett rektors ledningsråd. I följande led från rektorn finns ytterligare nämnder 
och råd. Under dessa nämnder och råd finns den gemensamma förvaltningen och biblioteket. 
Högskolan i Borås består också av sex institutioner (BHS,IDA,IH,VHB,PED och THS) och 
anses vara aktiv och modern högskola som växer sig större för varje termin som går. Cirka 
11 000 studenter bedriver studier på högskolan. Högskolan i Borås har ett tätt samarbete med 
näringslivet och det övriga samhället på orten.  

På högskolan i Borås finns en service som är till för studenter med olika former av 
”studiehandikapp”, den s.k. Studentsupporten. Som Studentsupportens organisation är nu så 
erbjuds hjälp för studenterna inom fyra områden. 

• Engelska språket 

• Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

• Röst, tal och kommunikation 

• Svenska som andra språk.  

En undersökning gjordes höstterminen 2000 för att se om det fanns ett behov av 
studentsupportverksamheten och i oktober 2002 gjordes en uppföljning för att se hur det 
dåvarande behovet av stödinsatser såg ut. Denna enkätundersökning gjordes på 1614 
nybörjarstudenter som skulle läsa program, varav 1097 svarade. Undersökningen 
färdigställdes under december 2003. De slutsatserna som drogs av enkätundersökningen var 
att Studentsupporten är viktig för att stötta studenterna med särskilda behov inom alla de fyra 
olika verksamheter som Studentsupporten erbjuder (Högberg och Holmeros-Skoglund, 
2003). 

Enligt ansvarig vid Studentsupport vid högskolan i Borås Ingela Högberg (Intervju, 2003-12-
16) så inrättades Studentsupport vid Borås Högskola 1998. Inledningsvis var det i liten skala, 
med en 25 % tjänst av en dyslexipedagog. Tjänsten utökades emellertid ganska snabbt till 50 
% och under våren 2000 anställdes även en pedagog för Svenska som andraspråk. Denna 
tjänst är idag en 50 % tjänst, Studentsupport utvidgades även under hösten 2000 genom att en 
talpedagog anställdes, även denna tjänst på 50 %. Från och med hösten 2001 infördes 
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stödverksamhet med riktade medel från Rekryteringsdelegationen till engelska (50 %) samt 
att talpedagogens tjänst utökades till 75 %. Efter det har inga ytterligare tjänster tillkommit eller 
utökats.  

Vårterminen 2003 gick Studentsupport med i ett nationellt nätverk för att bygga upp s.k. 
lärandecentra, anordnat av Rekryteringsdelegationen. Att Studentsupport är på väg att bli ett 
lärandecentrum är nästa steg i dess utveckling. I takt med att nya grupper av studenter börjar 
på högskolan, som prioriterar mångfald, så ökar även den sociala, pedagogiska och etniska 
mångfalden. Därför är det högst sannolikt att behovet av Studentsupport kommer att öka. 

Medan Studentsupport tidigare organisatoriskt svarat direkt under rektorn är Studentsupport 
numera placerade inom centrum för lärande och undervisning (CLU). CLU har två 
inriktningar, dels en som riktar sig till högskolans lärare och en som riktar sig mot studenter. 
CLU skall stödja studenters lärande genom studentsupport samt högskolepedagogisk 
utveckling. CLU erbjuder frivilligt pedagogiskt stöd i svenska för de studenter som har 
dyslektiska problem. Detta stöd yttrar sig i form av diagnostisering och utredning, individuell 
undervisning och handledning samt olika slag av kompensatoriska åtgärder. Målet för CLU är 
att underlätta studierna och kunna ge studenterna möjlighet att nå ett bättre studieresultat. Vid 
sidan av detta har studentsupport även handledning i engelska, vilket är till för de studenter 
som inte anser sig klara av studierna om de inte får uppfriskning i sina gymnasiekunskaper eller 
bygga upp grunden till det engelska språket (www.hb.se/bhs/Master/ao-vt04.htm, 2004-11-
02). 

7.1.2 Information 
Studentsupport har arbetat för att göra det tydligt hur deras supportverksamhet fungerar inom 
HB genom att ha informationstillfällen som är riktade till såväl studenterna som till lärarna.  

Inledningsvis får alla studenter som ska börja på högskolan hemskickat ett vykort om 
verksamheten tillsammans med sitt antagningsbesked. Dessutom är studentsupport med i 
samband med nollningen, den s.k. kryssningen. Studentsupport är även ute i klasserna på 
högskolan och informerar om verksamheten. Dessutom finns information på Högskolans 
hemsida.  

Lärarna informeras regelbundet vid personalträffar på alla institutioner och i den 
Högskolepedagogiska kursen informeras det om Studentsupport för att på så sätt kunna 
sprida kunskap om villkoren under vilket studenterna bedriver sina studier  

”Vi är även i ständig kontakt i det dagliga arbetet med lärare som har 
dyslektiska studenter, vad de kan göra och vad vi kan göra. Jag tycker det 
fungerar jättebra.” (Intervju Högberg, 2003-12-16).  

7.1.3 Hjälpsökande 
Högberg & Holmeros-Skoglund (2003) fann i sin studie av nya studenter vid högskolan i 
Borås att 4 % ansåg sig ha dyslexi i sådan form att det utgjorde ett hinder för studierna och att 
3 % ansåg sig ha behov av stöd från högskolans dyslexipedagog. I en tidigare studie som 
genomfördes läsåret 2000-2001 sökte 5 % stöd för sin dyslexi (enligt Ingela Högberg, intervju 
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2003-12-16). Denna siffra stämmer bra överens också med beräkningar som visar att av hela 
befolkningen i Sverige så behöver 5-10 % stöd för sin dyslexi (Larsson, 1992).  Mer än 50 % 
av alla som i studien 2003 ansåg sig ha dyslexiproblem hade haft specialpedagogiskt stöd 
under tidigare skolgång, såväl på låg- och mellanstadiet som på högstadiet, gymnasiet och 
komvux.  

Hur går det till när studenten kommer och behöver hjälp? Bedöms studenten av 
Studentsupport eller krävs intyg att studenten lider av dyslexi?   Enligt Högberg (Intervju 
2003-12-16) så är det många studenter som kommer med diagnosen dyslexi, men inte alla av 
dessa är diagnostiserade av läkare eller specialpedagoger. Har man sedan tidigare fått 
diagnosen är det inga problem utan studenten kommer direkt i åtnjutande av den service som 
erbjuds. Det kan emellertid också vara så att en lärare bedömt att studenten lider av dyslexi, 
men där en ytterligare bedömning inte skett. I sådana fall så måste Studentsupport först ställa 
en diagnos, dvs. se om de har läs- och skrivsvårigheter och sedan utifrån detta får de hjälp. 
Reglerna för den service som tillhandahålls skall vara till för studenter med dyslexi.  

”Studenterna som behöver hjälp kommer enskilt eller i grupp och 
Studentsupport är flexibel. Verksamheten är till för studenten och måste först 
tillgodose deras behov.” (Intervju Högberg, 2003-12-16). 

Med studentens medgivande och med konstaterat behov samarbetar lärarna samt övrig 
personal vid de olika institutionerna runt den enskilde studenten. Det är emellertid uttalat att 
man ute på institutionerna inte ska ge någon hjälp om det är så att någon bara kommer med ett 
intyg utan studenten skall vända sig till Studentsupport för att intygets giltighet skall 
kontrolleras. Därefter är det möjligt för studenten att kontakta läraren och säga att det är okej 
och läraren kan därefter kontakta Studentsupport. Då har vi en bra kommunikation. Det är 
viktigt att tillse att inte systemet missbrukas eftersom det är väldigt kostsamt att engagera 
tentamensvakter och att överhuvudtaget komma i åtnjutande av servicen. Lärarna är också 
mer tyngda av arbete med muntliga tentamen, vilket tar mycket resurser. Det är därför viktigt 
att de som verkligen behöver hjälp får del av de resurser som finns.   

Ansvarig för studentsupport har grundutbildning för lärare på gymnasiet inom svenska och 
engelska, ”men är dock inte speciallärare men det anser inte jag vara någon nackdel, 
min utbildning som språklärare hjälper mig mera” (Intervju Högberg, 2003-12-16). 
Dessutom har hon en lång erfarenhet och har självutbildat sig i 15 års tid i ämnet. Har även 
genomgått en kurs på Göteborgs universitet för ca 15 år sedan vilket blev starten på det hela. 
Hon är även med i många nätverk som svenska dyslexiföreningen och den vägen får hon 
nyheter inom ämnet. Nätverken sträcker sig förövrigt över hela världen. 

7.1.4 Hjälp som erbjuds 
Hjälpen som erbjuds är av två olika slag. Dels i form av så kallade kompensatoriska 
hjälpmedlen, dels en pedagogisk support.  

När det gäller de kompensatoriska hjälpmedlen är det främst inläst litteratur från TPB. Den 
inlästa litteraturen utgörs till övervägande delen av Daisy talböcker. Det är inte enbart i förväg 
inläst litteratur som tillhandahålls utan varje student kan beställa litteratur för inläsning. 
Möjligheten finns även att studenten, genom TBP, kan få inläst stenciler och liknande material 
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om man inte klarar av att läsa det själv. Det är emellertid enligt Ingela Högberg (intervju 
datum) väldigt få som behöver det, eller i alla fall få som använder sig av denna möjlighet. 
Studenten får låna en talboksspelare (Victor pro) under sin studietid och studenten är även 
berättigad till nyproduktion om deras obligatoriska kurslitteratur inte finns inläst. De studenter 
som anses berättigade till att utnyttja servicen får via en samordnare ett eget låneid för att 
studenten ska kunna låna direkt i Handikatdatabasen.  

Dessutom lånar även Studentsupport ut Quicktionary och Quicklink. Quicktionary är en 
översättningspenna från engelska till svenska, då kan man snabbt få ordet översatt och visat i 
en display. Det finns ett antal c:a 10 och dessa är oftast utlånade. Detta är ett hjälpmedel som 
främst är till för de studenter som har problem med det engelska språket och inte så intressant 
för dyslektikern. Quicklink är också en form av penna som används till för inskanning av ord 
eller hela meningar. Programvara i datorn kan därefter överföra texten till tal. Ett annan 
tekniskt hjälpmedel som utlånas är små bandspelare för inspelning av föreläsningar. Det finns 
även ett datorbaserat läsprogram (Playback 2000) samt möjlighet att erhålla en individuell 
studieplan (www.hb.se, 2005.02.15). 

Det finns även möjlighet att få anteckningshjälp. Det innebär att en annan student på kursen 
som skriver bra skapar föreläsningsanteckningar som därefter kan kopieras och eventuellt 
även läsas in. Studenten som hjälper till med anteckningarna har även möjlighet att få ett 
mindre arvode från kuratorn och dyslektikern själv kan få ett kort för att få 
kopieringskostnaden betald.  

En annan huvudgrupp av service till de dyslektiska studenterna utgörs av pedagogisk support. 
Och det är för de som vill, det är helt frivilligt, för de som känner att de behöver, ge de 
fonologisk och morfologisk träning. Det innebär att man bryter ner språket i de minsta 
beståndsdelarna och bygger upp det igen. Leder till bättre stavning och läsning. En viktig del 
av handledningen hos Studentsupporten och dess dyslexipedagog är att hjälpa studenten hitta 
sin egen inlärningsstil för att därigenom underlätta studierna. Dessutom är det viktigt att hela 
tiden arbeta för att stärka studentens självförtroende.  

Det finns även möjlighet till förlängd tid för tentor och eventuellt individuella muntliga tentor. 
Det är emellertid väldigt kostsamt och tidsödande att anordna så det prövas noga om det 
behövs innan studenterna erhåller denna hjälp. 

Det finns även ett diskussionsforum på nätet som heter Luvit, där studenter kan kontakta 
varandra, byta erfarenheter och i möjligaste mån stötta varandra. Här kan studenterna även 
dela med sig av anteckningar från föreläsningar och inlästa stenciler.  

De studenter som inte får hjälp för sitt läshandikapp från skolan kan låna ur TPB:s bestånd via 
högskolan, men är inte berättigade till lån av talboksspelare eller nyproduktion av litteratur. 
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7.2 Studentintervjuer 

7.2.1  Diagnosen dyslexi 
Informanternas dyslexi observerades förhållandevis sent. Endast N fick vetskap om sin dyslexi 
under lågstadiet eftersom det då uppmärksammades att hon inte klarade av att läsa vissa 
texter. N kunde därför också tidigt få stöd av sina lärare. M utreddes först på högstadiet 
(åttonde klass) då diagnosen dyslexi ställdes. Övriga informanter fick sin diagnos under 
gymnasietiden. De ökande kraven på skriftliga inlämningsuppgifter tycks vara en bidragande 
orsak. 

”Jag har inte märkt det förrän under gymnasietiden då vi hade mycket 
inlämningsuppgifter.” (Intervju P) 

Lärare i svenska språket förefaller ha en speciellt viktig roll för att uppmärksamma elever med 
dyslexiproblem. Samtliga tre informanter som fick sin dyslexi uppmärksammad under 
gymnasiestudierna tillskriver svenska läraren den avgörande rollen. 

”Det var på gymnasiets första år då min svenska lärare förstod att något inte 
var rätt.” (Intervju Q) 

”Ganska sent, under gymnasiet. Min lärare i svenska uppmärksammade det. 
Jag eller mina tidigare lärare förstod aldrig vad det var.”(Intervju O) 

 Att vissa bekymmer under gymnasietiden var problem relaterade till dyslexi var inte något som 
direkt föresvävade informanterna. P ansåg sig exempelvis vara mycket duktig i skolan 
samtidigt som lärarna anmärkte på hennes språk i skriftliga inlämningsuppgifter, något som hon 
inte (inledningsvis) förstod orsaken till. 

Jag förstod aldrig varför mina lärare hade så mycket kommentarer på mitt 
språk i mitt skrivande, men det var så mycket fel hela tiden och jag var ju 
duktig annars. Speciellt på muntliga saker, så vi anade ugglor i mossen och 
undersökning inleddes och jag fick reda på att jag lider av dyslexi främst i mitt 
skrivande. (Intervju P) 

Att det var jobbigt med läsning och skrivning var inte heller något som informanten direkt 
kopplades till dyslexi. De problem som förekom kunde istället tillskrivas mer allmänna 
psykologiska orosmoment som rastlöshet och svårigheter med koncentrationen.  

 Trodde bara jag var rastlös och okoncentrerad på grund av andra faktorer 
och inte pga. att jag inte förstod och tyckte det var jobbigt med läsning och 
skrivning.” (Intervju O)  

7.2.2  Dyslexi och studier 

7.2.2.1 Problem 

Genomgående för samtliga intervjuade är att de i större eller mindre grad anser att deras 
dyslexi utgör ett hinder för att klara av studierna.  
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”Ja, det utgör ett stort hinder” (Intervju P),  

En faktor som blir väsentlig när studenten har dyslexi är tidsaspekten. Genom att det tar 
mycket längre tid att läsa en text eller genom att studenten måste läsa texten flera gånger för att 
förstå texten så blir tiden som finns tillgänglig för studier en bristvara. När dessutom den 
dyslektiska studenten får lägga ner mycket extra tid för inläsning eller för att skriva så krävs 
också en större kraft eller energi för att klara studierna. 

”Det är klart att det är extra jobbigt med studierna, det krävs mycket mer tid 
och ork att lägga ner på studierna i och med att min dyslexi hindrar.”(Intervju 
Q).  

De problem som studenterna upplever är kopplade till förståelsen av texter.   

”Ja, min förståelse av texter är begränsade. Detta gör det mycket svårt att 
genomgå min utbildning. Det krävs väldigt mycket tid för att läsa 
kurslitteratur.” (Intervju O).  

” Främst påverkas skrivande vilket medför stora problem vid 
inlämningsuppgifter, papers och uppsatser. Det är även svårt att kunna föra 
anteckningar vid föreläsningar.” (Intervju M)  

Ett problem som också påtalas är möjligheten eller svårigheten att kunna föra anteckningar 
vid föreläsningar. Detta kan också uppfattas som ett problem rörande den pedagogiska form 
som föreläsningen innebär. 

”Svårt med föreläsningar när jag inte alltid förstår eller kan skriva 
anteckningar.” (Intervju Q) 

Problemet finns även hos studenterna på ett mer ”dolt” sätt eftersom det kan yttra sig som 
allmänna studieproblem som koncentrationssvårigheter. 

Det märks genom svårigheter att koncentrera mig (Intervju Q) 

Annars är det främst problem med de skriftliga uppgifterna vilket medför att allt arbete med 
att skriva uppsatser och papers är besvärligt.  

”Jag läser vanliga böcker, men det är när det gäller skrivandet som problemen 
uppstår. Jag tycker att mitt skrivande är begripligt, men ingen annan förstår 
då jag har stora problem med att sätta ihop meningar själv. 
Meningsbyggnaden blir helt sned och obegriplig. Det är ett stort problem 
främst på grund av att jag inte klarar av att skriva papers, uppsatser och än 
mindre ett exjobb själv utan stöd och hjälp.” (Intervju P) 

7.2.2.2 Ambition 

De som är intervjuade ger en bild av ambition och att deras handikapp inte skall utgöra ett 
hinder.  
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Men jag är sån att jag vill klara mig så mycket som jag kan själv, så jag vill 
inte att min dyslexi ska vara en ursäkt ifall det går dåligt (Intervju M) 

Det förefaller viktigt för dyslektikerna att få sin situation klargjord. Det är vanligt att känna sig 
dum när man inte klarar av det som ens kamrater i skolan gör. Att då inte förstå att man lider 
av dyslexi kan göra att självförtroendet påverkas negativt. Även självbilden kan bli snedvriden 
då man känner sig annorlunda. 

”Kände mig dum som inte klarade av att läsa texter, men efter min diagnos så 
förstår jag att så inte är fallet.” (Intervju N) 

”Jag insåg inte förrän på gymnasiet att jag hade dyslexi, vilket var en lättnad 
samtidigt, för det förklarade varför jag haft såna svårigheter i skolan på 
lågstadiet och upp i gymnasiet. Mitt självförtroende har fått sig en hel del 
smällar, men nu vet jag att jag inte är dum i huvet”(Intervju Q).  

Även om informanterna uppvisade ett positivt självförtroende så finns det ett motsägelsefullt 
inslag som tyder på att man som dyslektiker möjligen ser på andra med samma handikapp på 
ett negativt sätt.  

Men jag är inte den som ger upp eller skäms för att be om hjälp som många 
dyslektiker som skäms för sitt handikapp. De drar sig för att be om hjälp och 
jag ser det som en möjlighet att bli bättre och lära mig mer.” (Intervju O). 

7.2.2.3  Förståelse 
Förståelsen från omgivningen och hjälp och stöd från andra är något som också poängteras av 
informanterna. Hjälpen kan bestå av en allmän förståelse eller accepterande men också av 
konkret hjälp i studierna. 

Min dyslexi har varit ett hinder större delar av mitt liv men har insett att det 
inte är fel att behöva hjälp av andra för att klara exempelvis studierna. Jag är 
inte svag eller sämre än andra, men mitt självförtroende har tagit många 
smällar men börjar äntligen inse att jag är smart trots mitt handikapp, 
dyslexin (Intervju O). 

”Det är klart dyslexin är ett hinder i mina studier men jag ser inte det som ett 
oövervinnerligt hinder utan med lite stöd och hjälp och extra pluggande samt 
extra tid som läggs ner av mig på studierna så klarar jag det kanonbra. Allt 
handlar om att ta för sig, våga be om hjälp och inte känna sig dum eller 
underlägsen bara för att jag inte alltid förstår allting på en gång” (intervju P) 

7.2.3   Studentsupport och annan studiehjälp 

7.2.3.1 Tekniska hjälpmedel 

Trots att M inte använder sig regelbundet av dess tjänster så skulle M inte kunna tänka sig att 
vara utan dess tjänster helt. M säger att trots sin egen kanske lindrigare dyslexi, så finns det de 
människor som har en sådan svårighetsgrad av dyslexi att skulle hjälpen från Studentsupporten 
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tas bort skulle de säkert hoppa av skolan eller aldrig ens fundera på att studera. M menar att 
det skulle försvåra studierna att inte ha möjlighet att kunna låna bandspelare, att inte kunna 
låna Quicktionary vid behov, att inte kunna få stöd av lärare eller studiekamrater om det 
behövs för att klara studierna, för sin egen del. Så för M är det otänkbart att Studentsupporten 
inte skulle finnas tillgänglig. Även övriga informanter upplever Studentsupporten som ett bra 
tillval under studietiden.  

”Studentsupporten är mycket bra för studenter med dyslexi för att kunna få 
stöd och hjälp för att klara av sina studier.” (Intervju O) 

”Det är bra att Studentsupporten finns som stöd åt dyslektikerna på 
högskolan.” (Intervju P) 

De hjälpmedel som används är, förutom talböckerna, främst bandspelare, Quicktionary och 
Handikat.   

”Ja, jag har haft stor nytta av Quicktonary pennan för att kunna översätta 
engelska texter som jag får låna på högskolebiblioteket.”(Intervju P) 

Det är emellertid en stor spridning hos informanterna hur regelbundet Studentsupport används. 
M använde datorn flitigt för att söka material till uppsatser, pappers och dylikt, då främst i 
databasen Handikat men använder i övrigt inte Studentsupporten regelbundet, förutom att låna 
bandspelare och Quicktionary till engelska texter. N ser sig själv som storkonsument av 
Studentsupports tjänster och använder i väldigt stor utsträckning, Quicktionary, Handikat, och 
lånar regelbundet bandspelare för inspelning av föreläsningar. 

”För att underlätta studierna så använder jag Studentsupporten så mycket det 
går.” (Intervju N) 

Som en kontrast till N så använder P och Q sig endast sig av databasen Handikat och då inte 
speciellt flitigt.  

”Det har hänt att jag använt mig av databasen Handikat men jag är ingen 
flitig användare av den.” (Intervju P) 

”Det händer att jag använder Handikat, men inte så ofta. Jag ber gärna 
bibliotekarien om hjälp.” (Intervju Q) 

N menar att Handikat är en mycket bra databas som är användbar för att hitta det material 
som N behöver för studierna. O, som endast använder Studentsupport sporadiskt och då 
främst för att låna talböcker känner överhuvudtaget inte till vad Handikatdatabasen är för 
något. Detta kan bero på att O inte fått tillräcklig information om vilka möjligheter till hjälp som 
erbjuds.  

”Nej, jag vet inte vad Handikatdatabasen är, måste kolla upp det.” (Intervju 
O) 

7.2.3.2 Talböcker 
Även när det gäller lån av talböcker är det en ganska stor spridning bland informanterna hur 
dessa utnyttjas. N lånar ofta och inte enbart kurslitteratur utan även skönlitteratur. N säger sig 
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låna en till två talböcker per vecka, inte enbart kurslitteratur då. Inför varje kurs kontaktar N 
biblioteket för reservering av de talböcker som behövs för att klara av kursen. Även O och Q 
lånar mycket talböcker kurslitteratur såväl som skönlitteratur. 

”Det blir mycket skönlitteratur, cirka två skönlitterära talböcker per vecka 
och sen är det förstås kursmaterial och kurslitteratur utöver det, så jo, jag är 
en flitig talbokslånare.” (Intervju Q) 

M däremot lånar inte speciellt mycket talböcker, kanske två talböcker per månad. P lånar, i 
motsats till övriga informanter, inte några talböcker över huvud taget.  

 ”Nej, jag använder mig inte av talböcker alls.” (Intervju P) 

När det gäller möjligheten att lämna förslag till biblioteket på böcker som man vill ha inlästa så 
är det något som endast utnyttjats i något enstaka tillfälle av de fem informanterna. 

”Det har jag gjort någon enstaka gång, och det har inte tagit så lång tid att få 
fram det efterfrågade materialet.” (Intervju N) 

I några fall så har informanten tänkt sig göra det eller skulle kunna tänka sig att göra det om 
behov uppstår. Att möjligheten finns uppfattas även som positiv. 

”Nej, det har inte hänt, har funderat på det men det har inte blivit av.” 
(Intervju O) 

”Jag har inte utnyttjat möjligheten, men skulle nog kunna tänka sig att göra 
det om det behövdes.” (Intervju M) 

”Nej, det har jag inte gjort, har aldrig känt att jag velat det. Men det känns 
bra att man kan göra det. Det finns en del skönlitterära böcker jag önskar 
fanns på talbok, så jag ska nog ge förslag till biblioteket.” (Intervju Q) 

7.2.3.3 Dyslexipedagogen 

När det gäller dyslexipedagogens betydelse och insatser så råder en splittrad bild. M menar att 
hon inte, i alla fall för tillfället, behöver något stöd från en dyslexipedagog medan O anser sig 
ha ett stort och betydelsefullt stöd. Även N går hos dyslexipedagogen för att få hjälp att hitta 
rätt sätt att studera, för att finna en bra studietakt och som ett stöd i att förbättra N´s 
självförtroende. N menar också att samtal med dyslexipedagogen visserligen är viktigt för att 
finna vägar till att lyckas med studierna men även som hjälp för att senare kunna lyckas i i 
arbetslivet.  

”Jag har stöd av dyslexipedagogen, vilket betyder mycket.” (Intervju O) 

Ett motsägelsefullt intryck eller inställning till dyslexipedagogens arbete utgör P information. 
Hon menar att hon inte har någon kännedom om att det finns någon dyslexipedagog vid 
högskolan, än mindre vilken hjälp hon skulle kunna få av en sådan. 

“Jag visste inte ens att det fanns en dyslexipedagog på högskolan.” (Intervju 
P) 
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7.2.3.4 Handledare/lärare 

M hjälp av handledare för bearbetning av text.  

”Det är viktigt att lärarna är medvetna om att jag har dyslexi, för att kunna 
ge mig uppgifter till tentor och läxor i god tid för att jag ska kunna planera 
skolarbetet” (intervju M) 

7.2.3.5 Studiekamrater 

M och N ger uttryck för samma uppfattning när de i första hand anser sig klara sig genom att 
studiekamrater hjälper till med att överföra sina anteckningar från föreläsningar till band.  

”Studiekompisar hjälper till med inläsning av anteckningar på föreläsningar 
och inför tentor.” (Intervju N) 

En annan sak som också påtagligt underlättar studiearbetet för M är att hon försöker skriva 
sina papers och uppsatser tillsammans med någon annan. 

Även O och Q berättar om att det finns ett stort behov av att få hjälp med anteckningarna från 
föreläsningarna och de som då i första hand kan hjälpa till är klasskamrater på den aktuella 
kursen.  

Det blir mest anteckningar av klasskompisar från föreläsningar. (Intervju O)   

”Jag har skolkompisar som ställer upp och hjälper till med att plugga och att 
jag får t.ex. kopiera anteckningar från föreläsningar (Intervju Q). 

7.2.3.6 Kompisar/familj 

P menar att istället för studiekamraterna så finns det en annan viktig faktor i stödet av en 
dyslektiker, nämligen familj och vänner. Förutom studiekamraterna tillför de närmaste, familj, 
vänner kompisar ett viktigt bidrag, t.ex. genom att hjälpa till med att läsa in anteckningar på 
band eller helt enkelt genom att finnas till som ett stöd för studierna.  

”Jag har min familj och vänner som stöttar mig, jag anser att det räcker.” 
(Intervju P) 

Hjälpen från de närmast utanför själva studiesituationen är också något som framförs av såväl 
O, N och Q. 

”Men jag har även stöd av familj och vänner.” (Intervju O)  

”Mina kompisar eller sambo hjälper även till att läsa in anteckningar för att 
det är lättare att lära sig genom att lyssna.” (Intervju N) 

”Jag får stöd från alla möjliga håll, men mest genom vänner och familj. De 
hjälper mig genom att stötta mig och stärka mitt självförtroende.” (Intervju 
Q) 
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För studenten är det individuella hjälpbehov som styr även om det är summan av den hjälp 
som står till buds som förefaller vara avgörande. Det är en kombination av hjälp som gör att 
den dyslektiska studentens studier underlättas.  

” Utan hjälp från dyslexipedagogen för att stärka mitt självförtroende, 
förståelse från lärare och studiekamrater samt all teknisk hjälpmedel så hade 
jag inte klarat av mina studier och hade säkert hoppat av skolan för länge 
sedan.” (Intervju N) 

7.2.4 Uppfattning av Studentsupport 

7.2.4.1 Talböckerna 

M anser att det är lättillgängligt att finna kurslitteratur i form av talböcker. Även om M inte 
lånar så många talböcker så brukar hon ofta kontrollera vad det finns för utbud på både 
kurslitteratur som skönlitteratur. M har aldrig hamnat i en situation där särskilda titlar har 
behövt införskaffas utan hon de hon efterfrågat har redan funnits på biblioteket. N tycker att 
det kan dröja lite väl länge ibland att införskaffa talböcker som inte redan finns på biblioteket, 
men upplever inte att det som något stort hinder för studierna men N upplever stress om inte 
talböckerna finns tillgängliga i tid, något som går ut över studierna. För att undvika detta i 
möjligaste mån så brukar hon reservera böcker innan kursen börjar. 

”Men det blir stressigt ju längre tid det tar innan materialet anländer.” 
(Intervju N) 

Q som är storkonsument av talböcker upplever det som lätt att få tag i talböcker av 
skönlitterär art, medan det för kurslitteratur är något svårare.  

Det är inte alltid talböckerna inför kurserna finns och då ska de införskaffas 
vilket inte alltid sker i tid. (Intervju Q)  

”Det har hänt att det inte fanns kurslitteratur till mina kurser, men jag har inte 
brytt mig att få tag på kurslitteraturen de gångerna via biblioteket utan har 
med hjälp av skolkompisar pluggat tillsammans och gjort anteckningar utifrån 
den tryckta kursboken.” (Intervju Q) 

O har en motsatt uppfattning då hon menar att skönlitterära verk är svårare att få tag på 
medan kurslitteratur i regel finns att tillgå. Även om O anser att i det stora hela har det fungerat 
bra så påtalar även hon att det kan förekomma dröjsmål. 

”De verkar veta på ett ungefär hur många som behöver låna. Det har 
visserligen hänt några gånger att kurslitteraturen saknats, men de har alltid 
lyckats få fram talböckerna i rimlig tid inför tentorna.” (Intervju O) 

Generellt sett förefaller det vara ett bra urval av talböcker. M anser att det finns ett bra urval 
av kurslitteratur när det gäller de kurser hon läser. Både N och M sa att det förekommer ju att 
den talbok de vill ha har varit utlånad, men det är bara att ställa sig på kö, eller som N menar 
att man f år föreslå att de får fler inskrivna talböcker av just någon specifik litteratur. N tycker 
det finns ett lagom urval med kurslitteratur och är det något som inte finns, ber N bara 
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bibliotekarie att skicka förfrågan till TPB för inläsning av det specifika materialet som N vill ha. 
Även Q och O är nöjda med urvalet även om antalet skönlitterära böcker kunde vara större. 

”Urvalet av kurslitteratur är det inget fel på, mer ett magert urval av 
skönlitterära böcker.” (Intervju Q) 

Det finns inga direkta klagomål på kvalitén av kurslitteraturen, utan informanternas erfarenhet 
av kurslitteraturen är att den hållit bra kvalitet. Det förekommer lite hack i talet förekommer, 
men inget annat påtalas. Uppfattningen är att när en talbok får dåligt ljud, att det inte är tydligt 
att höra vad som sägs, då byts den ut för att hålla kvalitén hög. Det kan emellertid hända att 
cd-rom skivan till talböckerna är repor i vilket medför hack i talet men vilket upplevts som 
störande. 

”Jag har upplevt kvalitén som överlag mycket bra, oavsett om det varit 
kurslitteratur eller skönlitteratur, men så finns det alltid något fall med dålig 
kvalitet då ljudet varit dåligt och det har hoppat i talet.” ( Intervju Q) 

Ett problem som emellertid påtalas är att talböckerna inte får lånas annat än under en 
begränsad tidsperiod. Q som påtalar detta problem har förvisso en förståelse för detta och 
jämför med annan kurslitteratur, men för en dyslektiker kan onekligen problemet vara större 
om talboken måste lämnas tillbaka innan kursen är avklarad. 

”Att jag inte får låna de så länge jag behöver, exempelvis under hela kursens 
gång på grund av reservationer. Inget annat, och såna problem har nog alla 
som försöker få tag i kurslitteratur.” ( Intervju Q) 

7.2.4.2 Bibliotek/bibliotekarie 

Upplevelsen av hur informanterna bemöts av bibliotekarierna varierar. N menar att 
bemötandet är mycket bra och att bibliotekarierna alltid varit hjälpsamma och tillmötesgående. 
N upplever bibliotekariens roll som viktig, då de hjälper N med sökningar på nätet. Visst det 
har väl hänt att om bibliotekarien har extremt mycket att stå i så har de frågat om man klarat 
sig själv eller om man har tid att dröja en liten stund, men så är det nog för många som jobbar 
inom ett serviceyrke menar N.  

Q upplever biblioteket som lugnt och rogivande och går ofta själv och kollar på hyllorna vad 
som finns och vad hon behöver till kurserna. Men hon ber gärna om hjälp om jag inte finner 
vad jag söker efter och bibliotekarierna hjälper mig att leta efter det material jag är ute efter 
och hon anser sig blivit bra bemött av bibliotekspersonalen. 

”Jag letar ju mest själv, då jag tycker om att i min egen takt gå omkring. Men 
visst behöver jag hjälp så ber jag om hjälp och får den hjälp jag behöver. 
Bibliotekarierna har alltid varit trevliga och hjälpsamma mot mig och hjälpt 
mig främst med sökningar på Internet.” (Intervju Q) 

Det finns även påpekanden om att inte bli bemött på ett serviceinriktat sätt vilket dels förklaras 
utifrån möjlig stress i arbetssituationen eller att kunskapsnivån inte varit tillräcklig hög hos 
bibliotekspersonalen. Även O är i grunden positiv till den hjälp hon fått  men anser ändå att det 
många gånger  tyvärr varit så att bibliotekarierna haft så mycket att göra att det blir att klara 
sig själv. 
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”Tyvärr inte alltid så bra som man borde bli bemött. Bibliotekarierna jobbar 
inom ett serviceyrke och då förväntas man bli bemött på ett bra och 
serviceinriktat sett. Det är en gång för många som det inte hänt. De kan ha 
varit upptagna och stressade och ansett att man kan göra det själv, men då 
hade man ju inte sökt hjälp av de från första början.” (Intervju O) 

Informanterna är inte odelat positiva. M anser inte att bemötandet är speciellt bra. Att få hjälp 
på högskolebiblioteket upplever M mer som “du får klara dig själv, vi har annat och göra” -
bibliotekarier. Hon upplever inte alls bemötande från bibliotekarierna som positivt utan ser det 
som att hon måste klara sig själv. Även P är negativ till den serviceanda som hon möts av och 
upplever att detta dels är orsakat av stress men även av bristande kunskap hos personalen.  

”Nja, det är lite sisådär med det. Jag har många gånger upplevt att mina 
kunskaper är större än bibliotekariernas, och många gånger har det hänt att 
jag blivit bemött på ett stötande sätt. Bibliotekarien kanske har varit stressad 
eller dylikt och tyckt att ”det kan du väl göra själv. Jobbar man inom ett 
serviceyrke får man se till och leva upp till det också” (Intervju P). 

 

” Nej jag upplever att bibliotekarierna borde gå en servicekurs, för många 
bibliotekarier och inte bara de på högskolan har inte en känsla av vad service 
innebär. Men att de inte har den rätta servicekänslan så menar jag inte att jag 
blivit illa bemött, för de är jättetrevliga och snälla, men de kan inte alltid sin 
sak. Har varit tillfällen då mina kunskaper är bättre än bibliotekariens.” 
(Intervju P) 

7.2.4.3 Informationen 

Både N, M och O anser att det är viktigt att nå alla studenter innan skolstart och att den 
information i form av ett vykort inte är tillräckligt för att sammanfatta vad Studentsupport är. 
En bättre marknadsföring eller information efterfrågas.  

”Men det krävs bättre marknadsföring av Studentsupporten innan de nya 
studenterna börjar skolan. Det räcker inte med ett vykort som skickas ut med 
intagningsbeskedet”. (Intervju O) 

Behovet av detta illustreras också av det finns vissa brister i nuvarande informationen eftersom 
en av informanterna inte hade vetskap om Handikat och en annan saknade vetskap om att det 
finns en dyslexipedagog vid högskolan. 

”Nej, jag vet inte vad Handikat databasen är, måste kolla upp det.”(Intervju 
O) 

”Jag visste inte ens att det fanns en dyslexi pedagog på högskolan.” (Intervju 
P) 
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Om man nu måste hålla sig till enkla och billiga utskick anser N att det i alla fall borde vara ett 
lite mer utmärkande vykort, t.ex. i neongrönt. Övriga informanter har inga direkta förslag på 
förbättring. 
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8 DISKUSSION 
Syftet med studien är att beskriva den service som erbjuds dyslektiska studenter samt att 
utifrån ett service- och kvalitetsperspektiv beskriva hur dessa utnyttjar och upplever den 
erbjudna servicen. I ett avsnitt om studentsupport diskuteras den hjälp som erbjuds 
dyslektiska studenter vid högskolan i Borås varefter de dyslektiska studenternas situation och 
upplevelse diskuteras. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om studiens begränsningar, förslag till 
fortsatt forskning och en summering av studiens resultat. 

8.1 Om studentsupport vid högskolan i Borås 

8.1.1 Bakgrund 
Ambitionen att minst 50 % av de som går ut gymnasiet skall börja studera vid universitet eller 
högskola (SOU 2000:47; SOU 2001/02:15) ställer krav på studieunderlättande åtgärder 
(SOU 2002:27). Dyslektiska studenters handikapp är emellertid inte något som enbart kan 
påverkar studierna, utan även den framtida yrkesrollen.  

Att ha dyslexi innebär att även vardagliga sysslor som att gå på banken, att fylla i blanketter 
eller förstå vad som står i tidningar och böcker blir svårt. Att nu betydligt fler dyslektiker ges 
möjlighet till högre studier innebär också att betydligt fler dyslektiker återfinns i mer krävande 
arbetssituationer, dvs. där läs- och skrivförmågan är krävande. Att klara studierna med hjälp 
av en utbyggd studentsupport är säkerligen positivt, och om dess betydelse för studierna 
vittnar även informanterna. Men vad händer när detta stöd försvinner och de dyslektiska 
personerna skall fungera i en avancerad arbetssituation? Att under studierna söka hjälp och be 
om hjälp kan i yrkeslivet uppfattas som förnedrande. Dyslektikerna kan då även uppfattas som 
obegåvade eller dumma. En studie av Harrisson (2004a) styrker detta antagandet. Studien 
visar att sjuksköterskor med dyslexi ansågs som obegåvade eller dumma istället för att bli 
hjälpta och stöttade på avdelningen. Många av dessa dyslektiska sjuksköterskor hade ofta 
funderingar på att byta yrke. En studie av Harrisson (2004b) fann att sjuksköterskor med 
dyslexi behövde betydligt mer tid för att utföra arbetsuppgifterna än sjuksköterskor utan detta 
handikapp och ville dölja sin dyslexi då deras medarbetare många gånger skrek på dem för att 
de tog för lång tid på sig i sina arbetsuppgifter. Nu ger inte denna studie några svar på hur de 
dyslektiska studenterna fungerar i en framtida yrkesroll men frågan om stödet under studietiden 
enbart är positivt väcks. Är det möjligen så att personer ”luras in i” yrken där de senare inte 
kan fungera i eller är det så att stödet som finns under studietiden följs upp av motsvarande 
stödåtgärder i näringslivet. Enligt Scott-Clark (1995) så finns det en stor risk att dyslektiska 
studenter blir vilseledda till att börja kurser som de inte kommer att klara av i det långa loppet. 
Scott-Clark menar att det finns många studenter med dyslexi som får plats på utbildningar vid 
universitet och där deras dyslektiska problem är helt orimliga för att klara av utbildningen. 
Studien visar också att dessa studenter har en hög frekvens av studiemisslyckande redan ett år 
in på utbildningen. Pumprey (1998) går så långt att han anser att dyslektiska studenter inte bör 
få en plats på högre utbildning (lärarutbildning) om de inte kan skriva sina egna uppgifter och 
examenssvar som alla andra studenter. Enligt Pumprey ska det finnas vissa grundkrav som 
korrekt grammatik och matematiska färdigheter och även om dyslektiker kan sträva efter 
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yrkesmässiga kvalifikationer som erbjuds vid högskolor och universitet så bör de ha dessa 
grundkrav, om inte menar Pumprey att dessa studenter inte bör få ta sin examen. 

8.1.2 Organisation  
Ingen av informanterna hade något att påtala om den organisatoriska formen vilket kan tyda på 
att den organisation i vilket studentsupport bedrevs var väl anpassad för sin uppgift. Den 
omorganisering som genomfördes ungefärligen i samband med intervjuernas genomförande där 
studentsupporten hamnade under Centrum för lärande och undervisning (CLU). CLU har två 
inriktningar, dels en som riktar sig till högskolans lärare och en som riktar sig mot studenter. 
Detta innebär att det skapats en organisation som kan ha en god möjlighet till helhetssyn på 
problematiken. Enligt Skat Nielsen och Irvall (2004) bör en ”dyslexibibliotekarie” finnas som 
ett stöd mellan skolor, kommunala myndigheter och handikapporganisationer. Detta är en 
tanke som främst avser folkbibliotek men något som även borde kunna tillämpas på ett 
högskolebibliotek.  

8.1.3 Information 
Ett problem som observerades i studien var att vetskapen om studentsupporten var 
begränsad.  Jag visste själv inte att det fanns något som hette Studentsupport förrän jag 
började med denna magisteruppsats och även om jag inte själv är dyslektiker, men väl 
studerat vid högskolan ett antal år och även varit aktiv i studentföreningen, borde en sådan sak 
ha kommit till min kännedom.  

Med tanke på de problem som dyslektiska studenter upplever i form av bristande självkänsla 
och behöv av hjälp från studiekamrater så borde Studentsupports existens vara allmänt känd. 
Eftersom det skall finnas hjälp till handikappade studenter vid alla universitet och högskolor 
kunde det vara rimligt att denna del av studentens vardag hade samma beteckning vid landets 
lärosäten. I annat fall ökar kravet på marknadsföring och PR för att få ut informationen om vad 
Studentsupport är och står för. Det borde kunna vara ett erkänt begrepp med ett gemensamt 
namn som alla universitet och högskolor kallar sin Studentsupport för. Det kanske skulle göra 
det lite mindre förvirrat, istället för att när man väljer utbildning kommer i kontakt med olika 
slags benämningar på Studentsupport vid olika universitet eller högskolor. Som det nu är heter 
det Studentsupport i Borås, men ofta som i Lund eller Växjö att det benämns ”Service för 
studenter med funktionshinder”. Inte minst med tanke på den negativa värdeladdningen i ordet 
funktionshinder så borde det skapas ett mer positivt begrepp för stödet. 

För att Studentsupporten skall fungera, oberoende av vilket namn det har, så är det viktigt för 
organisationen att de marknadsför sig så att det kommer ut till alla de studenter som läser på 
skolan, att det finns hjälp och få om man har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, vilken denna 
hjälp är och vilka krav som ställs på att få del av hjälpen. Med tanke på att två av de fem 
informanterna som ingick i studien inte var medvetna om vilken hjälp som fanns att få borde 
informationen till studenterna kunna förbättras. En av informanterna var inte medveten om 
databasen Handikats existens och en av informanterna kände inte till att det fanns hjälp att få 
av Högskolans dyslexipedagog. Studiens fokus är förvisso inte att kartlägga vilken 
kunskapsnivån dyslektiska studenter vid högskolan i Borås har om Studentsupport. Men 
dessa brister väcker onekligen frågor kring hur välinformerade studenterna vid högskolan i 
Borås är om vilken hjälp som står att få och i vilken grad dyslektiska studenter vid högskolan 
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genomför sina studier utan den hjälp de har rätt att få del av. Att bristande information 
förekommer framgå även av rapporten från Statens kulturråd (1992:2) i vilken det framgår att 
bibliotekspersonal har bristande kunskap om dyslexi vilket medför felaktighet i 
biblioteksservicen och det i sig skapar dålig marknadsföring för studentsupport som riktar sig 
till studenter med funktionshinder. Även om det finns kunskap om dyslexi så är det svårigheter 
med att nå ut med information till dyslektikerna (Boräng, 2003). Att marknadsföringen har 
speciella svårigheter är något som betonas av Skat Nielsen och Irvall (2004). De menar att 
information till dyslektiker bör presenteras på olika sätt eftersom dessa inte läser skriven 
information på samma sätt som icke-dyslektiker. I vissa fall kan informationen förmedlas av 
familjemedlemmar eller andra nära bekanta men annonser och artiklar i bör kompletteras med 
broschyrer om bibliotekets service för dyslektiker. Lämpligen sker detta då i ett media lämpligt 
för dyslektikern och/eller i samarbete med lokala dyslexiföreningar. 

8.1.4 Hjälpsökande 
Andelen nya studenter vid högskolan i Borås som ansåg sig ha dyslexi var 2003 ca 4 % och 
att 3 % ansåg sig ha behov av dyslexipedagog (Högberg & Holmeros-Skoglund, 2003). 
Läsåret 2000-2001 sökte 5 % stöd för sin dyslexi. Att söka hjälp för att på något sätt 
förbättra och underlätta studiegången för en dyslektiker är förvisso en rättighet. Men i varje 
system som skall ge en viss grupp personer fördelar så finns det en risk att det uppstår ett 
missbruk av systemet, dvs. att personer som inte är berättigade till hjälpen försöker uppnå 
egna fördelar genom att utnyttja hjälpen. Att som dyslektiker kunna få längre tid på sig vid 
tentamen, muntlig tentamen, läxhjälp i form av kopierade anteckningar av studiekamraternas 
vid föreläsningar etc. kan ju locka studenter utan dyslexi att försöka utnyttja fördelarna för att 
lättare klara av sina studier. Det är viktigt att tillse att inte systemet missbrukas eftersom det är 
väldigt kostsamt att engagera tentamensvakter att arrangera muntliga tentamina och på andra 
sätt tillhandahålla servicen. Enligt UNESCO (Folkbiblioteksmanifestet i november 1994) har 
alla individer med funktionshinder rätt till speciella tjänster för att få hjälp med att klara av 
läsning och skrivning och i ”Charter of the Reader” (1992) sägs att alla individer i en 
demokrati ska vara välinformerad och att det tryckta ordet är viktigt bidrag till en individs 
utveckling och syn på världen. Faulkner & Blyth (1996) menar emellertid att ett sätt att 
undvika missbruk är att dyslexi identifieras på ett sådant sätt att den dyslektiska studentens 
speciella undervisning underlättads och att inte dyslexin sågs som en allmän inlärningssvårighet. 
Faulkner och Blyth menar att risken för missbruk minskar om hjälpen utformas individuellt 
utifrån de speciella krav som den dyslektiska studenten har i den speciella utbildning som 
genomförs. 

Någon sådan specifik hjälp finns inte vid högskolan i Borås. Har en person sedan tidigare fått 
diagnosen dyslexi kommer studenten direkt i åtnjutande av all den service som erbjuds. En 
diagnos under grundskolan behöver emellertid inte med nödvändighet innebära att personen 
även i vuxen ålder har behov av stöd i den specifika utbildning som han eller hon genomgår. 
Eftersom antalet studenter med befarad dyslexi kan bli stort är det viktigt att diagnosen sker på 
ett korrekt sätt och att de kriterier och värderingsmodeller som används är vedertagna och 
tillämpas konsekvent och korrekt. Sättet att diagnostisera kritiseras också av forskare som 
menar att metoderna bör utvecklas (Faulkner & Blyth, 1996).  
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När man börjar sin utbildning/kurs så bör det vara av stor vikt för den dyslektiska studenten 
att ta kontakt med den ansvarige personen för studenter med dyslexi/läs- och skrivsvårighet 
för att tidigt diskutera studentens behov så studenten får bästa möjliga stöd och hjälp för att 
klara av studierna. Att då flera av informanterna 1-2 år in på sina studier inte känner till den 
hjälp som erbjuds är anmärkningsvärt. När väl individer med dyslexi beviljats hjälp så behövs 
det läggas upp en individuell plan på vilken form av hjälp och stöd som ska ges vilket skulle 
kunna presenteras i form av ett intyg med rekommenderat stöd i studiesituationen som vid 
behov skall kunna visa upp för lärare eller annan personal. Informationsproblem förefaller inte 
vara unikt för BH. Enligt den isländska dyslektikern vid Stockholms universitet (Önnestam, 
1998:1) så hade hon under studiernas första termin ingen aning om att hon kunde låna 
talböcker som kurslitteratur vilket medförde misslyckade tentamen. När hon fick vetskap om 
servicen så försvann hennes problem och hon klarade av sina tentamina. 

8.1.5 Hjälp som erbjuds 
Hjälpen som erbjuds är av två olika slag. Dels i form av så kallade kompensatoriska 
hjälpmedlen, dels en pedagogisk support. I och med att dyslexin/läs- och skrivsvårigheterna är 
olika så behövs också olika stödformer. De kompensatoriska hjälpmedlen utgörs främst av 
talböcker men även enklare teknisk utrustning som bandspelare och inläsningspenna 
förekommer. De kompensatoriska hjälpmedlen har en förbruknings tid och när den gått ut 
måste de bytas ut, det blir slitage och det kostar att göra nytt och det tar tid och framställa nya 
hjälpmedel. Även om talböcker anses vara det enskilt viktigaste hjälpmedlet för dyslektiker 
(Önnestam, 1998; Skat Nielsen & Irvall, 2004; Misako, 2004) så är det viktigt att det finns en 
mångfald av hjälpmedel (Hopkins, 2003). Det bör även finnas inlästa tidskrifter för dyslektiker 
kunna hålla sig a jour med omvärlden (Skat Nielsen och Irvall, 2004), liksom speciella 
dataprogram för talsyntes (Udd, 1999; Hopkins, 2003).  

Vid högskolan i Borås finns en begränsad mängd av hjälpmedel. Det finns inspelad 
kurslitteratur från TPB, möjlighet att låna DAISY-spelare (Victor pro), Playback 2000 (dator 
med läsprogram), anteckningshjälp, förlängd skrivtid vid tentamen, och lån av bandspelare och 
Quicktionary översättningspenna (www.hb.se, 2005-02-15). Vid andra universitet och 
högskolors finns det emellertid en hel del hjälpmedel som inte finns i Borås att tillgå. Ett 
exempel som illustrerar detta är hämtat från Luleå universitet. Luleås hjälpmedel är Voxit 
Budgie (läsverktyg för att läsa upp text), Infovox desktop (talsyntes som läser upp text i ett 
dokument), EdWord (Microsoft Word med talsyntes som aktiveras med knappar), Skribent 
(Skriv-och språkprogram för att slå i ordböcker och korrekturläsa texter), OmniPage pro 
(konvertering av böcker, tidskrifter, och andra pappers-och pdf-filer  med mera till uppläsbara 
och/eller redigerbara dokument genom inscanning), StavaRätt (rättstavningsprogram), Svensk 
talpenna samt TPBs datorbaserade uppspelningsprogram för DAISY böcker (www.ltu.se, 
2005-02-15). Det finns även hjälpmedel att låna hem. Exempelvis så finns det AlphaSmart-
anteckningshjälp (normalstort  tangentbord med liten display som gör det enkelt att överföra 
filer till den stationära datorn), Victor Classic och Victor Vibe (för uppspelning av Daisy 
böcker), bärbara datorer, fickminnen för egna röstanteckningar eller kortare föreläsningar. Det 
finns även, liknande de i Borås, C-pen (skannerpenna) samt Svensk talpenna, dvs. en 
översättningspenna sv/eng med talsyntes (www.ltu.se, 2005-02-15).  
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Resurserna i Borås förefaller alltså begränsade. Varför det är så ger inte studien svar på. 
Möjligen är det resursknapphet eller att ett större universitet som Luleå har satsat mer på att 
hjälpa studenter med dyslektiska problem. Det är emellertid olyckligt att dyslektiska studenter 
vid olika utbildningsanstalter inte har samma möjligheter till hjälp. 

Det finns även pedagogisk support i form av dyslexipedagog som ska stödja och hjälpa 
dyslektikern dels i att stärka självförtroendet hos dyslektikern men även för att finna lämpliga 
studiestöd så att han eller hon klarar av studierna. Flera av informanterna har också uttalat sig 
positivt om den hjälp som de får av dyslexipedagogen, främst i form av allmänna studieråd och 
som stöd för självförtroendet. I denna form blir dyslexipedagogen också en form av psykolog 
eller terapeut, en inriktning som kan ifrågasättas.   Dels innebär en sådan inriktning at den  
pedagogiska supporten blir tidsödande då det är tidsödande att stärka en individs 
självförtroende, dels eftersom dyslexipedagogen/bibliotekarien inte har den psykologiskt 
kliniska kompetens som behövs.  

Några specifika synpunkter hur bibliotekets miljö för dyslektiker framfördes inte av 
informanterna. Enligt Udd (1999) är det annars viktigt att bibliotek handikappanpassas genom 
färg, ljus och rymd så att det, oavsett handikapp, gör det enkelt för alla oavsett funktionshinder 
att finna den information eller den hjälp som behövs. Skat Nielsen och Irvall (2004) ser gärna 
att medier för dyslektiker finns placerade centralt i biblioteket för att lätt kunna hitta och slippa 
avslöja sitt funktionshinder. Enligt Rutledges studie (2000) är det emellertid få bibliotek som 
organiserar sitt material för dyslektiker på ett tillgängligt och synbart sätt. Som jämförelse kan 
nämnas att Luleå och Göteborgs universitet har speciella resursrum som är utrustade med 
hjälpmedel för dyslektiker (www.ltu.se, 2005-02-15; www.gu.se, 2005-02-15). 

8.2 Om studentintervjuerna 

8.2.1 Diagnosen dyslexi 
En tidig diagnos ger en individ med dyslexi en bättre chans i studier och kommande 
yrkesverksamhet. Resultatet visar att informanternas dyslexi uppmärksammades förhållandevis 
sent. En informant fick diagnosen under lågstadiet, en under högstadiet medan övriga tre 
informanter fick sin diagnos under gymnasietiden. Med tanke på de svårigheter med läsning 
och skrivning som utmärker en dyslektiker (Malmquist, 1967; Snowling, 1987; Jacobsson & 
Lundberg, 1995) så är den anmärkningsvärt att dyslexin diagnostiserades så sent. Enligt 
Önnestam (1998:1) så fick en man reda på sin dyslexi först runt 30 års åldern och innan han 
visste om det hade han redan påbörjat sina studier vid Uppsala universitet och skrev en C-
uppsats om dyslexi. Detta leder till frågor kring hur individer med dyslektiska problem fångas 
upp i skolsystemet och vilka som har ansvaret för att så sker. Faulkner & Blyth (1996) 
ifrågasätter också de värderingssätt som användes för att diagnostisera studenter med dyslexi. 

Att diagnosen sker sent kan bero på ett antal anledningar. En kan vara att kunskapen om 
dyslexi är begränsad hos lärare på låg- mellan och högstadiet. Det är möjligt att kunskapen i 
denna grupp skulle kunna utvecklas så att problemet med dyslexi uppmärksammades tidigare. 
En annan kan vara att det är förhållandevis låga krav på att läsa och skriva innan eleverna når 
gymnasiet. Ändrade studieformer på gymnasiet och ökande krav på skriftliga 
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inlämningsuppgifter under gymnasietiden kan vara utlösande faktorer för att diagnosen kan 
ställas. Att det är så talar det faktum att lärare i svenska språket förefaller ha haft en speciellt 
viktig roll för att uppmärksamma informanternas dyslexiproblem. Samtliga tre informanter som 
fick sin dyslexi uppmärksammad under gymnasiestudierna säger att det var denna som gjorde 
att problemet blev kartlagt. Men ligger ansvaret enbart hos dessa? Borde inte även andra 
lärare ha agerat när svårigheter med att läsa och skriva framträder. Är det så att även 
gymnasielärare har en dålig kunskap om dyslexi? En informant (P) ansåg sig exempelvis vara 
mycket duktig i skolan samtidigt som lärarna anmärkte på hennes språk i skriftliga 
inlämningsuppgifter, något som hon inte (inledningsvis) förstod orsaken till. Kanske är det 
också en generationsfråga genom att lärare som utbildades under 60- 70 -80 talen inte fick 
information om vad dyslexi innebar13.  

En tredje faktor, vilket i sig också kan bottna i okunnighet, är att informanterna inte kopplade 
sina problem (under gymnasietiden) som skriv- och lässvårigheter till dyslexi utan till oro och 
koncentrationssvårigheter. I TPBs tidskrift av Önnestam (1998:1) så säger en dyslektiker med 
isländsk härkomst som studerar vid Stockholms universitet att hon har dolt sin dyslexi och hela 
tiden skyllt sina läs- och skrivsvårigheter på sitt modersmål isländskan. Om inte rätt diagnos 
ställs, vilka konsekvenser får detta för individen? En individ som inte kan fokusera på 
studierna, som är okoncentrerad och som kanske stör sina skolkompisar kan uppfattas som 
dum och ointelligent. Enligt Marie (artikel 2003-01-02) så blev hon i sin tidigare skoltid 
klassad som okunnig, dum och lat och jämförd med sin duktiga storasyster. Hon 
diagnostiserades på Komvux och när hon började på Malmö högskola och pratade med 
andra dyslektiker förstod hon att även hon hade dyslexi. Det medförde stöd och hjälp hur hon 
skulle gå vidare för att få den hjälp hon behövde för att klara av sina studier. I stället för stöd 
så kommer personen att uppleva sig som avvikande. Att personer i denna situation kan 
uppleva skoltrötthet och avbryta studier är ett rimligt antagande. Även mobbning kan 
förekomma. Även om det är den som mobbar som gör fel kan det vara svårt att stå emot 
mobbaren. Om man mobbas och får höra glåpord över hur dum och efterbliven man är kan 
det påverka ens självuppfattning. Det gäller och vara tuff och stark och visa det utåt och även 
inom känna att man klarar sig oavsett vad andra tycker och tänker. 

Skat Nielsen och Irvall (2004) anser att det är viktigt att bibliotekshögskolorna har 
läshandikapp och andra funktionshinder med i kursplanerna eftersom bibliotekarier är en 
yrkesgrupp som tidigt kan komma i kontakt med barn och ungdomars läsproblem. De anser 
också att det bör genomföras konferenser eller annan vidareutbildning om dyslexi med fokus 
på bibliotekens service till låntagare med dyslexi. Ansvaret bör ligga på bibliotekshögskolorna, 
länsbibliotek, nationella biblioteksföreningar eller andra utbildningsanordnare gärna i samband 
med någon dyslexiförening. 

                                                 
13 Jag har helt informellt talat med ett par lärare om detta. En som utbildades vid lärarhögskolan på 70-talet 
och därefter varit verksam på gymnasiet menar att ingen utbildning eller vidareutbildning berörde 
dyslexifrågor. Han menar att väldigt många av hans gymnasister kan ha haft dyslektiska problem utan att 
de uppmärksammades. En lärare på Universitetsnivå säger att det först idag (februari 2005) för första 
gången under hans många år i högra utbildning lämnats information om dyslexi.  
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8.2.2 Dyslexi och studier 

8.2.2.1 Problem 

Resultatet visar att dyslexin uppfattas som ett hinder för studierna. Problemet är av olika slag: 
tidsåtgång, förståelse av text, skrivandet av text, anteckningsproblem vid föreläsningar och 
koncentrationsproblem nämns av informanterna. Vilken hjälp får då studenten? 
Koncentrationsproblemen kan möjligen avhjälpas genom dyslexipedagogens medverkan. I vad 
mån så sker framgår inte av studien eftersom relationen eller samtalen mellan informant och 
dyslexipedagog inte redovisas öppet. 

När det gäller anteckningar vid föreläsningar är anses studiekamraterna vara viktiga för att få 
hjälp. För att inte vara beroende av dessa, eller för att slippa lämna ut sitt handikapp, borde 
läraren kunna tillhandahålla förtyckt material, t.ex. i form av kopior av overhead. För 
dyslektikern är kanske inte den traditionella föreläsningen heller en lämplig pedagogisk modell. 
I studien av Finn (1999) ansåg två tredjedelar av de dyslektiska studenterna att föreläsningar 
utgjorde hinder i studierna eftersom de hade svårigheter att koncentrera sig och lyssna/se och 
skriva anteckningar samtidigt. Nu finns möjlighet till anteckningshjälp och informanterna anger 
också att de får hjälp med anteckningar från kurskamrater, För att förbättra dyslektikerns 
möjligheter kunde föreläsningar regelmässigt bandas och göras tillgängliga för studenten. 
Varför inte skapa ett mediabibliotek med gamla föreläsningar inom olika ämnesområden? 

Informanterna upplever även problem att skriva. De flesta dyslektikerna hade svårigheter med 
de skriftliga uppgifterna i sin utbildning (Finn, 1999) och enligt Fuller, Hearley, Bradley & Hall 
(2004) så upplevde de dyslektiska studenterna att de hade svårigheter att skriva kursarbeten, 
vanliga skriftliga examinationer på grund av att de hade svårigheter att uttryck sig skriftligt. 

Men här uppstår ett problem om studenten inte själv kan skriva papers och uppsatser. Var går 
då gränsen mellan en annan persons arbete och den dyslektiska studenten. Och hur förhåller 
det sig med t.ex. en magisteruppsats som skall vara ett självständigt arbete. Är det förövrigt 
möjligt för en dyslektiker som behöver litteratur inläst att skriva en magisteruppsats med tanke 
på all den extra litteratur, inte minst andra personers forskning och vetenskapliga artiklar som 
behövs?  

Tidsaspekten är även av stor betydelse. Det ges förvisso extra tid i samband med examination 
men vad jag fann så gavs ingen extra tid för exempelvis papers. Dessutom väcks frågan om 
det ges extra tid för studierna i ett större perspektiv, dvs. har de dyslektiska studenterna fler 
terminer till förfogande? Enligt Csn (mail från Elisabeth Niemi 2005-02-17) så har dyslektiker 
något som heter fördröjd studietakt. Detta innebär i praktiken att de läser på 50 eller 75 % 
studietakt, beroende på hur allvarliga problemen är, men dyslektikern har studiemedel som 
motsvarar heltidsstudier. På samma sätt som för en icke-dyslektiker måste studenten kunna 
hålla sin studietakt för att få behålla studiemedlen. Den förlängda studietiden medför emellertid 
ett antal års extra studieskulder som skall betalas efter studiernas slut. En möjlighet att 
stimulera dyslektiker till högre studier kunde vara att en del av studieskulden efterskänktes 
efter examen. Samtidigt som frågan om risken för missbruk återkommer. 
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8.2.2.2 Ambition 

Resultatet indikerar att det finns en stark ambition hos de dyslektiska studenterna att inte 
använda handikappet som en ursäkt för eventuella dåliga prestationer. Detta stämmer med 
forskning av Harrisson (2004) då sjuksköterskorna helst inte ville lämna någon som helst 
indikation om deras dyslexi utan med hjälp av lathundar eller färdiga diagram kunde klara av 
sina arbetsuppgifter utan att behöva någon annans hjälp. 

Att dyslexi kan vara ett bekymmer, något att dölja eller att skämmas för framskymtar också i 
resultatet då till och med informanterna, dvs. personer som själva är dyslektiker, ger uttryck 
för en negativ syn på andra dyslektiker (” …många dyslektiker skäms för sitt …”), när de 
kommenterar andra dyslektiker. 

Det framgår också att informanterna känt sig misslyckade innan de fick sin diagnos, 
Informanterna upplever lättnad när väl diagnosen ställts. Istället för att ha betraktats som 
avvikande (av andra och av sig själva) stärks de i sin uppfattning att de klarar av studier. De 
vittnade om en större säkerhet och trygghet när de väl fick klart att deras studiesvårigheter 
berodde på dyslexi. Möjligen finns det även ett inslag av revanschlusta i detta. Detta stämmer 
med den redogörelse som finns i artikel (2003-01-02) med dyslektikern Marie som hela 
tidigare skoltid jämfördes med sin duktiga storasyster och själv blev kallad dum, okunnig och 
lat men som under senare vuxenliv insåg att så var det inte och fick sin revansch genom att 
börja studera på Malmö högskola. 

8.2.2.3 Förståelse 

Att dyslektiska studenters studier kan drabbas hårt framgår av resultatet. Studier som är 
krävande när det gäller inläsning av texter och att producera enskilda uppsatser och rapporter 
ställer till problem.  Att inte be om hjälp av studiekamrater eller lärare kan rentav göra det 
omöjligt att klara sig igenom studietiden. Förhoppningsvis betraktar vi människor med yttre 
handikapp som rörelsehinder eller blindhet med förståelse och inte som dumma och 
obegåvade. Vi har kanske svårare att förstå och acceptera ”osynliga” handikapp som dyslexi. 
Att be om hjälp är förmodligen även ett steg i rätt riktning för hantera sitt funktionshinder när 
andra människor i ens närhet är medveten om funktionshindret och kan därmed erbjuda sina 
tjänster för att hjälpa till. Vikten av förståelse från sin omgivning framgår också av 
Salomonsson (2000), Nylund (1997) och Boräng (2003) som påtalar hur viktigt det är att 
bibliotek är användarvänligt, att personalen är förstående inför dyslektikernas behov och hjälp 
samt att bibliotekspersonalen har den kunskap som behövs för att inneha förståelse för 
dyslektiker. Även Statens kulturråd (1992:2) och Rutledge (2000) uttrycker hur viktigt det är 
att bibliotekspersonalen har kunskap om dyslexi och att de vidarutbildas för vidare förståelse.  
Betydelsen av omvärldens förståelse betonas också av Skat Nielsen och Irvall (2004). 

8.2.3 Om Studentsupport och annan studiehjälp 
För studenten är det individuella hjälpbehov som styr även om det är summan av den hjälp 
som står till buds som förefaller vara avgörande. Det är en kombination av hjälp som gör att 
den dyslektiska studentens studier underlättas. Det är förutom tekniska hjälpmedel 



 58 

bandspelare och dator, talböcker, dyslexipedogog och lärare som är viktiga. Viktigare 
förefaller stödet från studiekamrater, från vänner och familj att vara. 

Två av informanterna använde stöd och hjälp av dyslexipedagog men det var ingen som i 
detalj ville berätta vad det innebar att gå hos en dyslexipedagog, vad de gjorde och pratade 
om. Relationen mellan student och dyslexipedagogen förefaller fungera lite som en mellan en 
psykolog eller läkare och en patient. Det kanske är så att dyslektikerna vill ha denna relation 
sekretess belagd14. 

Det är av stor vikt att lärarna är medvetna och känner sig hjälpsamma mot dyslektiska 
studenter. Detta krävs för att lärarna ska kunna planera skolgången till alla studenters fördel 
oavsett funktionshinder. Men det ställer även krav på resurser eftersom mer tid åtgår för att 
examinera dyslektiska studenter. Det ställer även krav på att läraren har kompetens kring 
dyslektiska problem. Med tanke på att lärare på högre utbildningsinstanser inte alltid har någon 
pedagogisk utbildning är det tveksamt om de har denna kompetens.  

Resultatet visar att studiekamraters hjälpsamhet och stöd till dyslektikerna med att skriva och 
kopierar anteckningar, att läsa in anteckningar från föreläsningar och hjälper inför tentamen är 
positivt. Enligt Finn (1999) betonas också betydelsen av att man har kamratstödgrupper och 
får anteckningshjälp för att den dyslektiska studenten inte skall bli isolerad och få 
studieproblem. Men är det inte snarare skolans ansvar att denna hjälp finns tillgänglig. Och vad 
händer med de dyslektiker som inte är så sociala, som kanske sedan tidigare har upplevt ett 
avståndstagande från andra individer och därför håller sig för sig själv. Vilken hjälp får dessa? 
Sen finns det en annan viktig grupp av människor som är ett stort stöd för dyslektikerna och 
det är deras vänner och familj. Betydelsen av familj och vänners förståelse framhålls också av 
Skat Nielsen och Irvall (2004) som menar att dessa underlättar för dyslektikern att få fram 
relevant information. Men samma problem uppstår här som med studiekamrater.  Alla är inte 
begåvade med en hjälpsam familj. Alla har kanske inte ens en familj. 

8.2.4 Om uppfattning av Studentsupport 
Att människor har olika förväntningar och att dessa förväntningar är viktiga när människor 
dömer kvaliteten av en tjänst som ges är det en vardaglig upplevelse. Till exempel när 
människor klagar på en tjänst så refererar de ofta till något som redan getts men som inte 
uppnått förväntningarna. Olika individer kan tycka samma sak om något som de bedömt men 
när de sen gör en utvärdering av tjänsten så kan de resonera olika på grund av olika 
förväntningar (Skarman, 1996, s.95). Enligt Woodruffe (1995) så är även bedömning av 
kvalitén hos den som använder sig av tjänsten (låntagaren) utvecklande för hur servicen 

                                                 

14 Enligt hemsidan vid högskolan i Borås skall dyslexipedagogen hjälpa den dyslektiska studenten att 
finna sin egen inlärningsstil, att hitta strategier för att underlätta dina studier, finnas till för att underlätta 
sin akademiska skrivande, diskutera alternativa lösningar till kursuppläggen med studentens lärare, 
utveckla språklig medvetenhet samt känna så stor trygghet som möjligt i studentens språkanvändning 
(www.hb.se/bib/studentsupport/dyslexi.asp 2005-02-15). 
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kommer att bli eftersom informationen kan fungera som feedback på kvalitetssystem och 
användas för kontinuerlig förbättring.  

8.2.4.1 Talböcker 

Resultatet visar att informanternas åsikter och upplevelser om talböckers tillgänglighet varierar. 
Några anser att kurslitteraturen är lättillgänglig, andra tvärtom. Några tycker skönlitterära verk 
är lätta att få tag på medan andra tycker tvärtom. Såväl urval som kvalitén på talböckerna 
upplever informanterna som bra. Ett problem som påtalas är tidsbegränsningen av lånetiden på 
talböcker (Intervju Q). Detta är en märklig kommentar eftersom lånetiden är så lång som 6 
månader vilket i praktiken bör betyda att lånetiden sträcker sig över hela studietiden. I 
synnerhet som det finns möjligheter till omlån. Att det görs en anmärkning på lånetiden kan 
bero på bristande information till studenten. En annan fråga gäller varför studenten inte kan få 
köpa kurslitteraturen som alla andra studenter köper sin kurslitteratur? Då får man disponera 
den obegränsat och kan även användas i en framtida yrkesroll. 

Ett annat problem är när talböcker inte finns inne på högskolebiblioteket. Det kan ta lång tid 
ibland att införskaffa talböcker. Att producera anpassad litteratur tar lång tid, det tar till 
exempel cirka 2 månader att läsa in en talbok (www.tpb.se, 2005-02-15). Dröjsmål med 
tillgången eller att få den när man verkligen behöver talboken medför stress hos studenten, 
något som går ut över studierna. Detta borde kunna undvikas om böckerna reserveras i god 
tid innan kursen börjar. Det borde även vara möjligt med dagens teknologi att skapa ett 
system för kurslitteratur. Att inför varje kurs så bör det enkelt kunna framgå hur många 
studenter med dyslexi som är anmälda. Då ser biblioteket hur stor efterfrågan på kurslitteratur 
för de olika institutionerna blir och kan beställa i god tid. På så sett undviker man att talböcker 
inte finns tillgängliga och studenterna får då tag i kurslitteratur till kurs/utbildning i god tid. Detta 
förutsätter naturligtvis att lärarna är noggranna och ute i god tid med litteraturlistor. Men att 
tillhandahålla litteraturlistor i god tid åt bokhandeln för inköp av kurslitteratur görs redan i dag 
så det borde inte förorsaka några problem. Enligt Woodruffe (1995) ska tjänstekvalitet 
innebära att hålla tider, pålitlighet, effektivitet, snabbhet och trovärdiga nivåer av utföringen. 
Det innebär att bibliotekets tjänster ska tillhandahålla detta och låntagarna ska vara nöjda för 
att kvalitén ska vara bra för att tjänsten ska vara lyckad. Så om ett bibliotek inte lyckas 
tillhandahålla kurslitteratur till en dyslektisk student inom rimlig tid så har biblioteket 
misslyckats med sin tjänst och kvalitén är dålig av tjänsten. 

8.2.4.2 Bibliotek/bibliotekarie 

Uppfattningen om bibliotekarierna varierar. En del upplever relationen mellan sig själv och 
bibliotekarierna som bra, andra har en ganska negativ uppfattning om bibliotekarier. De anses 
vara stränga och otrevliga men en inställning att låntagaren skall klara sig själv och inte be om 
hjälp av bibliotekarierna. Vissa av informanterna anser sig också vara mer kompetenta än 
bibliotekarierna medan vissa uppfattar bibliotekarierna som hjälpsamma och tillmötesgående. 
Det är naturligtvis viktigt att bibliotekarier är serviceinriktade och kompetenta. I detta ligger 
grunden i all serviceverksamhet (Woodruffe. 1995) och biblioteksyrket är ett serviceyrke där 
det krävs såväl faktakunskap som kompetens om de olika kundgruppernas och behov samt en 
social kompetens. 
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Enligt Rutledge (2000) bör bibliotekspersonal ha kunskap om dyslexi och om dyslektikers 
problem och behov och att det är viktigt med kunniga bibliotekarier framhålls av Hopkins 
(2003). Enligt Singh & Pandaya (1991) är låntagarens utvärdering av en tjänst/service och 
deras beteende inte enkelt, men även om verksamheten inte kan leva upp till låntagarens 
förväntningar så återvänder ändå låntagaren tillbaks dit. I synnerhet som alternativa 
tjänsteställen inte finns att tillgå som för dyslektiska studenter. Enligt Woodruffe (1995) och 
den modell över hur kunden ser på tjänstekvalité ska människor vara trovärdiga, 
professionella, effektiva, hövliga, tillmötesgående och identifiera och förstå kundens behov 
med mera. Bibliotekarier som inte uppfyller dessa krav fyller inte heller någon tjänstkvalitet. I 
modellen står också att i processen ska det hållas tider, pålitlighet, trovärdiga nivåer av utföring 
samt snabbhet och effektivitet. Bibliotekarier som inte har tid, anser att låntagaren klarar sig 
själv och dylikt uppfyller inte denna process och gör att kvaliteten av tjänsten inte finns. 

Olikheter förekommer i bemötande och kunskap. Så upplevde dyslektiker i studien av Finn 
(1999) personalen på biblioteket som ohjälpsamma och blev avskräckta från att gå till 
bibliotek medan Jönnerstig (2003) i sin studie fann att intervjupersonerna upplevde Göteborgs 
stadsbiblioteks bibliotekspersonal som vänligt och positiv och att servicen var god. Boräng 
kom i sin magisteruppsats (2003) fram till att personalen på nästan 30 folkbibliotek i 
Södermanland hade kunskap och medvetenhet om dyslexi samt att fortsatt utbildning om 
dyslexi betonades. 

8.2.4.3 Information 

Det är också värt att observera att två av informanterna saknade information om 
studentsupports verksamhet eller den hjälp som fanns att tillgå för dyslektiker, t ex 
dyslexipedagog och Handikat. För att få ut så mycket information som det går om 
Studentsupporten och vilken sorts hjälp och stöd man kan få som dyslektiker så anser 
informanterna att det krävs bättre marknadsföring av Studentsupporten. Det måste komma ut 
mer information om Studentsupporten till fler studenter och framförallt att informationen når ut 
till de studenter som ska börja högskolan i Borås så de vet att det finns möjligheter till hjälp 
och stöd i sina studier. Nu är problemen med information till dyslektiker eller om dyslektiker 
inte enbart ett problem i Borås. Så redovisar Boräng (2003) att folkbibliotek i Södermanland 
hade svårigheter att få ut information till dyslektiker om biblioteken och deras resurser. 
Broberg och Franks (2000) fann att Uddevallas socialbibliotekarie mottog utbildning men den 
informationen vidarbefodrades aldrig till övrig personal. Enligt Önnestam (1998:2) var den 
isländska studenten deltagare i Svenska hos Skriv-knuten där hon fick information om 
talböcker och inläst kurslitteratur inte vid universitetet där studierna bedrevs. I Rutledges 
(2000) studie av 152 folkbibliotek och bibliotekspersonal i England så fanns det endast ett 
bibliotek som hade broschyrer som informerade dyslektiker om medier som de hade nytta av. 
Rutledge påpekade också att bibliotekarier bör se över sin service och rutiner till dyslektiker 
genom information om de resurser som biblioteken har. Woodruffe (1995) menar också att 
information är dubbelriktad och kan fungerar som en feedback för kvalitetssystem så att den 
informationen kan användas för att förbättra de saker som kräver förbättring. 
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8.3 Begränsningar 
Det finns vid alla urval, inte minst de som bygger på tillgänglighet, en risk att forskningen 
utnyttjar lättillgängliga forskningsobjekt snarare än de som kan ha relevans för 
problemställningen. Ett sätt att försöka undvika detta är att diskutera urvalet med andra 
personer, öka antalet fall, eller att ha en viss systematik i urvalsprocessen. I ett försök att 
undvika lättillgänglighetsproblemet så kontaktade jag därför först 
dyslexipedagogen/samordnaren för Studentsupport för att få hjälp med att få tag på 
dyslektiker vid högskolan i Borås för att ställa upp på en intervju. Enligt rapport från Högberg 
& Holmeros-Skoglund (2003) så finns det många dyslektiker vid högskolan i Borås som 
tidigare ställt upp på enkäter och svarat på frågor. Enligt uppgift (Högberg) skickades mejl till 
10 studenter med begäran om deltagande, men det var bara två som svarade, och med så få 
informanter insåg jag att någon magisteruppsats inte skulle bli genomförd. Så jag fick använda 
mina kontakter i det egna sociala nätverket för att få kontakt med tillräckligt antal studenter 
(totalt 5) med dyslexi som studerar vid högskolan i Borås för att kunna genomföra fallstudien. 
Svårigheten med att få dyslektiker att medverka i studien kan ha varit att de känt sig utsatta, 
även om det endast är jag som genomförde studien som vet vilka de är.  

Konsekvenserna av få informanter är att det inte är möjligt att generalisera resultatet, något 
som förövrigt inte är syftet med en kvalitativ fallstudie. Antalet är emellertid tillräckligt för en 
beskrivande fallstudie. Med en skriftlig enkät hade jag möjligen kunna få ett större antal svar 
men då på bekostnad av den kvalitativa sidan i svaren. 

Ett problem som uppstod i samband med intervjuerna var att alla mina intervjuer personer ville 
vara anonyma och inte spelas in på band. Detta medförde att jag enbart kunde koncentrera 
mig på anteckningarna vid intervjuns gång och inte kunde reflektera över kroppsspråk eller 
minspel kring frågorna. Problemet hade kunnat undvikas om intervjuerna genomförts med två 
intervjuare varav den ena antecknat och den andra registrerat informanternas kroppsspråk. En 
dubblering av intervjuare hade också gett bättre möjligheter att ställa följdfrågor till de svar 
som informanterna gav. 

Min ambition var också att ha en blandning av män och kvinnor bland informanterna. Nu kom 
de informanter jag fick kontakt med och som var villiga att ställa upp för intervju alla att vara 
kvinnor.  I vad mån män skulle ha haft några avgörande skillnader i synpunkter kan inte 
avgöras. Eftersom samtliga informanter hade studerat något eller några år vid högskolan i 
Borås var de i detta avseende kvalificerade som informanter.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Att det inte finns några direkt jämförbara studier kring dyslexi och studenter med dyslexi finner 
jag märkligt. Inte minst med tanke på den stora insats som krävs av en student med 
dyslektiska problem för att klara av sina studier. En dyslektiker kan ha svårt att ta till sig 
allmänna skrifter som dagstidningar, att då ställas inför en stor mängd kurslitteratur under en 
termin och med krav på hög studietakt ställer onekligen det dyslektiska problemet på sin 
spets. Möjligen beror bristen på tidigare forskning på att dyslexi inte klassades förrän så sent 
som 1990 som ett handikapp, eller möjligen att det är ett bortsett forskningsproblem. Ingen 
med dyslexi anses kanske klara sig så långt inom teoretiska studier eller har man klarat sig så 
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långt inom den akademiska världen så föreligger inget problem. Ytterligare forskning behöver 
göras för att öka förståelsen för de dyslektiska studenternas situation, såväl under studietiden 
men också efter studietiden.  

När det gäller granskningen av de studenter som anser sig ha dyslexi, eller där andra anser att 
de har det, så är en intressant frågeställning efter vilka kriterier som de bedöms. Är det 
standardiserat eller olika mellan olika högskolor. Hur många är det som söker hjälp och hur 
fördelas förhållandet mellan de som får hjälp och de som inte erbjuds hjälp? Hur ser 
utvecklingen ut för de studenter som vägras hjälp? Hur är studieresultaten för dyslektiker i 
förhållande till andra studenter?   

På lokal nivå skulle det vara intressant att jämföra dyslektiker på olika institutioner för att 
kunna göra jämförelser institutionerna emellan.  Det skulle även vara av intresse att jämföra 
högskolor och universitet inom Sverige eller utomlands med varandra. Finns det några 
skillnader eller likheter?  

Hur klarar sig de dyslektiska studenterna i arbetslivet när stöd av typ studentsupport 
försvinner? Såväl den anställdes som arbetsgivarens perspektiv är här av intresse att studera. 
Hur är arbetsgivarens attityd till dyslektiker, vilken förståelse och kunskap har dom för en 
akademiskt utbildad person med dyslexi? Vilken typ av tjänster får den dyslektiska studenten? 
Hur ser löneutvecklingen ut? Hur upplever den dyslektiska akademikern sin arbetssituation? 
Frågeställningarna är många och i dagsläget obesvarade. 
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9 SAMMANFATTNING 
Dyslexi handikappsklassificerades 1991 och är ett av vårt lands vanligaste 
funktionshinder/handikapp. Begreppet dyslexi har inte någon entydig definition.  På ett allmänt 
plan innebär dyslexi att en individ har allvarliga svårigheter med skriftspråket som kan komma 
till uttryck i såväl läsning som stavning, liksom i det talade språket. Dyslexin varierar från 
dyslektiker till dyslektiker i grad av läs och skriv problem och en dyslektiker behöver inte ha 
både läs och skrivproblem. Det går att betrakta dyslexi teoretiskt ur skilda perspektiv som 
medicinskt, psykologiskt, pedagogiskt eller lingvistiskt. Medan medicinsk forskning är inriktad 
på hur dyslexi uppkommer är lingvistisk forskning orienterad mot hur den diagnostiseras och 
pedagogisk/psykologisk forskning mot hur den kan behandlas. 

Dyslektiker finns i alla åldrar och situationer. En situation som är speciellt krävande för en 
dyslektiker är som studerande vid högskola eller universitet. En intressant frågeställning är 
vilken hjälp dyslektiska högskolestuderande får och hur de uppfattar denna hjälp. Ur ett 
teoretiskt perspektiv är därför kvalitetsaspekten viktig för förståelsen av dyslektiska studenters 
situation vid universitet och högskolor. Syftet med studien är att beskriva den service som 
erbjuds dyslektiska studenter samt att utifrån ett service- och kvalitetsperspektiv beskriva hur 
dessa utnyttjar och upplever den erbjudna servicen. En avgränsning i studien är att endast 
studera Studentsupport vid högskolan i Borås. Mina frågeställningar är: 

• Vad gör universitet/högskola för att tillmötesgå studenter med dyslexi?  
• I vilken organisatorisk form bedrivs verksamheten?  
• Vad reglerar verksamheten?  
• Hur når bibliotek ut till dyslektiker för att informera om den service som erbjuds?  
• Har personalen kunskap om problemet (dyslexi)? 
• Vilken hjälp erbjuds dyslektiska studenter? 
• Vilka problem upplever de individer som bedriver akademiska studier med detta 

handikapp?  
• Hur utnyttjar studenterna servicen? 
• Vilken uppfattning har studenten av servicen? 

Jag har använt mig av en kvalitativ forskning samt en deskriptiv ansats utifrån det kvalitativa 
synsättet. Fallstudien utgör en kvalitativ metod att närma sig studieområdet. Fallstudien bygger 
på ett eller ett fåtal fall vilka kan utgöras av en individ, en grupp, ett eller flera företag eller 
organisationer. Min fallstudie avgränsas med hjälp av en enkel intressentmodell och definieras 
till högskolan i Borås och dess Studentsupport samt dyslektiska studenterna vid högskolan i 
Borås. En beskrivande fallstudie har ett behov av en teoretisk förankring för att finna de 
frågeställningar som studien fokuserar sig på. I denna studie har jag utnyttjat mig av modellen 
om upplevd servicekvalitet enligt Woodruffe (1995) för att skapa en struktur för 
informationsinsamlandet. Modellens huvudkomponenter relateras till: människor, process och 
fysiska kännetecken. Människor utgörs av personalens trovärdighet, professionalism, 
effektivitet, hövlighet, i vad mån de är tillmötesgående och tillgängliga samt i vad mån de kan 
identifiera och förstå kundens behov. Med process avses att hålla tider, och pålitlighet samt 
tjänstens snabbhet och effektivitet. Fysiska kännetecken relateras till den fysiska omgivningen 
och tjänstens fysiska innehåll. 
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För att skaffa data kring tillblivelsen och verksamheten vid Studentsupport använde jag mig 
delvis av skriftligt material samt av information på hemsidor. Dessutom genomfördes en 
intervju med den ansvarige samordnaren för Studentsupport på högskolan i Borås, där jag 
även fick del av rapport, skriven av samordnaren tillsammans med en kollega, om 
Studentsupporten på högskolan i Borås. Jag genomförde även fem intervjuer med dyslektiker 
vid högskolan i Borås. Alla informanter informerades vad intervjun skulle handla om och 
frågade om intervjun fick bandas. Ingen av informanter ville bli bandad så intervjuerna 
antecknades på papper.  

I resultatet presenteras Studentsupport vid högskolan i Borås, dess tillkomst, organisation, 
vilken hjälp som erbjuds och hur informationen når ut till dyslektiska studenter vid högskolan i 
Borås. Resultatet avslutas med studentintervjuerna som speglar de dyslektiska studenternas 
situation och uppfattning av den hjälp de erhåller.  

Informanterna upplever lättnad när väl diagnosen ställts. Istället för att ha betraktats som 
avvikande (av andra och av sig själva) stärks de i sin uppfattning att de klarar av studier. Det 
är därför viktigt med en tidig diagnos. Därför är det anmärkning att informanternas 
diagnostiserats så sent i sina studier. Resultatet visar att samtliga informanter hade diagnosen 
dyslexi när de påbörjade sina studier vid högskolan i Borås men samtliga fick sin diagnos så 
sent som på högstadiet eller gymnasiet.  

Dyslexin upplevs som ett problem för studierna. Ett stort hinder i studierna är tidsaspekten, 
dyslektikerna hinner inte läsa kurslitteratur eller förberedda sig inför tentamen lika snabbt som 
andra studenter utan dyslexi. Det blir att dyslektikerna måste lägga ner mer tid på att förstå 
texterna och den tiden de har är begränsad vilket ökar press och stress att klara av studierna. 
Det blir ett påtagligt problem för dyslektikern. Vad en icke- dyslektiker upplever som enkelt 
kan vara svårt för en dyslektiker. Till exempel att skriva anteckningar vid en föreläsning kan 
verka enkelt, men för en dyslektiker kan det bli riktigt klurigt när det inte går att föra 
anteckningar över föreläsningen.  

Samtliga informanter ser sin dyslexi som ett hinder i sina studier på ett eller annat sätt men 
samtidigt vill de klara sig på egen hand utan att söka hjälp av andra och det blir motsägelsefullt. 
Resultatet visar också att hjälpen från omgivningen, främst studiekamrater och familj, är av stor 
vikt. Även förståelsen från lärare och handledare har framförts som betydelsefullt. Även 
studentsupport anses vara till hjälp för studierna, speciellt talböcker är efterfrågade och 
används flitigt av många informanter Att då flera av informanterna 1-2 år in på sina studier inte 
känner till den hjälp som studentsupport erbjuder är anmärkningsvärt. För att få ut så mycket 
information som det går om Studentsupporten och vilken sorts hjälp och stöd man kan få som 
dyslektiker så anser informanterna att det krävs bättre marknadsföring av Studentsupporten. 
Det måste komma ut mer information om Studentsupporten till fler studenter och framförallt att 
informationen når ut till de studenter som ska börja högskolan i Borås så de vet att det finns 
möjligheter till hjälp och stöd i sina studier. 

De fysiska egenskaperna, som typ av tillgängliga hjälpmedel och dess kvalitet, hos de 
tillhandahållna produkterna som finns inom ramen för tjänsten, anses som acceptabel. Dock 
kan konstateras att högskolan inte har den mängd hjälpmedel, speciellt datorprogram, som 
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finns på andra högskolor och universitet. De tekniska hjälpmedel som finns att tillgå, liksom 
talböckerna används i stor utsträckning, dock inte av alla.  

Processen i den tillhandahållna tjänsten berör främst talboken. Det går snabbt att erhålla den 
önskvärda talboken om den finns intalad eftersom biblioteket kan bränna en skiva åt 
låntagaren. Trots detta varierar informanternas åsikter och egna upplevelser beträffande 
talböckers tillgänglighet, några anser att kurslitteraturen är lättillgängliga andra tvärtom. En hög 
tillgänglighet förutsätter att beställning är inlämnad (av studenten eller av lärare som 
kurslitteratur) i god tid och att boken finns intalad. I annat fall tar det ca 8 veckor, vilket är en 
alltför lång tid i förhållande till studietakten. De flesta informanterna tycker det finns ett bra 
urval av talböcker samma gäller kvalitén som informanterna upplevt vara bra.  

När det gäller människorna i processen så har informanterna vittnat om bristande förståelse 
hos bibliotekarier och att de har behandlats på ett inte fullt acceptabelt sätt. Bemötandet från 
bibliotekarierna varierar stort, en del upplever interaktionerna mellan sig själv och 
bibliotekarierna som bra, andra tycker bibliotekarierna är otrevliga och får uppfattningen om 
att man ska klara sig så mycket som möjligt själv och inte be om hjälp av bibliotekarierna. 
Många anser sig själv vara mer kompetenta än bibliotekarierna och klarar sig bättre själva. 
Någon tyckte att bibliotekarierna var hjälpsamma och tillmötesgående, så det fanns en ganska 
stor variation på hur informanterna upplevde bemötandet av bibliotekarierna. Det är emellertid 
viktigt att poängtera betydelsen av positiva attityder och mänsklig kontakt i samband med 
tjänsteutövning, speciellt när grupper med speciella behov som dyslektiker berörs. 
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Bilaga 1 Intervjumall för intervju med samordnaren för Studentsupport 

Vad gör högskolan för att tillmötesgå studenterna med dyslexi? 

Vad innebär Studentservicen för dyslektiker? 

Hur länge har servicen funnits? 

Hur har det utvecklats? 

Hur ser servicen ut rent tekniskt? 

Vilken bedömer att en student får använda servicen? 

Hur mycket pengar avsätts per år för verksamheten? 

Finns det tillräckligt med medel för att införskaffa nytt material? 

Vad reglerar verksamheten? 

I vilket organisatorisk form sker verksamheten? 

Hur når information om servicen ut till studenterna? 

Hur lång tid tar det att införskaffa intalad talbok? 

Om student vill införskaffas speciell (ej intalad) talbok, hur lång tid? 

I vad mån är talboksservicen kvalitetssäkrad? 

Vilken kunskap har personalen om problemet (dyslexi)? 

Om kunskap saknas, kommer det att ske någon kompetenshöjning? 
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Bilaga 2 Intervjumall för studentintervjuer 

Vilken studieinriktning går du? 

Har du studerat vid högskola/universitet tidigare? Var? Vad? Hur länge? 

Har dyslexin varit några problem/hinder för dig? 

När kom du underfund med att du hade dyslexi?  

Hur upplevde du studierna innan diagnosen? 

Vad innebar diagnosen för dig? 

Vad har du för hjälp för att klara av studierna på högskolan i Borås? 

Hur använder du servicen på högskolan i Borås? 

Använder du bibliotekstjänstens databas Handikat något? 

Annan teknisk hjälp? Tentamen? Andra studieuppgifter? Dyslexipedagog? Övrig hjälp? Andra 

människors syn? 

Hur ofta lånar du talböcker? 

Vad anser du om tillgängligheten på talböcker? 

Har det hänt att högskolan inte haft den kurslitteratur som du behövt? 

Hur är urval och kvalitet (på talböcker)? 

Problem i samband med utlåning av talböcker? 

Upplevelse av hjälpen från bibliotekarierna? 

Har du fått den hjälp du behövt av biblioteket, vid behov av något material? 

Hur blir du bemött av personalen på biblioteket? 

Kompetens? Tillmötesgående? Tillgänglighet? Snabbhet? 

Vad har du för uppfattning om bibliotekets lokaler för dyslektiker? 

Hur har du fått information om studentsupport? 




