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Svårt att läsa, skriva och räkna?
Du är inte ensam!

• 13 % av vuxna svenskar har                   
stora läs- och skrivsvårigheter 

• 5-8% har dyslexi

• Ungefär lika många har dyskalkyli



Stöd på 
högskolan 
för studenter 
med dyslexi 
och dyskalkyli



Vi frågade högskolor och
studenter med dyslexi och dyskalkyli

38 högskolor svarade 81 studenter svarade



• 27 Intyg från logoped eller specialpedagog.
• 7 Intyg, men kan vara från annan.
• 4 Behov eller studentens egen utsaga.

Vad kräver högskolan för att 
bevilja pedagogiskt stöd?



Stöd och anpassningar 
som högskolorna erbjuder:
• 37 Anteckningshjälp
• 35 Talsyntes
• 33 Förlängd tid på tentor
• 31 Förlängd tid hemtentor
• 27 Mentorer 
• 26 Sitta avskild under tentor
• 26 Muntliga tentor
• 19 Uppdelade tentor
• 10 Lathundar, till exempel formelsamlingar
• 9 Den som rättar tentor bortser från stavfel
• 8 Studio med specialpedagogisk kompetens
• 7 Dikteringsverktyg



Utbildar högskolan 
sin personal om 
läs-, skriv- och räknesvårigheter?

• 8 svarar nej
• 8 svarar ja
• 22 svarar delvis



Har du fått stöd 
för dina läs-,  
skriv- eller räknesvårigheter?

• 70 ja
• 11 nej



Vilket stöd har du fått?

• 65 Förlängd tid på tentor
• 48 Förlängd tid på hemtentor
• 40 Anteckningshjälp
• 34 Talsyntes
• 17 Sitta avskild under tentor
• 8 Dikteringsverktyg
• 5 Mentorer 
• 4 Studio med specialpedagogisk kompetens
• 3 Muntliga tentor
• 3 Lathundar, till exempel formelsamlingar
• 3 Den som rättar tentor bortser från stavfel
• 0 Uppdelade tentor



Upplever du att lärarna 
har kunskap 
om det stöd du behöver?

• 33 ja
• 48 nej



Våra viktigaste slutsatser:

• Många studenter får inte det stöd de behöver.
• Alla studenter vet inte vilket stöd de kan få.
• Skillnaden mellan högskolor är stora.



Rapporten läggs upp på
www.dyslexi.org

Du når mig på
ester.hedberg@dyslexi.org

Tack!




