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Kapitel 11

Texter skrivna av studenter  
med läs- och skrivsvårigheter
Gerty Engh
Camilla Forsberg

Inledning 
Syftet med detta kapitel är att hjälpa högskole- och universitetslärare att uppmärksamma och 
känna igen drag i skriftliga texter som kan tyda på att studenter har någon form av läs- och 
skrivsvårighet, och i så fall skicka studenterna vidare till samordnaren för funktionshinder som ska 
finnas på varje högskola och universitet. Det finns naturligtvis även andra funktionshinder som 
man som lärare måste ta hänsyn till i sin undervisning men gemensamt för de svårigheter som tas 
upp i detta kapitel är att studenterna har svårt för att skriva texter på det sätt som förväntas på 
högskole- och universitetsnivå.
 Många studenter är medvetna om sina svårigheter men tror ibland att de kan dölja dem. 
Det finns även studenter som är omedvetna om sina svårigheter eftersom ingen lärare under deras 
skolgång har upptäckt problemen eller av välvilja inte velat påpeka dem. Ju högre krav som ställs 
på studenters skrivande desto svårare blir det dock att dölja eventuella läs- och skrivsvårigheter.
 I detta kapitel presenteras exempel från skriftliga arbeten på högskole- och universitetsnivå 
som är skrivna av studenter med någon form av läs- och skrivsvårigheter. Exemplen får illustrera 
allmänna typer av avvikelser från det som förväntas även om formuleringarna naturligtvis kan 
skilja sig åt på många olika sätt, precis som i andra studenttexter.

Läs- och skrivsvårigheter

Benämningen läs- och skrivsvårigheter omfattar ett brett område med olika bakomliggande 
orsaker, bland annat dyslexi (även benämnt specifika läs- och skrivsvårigheter). Detta kan innebära 
att en person har problem med både läsning och skrivning eller enbart med en av dessa funktioner.
 Lässvårigheter kan innebära problem att ta till sig och förmedla information i olika 
slags texter. Studenter som inte har automatiserat avkodning, en primär funktion för läsning, kan 
till exempel ha svårt för att hantera kurslitteratur eller uppgiftsanvisningar, eftersom de måste 
använda sin energi till att se vad det står i en text, ord för ord, och därmed inte kan lägga kraft på 
att förstå själva innehållet. 
 En annan vanlig bakomliggande orsak till lässvårigheter är nedsatt arbetsminne. Det 
innebär att studenter har svårigheter att minnas det som de har läst, vilket medför låg läshastighet 
eftersom de måste göra många omläsningar.
 Studenters svårigheter med läsning upptäcks sällan av lärare på högskolor och universitet 
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medan svårigheter med skriftproduktion ofta blir tydliga och mer konkreta. Det kan visa sig 
genom att studenternas texter innehåller många stavfel, vilket är lättast att upptäcka, men även 
genom svårigheter för studenter att omsätta sina tankar i skrift. 

Ord och stavning

De flesta studenter stavar fel ibland. Stavfelen i texter skrivna av studenter som inte har läs- och 
skrivsvårigheter består i huvudsak av slarvfel eller nedslagsfel på datorns tangentbord (”slip of  
the fingers”) och dessa studenter upptäcker vanligtvis sina stavfel själva vid en korrekturläsning. 
 I texter skrivna av studenter med läs- och skrivsvårigheter finns det ofta många stavfel 
och samma ord kan stavas på olika sätt i samma text. Avvikelser från den förväntade stavningen 
kan visa sig genom omkastning av bokstäver eller stavelser och genom utelämning av bokstäver, 
men även genom att det förekommer helt oigenkännliga ord där sammanhanget inte alltid 
räcker till för att läsarna ska förstå vad som menas. Ord som innehåller utelämnade bokstäver 
och omkastningar är exempelvis repsodent (respondent), pernamenta (permanenta), repetion (repetition), 
undsöknig (undersökning) och medleda (meddela). Ord med större avvikelser som kan vara svårare att 
tolka är exempelvis epxtion (expedition), empim (epidemi) och foräsor (professor).
 En del läs- och skrivsvårigheter bottnar i att studenterna har en fonologisk omedvetenhet 
där ordens ljudbilder är lika vaga som deras lexikala representation. Det kan vara så att studenterna 
inte kommer ihåg vare sig hur orden låter eller hur de ser ut, vilket avspeglar sig i stavningen. 
Studenternas eget tal är oftast normalt men hos vissa kan man märka en viss otydlig artikulation. 
 För många studenter räcker det att läsa och se ett ord flera gånger för att sedan kunna 
känna igen och stava det. Detta är ofta inte tillräckligt för studenter med läs- och skrivsvårigheter. 
De kan ha sett ett ord flera gånger men ger ofta inte akt på ordens form utan fokuserar främst på 
innehållet i texterna. Studenter med läs- och skrivsvårigheter kan bli hjälpta av att uppmärksammas 
på olika språkliga regler och svårigheter. Strukturerad undervisning om regler kring stavning kan 
ge ett gott resultat, men för en del kvarstår svårigheter med stavning livet ut.
 Många studenter har inte fått lära sig vanliga stavningsregler, exempelvis regler för 
dubbelteckning. (Huvudregeln är att konsonanter dubbeltecknas efter kort vokal i betonade 
stavelser i en ordstam men inte i obetonade stavelser, exempel på dubbelteckning i betonad 
stavelse: racket, kontroll och enkel konsonant i obetonad stavelse: raket, oliv.) Därmed har de troligen 
inte heller fått lära sig olika undantag från stavningsreglerna, till exempel det som gäller för ’m’ och 
’n’. (Bokstäverna m/n dubbeltecknas aldrig framför -d/-t och inte i slutet av ord, med undantag 
för damm, lamm och ramm.)
 För många studenter med läs- och skrivsvårigheter räcker det inte att de använder 
standardiserade datorprogram med stavningskontroll, eftersom dessa program inte upptäcker en 
mängd oklarheter i studenternas texter. Studenterna bör därför erbjudas stavningsprogram som är 
särskilt utvecklade för dyslektiker där även ”omöjliga” stavfel uppmärksammas. 

Konstruktioner och meningsbyggnad

Att konstruera satser och meningar på ett korrekt sätt kan vara svårt för många studenter med 
läs- och skrivsvårigheter. Borttappade eller tillagda bokstäver, ändelser, stavelser eller hela ord kan 
störa läsarna men oftast går det med god vilja att ändå förstå meningsinnehållet, som i följande 
exempel:
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Jag tycker att oavsett kön har vi olika lätt eller olika svårt för olika saker 
och därför pass olika människor till olika saker och ting.

Större dela av henne utbildning riktar sig till hur att sköta hemmet och 
familjen och köket.

Men kunde ta pengar och gör slut på dem för egen ros skulle detta utan 
att redovisa vart pengar tagit vägen.

Eleven har många rätt i provet där han har 19 rätt av 23 möjliga. Han vi-
sar också en förmåga att avkoda ord så kallad orografisk strategi. Genom 
arbetsminnet är bra när det gäller det auditiva ordminnet.

Detta visar på arbetsminnet mycket lågt.

Eleven har spelar möjligen hemmiljön en avgörande roll.

Formuleringarna kan dock bli så säregna att det kan vara svårt för läsarna att följa författarens 
tankegång. Det är då lätt att man som läsare fastnar i den yttre formen och börjar fundera över 
om det inte kan finnas andra eventuella brister i texten, exempelvis att tankarna är lika diffusa som 
meningskonstruktionerna. Nedanstående exempel är svårt att förstå utan en närmare förklaring:

Studien var plan och uppföljande mättningar gjorde efter 12 månader och 
efter fem år.

Det kan vara omformuleringar under skrivandets gång som orsakar oklara meningar, men det 
är symptomatiskt för en student med läs- och skrivsvårigheter att inte själv upptäcka felen trots 
många genomläsningar.
 Många av de avvikelser som finns på meningsnivå i texter skrivna av studenter med läs- 
och skrivsvårigheter kan inte heller korrigeras av ett traditionellt ordbehandlingsprogram i datorn 
eftersom avvikelserna inte enbart syns i språkets yta. Nedanstående exempel måste korrigeras av 
en människa som kan samordna innehåll och struktur:

För att blodet ska nå ut till kroppens blodbana krävs ett visst tryck. Trydet 
mäts i enteten mm Hg (millimeter kvicksilver), där åtskillnad mellan sys-
toliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck. Det systoliska blodtrycket är 
det tycket är det tryck blodet har utpumpningsfasen medan det diastoliska 
trycket är det tycket är det tryck blodet har när det flödar in i hjärtat.

Kvantitativa artiklarna hade en tydlig påstående att det fanns starkt sam-
band. Kvantitativa studier kom fram att det fanns olika mätningsresultater.

Studien visade ett signifikant minskning av alkoholintag redovisades i 
gruppen efter ett år.
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Lärarens roll

Som lärare är det viktigt att uppmärksamma och förstå att läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig 
på olika sätt. Det är också viktigt att lära sig att skilja mellan allmänt slarv i texter och avvikelser 
som beror på läs- och skrivsvårigheter. Däremot är det ofta onödigt arbete att rätta alla stavfel 
och avvikande konstruktioner på det sedvanliga sättet i texter skrivna av studenter med läs- och 
skrivsvårigheter. Det tar mycket lång tid och är sällan till någon hjälp. En student med läs- och 
skrivsvårigheter behöver tydliga och strukturerade rättningar och kan ha svårt att läsa handskrivna 
rättningar som skrivits direkt i texten. 
 Om det är möjligt är det bra att låta studenten bearbeta sina texter språkligt med hjälp 
av en korrigerare som utses av samordnaren för funktionshinder. Korrigerarens uppgift är just 
att korrigera, inte att bli någon ”spökskrivare”, och det kan vara en god lösning att låta studenten 
lämna in både sin egen första version och en korrigerad version så att innehållet och inte formen 
kan bedömas. 
 Man bör som lärare också vara medveten om att studenter kan ha svårigheter som beror 
på både läs- och skrivsvårigheter och andraspråksutveckling. Även om en student talar mycket 
god svenska och har varit i Sverige i många år, är det inte säkert att den skriftspråkliga förmågan 
har utvecklats i samma utsträckning. Om kurslitteraturen dessutom är på ytterligare ett annat 
språk, exempelvis engelska, kan svårigheterna med att skriva öka. Då måste studenten ofta göra 
översättningar mellan de olika språken och resultatet kan bli texter som skiljer sig mycket från det 
som förväntas av ordval och meningskonstruktioner i formella texter. I dessa fall är det lätt att 
tro att avvikelserna beror på brister i andraspråksutvecklingen, men vilken som är den egentliga 
orsaken kan endast förklaras med större kunskap om studentens bakgrund.
 En lärare som läser märkliga studenttexter bör inte ge sig på att själv korrigera dessa 
utan råda studenterna att söka hjälp hos särskilda experter på högskolan eller universitetet. Rådet 
bör ges på ett sakligt sätt. Det är viktigt att innehållet inte kopplas till personerna eller uppfattas 
som kränkande eftersom det kan påverka studenternas studiemotivation, och även deras självbild, 
negativt. Att ge studenter rådet att kontakta samordnaren för funktionshinder är en första åtgärd 
så att de kan diskutera sina problem och få lämpliga anpassningar för sina studier.

Sammanfattning

Det är viktigt att avvikelser i texter som beror på läs- och skrivsvårigheter inte blandas ihop med 
okunnighet eller tolkas som att studenter är slarviga eller ointresserade. Som lärare måste man 
vara medveten om att det finns vissa typer av avvikelser i texter som kan bero på en språklig 
funktionsnedsättning, exempelvis många och osystematiska felstavningar och resonemang i texter 
som framförs på ett språkligt ologisk sätt.
 Om man som lärare upptäcker denna typ av avvikelser i studenttexter bör man be 
studenterna att kontakta samordnaren för funktionshinder så att de får lämplig anpassning för 
sina studier. Då kan de bland annat få hjälp med speciella ordbehandlingsprogram anpassade för 
texter som är skrivna av personer med läs- och skrivsvårigheter.
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