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Sammendrag 

Formål 

Formål med oppgaven er å belyse studiehverdagen til studenter med dysleksi ved å se på 

utfordringer, kompensering og motivasjon. Hovedfokuset er legge vekt på positive sider med 

dysleksi og dermed være en motsetning til et negativt fokus som preger forskningen. 

Oppgaven skal gi en stemme til studenter med dysleksi, ved å belyse alt studentene mestrer i 

tillegg til utfordringene. Oppgaven skal også belyse hvilken rolle motivasjon har for 

studenter med dysleksi. 

Problemstilling 

Problemstillingen er: Hvordan kompenserer studenter med dysleksi for deres utfordringer i 

studiehverdagen og hvilken rolle har motivasjon? 

Metode 

På bakgrunn av problemstillingen og et ønske om å gi en stemme til studentene med dysleksi 

ble det gjennomført et kvalitativt forskningsintervju. Det skaper et dype tilnærmingen som 

problemstillingen krever. Det ble brukt semistrukterert tilnærming med en intervjuguide som 

bestemte forløpet til intervjuet, men var enda åpen for informantenes egne refleksjoner og 

bidrag. Utvalget besto av fem informanter som alle var studenter i Oslo med dysleksi. 

Intervjuene ble transkribert med fokus på språklig innhold, der kroppsspråk og gester ble 

vurdert som ikke relevant for problemstillingen. Analyseringen skjedde gjennom «NVIVO 

11» med en inspirasjon av «grounded theory». Det innebærer at den første dataen ble 

gjennomgått og skapte kategorier uten å være avhengig av tidligere teori.  Resten av dataen 

ble analysert ved bruk av samme kategorier. Så ble resultatet fremvist Tidligere litteratur og 

teori ble sammenlignet og drøftet med resultatene etterpå. Det ble ikke brukt en 

kontrollgruppe som gjør vanskelig å vite hvordan studiehverdagen til informantene er 

sammenlignet med studenter uten dysleksi. På grunn av bruken av kvalitativ tilnærming kan 

ikke resultatene generaliseres og de sier bare noe om hvordan de fem informantene i studien 

kompenserer. 
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Resultater og diskusjon 

Resultatene viste at studenter med dysleksi sin største utfordring er mengden med lesing, og 

akademiske skriving. De kompenserer gjennom mer innsats i lesingen og skriving, men også 

ved å bruke alternative kilder for læring som visuelle hjelpemidler, youtube, og lydbøker. 

Gjennomgående var at studentene viste en dyp tilnærming til læring fordi de var opptatt av å 

forstå og se sammenhenger i faget. Resultatene så sammenhenger med informantene sine 

læringsstrategier og Kunnskapsdepartementet (2017) sitt syn på god kvalitet i høyere 

utdanning. Målet med høyere utdanning er å oppnå en dyp tilnærming til læring fordi det 

gjør det mulig å analysere og stoffet. Dette igjen skaper ferdigheter som kreves i arbeidslivet. 

Flere studier peker på at studenter med dysleksi har en dypere tilnærming til læringen enn 

studenter med dysleksi. Samtidig ble vanlig studieteknikker brukt av studentene. Notering 

ble også ofte brukt, selv om det var tidskrevende for studentene. Det kan være fordi 

forventing var mestring og nytte av notatene, men også mangel på alternativer siden skriving 

fokuseres på i skolesystemet. Leseforståelse var vanskelig for flere av studentene. Noe som 

kan fordi dobbeltfokus på både forståelse og avkodning ble for mye, spesielt siden 

akademiske teksten er en kompleks sjanger. Det var store forskjeller på hvilken 

leseforståelsesstrategier som gikk igjen hos informantene. Forkunnskaper gikk igjen hos tre 

av informantene. Noe som gikk igjen var at alle fortrakk å høre teksten fremfor å lese den 

som igjen kan på grunn av dobbeltfokuset. Oppgaveskriving var utfordrende for alle 

informantene, men problem i akademiske sjanger og rettskriving. Her kompenserte 

studentene ved å bruke hjelp fra andre studenter og familiemedlemmer.  Motivasjon viste å 

ha en stor innvirkning på studiehverdagen for informantene. De fleste informantene hadde en 

stor indre motivasjon for å mestre studiene og samt en ytre motivasjon for å ha god stilling 

plass i arbeidslivet og dermed samfunnet. Alle mente at uten motivasjonen ville de ikke klare 

å gjennomføre studiet sitt. 

Veileder: Linda Larsen 
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Forord 

Endelig så kan jeg levere inn prosjektet etter mange knall og fall. Som en student med 

dysleksi som hater å skrive oppgaver har masterskrivingen vært en utrolig utfordrende 

prosess. Selvom det har vært stress har jeg lært og utviklet meg mye. Selv om dette er en 

opplevelse som jeg ikke vil gjenta, vil jeg ikke være foruten den. Det er en fanatastisk følelse 

å være ferdig med mitt masterstudiet  .  

Først og fremst vil jeg takke Ellen, min kontaktlærer fra 5-7 klasse. Takk for du var en 

fantastisk lærer som gav tilbake troen på meg selv, uten deg ville ikke aldri oppgaven ha blitt 

levert.  

Tusen takk til alle informantene uten dere hadde ikke dette gått, takk for gode bidrag og 

gode refleksjoner om hvordan det er å ha dysleksi og være en student. Jeg lærte masse.Takk 

til veileder Linda Larsen for god og streng retting og alltid passet på at jeg henter meg inn 

når jeg har havnet på avveie, takk for gode ord og forståelse når oppgaven har vært tungt. 

Takk til Mor som uansett hvordan det går og hvor flink jeg er eller ikke, har vist meg støtte 

og forståelse. Takk til medstudenter for gode samtaler og gode avbrekk i den heftige 

skrivingen.  

 

Susanne Åreskjold  

1. juni 2018 
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1 Innledning 

Høyere utdanning har blitt viktigere for inkludering i sosiale arenaer og arbeidslivet og uten 

en høyere utdanning kan individet være i større fare for å ekskluderes i arbeidsmarkedet eller 

få dårligere betalt (MacCullagh, 2014). Kunnskapsdepartementet fremla st.meld nr. 16 i 

januar 2017. Meldingen inneholder med en formaning om en bedre kvalitet på høyere 

utdanning som innebærer og inkluderte mangfoldet i befolkning. På den andre siden men 

påpekte også vanskeligheten med mangfold og endring i en institusjon preget av tradisjoner 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). En del av mangfoldet er mennesker med dysleksi. På den 

ene siden øker antall studenter med lærevansker i høyere utdanning internasjonalt. I Sverige 

har tallet økt fra 1,2 % i 2009 til 1,9 % i 2013 (Olofsson, et al., 2015). Studien påpeker at 

årsaken bak økningen er at høyere utdanning er mer tilrettelagt for studenter med dysleksi. 

På den andre siden er studenter med dysleksi underrepresentert i høyere utdanning 

sammenlignet med representasjonen i befolkningen. I følge MacCullagh, Bosanquet, & 

Badcock, (2016) har  0 ,48 % av alle studenter i Storbritannia dysleksi sammenlignet med 4-

12 % av resten av befolkning (Stampoltzis & Polychronopulou, 2009). 

Kunnskapsdepartementet (2017) påpeker også at overgangen til høyere utdanning er for brå 

for mange studenter og at flere dropper i det første året. Når høyere er en større utfordring 

for studenter med dysleksi, er det en større risiko for å droppe av studiene tidlig. En av 

årsakene at dysleksi er underrepresentativt på høyere utdanning kan være høyere frafall og 

lite tilrettelegging (Mortimore & Crozier, 2006), men også det høye kravet høyere utdanning 

setter til lesing og skriving både som lærings og vurderingsmetode (Connelly, Campbell, 

MacLean, & Barnes, 2010). Dysleksi er vedvarende i voksen alder i ulike grader og kan 

skape en utfordrende og tung studiehverdag (Hatcher, Snowling, & Griffiths, 2002). Derfor 

er også studenter med dysleksi mer utsatt for lavere selvtillit, angst og stress i 

studiehverdagen (Serry, et al., 2017).  

 Det er viktig å påpeke at dysleksi utelukker ikke en suksess i skolesystemet og høyere 

utdanning (Serry, et al., 2017). Flere forfattere påpeker flere positive styrker og ferdigheter 

hos studenter med dysleksi som kan fungere som kompensering. Det kan være kreativitet, 

kritisk tenkning, problemløsningsferdigheter og dypere tilnærming til læringen. 
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(MacCullagh, 2014). Andre påpeker resiliens, utholdenhet, optimisme og en god 

arbeidsmoral hos studenter med dysleksi (Serry, et al., 2017). I følge 

Kunnskapsdepartementet (2017) er de ferdigheter som studenter med dysleksi fremviser 

relevant for dagens arbeidsliv som er i stadig endring. Hvis høyere utdanning er dårlig 

tilrettelagt kan det være kapasitetskrevende som kan gjøre det mindre sannsynlig at de gode 

ferdighetene studentene viser ikke blir videre utviklet. Verre at studenter med dysleksi er  

også er i større fare for å droppe av i løpet  første året (Mortimore & Crozier, 2006). Det kan 

gjøre at arbeidslivet og samfunnet mister viktig kompetanse. På den andre siden ønsker nok 

de fleste institusjonene å tilrettelegges bedre for mangfoldet (Kunnskapsdepartementet, 

2017), men informasjonen om hvordan er mangelfull (Bjornsdottir, et al., 2014).  

1.1 Bakgrunn for undersøkelsen 

Når jeg var på mitt siste år på bachelor i spesialpedagogikk fikk jeg diagnosen dysleksi. Et 

spørsmål jeg stilte meg selv var: hvorfor ble ikke dysleksi min oppdaget før? Studiet vektla 

viktigheten av tidlig innsats, men jeg skjønte ikke hvor stor betydningen det kan ha, før jeg 

var et offer av manglende tidlig innsats selv. I grunnskolen fikk jeg midt på treet resultater 

og klarte nok å skjule omfanget av problemet gjennom kompensering og derfor var 

skoletiden en tøff opplevelse som meg. Jeg husker å forstå at jeg ikke mestret, samtidig som 

jeg turte ikke å si ifra fordi jeg følte meg dum og lat. Denne følelsen driver meg som 

spesialpedagog i dag for jeg vil ikke at noen barn skal oppleve det samme 

Som en masterstudent som fordyper seg i dysleksi, følte jeg på at det var en negativ 

innstilling til dysleksi fra forskningsfelt. Jeg jobber hardt med kompensering og ble derfor 

opptatt av å vite hvordan kompensering gikk igjen hos andre studenter med dysleksi og 

hvilken styrker dysleksi gir. Jeg følte at all informasjon om dysleksi kom fra forskere som 

aldri hadde opplevd å ha en vanske og det ville jeg gjøre noe med. Derfor valgte jeg mitt 

fagområde og problemstilling for jeg vil belyse hvor mye en person med dysleksi faktisk 

klarer å gjøre igjennom å se på kompensering. 

1.2 Formålet med oppgaven 

Studien skal være et positivt syn på dysleksi og fremheve hvordan studentene med dysleksi 

mestrer studiehverdagen. Utfordringene skal ikke ignoreres, men studenten selv skal få si 
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hva som er vanskelig. Det skal også fokuseres på kompensering og styrker ved dysleksi. Slik 

skal de gis en stemme tilbake med studentene som sliter med dysleksi. Det skal sis noe om 

fem informantens subjektive opplevelse av å studere med dysleksi. 

 Studien kan være også være retning på hvordan inkludere studenter med dysleksi i høyere 

utdanning og samtidig at de kan få utfylle sitt potensial, samt hvordan bruke studentene sine 

strategier som en del av tiltak mot dysleksi og lærevansker i grunnskolen som en del av 

forebygging, tidlig innsats og livslang læring. 

1.3 Problemstilling 

Når problemstillingen skulle velges var kompensering hovedfokuset. I utgangpunkt i det 

som står i innledningen ble det formulert slik problemstilling:  

Hvordan kompenserer studenter med dysleksi for deres utfordringer i studiehverdagen og 

hvilken rolle har motivasjon? 

Det er en åpen problemstilling som gir noen føring for prosjektet, men samtidig er åpen for 

bidrag til informantene subjektive hverdag. Hovedfokuset skal ligge på kompensasjon, men 

det blir uunngåelig å ta med utfordringer for å forstå kompenseringen, det samme gjelder 

motivasjon. Det er også et naturlig delspørsmål som er: hvordan tilrettelegge høyere 

utdanning slik at studenter med dysleksi sin studiehverdag forberedes? 

1.4 Begrepsavklaring 

Dysleksi: en spesifikk lærevanske som påvirker utviklingen av lese- og skriveferdigheter. 

Fonologi: studiet om de minste meningsskillende lydene og kjent som fonemene. 

Fonologiske vansker: Vansker med å bearbeide, manipulere og huske fonemene i språket. 

Leseforståelsesstrategier: prosedurale kunnskaper som brukes bevisst for å øke forståelse 

av tekster utover språket. 

Høyere utdanning: Etter videregående og inkluderer universitet og høyskoler. 
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Student: En person over 18 år som studerer på universitet eller høyskole. 

Utfordringer: Vansker som møtes på i studiehverdagen på grunn av dysleksien. 

Kompensering: Teknikker og metoder studenten bruker for å mestre utfordringen som 

skapes av dysleksien. Kompensering blir ulikt definert og operasjonalisert i litteraturen. Alt 

det en student med dysleksi gjør for å klare seg på universitetet. Dette innebærer 

kompensering ved studieteknikker, læringsstrategier, tilnærming til læring, «coping» 

strategier, motivasjon, gode kognitive evner, og godt språk i andre områder enn det 

fonologiske. Men også hjelpemidler og hjelp fra andre. 

Læring og studeringsstrategier: systematiske prosesser, tanker og handlinger som brukes 

for å oppnå en forståelse av kunnskap. 

Dybdekunnskap: Å ta kunnskapen videre enn kun å huske. Å kunne analysere, evaluerer og 

se de overordnede sammenhengene. 

Motivasjon: Det som driver innsatsen og utholdenheten til å gjennomføre en oppgave. 

1.5 Oppgavens oppbygning 

Oppgaven har seks kapitler. Den første er innledningen. 

Kapittel to er teorien.  Her redegjøres det for teorier og studier for dysleksi, leseutvikling, 

utfordringer, kompensering og motivasjon. Tema er stort derfor blir det tatt avgrensninger 

som er i tråd med problemstillingen. 

Kapittel tre er metode. Her vil valg av metoden begrunnes. Deretter vil det gjennomgås hele 

datainnsamlingsprosessen fra forarbeidet, til planlegging, utvalget, gjennomførelsen og til 

slutt analyseringen av dataen. Til slutt skal oppgaven se på etiske hensyn som har blitt tatt i 

prosessen, samt relabiliteten og valideten til resultatene 

Kapittel fire er fremstilling av resultatene. Her vil datainnsamlingen deles i kategorier og 

fremstilles ved å vise hva som ble sagt om de ulike områdene av informantene. Det følges 

samme inndeling som teorien 
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Kapittel fem er drøftingen av resultatene. Her skal dataen som samles inn bli drøftes imot 

teorien i kapittel to for å se hva som er likt og hva som er annerledes. Først drøftes 

utfordringer, så kompensasjon og til slutt motivasjonens rolle i studentenes hverdag. 

Kapittel seks er avslutning og konklusjon. Det vil være et kort sammendrag av resultatene 

og oppgavens endelige svar på problemstillingen.  
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1 Teori og tidligere forskning. 

2.1 Dysleksi 

Dysleksi er en av de mest undersøkte og forståtte vanskene innenfor spesialpedagogikken 

(Snowling & Hulme, 2009). På tross av dette er dysleksi et omstridt begrep som er omringet 

av debatter om hvordan dysleksi defineres, årsaken, primære kjennetegn og hvilke tiltak som 

er mest effektive (Stampoltzis & Polychronopulou, 2009). Disse debatter er blitt omtalt 

generelt som «the dyslexia debate» (Elliott & Grigorenko, 2014).  

2.1.1 Dysleksi: et historisk perspektiv 

Ordet dysleksi betyr «vansker med ord» og selve begrepet dysleksi ble først brukt på slutten 

av 1800-tallet, men var koblet til lesevansker hos folk med språkvansker som skyldes 

hjerneskade (afasi). Når det gjald lese og skrivevansker hos ellers intelligente elever antok 

datidens forskning at det skyldtes visuelle faktorer (Kahmi & Catts, 2012). I dag brukes 

dysleksi om en utviklingsvanske som skaper utfordringer med lese- og skriveferdigheter 

(Kahmi & Catts, 2012) og som skyldes språklige og kognitive faktorer (Castles & 

Friedmann, 2014).  

2.1.2 Definisjon av dysleksi  

 
Det finnes mange ulike definisjoner av dysleksi. En anerkjent definisjon av dysleksi er 

foreslått av «The International Dyslexia Association» (IDA):  

«Dyslexia is specific learning disability that is neurobiological in origin. It is 

characterized by difficulties with accurate and /or fluent word recognition and by 

poor spelling and decoding. These difficulties typically result from a deficit in the 

phonological component of language that is often unexpected in relation to other 

cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction. Secondary 

consequences may include problems in reading comprehension and reduced reading 



 7 

experience that can impede growth of vocabulary and background knowledge”. 

(Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003 s. 2)  

Definisjonen gir en god og helhetlig beskrivelse av dysleksi ved å fokusere på primære 

kjennetegn ved dysleksi, samt årsaker og kognitive forklaringer. Primære kjennetegn ved 

dysleksi omtales som vansker med flyt og nøyaktighet ved avkodning og problemer med 

staving. Vansker med avkodningen og stavingen skyldes en mangel med de fonologiske 

komponentene av språket på tross av generelle gode kognitive evner hos barnet. Fonologi er 

studiet om de minste meningsskillende lydene og kjent som fonemene i språket. 

Meningsskillende lyder innebærer at språklydene ikke bærer mening, men språklydene kan 

skille meningen i et ord (Melby-Lervåg, Lyster, & Hulme, 2012). Forskningsmiljøet har 

konsensus på at dysleksi skyldes fonologiske vansker, men operasjonaliseringen av disse 

vansker og hvordan de påvirker leseutviklingen er preget av debatter og det finnes flere 

forskjellige hypoteser og teorier (Ramus & Szenkovits, 2010). Ramus og Szenkovits (2010) 

fremla «the Phonological Access Hypothesis» som en årsak for de fonologiske vanskene hos 

mennesker med dysleksi.  Hypotesen sier at årsaken er dårligere fonologiske kodene, men 

vansken ligger i tilgangen på kodene og ikke lagringen som ble trodd tidligere (Hulme & 

Snowling, 2009) Studien til Ramus og Szenkovits (2010) testet voksne studenter med 

dysleksi og resultatene var at selv om leseferdighetene var adekvate skåret studentene 

dårligere fonologisk arbeidsminne, bevissthet og effektivitet enn kontrollgruppen.  

IDA sin definisjonen baserer opphavet på fonologiske vansker som nevrobiologiske, det vil 

si at vanskene skyldes medfødte variasjoner i hjernestrukturen. Fisher og DeFries (2002) 

hevder en konsensus om at dysleksi har genetiske risikofaktorer, men de hevder også en 

uenighet i hvordan faktorene påvirker utviklingen av dysleksi. Hjerneforskning indikerer at 

det er forskjeller på hjernestrukturen mellom vanlige lesere og lesere med dysleksi 

(Brunswick, McCrory, Price, Frith, & Frith, 1999).  Elliott og Grigorenko (2014) påstår at 

kunnskapen er for svak til å si hvordan hjernestrukturen påvirker lesingen. Konsensusen er at 

dysleksi skyldes en kompleks interaksjon mellom arv og miljø og med flere risiko- og 

beskyttelsesfaktorer (Wolf & Bowers, 1999).  

På andre siden begynner definisjonen til IDA å bli utdatert. Det er fordi at flere forskere 

ønsker et nytt kulturelt syn på dysleksi fra en mangel, til en nevrologisk variasjon med både 

svakheter og styrker, slik alle former for kognitiv fungering (Pino & Mortari, 2014). 

Dessverre er det for lite kunnskaper om styrker hos mennesker med dysleksi for å 
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operasjonalisere det til en definisjon (Elliott & Grigorenko, 2014). Det er også diskutert 

andre årsaker for dysleksi enn fonologiske vansker som visuell, auditive, 

automatiseringsvansker, eller vansker med arbeidsminne. Derfor har det blitt foreslått 

utviklingen av subtyper av dysleksi, men igjen er det for lite forsking for å kategorisere 

årsakene(Elliott & Grigorenko, 2014). Oppgaven velger å fokusere på fonologiske vansker 

som årsaken for dysleksi i tråd med IDA sin definisjon fordi det har mest forskningsmessig 

belegg (MacCullagh, 2014). 

Ytterligere nevner definisjonen typiske sekundære vansker som kan oppstå uten effektive 

tiltak. Selv i samme klasse med samme leseopplæring får noen elever lese- og skrivevansker, 

mens andre får ikke (Hulme & Snowling, 2009). Uten de nødvendige 

avkodningsferdighetene kan lesetreningen minske og elevene kan miste viktig språklæring 

gjennom skriftspråket som forkunnskaper og vokabular, dermed vil leseforståelse også stå i 

fare som igjen kan gjøre frivillig lesing og lesetrening blir enda mer usannsynlig. Dette 

paradokset kalles for Matteueffekten (Kahmi & Catts, 2012).  

2.2 Lesing og skriving som viktigere livsferdigheter 

Lesing og skriving er to av fem grunnleggende ferdighetene i den norske skolen (LK06). 

Lese- og skrivevansker kan skape et gap og en negativ spiral med dårlig læring, motivasjon, 

selvoppfattelse og utdannelse, og dermed skape negative konsekvenser som voksne (Hulme 

& Snowling, 2016). Mortimore & Crozier (2006) påpeker at antall studenter som dropper av 

i studie i første året er større hos studenter med dysleksi enn resten av befolkningen. Lese og 

skriveferdigheter har stor verdi i samfunnet (Burden, 2008). Derfor viser forskningen at 

voksne med dysleksi ofte har lavere selvtillit og høyere nivå av angst og depresjon (Riddick, 

Sterling , Farmer, & Morgan, 1999), som ofte kommer av dårlige opplevelser på skolen med 

lite mestring og forståelse (Stampoltzis & Polychronopulou, 2009). 

2.2.1 Teorier om lesning og leseutvikling 

Det finnes en rekke ulike modeller og teorier om lesing, en anerkjent og viktig modell er 

«The Simple View of Reading»(SLV) som sier at lesingen er produktet av både forståelse og 

avkodning (Gough & Tunmer, 1986). 
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Lesing = avkodning * lytteforståelse (Gough & Tunmer, 1986). 

Avkodning er den tekniske ferdigheten å omkode skriftlige symboler til muntlig tale altså 

gjenkjenne ord og lytteforståelse er den språklige kunnskapen som forstår ordene som 

avkodes (Gough & Tunmer, 1986). Staving er også viktig, men dessverre underfokusert på i 

forskningen og derfor skjer det samme i denne oppgaven, men viktig å påpeke at staving 

krever de samme fonologiske ferdighetene og er grunnen bak at dysleksi også skaper 

vansker med stavingen (Serry, et al., 2017). 

Når barn lærer å lese følges de samme fasene i utviklingen. Godøy og Monsrud, (2011) har 

utviklet en norsk versjon av leseutviklingsmodellen til Spear-Swerling og Swerling (1996) 

og er viktig modell for å analysere leseutviklingen til elever (Godøy & Monsrud, 2011). 

Målet med leseopplæring er å oppnå den siste fasen som er «avansert lesing» som 

kjennetegnes ved automatisk avkodning og gode leseforståelsesstrategier.   

En viktig fase i leseutviklingen er «ordgjenkjenning ved hjelp av fonologiske holdepunkter» 

som innebærer at barna har knekt den alfabetiske koden (Godøy & Monsrud, 2011). For å 

klare å knekke den alfabetiske koden og utvikle avkodningsferdigheter er det nødvendig å ha 

gode fonologiske ferdigheter og kunnskaper (Gough & Tunmer, 1986) På grunn av de 

fonologiske vanskene stiller elever med dysleksi dårligere i leseutviklingen (Hulme & 

Snowling, 2009). På den andre siden så bestemmer ikke arveligheten ved dysleksi hele 

leseutviklingen til barnet (Elliott & Grigorenko, 2014). En tilrettelagt leseopplæring kan 

utvikle personer med dysleksi videre i fasene i leseutviklingen og komme til siste fase, men 

elever med dysleksi kan ofte bruke lengre tid i hver fase. (Godøy & Monsrud, 2011). De 

fonologiske kan endre form og grad på grunn av tiltak og evne til kompensering, men 

vanskene med lesing og skriving kan være vedvarende i voksen alder (Hatcher, et al., 2002). 

De to neste fasene i leseutviklingen går barna fra kontrollert til en automatisk ordavkodning 

og kreves mye lesetrening, ortografiske- og ordkunnskaper for å oppnå (Godøy & Monsrud, 

2011). En automatisk avkoding kan frigjøre plass for lytteforståelse og bruk av forskjellige 

leseforståelsesstrategier (Hamilton, Freed, & Long, 2013). 

De øvrige modellene for lesing legger vekt på at lesing også innebærer språkforståelse og at 

avkoding må føre til forståelse av ordene og tekst (Gough & Tunmer, 1986; Hamilton, et al., 

2013). IDA sin definisjon påpeker vansker med leseforståelse som en sekundær vanske med 

dysleksi. Leseforståelse er prosessen som å hente ut og konstrueres kunnskap ut fra en 
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teksten (Bråten, Amundsen, & Samuelstuen, 2010). SVR legger vekt på at lesing er 

produktet av avkodning og lytteforståelse (Gough & Tunmer, 1986). Samtidig er bruk av 

leseforståeksestrategier også viktig for læring av tekst. Leseforståelsesstrategier er 

prosedurale kunnskaper som brukes bevisst for å øke forståelse av tekster utover språket 

(Bråten, et al., 2010). Eksempler kan være å stille spørsmål hele veien for å overvåke 

forståelse og trekke sammenhenger fra begynnelsen av teksten til slutten for å gjøre inferens 

eller se den røde tråden (Bråten, et al., 2010). Evnen til å bruke leseforståelsesstrategier er 

avhengig av at en automatisk avkodning frigjør kapasitet (Hulme & Snowling, 2009). Derfor 

kan barn med dysleksi være i risiko å og kan være i fare å gå klipp av en mengde språklig 

kunnskaper som igjen påvirker videre leseutbytte som omtales som Matteuseffekten (Kahmi 

& Catts, 2012). Den negative utviklingen er ingen selvfølgelighet og noen studier viser at 

bruken av leseforståelsesstrategier og gode språklige ferdigheter kan være kompenserende 

for studenter med dysleksi (Bråten, et.al., 2010).  

Primære kjennetegn på dysleksi er vansker med avkodningen og staving og har et opphav i 

en medfødt vanske med fonologi som påvirker utviklingen av ordavkodning fordi det er 

avhengig av gode fonologiske evner. Det kan også skape vansker med leseforståelsen og 

forkunnskaper på grunn av manglende lesetrening. Uansett så er ikke vanskene som kommer 

av dysleksi er ikke determinisme og flere elever klarer å utvikle gode lese og 

skriveferdigheter etter evne til å kompensere og gode tiltak (Hatcher, et al. 2002).  

2.3 Høyere utdanning med dysleksi 

Antall studenter med dysleksi øker både i norden og internasjonalt (Pino & Mortari, 2014). I 

Sverige har antall studenter med dysleksi økt fra 1,2 %  i 2009 til 1,9 % i 2013 (Olofsson, et 

al., 2015) og i Storbritannia har det vært en firedobling fra 1996 til 2003 (Pedersen, Fusaroli, 

Lauridsen, & Parrila, 2016). Selv om tallene ikke omtaler Norge antas det at økingen er likt. 

Øking kan ha flere ulike årsaker. For det første har universitete blitt bedre tilrettelagt nå enn 

det var før (Pino & Mortari, 2014) I høyere utdanning i er det vanlig med noen tiltak for å 

gjøre gapet mindre. Standard i Norge er ekstra tid ved eksamen og skrive på pc.  En annen 

årsak kan være at høyere utdanning har en større betydning og verdi for deltakelse og 

inkludering i arbeidslivet. Hittil har målet med høyere utdanning vært å skape akademikere, 

men idag er målet å utvikle kompetanse og kunnskaper som kreves i arbeidslivet 

(Kunnskapdepartemantet, 2017).  
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Selvom antallet av studenter med dysleksi øker i høyere utdanning, er dysleksi 

underrepresentert sammenlignet med resten av befolkningen (MacCullagh, et al., 2017; 

Serry, et al., 2017). Det er en utfordring for en høyere utdanning som skal være inkluderende 

uansett bakgrunn (Kunnskapdepartementet, 2017).  Dysleksi er vedvarende opp i 

voksenalder og kan være en hindring og utfordring for gjennomførelse av høyere utdanning 

(Hatcher et al., 2002; Ramus & Szenkovits, 2010). På den andre siden er alle mennesker 

forskjellige og flere studenter med dysleksi oppnår akademisk sukesss. Flere studier peker på 

evnen til kompensering som elementært for suksess. (Reis & Ruban, 2004) . For å kunne 

forstå hvordan studenter med dysleksi kompenserer og oppnår akademisk suksess er det 

viktig å gjennomgå hvilkne utfordringer som typiske for studenter med dysleksi.    

St.meld nr 16 fokuserer på utviklingen av en bedre kvalitet i høyere utdanning. Bedre 

kvalitet betyr tilrettelegging og modernisering som skal ta vare på mangfoldet 

(Kunnskapdepartementet, 2017). St meld. Nr 16 peker på at høyere utdanning er rotfestet i 

århundrelange tradsjoner som kan skape vanskeligheter for endring 

(Kunnskapdepartementet, 2017). Blant annet har høyere utdanning med en lærings- og 

vurderingsmetode basert på et høyt nivå av lesing og skriving (Bjornsdottir, et al., 2014). 

Derfor kan vanskene en student med dysleksi verre ved overgangen til høyere utdanning for 

gapet blir for stort (Serry, 2017). Det er en vanlig tendens hos studenter at overgangen til 

høyere utdanning er brå og flere dropper av første året (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Dessverre er studenter med dysleksi ekstra utsatt (Mortimore & Crozier, 2006). Gapet kan 

føre til negativ selvoppfattelse, lite motivasjon og overarbeiding og dermed større 

sannsynlighet for å droppe ut (MacCullagh et al., 2017; Mortimore & Crozier, 2006). 

Utfordringer kan være svært ulike hos forskjellige individer (Hatcher, et.al., 2002).I tillegg 

til utfordringer med lesing og staving, kan studenter med dysleksi også ha noen utfordringer 

som er bredere enn litterære ferdigheter. Typiske vansker som går igjen med vansker med 

arbeidminnet, organisering, memorering av faktakunnskaper, konsentrasjon, og evnen til 

finne hovedpunkter i emner (Hatcher et al., 2002; Kirby, et al., 2008; MacCullagh, et al., 

2017; Stampoltzis & Polychronopoulou, 2009). Et viktig spørsmål er da om disse vanskene 

er på grunn av kognitive forskjeller hos studenter med dysleksi eller fordi lesing og skriving 

tar så mye tid og kapasitet og derfor påvirker utbytte til studentene ellers i studiet 

(Mortimore & Crozier, 2007). Olofsson, et al., (2015) sier også at skrivingen  til studenter 

med dysleksi var preget av en angst og en visshet om at de ville få mye negative 

tilbakemeldinger og derfor brukte mye tid både på å gjennomføre arbeidet, men også å tenke 
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på de negative konsekvensene når de var ferdig. Hjernestrukturene er det for lite informasjon 

om, og overbruk av kapasiteten er også mulig å sette inn tiltak for (Elliott & Grigorenko, 

2014). Eksamen var preget av stress og både studenter med og uten dysleksi synes det er en 

rigid og kunstig vurderingsmetode som ikke gjenspeiler virkeligheten og er en dårlig måte å 

få fremvist kunnskap på (MacCullagh, et al., 2017).  

2.3.1 Utfordringer ved lesing 

For å kunne se på hvordan studentene kompenserer for utfordringer må det utdypes hvilke 

utfordringer de møter på. Det er mindre forskning på hvordan dysleksien utvikler seg i 

voksen alder, men konsensusen er at dysleksi er livsvarig (Hatcher et al., 2002). Høyere 

utdanning stiller høye krav til rask tekstbearbeiding og mesteparten av læringen foregår 

igjennom tekster (Bjørnsdottir et al. 2014; Connelly, et al., 2010). De fleste med dysleksi 

lærer å lese adekvat (Kirby, Silvestri, Allingham, Parrila, & La Fave, 2008). Enda kan flere 

komponenter ved lesing  være en utfording (Pedersen, et.al., 2016; Ramus & Szenkovits, 

2010). Hatcher et al. (2002)  sin studie viser at studenter med dysleksi brukdf 64 % lengre tid 

på å lese en akademisk tekst enn gruppen uten dysleksi.Studenter med dysleksi kan oftere 

gjøre feil i ordavkodningen som får større betydning for meningen i teksten (Pedersen et al., 

2016). Dette kan skape problemer med leseståelsen. IDA sin definisjon på dysleksi pekte på 

at leseforståelsevansker ofte er en sekundær vanske av dysleksi (Lyon, et.al., 2003). Flere 

studier peker at det største utfordringen for studenter med dysleksi er å ha et dobbeltfokus på 

leseforståelse og ordavkodning (Pedersen, et.al., 2016). Det kan forklares i Ramus & 

Szenkovits, (2010) studie viser at fremhenting av av fonologiske koder blir vanskeligere i 

krevende tekster og akademiske tekster er preget abstrakt språk, nye ord, og syntaktisk 

komplisere setninger (MacCullagh, et.al., 2016) Både å fokusere på ordavkodning og 

leseforståëlse når kravene er store kan bli både tidsmessig og energimessig for studenter med 

dysleksi (Pedersen et al., 2016).  

2.3.2 Utfordringer ved skriving 

Høyere utdanning har høye krav til tekstproduksjon og akademisk skriving som skaper en  

utfordring for studenter med dysleksi også fordi studier at det er vanskeligere kompensere 

for skriving enn lesing (Connelly, et al., 2010). Derfor påstår Connelly, et al., (2010) at 

oppgaveskriving er det største utfordringen til studenter med dysleksi. Et problem med 
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oppgaveskriving er tidsbruken og studenter med dysleksi bruker ca 24 % lengre tid på å 

skrive en oppgave (Hatcher et al. 2002). Vanskene kan komme av ulike grunner. For det 

første er stavevanskene ved dysleksi vedvarende i voksenalder (Stampoltzis & 

Polychronopoulou, 2009) I tillegg bruker studenter med dysleksi mer enstavelser og 

høyfrekvente ord. Det kan en kompenseringstrategi for vanskene med staving, men det kan 

skape en dårligere kvalitet på oppgaven (Sterling, Farmer, Riddick, Morgan, & Matthews, 

1998). Utfordringer ved oppgaveskriving er også bredere enn ordbruken og stavefeil. 

Studenter med dysleksi har en større utfordring i å mestre det abstrakte og presise 

oppbygging av språket i akademiske tekster (Hatcher et al., 2002). Samtidig som strukturen 

og inferensen i oppgaver, altså evnen til å skape en rød tråd også er en utfordring 

(MacCullagh et al., 2016). Tiltak om å få pc på eksamen være for lite tilrettelegging for 

studenter med dysleksi (Pino & Mortari, 2014). Også for at skrivevanskene kan skape 

problemer i læringen av emne. Notering i forelesinger og ved lesing av pensum frempekes 

som en vanske hos studenter med dysleksi (Kirby et al., 2008; Stampoltzis & 

Polychronopoulou, 2009; Pino & Mortari, 2014,). 

Både lese og skrivevansker er vedvarende hos studenter med dysleksi. Lesevanskene viser 

seg ved lesehastigheten og unøyaktigheten med ordavkodningen. Det største problemet var å 

ha et dobbeltfokus på både leseforståelse og ordavkodning, spesielt ved komplekse 

akademiske teksten Skrivevansker er et vedvarende problem hos studenter med dysleksi, 

både staving men også evnen til uttrykke seg tydelig, akademisk med god struktur. Høyere 

utdanning stiller høye krav til rask tekstbearbeiding og produsering og mesteparten av 

læringen og vurdering foregår igjennom tekster. Slik kan dysleksi skape en vanske i høyere 

utdanning.  

2.4 Dysleksi og kompensering 

Som nevnt kan dysleksi gjøre studiehverdag til en utfordring og studenter med dysleksi er i 

større fare for frafall på det første året i høyere utdanning (Mortimore & Crozier, 2006). På 

den andre siden så utelukker ikke dysleksi akademisk suksess (Serry, et al., 2017).  Studenter 

med dysleksi er en heterogen gruppe med ulike utfordringer og styrker. Flere studenter med 

dysleksi mestrer studiehverdagen og oppnår ønsket utdanningsnivå (Reis & Ruban, 2004). 

Dessverre er det mindre forskning på årsaker bak suksessen til studenter med dysleksi, men 

interessen de siste 20 årene har økt. (Kirby, et al., 2008). Flere studier viser at 
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kompenseringsstrategier er viktige for suksess for studenter med dysleksi (Kirby, et al. 2008; 

Reis & Ruban, 2004). Studiene viser også at det er like stor variasjon kompensering som det 

er i utfordringer. (Hatcher, et al., 2002). Trendene i studiene viser at kompensering og 

suksess i høyere utdanning krever hardt arbeid, utholdenhet, motivasjon. Det viser at 

kompensering ikke minsker utfordringen, heller sikrer suksess for studentene. (Hatcher et al., 

2002; MacCullagh, et al., 2017; Serry, et al. 2017).   

En høyere utdanning skal øke kompetansen som etisk refleksjon, kreativ problemløsning og 

kritisk tenkning. Kompetansen skal bidra å øke evnen til innovasjon i arbeidslivet 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Flere studier viser at studenter med dysleksi i høy grad 

kompenserer ved å ha slike ferdigheter (MacCullagh, 2014). Derfor kan mennesker med 

dysleksi ha viktig kompetanse for utviklingen av arbeidslivet når de er ferdig med studiene. 

Med dette i mente fremheves viktighet av å få flere studenter med dysleksi gjennom 

studieløpet. Et tiltak kan være å forstå hvordan de som lykkes kompenserer og bruke 

kunnskapen i å tilrettelegge studieløpet bedre og dermed ta vare på mangfoldet i høyere 

utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2016)  

2.4.1 Hva er kompensering?  

Kompensering blir ulikt definert og operasjonalisert i litteraturen. En mening er at 

kompensering er alt en person med dysleksi gjør for å mestre universitetet på tross av 

vanskene (Barga, 1996; Corkett, Parrila, & Hein, 2006; Reis & Ruban, 2006).  Andre 

definerer kompenseringsstrategier som ulike strategier som brukes i spesifikke kontekster 

der dysleksi har en negativ innvirkning (Olofsson, et al., 2015; Pino & Mortari, 2014). Van 

Viersen, de Bree, Kroesbergen, Slot, & de Jong (2015) sier at kompensasjon er at 

beskyttelsesfaktorer motvirker risikofaktorene for dysleksi og fokuserer spesielt på gode 

evner i andre områder enn lesing og skriving. Med flere ulike definisjoner har oppgaven  

valgt et helhetlig syn på kompensering og det defineres som:  

Alt det en student med dysleksi gjør for å mestre studiehverdagen. Dette innebærer 

kompensering ved studieteknikker, læringsstrategier, tilnærming til læring, 

metakognisjon, motivasjon, gode kognitive evner, og godt språk i andre områder enn 

det fonologiske. Det innebærer også kompensering utenfor individet som 

hjelpemidler og hjelp fra andre.  
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2.4.2 Kompensering med studieteknikker og læringsstrategier 

Et spørsmål går igjen i flere studier: om studenter med dysleksi kompenserer ved å bruke 

ulike strategier enn vanlige studenter eller er kompensering mer tid og mer innsats(Kirby 

et.al., 2008). For å kunne se på dette skal det gjennomgås hva læring og studieteknikker er 

og etter på hvordan studentene med dysleksi bruker strategiene.  

Corkett, et al., (2006) definerer læring og studeringsstrategier som systematiske prosesser, 

tanker og handlinger som brukes for å oppnå en forståelse av kunnskap. Studeringsstrategier 

også kjent som studieteknikker innebærer memorering, notatskriving, repetering og handler 

om å pugge og gir derfor en overflate kunnskap. Læringsstrategier er mer aktive enn 

studieteknikker og innebærer en utvidelse av kunnskapen ved bruk av forkunnskaper, 

overvåking av forståelse, og organisering av kunnskapen. En dypere tilnærming til læring 

påvirker studentene til å velge læringsstrategier fremfor studieteknikker. Læringsstrategiene 

tar mer arbeid og innsats, men gir bedre utbytte (Kirby, et al. 2008). Derfor ønsker 

Kunnskapsdepartementet (2017) i st.meld. 16 at alle studenter skal ha en dypere tilnærming 

til læring. Hvis en student ønsker å forstå kunnskapen på et dypere og helhetligplan vil 

studenten legge inn mer innsats og oppnå dybdekunnskap (Kirby, et al., 2008; 

Kunnskapsdepartementet, 2016-2017).  Når studentene har oppnådd dybdekunnskaper er de i 

stand til å analysere, evaluerer og se overordnede sammenhenger i kunnskapen. En slik 

bearbeiding av kunnskap er viktig for videre utvikling av arbeidslivet 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). 

De fleste studier viser at studenter med dysleksi kompenserer med en dypere tilnærming til 

læring, høyere bruk av læringsstrategier og derfor har en høyere dybdekunnskap (Bråten, et 

al., 2010; Cavalli et al.,  2016; Corkett et al., 2006; Kirby, et al., 2008; MacCullagh, et al., 

2017). Kunnskapdepartementet (2017) påpeker at studenter tilpasser læringsstrategiene etter 

kravene og vurderingene til faget. Når kravene for studenter med dysleksi er høyere på grunn 

av stor fokus på lesing og skriving (Bjørnsdottir et al., 2014), må de virkelig forstå faget for 

å oppnå mestring. Målet er at alle studenter skal alle studenter oppnår en dypere 

kunnskap.(Kunnskapdepartementet, 2017). Hva gjør studenter med dysleksi for å oppnå 

dybdekunnskap? For det første bruker de flere og mer variere strategier og i andre 

situasjoner enn vanlige studenter (MacCullagh, et al., 2017). Det viser seg at studentene fikk 

mye mer utbytte av å fokusere på læringen fremfor lesing av pensum (MacCullagh, et al., 
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2017). Studenter med dysleksi bruker andre strategier enn lesing som visuelle hjelpemidler 

som tankekart, videoklipp, dokumentarer og bruker sosiale diskusjoner oftere enn 

medstudenter (MacCullagh, et al., 2017; Pino & Mortari, 2014).  Studenter med dysleksi er 

mer selektive når de må lese. Studeringsteknikker som organiersering med stikkord på siden, 

overskifter og oppsummering  er oftere brukte av studenter med dysleksi (Corkett et al., 

2006; Kirby, et al., 2008; MacCullagh, et al., 2017). En grunn for at studentene bruker 

alternative kilder er at de har en god metakognisjon Metakognisjon er kognisjon om 

kognisjon. Det vil si at person selv klarer å forstå hvordan han lærer best og derfor bruke de 

strategiene som fungerer best på seg selv og ikke hva andre sier er best (Furnes & Norman, 

2015)..Det kan være årsaken bak at studenter med dysleksi bruker flere, mer varierte og 

annerledes strategier enn vanlige studenter(MacCullagh, et al., 2017)  Noen studier viser 

metakognisjon er høy hos suksessrike studenter med dysleksi, men resultatene er enda 

motstridende og ikke utforsket nok (Furnes & Norman, 2015). 

Overraskende bruker studentene skrivebaserte studieteknikker som notatskriving like mye 

som vanlige studenter (Corkett et al.,2006 , Kirby et al., 2008).  En forklaringe kan være at 

studentene tro på sine skriveferdigheter. En annen kan være at de ikke har alternativer for 

skrivebasertestrategier som fordi det fokuseres på i skolesystemet.  

Notering i forelesninger er som nevnt en utfordring for studenter med dysleksi, men 

forelesing er en viktig læringskilde for mange (Hatcher et al., 2002; Kirby et al., 2008; 

MacCullagh, et al., 2017).  For å unngå lesemengden foretrekker studentene med dysleksi å 

gå på forelesning fremfor å lese. Utfordringene med å notere blir kompensert på ulike måter. 

Noen velger å kun lytte på forlesingen (MacCullagh et al., 2017). Andre lastet ned 

forelesningsnotater på forhånd eller tok opptak av forelesningene (Pino & Mortari, 2014).  

Samtidig som forelesning er en viktig læringskilder ønsker flere studenter en bedre kvalitet  

på fremvisning av kunnskapen helst gjennom en multimodal tilnærming ved bruke visuelle 

hjelpemidler og sosiale diskusjoner (MacCullagh et al., 2017; Pino & Mortari, 2014)). I 

følge Kunnskapdepartementet (2017) er det for stor fokus på forelesinger i høyere utdanning. 

Det er negativ fordi forelesning er en om er en passiv læringmetoder som ikke skaper 

dybdekunnskaper for studentene. For en høyere kvalitett burde det tilrettelegges for flere og 

mer varierte læringsmetoder. 

Noen studenter med dysleksi klarer også å kompensere for ordavkodningsvanskene og har en 

god leseforståelse (Bråten, et al., 2010; MacCullagh et al., 2010). Det går imot SLV som sier 
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er lesing oppstår bare ved både en god ordavkodning og lesingen. Bråten et al. (2010) viser 

en gruppe av elever med dysleksi som kompenserer for ordavkodningen ved dypere 

leseforståelsestrategier, godt språk og forkunnskaper. Det er enda for lite forskning for å vite 

de de eksakte mekanismene som ligger bak kompenseringen, men motivasjon er en stor 

faktor (Bråten, et al., 2010). Selv om en viktig kompenseringsstrategi er å minske mengden 

lesing er det dessverre umulig å unngå all lesing. Derfor kan gode leseforståelsesstrategier 

være viktige kompenseringsstrategier i tillegg. (Bråten, et al., 2010). 

 Det største utfordringen for studenter med dysleksi er oppgaveskriving både fordi kravene 

til både staving og tekstbearbeiding og prossering er for store. Her var det vanskeligst for 

studentene å kompensere (Connelley, et al., 2010). Noen strategier som brukes er 

dybdekunnskap om stoffet, bruke mye tid på forberedelsen, lage god disposisjon, og får 

hjelp fra andre å rette (Olofsson, Ahl, & Taube, 2012).  

Oppsummerende kompenserer studenter med dysleksi ved å ha en dypere tilnærming til 

læring og bruker flere og mer varierte strategier. De kan også bruke mer kreative strategier 

med fokus på det visuelle eller auditative. Gode leseforståelsesstrategier kan fungere 

kompensernde for ordavkodningsvansker, men det vises seg at når studentene fokuserer på 

læringen og ikke pensum får de større utbytte av faget. En god metakognisjon er også 

kompenserende.  

2.4.3 Kompensering ved styrker 

Det finnes en gruppe med evnerike elever med dysleksi som klarer å kompensere på et så 

høyt nivå at de maskerer lese- og skrive vanskene sine for vanlig kartleggingsverktøy (van 

Viersen, Kroesbergen, Slot, & de Bree, 2016). Van Viersen et al. (2015) kaller de for «twice-

exceptional» fordi elevene har risikofaktorene ved dysleksi som vansker med fonologisk 

komponenter i språket, men er også evnerike i en rekke ulike kognitive og språklig områder. 

Beskyttelsesfaktorer kan være god prosesseringshastighet, visuell hukommelse, ortografisk 

og morfologisk kunnskap eller generelle gode språklig evner (Law, Wouters, & Ghesquière, 

2015; van Viersen et al., 2015).  Når disse evnerike elevene kan skjule sine vansker kan det 

argumenteres for at gode evner kan også være kompenserende for studenter med dysleksi. 

Vokabular hos studenter med dysleksi kan i noen tilfeller være mer spesifikke og ha mer 

dybde (Cavalli, et al., 2016). Et dypere vokabular kan gi en dybdekunnskap om teksten og 

skape en større forståelse av emne, selv om ordavkodningen tar lengre tid. Gode 
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morfologiske kunnskaper kan kompensere for dårlige fonologisk ordavkodning at studentene 

deler opp ordene i mindre morfemer for å forstå dem (Nagy, Carlisle, & Goodwin, 2013). På 

den ene siden kan et godt språk kompensere for vansker med ordavkodningen og 

leseforståelse ved å gi bedre kapasitet. På den andre kan et godt språk kompensere ved andre 

områder. Studentene med dysleksi som er gode på verbal resonnering kan få mer nytte i 

gruppediskusjoner og fremføringen som også er del av universitet (MacCullagh et al., 2017).  

Et godt utviklet språk og gode evner i andre områder enn fonologien kan fungere som 

kompensering både ved lesing, og skape bedre forståelse men også gi studentene en fordel i 

gruppediskusjoner og fremføringer. Men det er vanskelig å si noe sikker når alle individer 

med dysleksi har forskjellige styrker og svakheter og måten strategier brukes er en viktigere 

kompenseringsfaktor. 

2.4.4 Kompensering ved å søke hjelp. 

Bråten, et al., (2010) legger vekt på viktigheten av kompensering ved å bruke ressurser 

utenfor individet. Studenter med dysleksi viser ofte en bevissthet om deres utfordringer og 

har derfor en større evne til å bruke hjelpen rundt seg(Trainin & Swanson, 2005). Foreldre er 

viktig støtte både ved faglig og ved emosjonell støtte.  Emosjonell støtte er viktig for å 

utvikle god motivasjon og selvoppfattelse som skal utdypes om hvorfor de øker 

sannsynnligheten for gjennomførelse av graden (Stampoltzis & Polychronopulou, 2009). 

Pino & Mortari (2014) mener at medstudenter spiller inn i kompenseringen til studentene. I 

følge Zeleke (2004) er gode vennskap en viktig beskyttelse for å droppe av studiene. 

Studenter med dysleksi bruker ofte sosiale diskusjoner for å lære stoffet. Samtidlig opplever 

mange  en manglende forståelse rundt vansken deres (MacCullagh, et al., 2017).Studenter 

med dysleksi er også flinkere til å be professorer og lærere om hjelp.  

2.5 Dysleksi og motivasjon 

En viktig kompenseringsstrategi for studenter med dysleksi er å ha en dypere tilnærming  til 

læring og dermed bruke flere ulike og kreative læringsstrategier. Dette krever mer innsats 

derfor ligger det formening om at  motivasjon er en del av kompenseringen (Trainin & 

Swanson, 2005). En god motivasjon hos alle studenter er utslagsgivende for lesing og 

læringsutbytte og forskning peker på at effekten er større enn intelligens og forkunnskaper 
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(Burden, 2008; Lau & Chan, 2003; Schiefele, Schaffner, Möller, & Wigfield, 2012).Viljen 

til å bruke en ferdighet er viktigere enn ferdigheten alene. Alle studenter kan lære seg gode 

læringsstrategiene, men en god motivasjon øker sannsynligheten for at strategiene blir brukt 

(Lau & Chan, 2003). Dette kan tyde på at studenter med dysleksi som klarer seg er mer 

motiverte for studiene enn de som dropper av. En god motivasjon hos studenter mot dysleksi 

kan gå mot en etablert forestilling om dysleksi og motivasjon (Burden, 2008). Flere studier 

viser at mennesker med lærevansker ofte har negativ motivasjon rundt læring. Samtidig viser 

flere studier at det ikke er en kausal sammenheng mellom dårlig motivasjon og lærevansker 

og miljøet rundt individet har mye å si om utviklingen av motivasjonen (Burden, 2008).  En 

god motivasjon kan påvirke det akademiske læringsutbytte for studenter med dysleksi på to 

måter. Den første er at studentene med en god motivasjon for lesing, får mer lesetrening og 

dermed blir bedre lesere. Den andre er hvis studentene er motivert for læring bruker de større 

innsats og flere læringsstrategier (Schiefele, et al., 2012).  

2.5.1 Hva er motivasjon? 

Å være motivert skaper en lyst til å gjennomføre en oppgave og skaper energi av tanken på 

oppgaven (Ryan & Deci, 2000). Motivasjon bestemmer valg, bruk av strategier, innsats, 

utholdenhet og oppnåelse av en oppgave (Wigfield & Eccles, 2000). Cunningham og 

Durrant,Cunninghamn og Voelker (1990) påpeker at forskning innenfor motivasjon og 

selvoppfattelse må anerkjenne kompleksitet, multidimensjonalitet til begreper og 

heterogeniteten til mennesker med dysleksi og derfor skal oppgaven bruke flere ulike 

komponenter. Komponenter som skal brukes for å forklare motivasjon er indre og ytre 

motivasjon, akademisk selvoppfattelse self-efficacy, holdninger og verdier.  Skille mellom 

de ulike komponentene er vanskelig å definere og alle kompenentene går inni og påvirkes av 

hverandre (Durrant, et al., 1990). For enkelheten skyld skal oppgaven prøve å skille de ulike 

komponentene i redegjørelsen.  

2.5.2 Indre og ytre motivasjon 

Et Vanlig skille i motivasjonsstudier er mellom indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon 

kommer innenifra individet og kan være å bli motivert av gleden og verdien av å lese og lære 

i seg selv. Ytre motivasjon kommer utenfra individet kan være å bli motivert av å få god 

utdannelse, gode karakterer, unngå å stryke eller ha bedre resultater enn medstudenter (Ryan 
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& Deci, 2000). Indre motivasjon viser  størst positiv korrelasjon med lesekompetanse 

(Schiefele, et al., 2012). Indre motivasjon gir også større akademiske utbytte igjennom god 

læringskvalitet og kreative problemløsninger sammenlignet med ytre motivasjon (Ryan & 

Deci, 2000). Ross, Perkins,og Bodey (2016) påstår at en god indre motivasjon er en stor 

predikator for akademisk utbytte. For studenter med dysleksi som sliter med å oppnå den 

perfekte oppskrift på akademiske arbeid, kan en god indre motivasjon for lesing og læring 

gjøre hverdagen enklere (Ross, et al., 2016). Nevnt overfor så får studenter med dysleksi 

mye mer utbytte av studiet når de fokuserer på læring fremfor pensum (MacCullagh, et al., 

2016). Derfor kan en glede for læring og lesing gjøre det akademiske arbeidet bedre og 

større sannsynlighet for at studentene vil bruke kompenserende strategier  og oppnå dypere 

læring (Ross, et al., 2016). På den andre siden er skillet mellom ytre og indre motivasjon 

mindre tydelig enn det kan virke. Skillet er en kompleks prosess som påvirkes av hverandre 

samtidig som begge påvirkes av situasjonen (Ryan & Deci, 2000). Selv om en student har 

god indre motivasjon for lesing og læring, kan studenten trenge ytre motivasjon for å sette 

seg ned og gjennomføre en spesifikk oppgave som ikke appelerer til en indre motivasjonen 

(Ryan & Deci, 2000). Dette kan gjelde mer for en student med dysleksi som møter 

utfordringer i hverdagen og må bruke mer strategier, mer tid og mer energi enn 

medstudentene sine (Ross et al., 2016). Så en blanding mellom ytre og indre motivasjon en 

positiv korrelasjon med læring (Ross, et.al., 2016). Samtidig så vil et godt grunnlag med en 

god indre motivasjon for lesing og læring kan gjøre en studiehverdag bedre og gir lengre 

utbytte og større sjanse for livslang læring (Schiefele, et al., 2012).  

2.4.3 Selvoppfattelse 

For å utvikle en god indre motivasjon er selvoppfattelse en viktig faktor. Selvoppfattelse 

omfatter flere dimensjoner, men oppgaven skal konsentrere seg om akademisk 

selvoppfattelse for det er mest relevant for problemstillingen. Akademiske selvoppfattelse 

innebærer hvordan en person oppfatter seg selv og følelser og tanker rundt seg selv i forhold 

til akademisk arbeid (Burden, 2008; Zeleke, 2004). Akademisk selvoppfattelse utvikles i 

interaksjon med miljøet, hvis en elev opplever mye mestring utvikler de gode følelser og 

oppfatninger om seg selv og akademisk arbeid (Bong & Skaalvik, 2003). Det er viktig å ha 

en god selvoppfattelse som student med dysleksi fordi de kan møte på mer utfordringer enn 

andre studenter (MacCullagh, et al., 2016; Pino & Mortari, 2014).  En god selvoppfattelse 

som sier selv om med utfordringer med lesing og skriving, er jeg en kompetent student øker  
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sjansen for at studentene legger inn ekstra innsats for å kompensere (Zeleke, 2004). Det kan 

også gjøre at studentene tør å bruke læringsstrategier som er annerledes enn normalen(Pino 

& Mortari, 2014). Dessverre kan elever med en lærevanske være utsatt for dårligere 

akademiske selvoppfattelse. Metaanalysen til Zeleke (2004) viste at elever med en 

lærevanske hadde lavere akademisk selvoppfattelse enn elever uten en lærevanske. Den 

dårlige selvoppfattelse kan vare videre i voksen alder og føre til at studenter med dysleksi 

sliter med lavere selvtillit, angst, usikkerhet og frustrasjon rundt læring og lesingen 

(Stampoltzis & Polychronopoulou, 2009). Men ikke at alle med dysleksi får dårligere 

selvoppfattelse og det viser seg at miljøet og støtten rundt individet spiller en stor rolle for 

hvilken selvoppfattelse de får (Burden, 2008). Noen studier viser også at noen elever med 

dysleksi hadde dårlige opplevelser på skolen, klarte å tilpasse seg voksenlivet. Spesielt klarte 

de å endre oppfattelsen på seg selv som mennesker for kjempet og holdt ut (Stampoltzis & 

Polychronopoulou, 2009). En stor innvirking for endringen var en selvaksept, troen på deres 

styrker og at dysleksi er læringspreferanse i istedenfor en vanske.(Stampoltzis & 

Polychronopoulou, 2009). Derfor kan en av årsaken for at noen studenter med dysleksi 

klarer å kompensere være deres egen følelse på at det klarer og lære og gjennomføre studiet, 

selv med utfordringer.  

2.5.4 Self-efficacy  

Self-efficacy er en sentral faktor av utvikling en god motivasjon for akademisk arbeid (Ross, 

et al., 2016). Self-Efficacy er likt selvoppfattelse ved at begge omfatter syn på egne evner. 

Mens selvoppfattelse er følelser og oppfattelser om seg selv i akademiske situasjoner, er self-

efficacy forventingen om man vil klare å gjennomføre spesifikk oppgave med de evnene 

man har (Bong & Skaalvik, 2003). Self-efficacy er et begrep utviklet av Bandura (1977). 

Hans hypotese var at forventningene om egen mestring bestemmer innsats og strategibruk 

når en oppgave gjennomføres. Altså en av årsakene bak at studenter med dysleksi legger inn 

ekstra innsats og kompenseringsstrategier i ulike oppgaver kan være deres forventning om å 

mestre oppgaven. Innsatsen og strategibruken predikerer sannsynlighet for at oppgaven 

mestres og kan dermed føre til bedre forventning og dermed mer mestring (Bandura, 1977). 

En god self-efficacy er viktig for å utvikle en god selvoppfattelse som igjen kan skape en 

god indre motivasjon som vi har sett har størst effekt på læringsutbytte (Schiefele, et al., 

2012). Bandura (1977) lister opp fire faktorer for å utvikle en god self-efficacy: autentiske 

mestringsopplevelser, modelllæring, sosiale overtalelse og fysiologiske reaksjoner. Jo mer 
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studenter får øvd på evnene sine og oppleve autentisk mestring og få spesifikke 

tilbakemeldinger i flere ulike kontekster, jo sterkere vil deres selv-efficacy bli. (Ross, et al., 

2016). Selv-efficacy kan bli utvikles negativt gjennom dårlige tilpasset lese og 

læringsoppgaver som kan skape en negativ spiral som kan utvikles til dårlige akademisk 

selvoppfattelse som gjør at studenten unngår vanskelig eller unngå å bruke innsats dermed 

mislykkes som igjen kan gjøre at studenten unngår oppgaven neste gang (Ross, et al., 2016).  

2.5.5 Holdninger og verdier 

Anmarkrud og Bråten (2008) legger vekt på at self- efficacy forventingen man har av en 

tekst eller oppgave er viktig for gjennomførelsen, men de påpeker at verdier og holdninger 

har en større betydning for leseforståelse og dermed læringsutbytte (Anmarkrud & Bråten, 

2008). Verdier er viktig for lese- og læringsutbytte og verdier påvirkes av holdninger. 

Holdninger handler om interessen studenten har i en oppgave og hvordan de anser verdien 

(Burden, 2008). For studenter med dysleksi er holdninger mot lesingen viktig for det kan 

minske frustrasjonen rundt lesemengden. En god holdning betyr at når elevene liker å lese og 

ser verdien av leseaktiviteter vil gjøre at elevene deltar mer i leseaktivteter, gjør at de får mer 

trening som igjen vil gjøre det lettere for å delta i videre leseaktiviteter (Petscher, 2010). 

Lesetid på fritiden kan i noen tilfeller prediktere forståelsen av akademiske tekster 

(Schiefele, et al, 2012). Det virker som self-efficacy og selvoppfattelse blir bedre når elevene 

mester en oppgave de også har en god holdning og ser verdien av (Burden, 2008).  Det 

samme gjelder holdning mot læringen. En god holdning mot lesing påvirker ikke bare 

ferdighetene, men også hvordan ferdighetene brukes. En god holdning mot læringen og 

lesing kan være en av årsakene til at studenter med dysleksi klarer å kompensere ved å bruke 

alternative og mer kreativ læringsstrategier(MacCullagh, et al., 2016). En 

kompenseringsmetode hos studentene er en tilnærming til læring som sier at studenter med 

dysleksi legger mer vekt på dypere læring enn studenter uten en vanske som gi høyere 

akademisk utbytte (Corkett, et al., 2006; Kirby et al., 2008; MacCullagh, et al., 2016).  Den 

tilnærmingen kan komme av en god holdning mot læring og en glede av å lære. Dermed 

viser det hvordan en god holdning kan føre til en bedre indre motivasjon som igjen kan føre 

til høyere akademisk utbytte (Ross, et al. 2016). 
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3 Metode 

3.1 Kvalitativ og kvantitativ metode 

Forskning har ulike fremgangsmåter for å besvare problemstillingen, noe studien skal 

forholde seg til. Fremgangsmåter kalles for forskningsmetoder og uten bruk av 

forskningsmetoder vil resultatene av studien miste troverdigheten. For å finne rett 

forskningsmetode må det tas en rekke valg utfra det svaret som ønskes (Maxwell, 2013). Det 

første valget om det skal brukes en kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Lund (2002) 

omtaler dette skille som et valg mellom ulike tilnærminger til forskningen. Kvantitativ 

forskningsmetode samler inn tallbasert data og fokuserer på store grupper med informanter. 

Fordeler er en bedre sannsynlighet for generalisering av svaret til studien som kan gjøre at 

svaret blir brukbart utover utvalget (Lund, 2002). Generalisering er vanskeligere for 

kvalitativ tilnærming som fokuserer mindre grupper. På den andre siden bruker kvalitativt 

forskningsmetode dypere og språkligbaserte data og kan derfor besvare mer komplekse 

problemstillinger enn kvantitativ metode (Maxwell, 2013). Kvalitativ tilnærming tar 

utgangpunkt i hvordan mennesker konstruerer sin sosiale virkelighet. Derfor er ikke 

kvalitative forskningen interessert om svaret kan generaliseres. Ønsket er heller å utdype den  

subjektive virkeligheten til en gruppe mennesker (Dalen, 2011). 

3.2. Valg av metode  

Når valget mellom kvantitativ og kvalitativ metode skulle tas ble det tatt utgangspunkt i 

problemstillingen og hvilket svar som ønskes. 

Problemstilling i prosjektet er som følgende: 

Hvordan kompenserer studenter med dysleksi for deres utfordringer i studiehverdagen og 

hvilken rolle ha motivasjon?  

Problemstillingen kan besvares både ved en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming. En 

kvantitativ tilnærming til problemstillingen kan være å lage en survey som har faste 

svaralternativer som inneholder ulike studieteknikker og kompenseringsstrategier samt 
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grunner bak motivasjonen. En survey kan besvares av en stor gruppe av studenter med 

dysleksi. På grunn av det store utvalget i studien, er en av fordelene at det ville vært en større 

sjanse for å generaliseres til resten av befolkningen (befolkningen er i dette tilfelle studenter 

med dysleksi). På den andre siden er det også ulemper som gjør at en kvantitativ metode 

ikke egner seg til svare på problemstillingen. For det første, ved bruk av en survey vil 

kompenseringsstrategiene være definert på forhånd og det ville ikke være mulig å utforske 

om nye strategier som studenter med dysleksi har skapt selv. Den andre grunnen er at 

studenter med dysleksi er en heterogen gruppe og alle har ulike evner og vansker. Med en 

survey vil det ikke være mulig å utdype hvert individ sine subjektive opplevelser av 

studiehverdag og i stedet for vil fokus være på mer generelle trendene. Den tredje grunnen 

er, at igjennom en kvantitativ forskningsmetode blir det vanskelig å besvare ikke om 

motivasjon spiller en rolle, men presist hvordan motivasjon spiller en rolle. Altså både 

hvordan studenter med dysleksi påvirkes av både motivasjon og holdninger når det kommer 

til deres studiehverdag. For å undersøke dette, må man dypere til verks fordi motivasjon og 

holdninger er svært dype og abstrakte begreper (Schiefele, et al., 2012) som kan besvares 

igjennom en tolkning av den subjektive opplevelsen.  

På grunn av argumentene overenfor ble valget tatt på en kvalitativ forskningsmetode. Mer 

spesifikt vil der bli brukt et semistrukterert intervju med fem studenter med dysleksi.  

3.2.1 Det kvalitative forskningsintervjuet 

Problemstillingen må besvares igjennom innsamling av erfaringer og oppfatninger til 

studenter med dysleksi, som er komplekse sosiale fenomener som blir vanskelig å oppfatte 

gjennom observasjon (Kvale & Brinkmann, 2012). Derfor er det best å bruke intervju for å 

få svar på problemstillingen. Det kvalitativt forskningsintervjuet konstruerer kunnskap med 

utgangspunkt i samtaler mellom mennesker, men med en profesjonell tilnærming for å skape 

mest kvalitet på kunnskapen. Det gjøres ved å ha en problemstilling som er et teoretisk 

spørsmål og målet med samtalen er å forstå og belyse et område bedre gjennom å svare på 

problemstillingen (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010). Kvalitativ intervju har flere 

kritikker som at svaret blir for subjektiv (Charmez, 2014), men ofte er det subjektiviteten 

som ønsket i et kvalitativ studiet (Johannessen et al., 2010) Det er enda den mest effektive 

metoden for å samle inn kvalitativt data (Charmez, 2014).  
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Et forskningsintervju kan gjennomføres på et kontinuum fra full struktur i spørsmålene til 

ingen struktur. Et intervju med full struktur kan omtales som en muntlig survey med faste 

spørsmål og alternativer og svaret belyser informantens forståelse av spørsmålene og hvilke 

alternativer som passer best (Johannessen, et al., 2010). Det skaper god kontroll, men 

mangler friheten og fleksibilitet som kreves for å besvare problemstillingen (Dalen, 2011). 

På den andre gir et ustrukturert intervju friheten til å fortelle sin historie for informantene, 

men blir uhensiktsmessig fordi det vil være vanskeligere å få frem nyttig informasjon. Det er 

fordi gjennomførelsen krever en høy kompetanse (Johannessen, et al., 2010). På 

kontinuumet mellom strukturert og ustrukturert finner man semistrukterert intervju eller 

intervju basert på en intervjuguide. Intervjuguiden fungerer veiledende for intervjuet og 

følges ikke til punkt og prikke. Derfor kan det også være en åpenhet for bidragene til 

informantene (Dalen, 2011). Med bruken av et helt åpent intervju, vil det være vanskeligere 

å få frem nyttig informasjon og det samme gjelder med et rent strukturert intervju som blir 

for kontrollert. Et semistrukterert intervju vil gi intervjuet struktur, samtidig med at der er 

mulighet for å ta intervjuet i den retning som informanten ønsker (Kvale & Brinkmann, 

2012).  

3.2.2 Valg av analysemetode 

Analysen av intervjuet skjer gjennom en meningskoding med utgangpunkt i grounded 

theory. Det er fordi grounded theory passer utmerket med kvalitativt forskningsintervju for 

begge krever åpne samtidig strukturet (Charmez, 2014). I følge grounded theory er 

planlegging og det som skjer før intervjuet og gjennomførelsen av intervjuet like viktig som 

selve analysen og derfor ble det valgt å trekke inn analysemetoden så tidlig og bruke den 

også i planleggingen av intervjuet. Grounded theory ble utviklet på 1960 tallet og har fått 

aksept i samfunnsforskningen i dag. En av de grunnleggende holdningene innenfor grounded 

theory er å ha et åpen og sensitivt sinn i analyserer og ikke blir styrt av en teori (Charmez, 

2014). Grounded theory sier at ved en analyse med en teori, vil teorien styre analysen og 

ikke datamaterialet i seg selv. Holdningen skaper en mulighet for innsikt og nye fenomener 

man ikke ville ha oppdaget med en teori som utgangspunkt. Teorien gir en åpenhet, samtidig 

en mulighet på å se på likheter og sammenhenger, mellom informantene og annet pensum 

(Johannessen, et al., 2010). Selvom det er valgt å bruke grounded theory er det viktig å 

påpeke at å bruke ren grounded theory er for ressurskrevende for en ny forsker og noe så lite 

som masteroppgave. Derfor er studien inspirert av grounded theory fordi det har flere 
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punkter som passer for svaret som ønsker, men vil bruke lettere og mer konkrete metoder når 

grounded theory blir for krevende. Blant er målet med grounded theory å skape en ny teori 

basert på dataen, noe som er for krevende for en masteroppgave og det velges heller å belyse 

område. 

3.2.3 Forskerrollen 

Forsker må eksplisitt gjøre rede på for sin spesielle tilknytning til tema. En forforståelse må 

trekkes inn i undersøkelsen når kunnskapen skapes ved en interaksjon med informantene 

utsagn og forskeren selv (Dalen, 2011). Grouned theory forutsetter at forskeren hele veien 

oppretteholder en teoretisk sensitivitet og en evne til å kode materiale i forskjellige 

kategorier og innebærer at forskeren har en godt blikk for hva som er viktig og mindre 

viktig. I følge grounded theory er forskeren en del av resultatene, men dette må gjøres 

eksplitt slik at leseren er bevisst (Kvale & Brinkmann, 2012).  

Forskeren i opplegget har dysleksi selv og formålet med oppgaven er å fremstille dysleksi 

positivt. Metodiske forutsetning i kvalitativ tilnærming er at intersubjektivitet mellom 

informanten og forskeren vil påvirke analysen og konkusjonen, men uttalelsen og 

konklusjonen bør være nært informanten sin virkelighet som mulig (Kvale & Brinkmann, 

2012). Med en forsker som har store forutinntatte erfaringer med dysleksi, kan dette påvirke 

objektiviteten av svaret, og nærheten til informantene sitt svar. Hverdagen til informantene 

er lik hverdagen til forskeren. For å motvirke dette vansken blir det hele veien tatt stilling til 

utfordringen ved å kvalitetssikre fremgangsmåten ved god planlegging og gjennomførelsen 

av opplegget. Selv om det er ønskelig at fortolkningen til forskeren påvirker svaret, når 

konstruering gjennom intersubjektivitet er målet for kunnskapen, må konklusjonen ikke falle 

kun på forskeren, men også uttalelsen fra informantene (Dalen, 2011).   

3.3 Forarbeidet 

Når det gjelder forarbeidet til oppgaven så er det tas utgangspunkt i både grounded theory 

sine faser og forskningsintervjuet sine faser for best mulig validert.. Kvalitativt 

forskningsintervju kritikk er at det ikke er en sammenheng mellom hva en informant svarer 

og hva som faktisk er den autentiske sannheten. Intervju vil ta plass isolert fra de sosiale 

prosesser kan være et problem. Samtidig kan informantene heller svare hva de ønsker skal 
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være sannheten og ikke hva er sannheten. Ved et godt forberet intervju med dette i menete 

kan det skape en bedre validitet, men et spørsmål om svaret faktisk har en sammenheng med 

sannheten i samfunnet vil alltid ligge i bakgrunnen. Dette vil utdypes senere (Charmez, 

2014) 

I følge Johannessen et al., (2010) har grounded theory fem faser. Fase en er tematisering. 

Fase to til fire er datainnsamling, organisering og analyse av data og fasene utføres samtidig. 

Fase fem er å sammenligne resultatene med tidligere forskning som i oppgaven blir gjort i 

kapittel fem. Igjennom prosessen ved et kvalitativt forskningsintervju er det flere faser enn 

ved grounded theory (Kvale & Brinkmann, 2012). Det velges å bruke forskningsintervjuet 

sine faser som overskrift for de var mer detaljerte, mens grounded theory sine faser vil bli 

nevnter underveis og er brukt som en del av forarbeidet. 

3.3.1 Tematisering 

Første fase er tematisering av intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2012) som også er fase 1 i 

grounded theory.  Forskningsspørsmålet som skal besvares gjennom analysen av intervjuet 

er: Hvordan kompenserer studenter med dysleksi og hvilken rolle spiller motivasjonen til 

studentene? For å kunne besvare problemstillingen er det viktig å ta høyde for utfordringene 

også selv om det ikke står i problemstillingen. Alle studenter med dysleksi har forskjellig 

utfordringer selv det finnes viss likheter fra teorien. Uansett blir det vanskelig for 

informantene for snakke om kompensering uten å få utdype utfordringer. Det ble også valgt 

å ha fokus på både studiehverdagen og eksamenen som begge kan skape ulike utfordringer. 

Problemstillingen legger også vekten på motivasjon sin rolle. Det er også et ønske om en del 

som gir bakgrunn for dysleksi og utdanning, hvor de studerer og hvor lenge de har hatt 

påvist dysleksi. Derfor førte tematisering førte til deltemaene som skal brukes i intervjuet: 

dysleksi og tidligere utdanning, dagens studiedag, vurdering og motivasjon.  

3.3.2 Planlegging og utarbeidelse av intervjuguide 

Med utgangspunkt i tematisering fortsatte forarbeidet med fase to som er planleggingen av 

intervjuet. Denne fasen er ikke i grounded theory, men oppleves som en viktig og hjelpsom 

fase for forskeren. Planleggingen startet med å utforme en intervjuguide som skal brukes 

under intervjuet. En god intervjuguide i følge grounded theory skaper en ramme og struktur 

for gjennomførelsen av intervjuet. Det som må unngås mange kategorier og for faste 
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spørsmål  fordi det skaper dårlige svar som kan være konsekvens for analysen. Derfor burde 

intervjuguide være så fri som mulig (Charmez, 2014). Samtidig påpekes det at en åpenhet i 

intervjuet kan være er vanskelig for nybegynner. Siden forskeren aldri har intervjuet før skal 

intervjuguiden gå imot grounded theory og heller ta utgangspunkt i Johannessen, et al., 

(2010) sine punkter om spørsmål i intervjuguide. Det skaper en trygghet hos intervjuer fordi 

punktene er oversiktlig og konkrete. Dette igjen kan skape en bedre kvalitet på 

datainnsamlingen.  

Det vil først være en innledning på intervjuer skal starte med å skape en kontakt og god 

stemning ved å snakke litt om tema, målet med oppgaven og forskerens egen erfaring med 

dysleksi. Det vil bli fremhevet behovet for genuine svar og anonymiteten i oppgaven. 

Deretter blir det en overgang til spørsmålene. Det første tema er generelt om utdanning og 

dysleksi. Intervjuguiden starter med korte og konkrete spørsmål som gir informasjonen som 

behøves for analysering av resten av intervjuet. For å skape en god stemning for 

informantene er det er viktig å starte med lette, faktabaserte spørsmål for å etablerer kontakt. 

Starte intervju på en enkelt og behagelig måte som vil få informanten til å føle seg  

komfortable og det blir lettere å svare på tøffere spørsmål etterhvert(Johannessen, et al., 

2010). Johannessen, et al., (2010) fremhever betydningen av overgangsspørsmål som i denne 

intervjuguiden være om informantene føler de må jobbe mer og hardere enn sine 

medstudenter uten dysleksi. Her for de fremheve sine utfordringer samt kort oppsummere sin 

kompenserer. Det kan legge et godt grunnlag for videre i intervjuer Etter 

overgangsspørsmålet går intervjuguiden videre til tema to. 

Tema to er studiehverdagen til informantene. Her er intervjuguiden utformet med 

hovedspørsmål som har flere eksempler eller delspørsmål som kan brukes å hjelpe 

informanten sin besvarelse (Johannessen, et al., 2010). Hovedspørsmålene handler om 

hvordan studentene gjennomgår pensum som helhet. Det andre er hvordan komme seg 

igjennom en tekst når målet er å huske innholdet. Delspørsmålene som er under hvert 

hovedspørsmålene skal brukes med skjønn og utfra konteksten og alle delspørsmålene 

trenges ikke å stilles. Intervjuguiden blir utformet slik fordi studieteknikker og 

kompenseringsstrategier forskjellig fra hver informant og være vanskelig komme på alt som 

gjøres der og da. Derfor kan det hjelpe informanten å svare ved å høre noen eksempler 

(Charmez, 2014). Hvordan spørsmålene formuleres er også viktig for å skape en god relasjon 

mellom informant og forsker, derfor må det reflekteres over om spørsmålene er for private, 

kan virke sårende eller vanskelige (Kvale & Brinkmann, 2012). 
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Det er viktig med nøkkelspørsmål som går over flere temaer (Johannessen, et al., 2010). Det 

er to nøkkelspørsmål i deltema to og tre. Det første er hva som er vanskeligst med det 

område for eksempel hva er vanskeligst med å gjennomgå pensum.  Det andre er om 

informantene gjør noe annerledes enn sine medstudenter innenfor temaet. Det er fordi 

utfordringene må utdypes for å forstå kompenseringen. Neste spørsmål er ønske om å se om 

studenter med dysleksi gjør noe annerledes i studiehverdag og ikke bare mer av det samme.  

Deltema tre er eksamen og vurdering. Hovedspørsmålene omtaler både spørsmål om 

oppgaveskriving og eksamen. Spørsmålene går inn på hvordan studentene komme seg 

gjennom vurderingssituasjonene og bruker samme utforming som tidligere med 

hovedspørsmål med flere delspørsmål og eksempler  

Deltema fire er motivasjon til studiene. I dette tema er det målet å finne ut av målet og 

motivasjon studentene har med studiet sitt. Det ble valgt å ikke spør direkte om 

selvoppfattelse, selv-efficacy og holdninger for det ble regnet med at temaene ville dukke 

opp indirekte. Spørsmålene handlet om hva som drev dem i studiehverdag for å legge inn 

den ekstra innsats og klare en studiehverdag med utfordringer. 

3.3.3 Prøveintervjuet 

Å ha et kvalitativt intervju er en kompleks prosess som perfeksjoneres etter mange års 

erfaring derfor anbefales det å ha et prøveintervju før selve gjennomførelsen av intervjuene. 

For å ta hensyn til grounded theory sitt krav om en naturlig intervjusituasjon for best kvalitet 

for datainnsamlingen ble det valgt å gjøre et prøveintervju (Charmez, 2014). Da kan 

intervjueren kan teste ut sine egne evner samt hvordan spørsmålene fungerer. Det blir viktig 

fordi hvis det oppstår noen problemer ved intervjuguiden så kan løses før selve intervjuet 

(Dalen, 2011).  

Det ble ønskes å gjennomføre prøveintervjuet med en som også utfyller kriteriene selv det 

ikke er et krav, men når person trakk seg i siste sekund ble prøveintervjuet gjennomført på 

en bekjent. Prøveintervjuet gikk greit og var hensiktsmessig for gjennomførelsen videre. Det 

første problemet som oppsto var at spørsmålene ble gjentakende og svarene ble ofte det 

samme. Det kan være fordi at prøveintervju informanten ikke hadde dysleksi og måtte finne 

på svarene,. Samtidig kan det være en fare videre og det ble rettet på noen av spørsmålene. 

Et annet problem var at spørsmålene  kunne bli ledende spesielt delspørsmålene og 
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oppfølgingsspørsmål fra intervjuer.. For ledende intervjuer kan være et problem for 

kvaliteten på utsagnene til informantene (Johannessen et al., 2010) . Derfor  ble intervjueren 

mer bevisst på hvordan spørsmålene ble stilt. Delen om motivasjon viste seg å være de 

samme spørsmålene stilt flere ganger og derfor måtte det gjøre endringer på denne delen. 

Men alt i alt fungere spørsmålene fint og enda bedre etter prøveintervjuet.   

3.3.4 Utvalget 

Svaret på problemstilling skal være dypt og fokusere på den subjektive hverdagen til 

individer. Å gjennomføre og analysere slike intervjuer er svært tids og ressurskrevende 

(Kvale & Brinkmann, 2012), og tid og ressurser har en masteroppgave lite av. Derfor har 

studien valgt et lite utvalg på 4-5 personer. Problemstillingen omtaler studenter med dysleksi 

sin studiehverdag og derfor er hovedkriterier at informantene er studenter og tar høyere 

utdanning. Når det gjelder om studentene er suksessrike er kriteriet at de har kommet seg 

gjennom det første året og mestret overgangen til høyere utdanning. Det ble valgt å se vekk 

fra tidligere studenter på grunn av antakelsen om at hverdagen som studenter ville være 

fjernere fra minne. Det kan gjøre at vanskelig å formidle kompensering og dataen ville bli 

annerledes. Når informantene ble oppdaget eller tidligere i tilrettelegging i skolen har ikke 

betydning for å utvelge for utvalget og det skilles ikke mellom høyskole eller universitet.. 

Elever fra videregående skole var heller ikke godkjent fordi en videregående skolehverdag er 

annerledes enn en student. Det hadde vært nyttig for problemstillingen å ha en 

kontrollgruppe bestående av studenter uten dysleksi for å kunne se om det var noe forskjell i 

studeringen av emnene. Det ble bestemt at det ville blir for krevende for en masteroppgave å 

intervjue og analysere dataen fra to grupper.  

3.3.4 Utvelgingsprosessen  

Det var en tøff prosess å skaffe seg informanter. Først ble dysleksiforbundet kontaktet og la 

ut et innlegg om undersøkelsen som gjorde at to personer kontaktet, men ingen utfylte 

kriteriene. Den ene hadde ikke vært student på et par år, og den andre gikk enda på 

videregående.  

En informant meldte seg frivillig til veilederen. Det ble lagt et innlegg på facebook og der 

meldte en informant seg. Neste informant meldte seg frivillig gjennom venner. For å skaffe 

de siste informantene ble det hent opp masse reklameplakater rundt på skoleområdet, uten at 
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noen tok kontakt. Det ble kontaktet tilretteleggelse tjenestene på universitet og høyskolen 

uten at de kunne hjelpe. Tilslutt ble det lagt ut et innlegg på facebookgruppe for studenter 

med dysleksi i Oslo, der meldte de to siste informantene seg.   

3.4 Gjennomførelse av intervjuet 

Når det gjelder selve gjennomførelsen er en viktige element å skape en subjekt-subjekt 

holdning mellom forskeren og informanten. Det vil påvirke kvaliteten på kunnskapen og 

sjansen for genuine svar blir større hvis informanten føler at forskeren er ute etter å lytte på 

informanter. (Johannessen, et al., 2010) For å oppnå en slik relasjon mellom informanter og 

forsker blir det viktig at situasjonen er komfortable for informanten. Situasjonen kan gjøres 

komfortable gjennom to måter, stemningen og spørsmålene. En god stemming kan skapes 

gjennom småsnakk, og anerkjennelse av svarene til informanten (Dalen, 2011). Det er viktig 

er forskeren er tilstede i situasjonen, er vennlig og blid, men ikke pågående (Kvale & 

Brinkmann, 2012). Det vektlegges i grouned theory hvor viktig det er å være sensitiv og 

empatiske for informanten (Charmez, 2014)  Spørsmålene ble utviklet i intervjuguide med 

det i mente. Grounded theory mener at intervjuguide er viktig, men det er også viktig å ikke 

bli for opphengt i spørsmålene og utforske nye veier hvis de oppstår. Noe forskeren var 

bevisst på  i gjennomførelsen av intervjuet (Charmez, 2014).  

Hvor det intervjues er også viktig og bør skjer en plass mellom veldig formelt og for 

uformelt på grensen til forstyrrende. Informanten intervjues frivillig og derfor må forskeren 

gjøre intervjuingen til en god og komfortable situasjon for informanten. Både for 

informanten sin velbehag og kvaliteten på svarene og kunnskapen som kommer fra dem 

(Johannessen,et al., 2010). 

Det første intervjuet ble gjennomført hjemme hos informantene sine foreldre, men hun var 

hjemme alene så det var ingen forstyrrelser. Intervjuet skulle egentlig gjennomføres på 

universitetet, men informanten ble sykt, og ønsket derfor å gjennomføre hjemme. Bilturen 

fra t-banen skapte en mulighet for småsnakk og dette skape en trygghet og god stemning på 

intervjuet. Intervjuer ble gjennomført på 35 minutter og var preget av god informasjon, men 

også latter og småsnakk . Det fikk hele situasjonen til å bli en hyggelig opplevelse. Her ble 

intervjuguide fulgt, men visse spørsmål ble hoppet over når intervjueren følte at de allerede 

var besvart. Informantnummer to ble intervjuet på et ledig rom på universitetet. Før opptaket 
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startet ble det masse småsnakk om hvordan det gikk som student med dysleksi. Det var også 

preget av latter og god stemning som fortsatte videre til gjennomførelsen av intervjuet. 

Gangen i intervjuguidene ble følget, men rekkefølgen ble litt annerledes og noen ekstra 

spørsmål ble kastet inn hvis det passet. Intervjuet varte i 36 minutter. 

De to neste intervjuene ble også gjennomført på ekstra rommet på universitetet. For begge 

informantene hjalp det veldig at forskeren hadde dysleksi selv og kunne gjenkjenne seg i 

utfordringene Det var god stemning og god informasjon i begge intervjuene. Det ene 

intervjuet varte i 54 minutter for informanten jobbet som frivillig i dysleksiforbundet, og 

hadde mange tanker om dysleksi som hun ville få sagt. Det andre intervjuet varte i 22 

minutter. Informanten gikk på et studium som hadde mindre lesing og skriving enn andre 

studier og derfor måtte intervjuguiden endres en del, men hovedpunktene ble fulgt, og 

spesielt delen om motivasjon. Den siste intervjuet ble gjennomført hjemme hos informanten, 

når hun var alene hjemme så ingen forstyrrelser. Intervjuer ble kortet litt ned for informanten 

hadde ikke mange kompenseringsstrategier, hun gav mer innsats og jobbet lengre istedenfor. 

Intervjuet varte 17 minutter.  

3.5 Transkribering 

I alle faser av et forskningsintervju er det viktighet med kvalitet og planlegging (Kvale & 

Brinkmann, 2012). Neste trinn er transkripsjon. Transkripsjon er en oversettelse fra muntlig 

tale til skriftspråk som skal kvalitetssikre analysen. Uansett hvor mye planlegging av 

transkripsjon blir oversettelsen mer abstrakt og mye ikke-språklig kommunikasjon vil gå tapt 

(Johannessen, et a., 2010). For å transkribere et intervju må det tas opp. Det vil ikke bli tatt 

notater underveis med frykt for at det skulle virke distraherende for informanter og ødelegge 

en komfortabel stemning (Dalen, 2011). Spesielt fordi forskeren selv har dysleksi.  For å 

sikre kvaliteten på opptaket ble lydopptaket på forhånd prøvd både ved prøveintervjuet og 

ved gjennomførelse av intervjuene ved å si noen setninger inn på bånd og så spille av. bånd  

Da kunne det om opptaket var tydelig og ikke preget av bakgrunnsstøy (Kvale & 

Brinkmann, 2012).  Selv om en transkripsjon uansett vil bli mer abstrakt kan det planlegges 

hvor mye informasjon som ønskes i transkripsjonen. Det er mulig å skrive ned, pauser, 

toneleie, og kroppsspråk, men det tar tid, derfor er unødvendig hvis svaret til 

problemstillingen blir upåvirket (Kvale & Brinkmann, 2012). Problemstillingen som 

komplekse sosiale fenomener og subjektive opplevelser, men svaret blir upåvirket av 
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følelser, mimikk og kroppsspråk. Selv om problemsstillingen er ute etter den subjektive 

hverdagen til hvert individ, er problemstillingen ikke ute etter tolkningen og følelsene om 

hverdagen til individet. Med disse argumentene i mente skal det brukes en transkripsjon som 

kun tar med språket og svarene til informantene. Det vil legge et kvalitetssikret grunnlag for 

å analyse dataen og videre besvare problemstillingen. Selv om det ikke finnes en perfekt 

transkripsjon er det flere tiltak som kan sikre best mulig kvalitet som god kvalitet på 

opptaket, lytte gjennom flere ganger og tenker over hvordan formuleringen skal være. Det 

må også tenkes igjennom forholdet mellom muntlig tale og skriftlig tekst. Muntlig tale som 

blir ord for ord skrivet ned kan  skiftelig blir usammenhengende siden vi bruker språket 

forskjellig muntlig og skriftlig. Derfor ble det valgt å ha en omformulering uten å miste 

meningen i setningene (Johannessen, et al., 2010). 

Planen var at transkripsjon skulle egentlig skje i nnivio, men siden forskeren ikke fant ut 

hvordan rettskrivingsfunksjonen fungerer der og med store vansker med staving, trengte den 

desperat. Derfor ble transkriberingen gjort i word, med en enkel formatering som: intervjuer: 

informant:  Det ble valgt å kun fokusere på det språklige innholdet, der tonefall ikke var så 

viktig. Derfor ble det omgjort noen setninger for å bedre få frem innholdet, når samtalen 

inneholder en del småsnakking og latter, og muntlig basert setninger.  Det ble gjort i rolig 

omgivelser der forskeren fikk konsertere seg på hva som ble sagt. Det ble til sammen 49 

sider med times new roman, 12, 1,5 linjeavstand. 

3.6 Analysering  

Analysering er å dele opp informasjonen i biter eller elementer. Det viktigste spørsmålet i 

analysen er: Hvordan rekonstruere historiene som er blitt fortalt til en historie som kan 

fortelle videre? (Kvale & Brinkmann, 2012). Kvaliteten av analysen er avhengig av 

kunnskapen og verktøyene til intervjueren. Nødvendigheten av en spesifikk metode gjelder 

også analysering av datamateriale. Av alle analysemetodene for kvalitativt intervju passer 

grounded theory problemstillingen best fordi svaret på problemstilling i oppgaven krever 

ikke en fortolkning av følelser og erfaringer, slik fenomologi fokuserer eller en fortolkning 

av virkeligheten slik etnografi vil ha (Johannesson, et al., 2010) Analysen skjer gjennom 

meningskodning med en inspirasjon av grounded theory.  
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Det er lagt opp slik forstå grounded theory er avhengig av ideene til forskeren og ideene vil 

ofte oppstå samtidig som man samler inn data og organiserer dem. Organisering vil i 

grounded theory si at man koder datamaterialet, bryter ned dataen og sammenlikner det i 

forskjell innsamlinger for å se mønstre. De første fasene handler om å se datamateriale for 

seg selv uten annen litteratur eller teori som påvirker kodning så skal man ha resultat som 

tilslutt skal sammenlignes med annen litteratur (Charmez, 2014; Johannessen, et al., 2010). 

Selv om transkripsjonen skjedde på vanlig Word, ble analysen og organiseringen gjort i 

programmet nvivo11. Det er et program for analysering av kvalitativt intervju og 

tekstbaserte data. Det opererer med å legge informasjon i forskjellig noder, som er 

kodekategorier man kan legge informasjonen i. Analysen startet med å gå igjennom 

transkripsjonen av informant 1 med åpne øyne og finne noder i transkripsjonen som kunne 

brukes videre i analysen. Det endte med at nodene ble for mange til å holde styr over, for 

forskeren følte for mange at viktige momenter hele veien, derfor ble det heller satt viktige 

momenter i å forholde til hva som ble spurt etter i intervjuguiden. Da kom det frem til 

hovednodene eller foreldrenoder, resten av nodene ble «barnenoder» for disse hovednodene. 

Deretter ble informant en  gjennom gått på ny, med nodene og nye noder oppsto etter hvert 

som de behøves.  Så ble det samme gjort med resten av informantene. Nye noder oppsto hvis 

det var behov.. Det er viktig med småvalgt under analysen (Johannessen, et al., 2010)  blant 

annet ble det valgt å ta vekk informasjonen som kom om eksamen og repetisjon, der 

oppgaveskriving var mer relevant og en større kompenseringsområde for studentene.  

Barnenoder som ble brukt var studieteknikker og syn på læring som gikk igjen i intervjuene. 

Styrker ble også en egen node både fordi det var mye informasjon som passet her, men også 

fordi det var et eget punkt i intervjuguidet. Under motivasjon ble både selvoppfattelse, selv-

efficacy og holdning, ytre og indre motivasjon gjenkjent. Det ble ikke opprette et eget punkt 

i fremstillingen om holdninger for det dukket opp underveis og vil komme bedre frem i 

drøftingen. Det samme ble gjort med de tre neste informantene. Etter på ble det forskjellige 

noder gjennomgått og fremstilt for å se innholdet i analysen.  Et problem var at selv om 

analysen skulle skje med uten et teoretisk utgangspunkt, påvirket nok teorien som forskeren 

allerede hadde inn på analysen. Det er fordi forskeren er for uerfaren til å gjennomføre 

grounded theory til punkt og prikke og trenger tryggheten teorien gir for analyseringen. 
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3.7 Verifisering  

Målet med et forskningsopplegget er å kunne si noe om virkeligheten som så stor sikkerhet 

som mulig. Det er fordi mennesker hører på og tror på det studier sier. Derfor har forskeren 

et samfunnsansvar for å ha kvalitet på utsagnet (Lund, 2002). Et annet begrep om et utsagn 

er sant er validitet (Kvale & Brinkmann, 2012). I en bredere syn sier validitet noe om 

hvilken grad studien undersøker det den skal undersøkelse. En annet viktig begrep for 

verifisering til oppgaven er relabilitet som omtaler hvor troverdig og konsist 

forskningsresultatet er (Kvale & Brinkmann, 2012). Forskningsresultatenes validitet og 

relabilitet skal drøftes videre i oppgaven. 

3.7.1 Validitet 

Validitet definerer om en uttalelses sannhet og styrke. Å validere er å kontrollere og 

forskeren må være kritisk til sine handlinger og fortolkninger. Dette skjer fra starten av 

prosjektet og er en kontinuerlig prosess (Kvale & Brinkmann, 2012). Metoder og prosedyrer 

kan ikke garantere en god validitet, men de er enda essensiell for validitetsprosessen 

(Maxvell, 2013). I følge Miles og Huberman (1994 i Kvale & Brinkmann) finnes det ingen 

gudgitte og ufeilbarlige regler på hvordan validitet skal etableres i kvalitativ forskning. Et 

mål med validitet er å finne ut om hvordan forskeren kan ha tatt feil og stille kritiske 

spørsmål til egen fremgangsmåte og tolkninger (Kvale & Brinkmann, 2012; Maxwell, 2013).  

Validitetsdrøfting av forskerrollen. I følge Maxwell (2013) finnes det to farer for validitet i 

kvalitativ forskning som er forskerens forutinntatthet og uønskete variablene som kan skapes 

av forskerens påvirkning. For det første er det vanskelig å gjøre resultatene helt objektive fra 

forskeren (Maxwell, 2013). Resultatene er alltid påvirket av forskeren selv og skapes i 

intersubjektiviteten mellom forskeren og informantene (Kvale & Brinkmann, 2012). Derfor 

blir det viktig at forskeren gjør rede for sin tilknytning til tema, da er det opp til leseren å 

være kritisk til hvordan tilknytningen kan ha påvirket resultatene (Dalen, 2011). Dette er 

gjort både underveis i oppgaven, men også i en egen del av kapittelet. Det er blitt gjort klart 

til leseren at forskeren selv har dysleksi og lever samme studiehverdag som informantene.  

Det også viktig å legge frem er også at forskeren ønsker å fremvise dysleksi positivt fordi 

forskeren selv føler at dysleksi er noe positivt. 
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Validitetsdrøfting av forskningsopplegget. Det handler om både utvalget sin evne til å 

generaliseres og den metodiske tilnærmingen (Dalen, 2011). Generaliseringsvaliditet er et 

begrep fra kvantitativ forskning og handler om utvalget evne til å uttale seg for hele 

befolkningen (Maxwell, 2013). Kvantitative studier med store utvalg og derfor er det mulig å 

generalisere. I kvalitative studier er ofte utvalgene små og derfor er det vanskeligere å 

generalisere resultatet (Dalen, 2011). Ofte omtaler generalisering som mindre viktig i 

kvalitative studier. Innsikt som studiene gir i sosiale fenomener er viktigere (Kvale & 

Brinkmann, 2012).I dette prosjektet består utvalget av fem stykker som er for lite til å kunne 

si noe om studiehverdagen utenfor de fem. Samtidig mener Andenæs (2001) at det er opp til 

den som mottar informasjonen å bestemme hvordan resultatene kan brukes i andre 

situasjoner. Noe som øker validiteten er at resultatene er sammenlignes med andre 

studier(Charmez, 2014) 

Metodisk tilnærming. Det handler om å skape valdititet ved å bruke gode metoder for å 

samle inn dataen. For å skape best mulig grunnlag for videre bearbeiding av dataen er 

intervjuene tatt opp. Det beskrives også i oppgaven hvordan prosessen for transkripsjonen 

har foregått og hvilke valg som er tatt underveis. Det øker validiteten i oppgaven for den 

metodiske tilnærmingen (Dalen  2011) 

Validitetsdrøfting av datamaterialet og bearbeidingen. Det er viktig at informantene sine 

egne ord og fortellinger blir hovedtyngden av datamateriale (Dalen, 2011). For å oppnå dette 

er det viktig at intervjueren stiller gode spørsmål som ikke er for ledende.  informantene får 

en god opplevelse og får komme med egne utsagn som ikke er forledende. Det ble tatt 

hensyn til under utformingen av intervjuguiden. Intervjuguiden er også vedlagt ved 

oppgaven så leseren selv kan bedømme kvaliteten på spørsmålene. For å øke validiteten  bør 

gjøres prøveintervju, der selve intervjusituasjonen bli vurdert og evaluert for å så bli 

forbedret (Dalen, 2011). Dette gjorde oppgaven og har lagt frem vansker som oppstå og 

hvordan det er forbedret. Det bør brukes gode tekniske hjelpemidler som må testes 

kontinuerlig(Dalen, 2011. Oppgaven har fremstillt hvordan alt dette har blitt gjort underveis. 

Det er også viktig for god validitet å bruke et dataprogram for analyseringen for gjøre det 

enklere og gi en mulighet for å sjekke sitt eget data materiell. I dette prosjektet er NVIVO 11 

brukt. Forskeren brukte tid på å være på kurs og sette seg inn i programmet på forhånd. Dette 

sikrer validiteten til studien (Dalen, 2011). 
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Validitetsdrøfting av tolkninger og analytiske tilnærminger. Andre begreper er 

tolkningsvaliditet og teoretisk validitet (Dalen, 2011). Begrepene, mønstrene, og modellen 

som brukes bør gi en teoretisk forståelse av det sosiale fenomenene. Det er viktig være på 

bevisst på hvordan tekster kan tolkes forskjellig selv om dataen er samlet inn på en 

kvalitetssikret måte (Dalen, 2011). Oppgaven har vært åpen forskerens egen rolle og 

svakheter med det.  For å sikre at dataen er bearbeidet  og analysert på en egnet måte må 

man fremstille at et viktig å fremstille tydelige alle trinnene for kodingen, kategoriseringen 

og analysen (Dalen, 2011). Det blir fremstillet underveis i oppgaven på en tydelig måte. 

Resultatene blir også fremstill på en nøytral og tydelige måte videre i oppgaven. Deretter blir 

tolkningen godt argumentert for. At dette øker validiteten på oppgaven og det blir opp til 

leseren å være kritisk videre (Dalen, 2011).  

3.7.2 Relabilitet 

Relabilitet kalles også etterprøving og er hvor stor sannsynlig en annen forsker kan 

gjenskape studier og få samme svar (Johannessen, et al., 2010). Relabilitet er viktig i 

kvantitative studier når alle fremganger måtene er stenge, systematiske og skal skje 

uavhengig av forskeren. Relabilitet blir vanskelig i kvalitative studier. Det gjelder spesielt 

med semistrukterert intervju og et lite utvalg. Det er fordi fremgangsmåtene varierer og 

resultatet avhengig av intersubjektivitet mellom informantene og forsker. I et kvalitativt 

forskningsintervju skapes sannheten utfra tolkning og erfaringen til forskeren, derfor vil en 

annen forsker kunne få andre resultater (Kvale og Brinkmann, 2012). Noe kvalitativt 

forskningsintervju kritisert for fordi det er umulig å finne den egengtlige sannheten gjennom 

subjektiviteten til informantene. Derfor der det viktig at studiene innser begrensningene 

(Charmez, 2014). Johannessen, et al., (2010) sier at et bedre begrep for relabilitet i kvalitativ 

forskning er troverdighet. Noe som øker troverdigheten i kvalitative studier er å legge frem 

alt hva som har blitt gjort gjennom hele oppgaven fra tematisering til gjennomføring og 

tilslutt analysering og svar. I oppgaven er argumentene for valgene, et ønske å ha en god 

kvalitet i forskningsopplegget. Derfor øker relabilitet og påliteligheten til oppgaven. 

Oppsummerende så har målet vært skape god kvalitet igjennom hele prosessen. Valgene har 

blitt tatt på forhånd for å passe best mulig for problemstillingen. Det har redegjort for 

tidligere teori, gjort prøveintervju, gjort opptak, transpirering og bruk en teori om 

analysering. Det har blitt argumentert for alle valgene som har blitt tatt og fremstiller 
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forskeren sin tolkning og rolle til tema. Dermed er det opp til leseren å tolke hvordan svaret 

har blitt påvirket av forskeren og mulige feil ved studien  (Dalen 2011).  

 3.8 Etiske hensyn i prosjektet 

Det er viktig at alle undersøkelsen og forskningsprosjekter følger overordnet etiske regler for 

best mulig beskyttelse av informantene og kunnskapen. Derfor ble oppgaven sendt inn og 

godkjent av NSD. Alle signerte en samtykkeerklæring og fikk informasjon om anonymiteten 

og hva som ble gjort med dataen. En utfordringer der er at oppgaven ble utsatt med et år. 

Endringen ble meldt til NSD underveis. Det ble også informert om at det var et frivillig 

samtykke som kunne når som helst trekkes uten konsekvenser for informanten. Det ble ikke 

spurt eller avsløret noen personlige detaljer , og navnet ble aldri skrevet opp eller liknende 

mot data.  Navnene som brukes i fremstillingen er funnet på uten sammenheng med de 

egentligere navnene. En problem kan være at studiet stedet til informanten nevnes i 

fremvisningen, men det antas at gruppen av studenter med dysleksi er for stor til å forstå 

hvem som er informanten utfra det.  

En annen etisk utfordring er å ta godt vare på informantene. Det kan være vanskelig  for 

informantene å snakke om utfordringen i studiehverdagen for informantene. Samtidig som 

de kanskje føler at kompenseringen ikke er bra nok. Det Når informantene melder seg 

frivillig for å hjelpe studien er det viktig at det en god opplevelse for dem. ble sørget for ved 

ulike faktorer. For det første ble intervjuguiden formen på en slik måte at informantene ble 

varmet opp med lettere spørsmål før de mer tøffere spørsmålene. Da ble formuleringen 

fokusert på slik at de ikke skulle være ubehagelig. Det andre er at de ble gjort et 

prøveintervju der prøveinformanten var en bekjent som ikke var redd for å uttale seg som 

noe var uklart eller ubehagelig. På den andre siden hadde ikke prøveinformanten dysleksi 

seg så kanskje det var vanskelig for han å bedømme om noe var ubehagelig. Da ble det opp 

til forskeren seg å evaluere formuleringen. Forskeren selv har dysleksi og er student og går 

igjennom akkurat det samme som informantene. Dette kan ha positive og negative sider. For 

det første er en positiv side, en god stemning ved intervjuene der forskeren oppriktig kunne 

kjenne seg igjen i flere av situasjonen og dermed vise og føle mer empati. Dette kan ha gjort 

at informantene følte seg tryggere og mer komfortabel til å være ærlig og genuine som både 

løsninger og utfordringer, men det kunne også være en utfordring at de følte at siden 

forskeren var på master og de var på bachelor at det måtte imponere mer ved å si alt de 
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klarte. Dette prøvde forskeren å motvirke, ved å helt kun vise at de kjente seg igjen i de 

utfordrende situasjonene, og heller komme med kompensasjonen etter intervjuet og kun hvis 

informanten spurte. Under intervjuet ble det sørget for at plasseringen av intervjuet var trygg 

og komfortable, ved å bruke isolerte rom der ingen kunne overhøre det som ble sagt. Det ble 

også brukt båndopptaker som informantene var klarer over fra før av og var lite fokus på den 

underveis i intervjuer. I intervjuet prøvde å forskeren å virke genuint interessert i utsagnet, 

lytte godt selv om det var opptak og ikke minst ikke være dømmende på noen utsagn.  Det 

gjorde at alle informantene fikk en god overlevelse. 
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4 Presentasjon av funnene 

 

4.1. Presentasjon av informantene 

Alle fem informanter var over 18 år, studenter med en høyere utdanningsinstitusjon i Oslo 

og har en dysleksi som påvirker studiehverdagen deres. Alle bruker kompensering for å 

komme seg gjennom studie hverdagen. De har alle kommet seg fordi det tøffe første året,  og 

derfor anses som suksessrike på universitetet. 

4.1.1 Presentasjon av Jane 

Jane går andre året på bachelor i spesialpedagogikk på universitetet i Oslo. Hun har lenge 

visst om sine lese- og skrivevansker og fikk en del uformell tilrettelegging på skolen, sørget 

av hennes foreldre. Hun fikk offisielt diagnose på dysleksi når startet å studere som voksen. 

Hun får tilrettelegging med ekstra tid og pc på eksamen.  

4.1.2 Presentasjon av Charlotte 

Charlotte går på tredje året på bachelor i pedagogikk på universitetet i Oslo og holder på å 

skrive bacheloroppgave. Hun fikk diagnose i andre klasse, og ble tatt ut til 

spesialundervisning og fikk skrive på pc tidlig i skoleløpet. I dag har hun tilrettelegging ved 

ekstra tid og pc på eksamen og hun bruker lydbøker fra NLB. 

4.1.3 Presentasjon av Emilie 

Emilie går andre året på økonomi og ledelse ved BI. Hun fikk dysleksi diagnosen i fjerde 

klasse, men opplevde lite oppfølging og tilrettelegging som hun forklarer ved at hun var en 

flink og rolig elev. Hun får tilrettelegging på BI ved ekstra tid, skrive på pc og opplesing av 

oppgaven og oppgaveteksten. Hun får også et dysleksi klistermerke hun kan sette på 

oppgaven så sensor er informert om vansken.  
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4.1.4 Presentasjon av Anne 

Anne går på tredje året i informatikk på UIO. Hun fikk diagnose på tredje klasse på 

videregående og har derfor opplevd lite tilrettelegging tidligere i skoleløpet. Hun har valgt et 

fag med mye matte og dermed mindre lesing og mindre behov for kompensering. Hun får i 

dag tilrettelegging ved ekstra tid på eksamen 

4.1.5 Presentasjon av Sigrid  

Sigrid er nettopp ferdig med bachelor i administrasjon og ledelse ved høgskolen i Oslo og 

Akershus. Hun fikk diagnose på dysleksi på andre året på bachelor og derfor opplevd lite 

tilrettelegging tidligere. Hun har ekstra tid og skrive på pc som tilrettelegging samt lydbøker 

og tilgang til et stille leserom.  

4.2 Presentasjon av funnene 

I en grounded theory dukker temaene opp gjennom datainnsamling og analysen. I selve 

intervjuene dukket det opp både positive og negative temaer og det var ofte vanskeligere for 

informantene å snakke om positive sider med dysleksien og seg selv. Det dukket opp tre 

hovedtema som er utfordringer, som innebærer kapasitetsbruken i studiet, lesevansker og 

skrivevansker. Tema  toer Kompensasjon ved studieteknikker, innfallsvinkel og styrker. Men 

også frustrasjon og manglende forståelse og hjelp. Det tredje hovedtemaet er motivasjon 

både mangel av motivasjon og dårlig selvoppfattelse, men også positive sider som sterk 

vilje, utholdenhet og et godt syn på egen læring. Det er blitt gjort en kondensering av 

teksten, men med fokus på at meningen er den samme. Det blir heller ikke presentert alle 

informantene utsagn under hvert punkt hvis utsagnene er like. 

4.3 Utfordringer 

Alle informantene hadde en vanskelig og tøff studiehverdag og preget av utfordringer på 

grunn av dysleksien og  lite tilrettelegging. Alle følte at de måtte jobbe hardere enn sine 

medstudenter spesielt hvis de måtte tilegne og fremvise kunnskapen med samme metode. 
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Hvis jeg var forventet å gjøre samme mengde så bruker jeg mer tid, for eksempel å skrive en 

oppgave (Jane). 

Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg jobber 10-12 timer hver dag, også i helgene. Derfor føler jeg at 

jobber hardere enn alle andre (Charlotte). 

 Hvis jeg skal tilegne meg informasjon på samme måte som medstudentene må jeg jobbe mye 

hardere. Jeg leser mye saktere, det tar lengre tid å prosessere informasjonen, og skrive 

informasjonen over på PC (Emilie). 

Jeg må jobbe hardere i fagene med mye lesing siden lesingen tar lengre tid (Anne). 

Jeg må jobbe hardere når det tar lengre tid og koster mer energi for meg. Det er en stor 

påkjenning å komme seg igjennom et så stort pensum med så mange tekster (Sigrid). 

Informantene pekte også på at utfordringen lå i tilretteleggingen til universitetet på grunn av 

manglende tilrettelegging og forståelse, og dårlig læringsmetoder.  

Det er en «runningjoke»» i det nettverket jeg omgjenger i at det er ingen institutt som er 

mindre pedagogiske den det spesialpedagogiske og det er svært vanskelig å forholde seg på 

et institutt som er så pass firkantete, lite imøtekommende og forståelsesfulle (Jane). 

Universitet burde hemme verden med å fokusere så mye på lesing og skriving, ikke alle lærer 

med å sitte å lese 15 tusen sider. De burde heller fokusere på læring ved alternative kilder 

som dokumentarer og legge til rette for gode diskusjoner (Charlotte). 

Jeg sliter med tilrettelegging på eksamen, på BI må jeg søke hvert semester og det synes jeg 

er veldig stressende. Tilretteleggingen er veldig tilfeldig og jeg tror ikke administrasjonen 

tenker over hvor viktig det er for meg (Emilie). 

 

4.3.1 Utfordringer på grunn av lesevansker 

Lesing var en stor utfordring for alle informantene og når det gjelder hvorfor lesing var en 

stor utfordring peker de på å mengden, forståelse og deres lesehastighet. Avkodning og nye 

ord er vanskelige og ofte ble informantene så pass ordfiksert og opptatt av lesingen her og nå 

at det gikk ut over leseforståelsen deres. Flere hadde vansker med å hente ut det viktigste, 
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gjøre inferens, forstår syntaktiske kompliserte setninger. En informant gjettet mye i 

avkodningen og må derfor lese teksten flere ganger før hun forstår.  

Lesing er vanskelig både fordi jeg bruker veldig lang tid på å lese og jeg blir veldig fort 

sliten og bruke så mye energi på å komme meg igjennom teksten at jeg ikke klarer å gripe 

fast i innholdet og trekke begynnelsen sammen med slutten (Jane). 

Det som er vanskelig med å lese er fremmedordene og at akademiske tekster er skrevet på en 

komplisert måte. Alle ordene jeg ikke forstår må jeg slå opp for å forstå og jeg noterer på 

pcen med egne ord, derfor tar det ofte veldig lang tid å komme igjennom et kapittel (Emilie). 

Når jeg leser tipper jeg mye før jeg leser ordet og da kan jeg gå glipp av meningen i 

setningen og må ofte starte på nytt. Jeg må ofte lese teksten flere ganger før jeg forstår 

(Anne).  

Det vanskeligste med lesingen er å se helheten, mens jeg leser. Jeg henger meg veldig opp i 

her og nå i det jeg leser (Sigrid) 

Noen av informantene pekte på at bøker på engelsk skaper en ekstra utfordring  

Jeg synes det er spesielt vanskelig å lese engelsk. Jeg henger meg opp i ordene og jeg klarer 

ikke å gå forbi et ord før jeg har forstått (Charlotte)  

Det vanskeligste med å studere er uten tvil pensumbøker på engelsk. Jeg velger faktisk ikke å 

lese dem fordi det er vanskelig å begynne, det tar veldig lang tid og jeg må slå opp mange 

ord som jeg ikke forstår(Emilie).  

4.3.2 Utfordringer på grunn av skrivevansker 

Notering som studieteknikk 

Notering hadde forskjellig utsagn blant informantene. Selv om det skapte problemer for 

studentene brukte flere av dem notering mens de leste som en studieteknikk, mens to valgte å 

ikke bruke det i det hele tatt.  

Jeg burde kanskje skrive notater med egne ord, men det sliter jeg med. Jeg guler heller ikke 

så mye, bare sette streker under begreper,så jeg ikke faller i fellen: Dette er jo streket ut, så 

det kan jeg jo (Charlotte).  
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Jeg noterer det viktigste på pcen som kan ta flere timer for først må jeg lese, så forstå, så 

skrive. Det er en lang prosess for meg (Emilie). 

 Jeg lager oversiktlig notater som er både positivt og negativt, på den ene siden har jeg 

veldig mye nytte av notatene, på den andre siden har jeg brukt uendelig lang tid på det 

(Sigrid). 

Notering ved forelesinger 

Igjen var det forskjellige utsagn om notering også på forelesninger. Noen av informantene 

pekte på at notering ved forelesning som er stort problem og var derfor var avhengig av godt 

språk og audioopptak. Dessverre var begge ofte fraværende i studiehverdagen.  Andre hadde 

ikke et problem ved notering, og bruke forelesningene hyppig.  

 Jeg klarer ikke å notere under forelesingene og derfor er jeg avhengig av at språket fanger 

meg og forelesningen er spennende (Jane). 

Det er et problem at forelesninger ikke har audioopptak fordi jeg klarer ikke å notere mens 

jeg følger med fordi jeg kobler ut, og får ikke med meg hva som sies (Charlotte). 

Det fungerer veldig bra for meg å gå på forelesningen og lage gode notater, av og til bruker 

jeg bare notatene mine til eksamen (Emilie) 

Akademisk skriving  

Her var resultatene mer samstemte. Å knekke koden på akademisk skriving var et problem 

for de fleste informantene. Alle slet med staving, men vanskene gikk også på å mestre den 

akademiske sjangeren ved bruk av abstrakt, presis språk og kildebruk. De fleste peker på 

skoleeksamen som en bedre opplevelse fordi der trengte de ikke å forholde seg til kilder. 

Jeg synes det er vanskelig å bruke henvisninger og forholde meg til andre tekster mens jeg 

skriver. Noen ganger kan jeg miste tråden så kan noen setninger være ufullstendige for jeg 

har ikke fylt hele tankeresonnementet mitt og derfor hjelper ikke rettetasten alltid (Jane). 

 
Det jeg synes er vanskelig med å skrive er får kunnskaper som er i hodet ned på papiret på 

en grei måte (Emilie). 
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4.4 Dysleksi og kompensering 

Her var resultatene samstemte, alle informantene påpekte av de brukte ulike 

kompenseringsstrategier for å komme seg igjennom studiehverdagen. 

Jeg har lært meg mine egne strategier gjennom tre år som student og funnet det som passer 

best for meg (Emilie) 

4.4.1 Læringsstrategier og studieteknikker 

På grunn av lesevanskene brukte flere ulike studieteknikker og læringsstrategier for å 

håndtere mengden med lesing. Noe som var samstemt i resultatene var tilnærming til læring. 

Alle informantene var opptatt av å forstå faget og alltid øke forståelse deres rundt konsepter 

fremfor å pugge og huske. Flere påpekte at lesing av pensumet var ikke det viktigste, de 

fokuserte heller på læring. Samtidig pekte flere på at de er flinkere og mer opptatt av å forstå 

helheten enn medstudentene. 

Jeg har for eksempel aldri vært gjennom en bok fra perm til perm, jeg har aldri lest en 

studiebok. Jeg har ikke kapasitet til å komme meg igjennom hele pensum og derfor setter jeg 

i sammen mitt eget pensum for å beholde motivasjonen. Jeg føler jeg er flinkere å se hva som 

er viktig og ikke viktig for forståelse enn de som fokuserer på hele pensumet(Jane). 

Medstudentene er veldig opptatt av at de skal lese alt og pugge kunnskapen. Jeg er veldig 

opptatt av å forstå konsepter og, jeg vil forstå det jeg leser heller legge vekt på det, bygge 

videre på det, og sette i perspektiv som gjør at jeg synes det har en relevans for meg. Jeg tar 

bare kobler og bare automatiske for meg det er jeg veldig glad og slik ser jeg helheten 

(Charlotte). 

Jeg vil forstå alt og det føler jeg er en styrke. Min husk handler om forståelse. Jeg er veldig 

dårlig på å pugge og vil heller se alt i en kontekst. Jeg vil se helheten (Emilie). 

Jeg klarer å få helheten tilslutt rett før eksamen. Jeg er flink på å se den store helhet, og se 

sammenhenger også til andre fag (Sigrid).  
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Notering  

Her er det forskjellig resultater.  På den  ene siden var det flere av informantene som brukte 

notering under lesing som en læringsstrategi.  

Jeg synes det er vanskelig å bare lese en oppsummering, jeg må skrive den tillegg, jeg må ha 

det fingerende i istedenfor å lese den, jeg kan skrive den samme oppsummeringen om og om 

igjen. (Emilie) 

Jeg bruker ikke spesielle teknikker. Jeg leser gjennom og lager notater, av og til for mange 

notater. Som jeg gjør på dataen, og så prøver jeg å kutte det ned til et hovednotat med 

essensen av alt pensum (Sigrid).  

Mens to av informantene brukte ikke notering mest de jobbet fordi de slet med å skrive med 

egne ord  

Jeg prøver å finne bøkene og artiklene digitalt, da kan jeg bare kopiere ut det som er viktig 

(Charlotte). 

Tankekart 

Samstemt resultat viser at flere av informantene brukte tankekart hyppig. Flere peker på at 

de gjorde dette for å skape en helhet og fordi de husker visuell informasjon bedre. Bare en av 

informantene nevnte ikke tankekart.  

Jeg bruker blant annet mye tankekart også på eksamen, mens de andre går rett på 

oppgavene. Jeg ser jo helhet og henger ting i sammen og ser koblinger og liker å ha et 

helhetlig syn på emne og derfor hjelper tankekart (Charlotte). 

Jeg pleier å lage tankekart for å sortere informasjonen for jeg husker lettere visuell 

informasjon (Emilie). 

Forelesninger fremfor lesing 

Slik som ved notering ved forelesning er det også forskjellige resultater ved om 

informantene bruker forelesning istedenfor å lese. En av informantene å delta på 

forelesningene fremfor å lese selv og brukte dette hyppig. De var flere ssm ønsket å bruke 

forelesningen, men ofte var kvaliteten på forelesningene for dårlig og noen valgte å ikke gå 
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på forelesning på grunn av kvaliteten for de fikk ikke utbytte av dem. De gjelder spesielt 

dem som ikke klarte å notere ved forelesningene 

Siden mange av forelesningene bærer preg av å være mer opptatt av forskningsdelen, så jeg 

går ikke, for jeg får mer utbytte av å gjøre andre ting (Jane).  

Jeg prøver å gå på forelesningene, men det er dessverre mange dårlige, og da må jeg lese, 

men det er også et problem fordi jeg liker jo ikke å lese. Det blir nok dessverre mest lesing 

(Charlotte) 

Jeg prøver å få med meg alle forelesningene. Det fungerer veldig for meg. Et fag gikk jeg 

bare forelesningene notere godt og da fikk jeg faktisk en B (Emilie). 

Det kommer an på emne om jeg prioriterer forelesninger. Et emne var veldig vanskelig å 

følge med på forelesningen, så da prioriterte jeg selvlesing, men som regel deltar jeg på 

forelesninger(Sigrid) 

Men hvis de ikke gikk på forelesning ble powerpointene til forelesningene ofte brukt 

Når jeg skal lage mitt eget pensum så bruker jeg først forelesningsnotatene slik at jeg har 

noen knagger å henge det (Jane). 

Teknologi 

Et samstemt resultater er at flere brukte teknologien som alternativ til lesing som innebærer 

her youtube, dokumentarer og lydbøker som en del av læringen. Og ofte trives informantene 

bedre med å få fortalt eller høre kunnskapen som de skulle lære seg.  

Jeg ser mye  mye youtubesklipp, dokumentarer og hører på lydbøker(Charlotte) 

Jeg er veldig glad få ting fortalt til meg istedenfor å lese enten da igjennom youtube eller 

podkast. Av og til så markerer jeg lange tekster og får iTunes til å lese teksten opp for meg. 

Som er greit selv om det er en «Siri» stemme som leser det opp for meg (Anne). 

4.4.2 Kompensering med leseforståelsesstrategier 

Når det gjald spørsmål om tekstlesing ble det brukt en rekke med ulike strategier for å øke 

forståelsen. Det ble spurt etter tre strategier overvåking, nye ord og forkunnskaper. 

Forkunnskaper 
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 Igjen er det flere motstridende resultater blant annet i forkunnskaper der flere brukte 

forkunnskaper ved å se på overskrifter og indekser, men og var det flere som ikke brukte 

forkunnskaper bevisst. Jane og Sigrid sa et klart nei i bruk av forkunnskaper 

Jeg leser mange overskrifter, og indeksen for får en oversikt over det jeg skal lese og er 

aktive på å aktivere forkunnskap (Charlotte). 

Jeg går igjennom tekstene, og se hva kan jeg fra før av og prøver å putte informasjon i 

resten av pensum (Anne) 

Når det gjelder nye ord, brukte fire informanter internettet, men en brukte en morfologisk 

strategi ved å dele opp ordet og bruke konteksten.  

Hvis jeg ikke forstår et ord bruker jeg internettet (Jane). 

Når jeg ikke forstår et ord må jeg lese det om og om igjen, så deler jeg det opp for å gjøre 

det lettere(Anne). 

Overvåking 

Flere informanten bruker overvåking som en strategi. En av informantene spørsmålstilling 

og tre andre brukte hjelpemidlene som stikkord på siden eller spørsmål i slutten eller 

tekstbokser. Mens den siste informanten brukte prosessen ved å skrive notater med egne ord.  

Jeg stiller spørsmål hele veien og jobber med å eksemplifisere det jeg har lest ved å bruke 

meg selv og forstå hvordan det har påvirket meg(Charlotte). 

Jeg liker tekstbokser og faktabokser. Det er veldig greit når fagligbegreper også blir definert 

i en faktaboks på siden så istedenfor å lese hele avsnittet kan jeg bare lese på den boksen og 

se om jeg har skjønt det(Emilie). 

Den beste måten å passe på at jeg forstår er å skrive notater med mine egne ord for da må 

jeg forstå for å skrive(Sigrid).   

Forståelse av nye ord 

Når det gjelder nye ord, brukte fire informanter internettet, men en brukte en morfologisk 

strategi ved å dele opp ordet og bruke konteksten.  

Hvis jeg ikke forstår et ord bruker jeg internettet (Jane). 
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Når jeg ikke forstår et ord må jeg lese det om og om igjen, så deler jeg det opp for å gjøre 

det lettere (Anne). 

4.4.3  Kompensering i oppgaveskriving   

Innenfor oppgaveskriving var resultatene samstemte ved at alle slet med skrivingen og 

eksamen og at de slet med å kompensere. En av informantene sa at oppgaveskriving ikke var 

et problem, men la årsaken bak at informatikk har et større fokus på programmering enn 

skriving. Noe som gikk igjen var mer tidsbruk spesielt på forberedelsene. Flere påpekte at en 

god disposisjon var viktig, men dette var enda en stor utfordring for studentene.  

 
Jeg pleier å skrive oppgaveteksten og sette strek under de ordene jeg synes er sentralt i 

spørsmålet. Så bruker jeg bøker og internett for å gjøre research. Jeg begynner å bli flinkere 

på å lese kildene på en måte slik at jeg kan skive ned det jeg kan og heller henvise i slutten. 

Så lager jeg et ark med disposisjon og overskrifter og skriver meg mellom dem. Jeg skriver 

aldri fra A-Å jeg hopper alltid rundt etter hvor jeg får flyt og til slutt bygger jeg det i 

sammen(Jane). 

Først finner jeg en problemstilling, prøver å finne ut hva jeg har lyst til å skrive om så har 

det vært å skaffe seg forkunnskaper, gjerne gjennom youtube klipp, så lese litt og skrive litt 

så lese litt (Charlotte). 

Når jeg får en oppgave så avgrenser jeg mot min forståelse, og knytte det opp til 

dagsaktuelle ting som engasjerer meg og motiverer meg. Så fokuserer jeg heller på innhold 

enn om alt er rett språklig.  Jeg kan få klistermerke med dysleksi på oppgaven og denne blir 

en trygghet for språkfeil (Emilie). 

Jeg laget en innholdsfortegnelse ganske tidlig, så oversiktlig som mulig, med korte kapiteler, 

men tror det er bare en vanlig måte å gjøre det på (Sigrid). 

Hjelp fra andre i oppgaveskriving 

Det var  samstemt blant informantene hvor viktig hjelp fra menneskene rundt dem er for å 

komme seg igjennom studiet og spesielt i oppgaveskrivingen.  
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Når jeg skriver oppgaver og leser mamma og pappa igjennom opptil flere ganger og sier 

ifra her kan jeg ikke følge trådene din, retter konkrete feil, så gir de innspill her på komma 

og avsnitt (Jane). 

Jeg får mamma og familie til å lese igjennom oppgavene mine og nå på bachelor så bruker 

jeg alle jeg får tak i. Jeg bruker mye hjelp fra andre (Charlotte). 

Medstudenter har mindre betydning for studiet og oppgavene. En informant bruker 

medstudentene sine aktiv, mens noen påpeker også at på grunn store kull og lite organisert 

læring er det vanskelig å bli kjent med andre studenter og slik vanskelig å  få hjelp. Noen 

påpeker også at føler en manglende forståelse rundt dysleksien og derfor synes det er ekkelt 

å få hjelp fra andre. 

Jeg får i liten grad hjelp av medstudenter, det er en av ulempene med universitetet. Det er 

veldig stort kull, og det er ikke mange seminar(Jane) 

Det er vanskelig at andre skal rette på det jeg skriver, det er en slags terskel. Jeg tror ikke de 

andre tenker over det, at når jeg har dysleksi så har jeg noen følelse rundt det, tror ikke folk 

har det perspektivet(Emilie) 

En informant peker på evnen til å spør om hjelp som en styrke hun har som hjelper henne i 

hverdagen.  

Å søke hjelp er min styrke og bruke ressursene rundt meg til å styrke meg selv og vite hvem 

man skal spørre. Jeg er den eneste som har spurt en professor som egen veiledning til 

bachelor som jeg vet jeg trenger mer hjelp enn det som er satt opp (Charlotte). 

4.4.4  Kompensering med gode evner 

Selv om det var vanskelig for informantene å snakke om positive sider kom alle frem med 

flere styrker som kompenserte for dem i studiehverdagen. Hva som var styrkene var det litt 

forskjell på. Gode verbale evner var det to informanter påpekte hjalp dem 

Jeg er veldig flink verbalt også hvis jeg først har forstått noe er jeg mye flinkere på å koke 

det med verbalt og forklare det videre (Jane) 

 Jeg er veldig flink muntlig (Sigrid) 
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De fleste likte å snakke og diskutere som en studieteknikk og hadde gode verbale evner, men 

de påpekte en angst og frykt for å gjøre feil i en gruppe, spesielt i en større og ukjent gruppe 

og formaliteten skremte dem. Derfor valgte flere og heller ha uformell diskusjon med venner 

i klassen. 

Jeg er dårlig på kollokviegrupper for det synes jeg er stress, tenkt om jeg har misforstått 

stoffet eller ikke har lest det jeg burde har lest. Jeg liker bedre å diskutere med venner i 

klassen, sånn uformelt enn å ha en formell kollokviegruppe (Emilie) 

I små grupper er det kjekt å diskutere, men foran flere andre blir jeg nervøs. Derfor pleier 

jeg heller å spør skal vi ikke gå på grupperommet å diskutere dette her, spesielt hvis jeg ikke 

forstår noe (Anne). 

En styrke to informanter påpekte var at de hadde en kreativ problemløsning i forhold til 

tilegnelse av kunnskaper og at de var gode til å tenke annerledes og mer kreativt enn med 

studentene.  

Jeg føler jeg er veldig kreativ i læringen, jeg tar mye koblinger og ser mye likheter og prøver 

vel å se hva som passer sammen som et puslespill (Charlotte). 

 
Jeg tror kanskje jeg er mer kreativ og innovativ og er ikke redd for å tenke på en annen 

måte, spesielt åpen for ulike måter å tilegne meg informasjon (Emilie) 

Tre av informantene pekte på en god hukommelse som hjalp dem i hverdagen og at de 

husket mye spesielt i forelesningene. Dette gjald også lesing, de nevnte de kunne bruke 

lengre tid på å forstå, men når de først hadde forstått ble det ikke glemt. 

Så jeg leser kanskje ikke like mye som de andre, men jeg leser som oftest bare en gang og da 

husker jeg det (Charlotte). 

Jeg er flink til å huske det som sies i forelesningene og når jeg noterer er det fasinerende at  

jeg vet akkurat i hvilken paragraf i boka jeg har funnet kunnskapen. Jeg kan bruke litt tid på 

å forstå teksten, men hvis jeg først har forstått det, så husker jeg det veldig godt (Anne). 
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4.5 Motivasjon 

Selv om en hverdag var preget av mye frustrasjon og lite mestringsfølelse var alle 

informantene motiverte for å gjennomføre studiet av ulike grunner. 

4.5.1 Indre og ytre motivasjon 

Det var en samstemthet mellom informantene ved det ultimate målet ved å studerer som 

studere var en fremtidsrettet håp om å få en god jobb og følge det presset samfunnet ga for å 

ha god utdanning for å klare seg i livet.  

Jeg motiveres av at jeg har lyst til å ha en jobb som jeg trives i, ha en ok lønn, å ta ferie på 

mine premisser. Da er jeg nødt til å ta en utdanning (Jane).  

Jeg må ha en bachelor for å få meg en jobb jeg vil ha. Jeg vil ikke jobbe på lager resten av 

livet.(Charlotte). 

Jeg vil jobbe med noe annet enn det jeg har gjort før, og begynne på nytt (Sigrid) 

Selv om en ytre grunn for å få arbeid var en av hovedmotivasjonene var flere av 

informantene drevet av en indre motivasjon ved at studiet var spennendeI følge informantene 

var det den motivasjonen som fikk størst betydning for studiehverdagen 

Jeg får en ny og dypere kunnskap hver dag og det er super motiverende og driver meg 

fremover. Det er den beste motivasjonen man kan ha. Jeg vil forstå konseptet så denne 

motivasjonen påvirker jo alt (Charlotte).   

Jeg synes studiet det er spennende og liker å tilegne meg kunnskaper også er  det er og 

veldig stas å få utdanning. Når jeg klarer å bli siviløkonom, kommer jeg til å bli så stolt av 

meg og se at jeg klarer noe sånt er veldig viktig for meg spesielt siden jeg har en 

tilleggsutfordring (Emilie). 

Med årene synes jeg det var spennende å gå på skole igjen. Jeg syntes det var gøy. Om jeg 

ikke hadde vært motivert for min egen del så hadde jeg nok ha sluttet underveis (Sigrid) 

En informant forklarer hvordan motivasjonen hennes gikk fra en ytre til indre en motivasjon 

og hvor stor betydning det har hatt for hennes opplevelse som student og hennes 
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selvoppfattelse. Det viser hvor viktig å sette inn motivasjonstiltak som peker på den indre 

motivasjon så fort som mye, både av psykisk og læregrunner 

Motivasjonen det første året var at å komme meg igjennom og klare det. Jeg måtte ha 

bachelor for å få meg jobben jeg vil ha. Men etter første året begynte jeg å slite psykisk, 

være demotivert og hate meg selv. For jeg klarte jo ikke skolen og nå tvinger de meg tilbake 

igjen. Motivasjonen endret seg ganske fort når jeg begynte å forstå at karakteren er ikke 

livet og konkurransesamfunnet skal man ikke måle seg etter. Da begynte jeg å forstå at det 

er kunnskapen og konseptene jeg sitter igjen med som er viktige og det endret tankesettet 

mitt. Da ble jeg motivert fordi jeg elsker å lære, jeg vil lære mer om dette, det er indre styrt 

nå, som er veldig kult for det har vært «Life changing»(Charlotte). 

Men overraskende så påpekte en av informantene at hennes motivasjon var av ytre årsaker 

Jeg vet at hvis jeg kommer meg igjennom dette her så kan jeg gjøre dette og dette, hvis jeg 

ikke gjøre så kan ikke. Så er det veldig en ytre motivasjon, men det er ikke kunnskapen i seg 

selv som driver meg (Jane).  

4.5.2 Selvoppfattelse 

Det var en samstemthet i at de fleste informantene slet med lav selvfølelse og mye 

frustrasjon og kan gjøre det vanskelig å motivere seg å gjennomføre oppgavene. Flere hadde 

også positive tanker rundt å ha dysleksi, spesielt hadde flere skjønt at karaterer ikke var 

viktig og heller forståelsen som satt igjen.  

Selv om hodet mitt har kommet i det stadiet: nei du er ikke dummere enn resten, men så sier 

underbevisstheten enda joda det er du.  Det sitter i, for det er jo 13 år med lærdom, Jeg ble 

jo mye tatt ut av klassen og det ble jeg jo prega av, det er trist at man føler deg så dum til 

slutt, men jeg har også lært at karakterer ikke er så viktig for hvem jeg er (Charlotte). 

Samtidig har jeg en del foredrag om dysleksi, og da avslutter jeg med å si at dysleksi er en 

mulighet, ikke bare en utfordring eller en svakhet og det mener jeg også og at det viktig at 

jeg ser hvilke muligheter dysleksi gir meg også (Emilie). 

4.4.3 Self-Efficacy 

Deres dårlig selvoppfattelse ble verre i forventingen av mestring i spesifikk oppgaver. 
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Dårlige forventinger om mestring var i hjemmeeksamen, fremføringer og lesing med andre. 

mye angst spesielt rundt lesing og presteringsoppgaver som eksamen, oppgaveskriving og 

fremføringer som skaper. Det viste også at når studentene oppnår en dårligere karater 

ødelegger de for videre motivasjon.  

Jeg sliter spesielt med hjemmeeksamen for jeg er så redd for å feile og redd for utfordringer 

at jeg psyker meg ut så jeg blir litt apatisk og eksamen henger over meg i mange dager. Jeg 

er veldig selvbevisst på det at jeg bruker lang og at jeg har store problemer, da er det 

vanskelig å finne motivasjonen til å sette seg ned og få det gjort og jeg psyker meg ut og 

klarer ikke hentet meg inn så bare eskalerer og blir forferdelig.  Jeg endte med å ta opp en 

eksamen den opp på nytt. Da følte jeg at jeg jobbet kjempe hardt og så godt jeg å kunne, så 

endte jeg på en D. Så ødelegger det motivasjonen også for fag med hjemmeeksamen. For da 

føler jeg at ved den type oppgaver så jobber og jobber jeg og så får jeg ingenting igjen for 

det (Jane). 

Jeg er fortsatt veldig usikker på meg selv og sliter med fysiologiske responser når jeg står 

opp foran andre å snakke og i diskusjoner til tider, så det merker jeg sitter igjen spesielt ved 

fremføringer da ser jeg ut som nervevrak (Charlotte). 

Jeg stresser spesielt mye når jeg leser i sammen med noen for jeg har lyst til å være like 

rask, så derfor tipper jeg mye for å øke tempoet og ender med at jeg husker lite. Da må jeg 

puste og slappe av og huske at jeg trenger ikke å være lik alle andre og hvis jeg trenger litt 

ekstra tid så er det greit (Anne). 

Oppsummerende viser resultatene at studentene med dysleksi ofte må jobbe hardere i en 

studiehverdag preget av utfordringer. Samtidig viser resultatene at studentene bruker 

kreative studieteknikker som visuell informasjon og forelesninger istedenfor å lese. Alle er 

også opptatt av å kunne se helheten i emne og forstå det de gjøre. En indre motivasjon for 

læring påvirker hverdagen positivt. Dessverre henger en lav selvoppfattelse for læring hos 

studentene. Heldigvis peker flere på å klare å snu selvoppfattelsen sin til noe mer positivt. 
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5 Drøfting av resultatene 

Nå har oppgaven fremvist hva informantene sier, men hva sier resultatene om 

kompenseringen til studenter og hvordan sammenlignes resultatene med andre studier. 

Oppgaven skal besvare problemstillingen: Hvordan kompenserer studenter med dysleksi for 

deres utfordringer i studiehverdagen og hvilken rolle har motivasjon? 

For å besvare det skal utfordringer og kompensasjon bli drøftet sammen og ikke skilles som 

to punkter slik det er gjort i teorien og resultatene. Det ble gjort for tydelighet. I drøftingen er 

målet en sammenheng og derfor skal strukturen endres. Først er det generelle utfordringer og 

kompensering i studiehverdagen, så er skal utfordringer og kompensering ved lesning 

utdypes og tilslutt ut utfordringene ved skriving. Tilslutt er det motivasjonens rolle. 

Resultatene viser en liten gruppe med strategiske og selvregulerte studenter med god 

utholdenhet og motivasjon.  

5.1 Utfordringer blant studenter med dysleksi 

Informantene opplevde vansker med lesing og skriving i ulike grader. Derfor følte alle 

informantene at de måtte jobbe hardere enn sine medstudenter på grunn av at 

studiehverdagen som er preget av store mengder med lesing og skriving. Det stemmer med 

flere studier at som viser at studenter med dysleksi bruker lengre tid og mer innsats på 

studiene sin sammenlignet med andre studenter uten vansker (Hatcher, et.al., 2002; 

MacCullagh, et al., 2017). På den negativ siden kan ekstra innsats føre til en manglende evne 

til komme seg igjennom hele pensum og skape en bredte kunnskap og føre til mye 

frustrasjon og mangel på selvoppfattelse (Hatcher, et al., 2002). Alle informantene opplevde 

å delta i en studiehverdag som ikke var tilrettelagt for dem, og som var preget av mye stress 

og lite mestringsfølelse som stemmer med flere studier som at studenter med dysleksi er mer 

utsatt for psykososiale vansker.Det kan være årsaken bak at studenter med dysleksi er i 

større fare for å droppe av i løpet av det første året enn sine medstudenter (Mortimore & 

Crozier, 2006). (Hatcher, et al., 2002; Riddick, et al.,1999: Serry, et al., 2017). Dette er 

beklagelig  for høyere utdanning fordi alle skal ha rett på å gjennomføre en høyere utdanning 

(Kunnskapsdepartementet, 2017).  Flere av informantene klarte å se at høyere utdanning 
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måtte tilpasses bedre De ønsket mer systematikk, mer variasjon i undervisningsmetodene og 

mer fleksibiliteten av administrasjonen for å ta vare på verdiene med dysleksi. Dette bør 

høyere utdanning ta til seg for det stemmer med Kunnskapsdepartementet (2017) sier at god 

kvalitet i høyere utdanning er variasjon i metoder for å ta vare på mangfold. På tross av 

utfordringene hadde informantene gjennomført det første året og mestret mye i 

studiehverdagen også uten tilrettelegging. Så hvordan klarte de det? 

5.2 Kompensasjon gjennom tilnærming til læring 

 Alle informantene pekte på at de måtte jobbe hardere enn sine medstudenter. På den positive 

siden er innsats og utholdenhet viktig for kompensering (Reis & Ruban, 2004) og kan gi en 

dypere læring (MacCullagh, et al., 2016). Dypere tilnærming til læring ble pekt på som en 

kompenseringsstrategi for studenter med dysleksi (Bråten, et al., 2010; Cavalli et al., 2016; 

Corkett et al., 2006; Kirby et al., 2008; MacCullagh et al., 2017). Det gjentas i resultatene 

når flere av informanter påpeker et større behov for en dypere forståelse og kunne se 

helheten i emne enn sine medstudenter.  Det passer med hva Kunnskapsdepartementet 

ønsker med høyere utdanning. En god kvaliteten på høyere utdanning er i følge 

Kunnskapsdepartementet (2017) å skape dybdekunnskaper hos studentene. 

Dybdekunnskaper legge til rette for ferdigheter som å analysere, evaluere og manipulere 

samt å se helhet og sammenheng i faget. Detter er ferdigheter arbeidslivet krever. 

Dybdekunnskaper oppnås gjennom hardt arbeid og varierte 

læringsstrategier(Kunnskapsdepartementet, 2017). Så en større innsats og behov for 

dybdekunnskap kan være kompenserende for informantene. 

Behov for dybdekunnskap og ønske om å forstå konsepter kan komme av ulike årsaker. En 

årsak kan være at flere studier viser at studenter med dysleksi skårer lavere på krystallisert 

kunnskap og er dårlig på huske faktainformasjon (Klein, 1993). Det kan komme av 

mangelfull tilgang på fonologiske kodene til informasjon eller vansker med arbeidsminne 

(Ramus & Szenkovits, 2010). Derfor har informantene gått inn for å forstå konsepter og ha 

dypere læringen og ikke pugge årstall og navn. Slik en informant sa: Jeg må forstå for å 

huske. Det virker som informantene har en god holdning rundt læring, og ser verdien av en 

god forståelse. De fleste informantene med dysleksi nevner at de ønsker å forstå faget som 

en helhet og kunne se overordnet sammenhenger fremfor å huske. En annen årsaken for et 

større fokus på dypere læring hos informantene kan være deres vansker med lesing og 
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skriving. Når lesing tar så lang tid vil nok ikke informantene bruke tid på å lese noe omgjen 

og går inn for å forstå når teksten slik de kan huske innholdet. Hos noen av informanten var 

det å lære seg emne før en oppgave viktig for å gjennomføre skriving. Det var derfor flere 

slet med å skrive etter kilder og kunne derfor ikke lese samtidig, da ble det ofte ordrett fra 

bøkene siden de slet med å formulere seg. 

Mer innsats og et dypere tilnærming til læring kan skape mer kreative læringsstrategier 

(MacCullagh, et al., 2017). Flere av informantene i undersøkelsen påpekte en mer kreativ 

tilnærming i å tilegne seg kunnskap som en av styrke som hjalp dem i studiehverdagen. 

Resultatene viser også at flere av informantene mente at ekstra innsats og tidsbruk gjald bare 

når de måtte bruke samme fremgangsmåte for læring som medstudentene. Flere av 

informantene hadde sin egen måte i å lære emne. De brukte ved bruk av studieteknikker og 

læringsstrategier som er passer med deres måte å tenke på. Det sparte kapasitet og tid for 

informantene. Det stemmer med andre studier som viser at studenter med dysleksi får mer 

utbytte av emne når de er mer kreative i læringsstrategier og konsentrerer seg om læring 

istedenfor gjennomgå hele pensum (MacCullagh, et al., 2017). En informant mener det 

samme at alternativ kilder for informasjon er like bra og man trenger ikke alltid å følge 

oppskriften til UIO. Dessverre viser mange studier at flere studenter med dysleksi sliter med 

å finne sin egen metode på grunn av usikkerhet på egne evner (Furnes & Norman, 2015). En 

tilnærming til dypere lærings som kan komme av god evne til metakognisjon og at 

studentene har forstått hvordan de lærer best og dermed forstått hvordan de skal kompensere 

(Trainin & Swanson, 2005). Flere studier viser en sammenheng mellom høy bruk av 

metakognisjon og selvregulert læring skaper god kompensering. (Reis & Ruban, 2008). 

Sammen med en indre motivasjon for å lære (Ryan & Deci, 2000) er det en oppskrift på 

suksess i høyere utdanning. Nå skal oppgaven drøfte hva dette innebærer for informantene  

5.3. Kompensasjon gjennom alternative studieteknikker og 

læringsstrategier  

På grunn av tid og energibruken til studenten hadde flere funnet alternative studieteknikker 

og læring til lesing. Som MacCullagh et al., (2017) nevner er en av de positive sidene med at 

studiet tar så mye mer tid for studenter med dysleksi at de blir tvunget til en mer kreativ 

problemløsning og strategier i læring og slik klarer å kompensere for vanskene sine.  
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5.3.1 Tekniske hjelpemildler og alternative kilder  

En informant valgte å lage sitt eget pensum, både fordi hun sliter med å lese, forstå og lære 

igjennom en studiebok og fordi hun bruker mye kapasitet på å lese hele pensumet. Derfor 

valgte hun denne løsningen for å klare å beholde motivasjonen for læring og komme seg 

igjennom eksamen. Dette er er et eksempel på hvordan fokuset på læringen istedenfor 

pensum gir bedre utbytte både for læring og motivasjon (MacCullagh, et al., 2017). For å 

bygge opp pensumet sitt brukte hun utdanningsdirektoratet og regjeringen sine internett sider 

og fokuserte på forståelse av helheten fremfor detaljene. Hun mente at hennes styrker var å 

skjønne hva som var viktig og hovedpunktene, som er overraskende for de fleste studier 

viser at studenter med dysleksi sliter med å trekke ut hovedpunktene (Stampoltzis & 

Polychronopoulou, 2009), men hun viste en god metakognitive evne.  Andre studier viser at 

studenter med dysleksi har stor tro på sine egne evner til å finne frem informasjon på nettet. 

På den negative siden betyr ikke  det at stoffet er kvalitetssikret (Olofsson, et al., 2015). 

Derfor er informanten egen evne til å finne hovedpunktene og se helheten viktig samt være 

kritisk til kildene. Samme informant brukte ofte forelesningsnotatene i tillegg som kan skape 

et godt grunnlag for et bra selvlaget pensum. 

Flere av informantene brukte tekniske alternativer som youtube, podkaster og dokumentarer 

som alternativer til pensumet. Flere studier viser at studenter med dysleksi foretrekker en 

multimodal metode for læring og klarte å skaffe metoden selv (Pino & Mortari, 2014) 

MacCullagh, et al., (2017) så at studenter med dysleksi ofte brukte alternative hjelpemidler 

og både visuelle og auditive læringsmidler gav godt utbytte for læringen. En informant 

nevnte at hun liker å høre istedenfor å lese som er en vanlig påstand blant studenter med 

dysleksi (MacCullagh, et al., 2017). Det kan forklares ved at ved lytting må ikke studentene 

med dysleksi ha dobbelfokus på både avkodning og forståelse (Pedersen et al., 2016; Ramus 

& Szenkovits, 2010). Flere studier viser at studenter med dysleksi foretrekker en multimodal 

metode for læring og klarte å skaffe metoden selv 

Problem ved å bruke youtube og slike kilder kan være at kvaliteten er ofte varierende. Pino 

og Mortari (2014) viser til at studenten brukte mye hjelpemidler på nettet som kom fra 

institusjonen selv som opptak av forelesninger, men det var lite systematikk i de tekniske  

Når slike alternativer viser seg effektive for studentene  burde høyere utdanning tilrettelegge 

for at studentene får kvalitetssikret alternative kanaler for læring.  



 59 

5.3.2 Tankekart 

Tankekart var en studieteknikk som gikk igjen hos fire av fem informanter. Årsaken kan 

være at tankekart er en vanlig studieteknikk som har en stor fokus i skolesystemet. Derfor er 

dermed er det ikke overraskende med det, men informantene følte at de bruke tankekart mer 

enn sine medstudenter. Dette er et utsagn fra informantene og det er vanskelig å vite om det 

stemmer, men en av informantene nevnte spesifikk at hun bruke tankekart også på eksamen 

når ingen av medstudentene gjorde det samme. MacCullagh, et al., (2017) nevner at 

studenter med dysleksi foretrekker visuelle hjelpemidler som diagrammer og tankekart. Så 

bruk av tankekart kan være en kompenseringsstrategi blant studenter med dysleksi. Det kan 

være ulike grunner på hvorfor tankekart fungerer for studenter med dysleksi. For det første 

er tankekart en visuelt basert studieteknikk og van Viersen et al., (2015) påpeker at visuell 

hukommelse kan være en beskyttelsesfaktor hos mennesker med dysleksi. Samtidig er 

tankekart nyttig for å se helheten og sammenhenger noe flere av informantene pekte på at de 

var flinke til med dysleksi er flinke på (MacCullagh, et al., 2017). 

5.3.3 Forelesning fremfor lesing 

Flere studier viser at det er vanlig at studenter med dysleksi bruker forelesningene i 

istedenfor å lese hjemme (Kirby et al., 2008; MacCullagh et al., 2017). Derfor er det 

overraskende at bare en av fem informanter sa klar og tydelig at hun brukte forelesningen 

fremfor å lese hjemme. Hun stilte opp på forelesingene, laget grundige notater og brukte dem 

videre i både repetisjon og innlæring av stoffet som skaffet henne en B. Når dette fungere så 

bra for en informant så burde det være høyere bruke i resten av utvalget. Det kan være 

tilfeldig på grunn av de lave utvalget, men noen faktorer gikk igjen på hvorfor forelesning 

ikke ble brukt repeterte seg. En faktorer var at notering i forelesningen var et stort problem 

for noen av informantene og det ble nevnt med hvis informantene skulle notere falt de ut av 

forelesningen. Det stemmer med de fleste studier at notering en stor utfordring for studenter 

med dysleksi (Corkett, et al., 2006; Kirby, et al., 2008; MacCullagh, et al., 2017; Pino & 

Mortari, 2014; Stampoltzis & Polychronopoulou, 2008). Derfor ble kvaliteten på 

forelesningen viktigere for at studentene skulle få utbytte og læring. (MacCullagh, et al., 

2017; Pino & Motari, 2014).  Det nevnte flere av informantene nevnte var viktig når de ikke 

kunne notere, men flere av informantene klaget på at forelesingen var dårlige og derfor 

valgte de fleste å ikke delta. Å bruke forelesninger istedenfor å lese kan være en god kilde 
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for kompensering og derfor er det trist at forelesningene i Norge ikke er opp til en standard 

som kan øke rettferdigheten og inkluderingen av studenter med dysleksi (Pino & Mortari, 

2014). Kunnskapsdepartementet(2017) påpeker forelesninger som en utdatert og passiv 

læringsmetode og at en bedre kvalitet på høyere utdanning legger opp til varierte og aktive 

læringsmetoder som diskusjoner. En multimodal tilnærmingen er nytte for alle studenter og 

ikke bare studenter med dysleksi(MacCullagh, et al., 2016). Det tvinger alle til å oppnå en 

dypere læring av emne. Flere av informantene nevnte at selv om de gikk på forelesing eller 

ikke, ble powerpointnene brukt som et viktig verktøy til å repetere og få oversikt over faget. 

Det viser seg i andre studier (Pino & Mortari, 2014), men var veldig variert over hvilken av 

forelesningen ble lagt ut og ingen heller ingen systematikk her. 

5.3.4 Gruppediskusjoner 

Flere studier peker på at en av alternative strategier som studenter med dysleksi kompenserer 

med er gruppediskusjoner (Corkett et al., 2006) som også ble brukt i denne undersøkelsen.  

Gode verbal evner som studenter med dysleksi kan gi gode kompenseringsmuligheter for 

lese og skrivevansker og flere studier peker på et godt vokabular og verbal resonnering som 

en styrke ved dysleksi (Cavalli et al., 2016). Flere av informantene nevnte at de både var 

sterke muntlig, og at de foretrakk å diskutere temaer fremfor å skrive og lese. Flere mislikte 

fremlegg foran klassen fordi de slet med dårlig akademisk selvoppfattelse og var redde for å 

dumme seg ut. Det stemmer med Olofsson, et al., (2015) som viser at studenter med dysleksi 

forventer dårlige tilbakemeldinger av arbeidet sitt. Derfor valgte informantene heller å ha en 

smågruppe eller diskusjoner med venner i klassen der de ikke var så mye press, noe som 

hjalp dem gjennom i studiehverdagen.  

Så informantene går inn for en dypere læring, mer kreative tilegninger av kunnskap og 

alternativer kilder for lesingen og det viste seg at de informantene som hadde gått vekk fra 

karakter fokus til fokus forståelse hadde en bedre opplevelse av studiehverdag. Men 

dårligere karakterer kan ødelegge for videre skolegang og ønske om høyere utdanning enn 

bachelor.  

5.2 Utfordringer og kompensasjon ved lesing  

Selv om informantene valgt å tilegne seg informasjonen gjennom alternative kilder blir 
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lesingen en del av hverdagen. Lesningen skapte en stor utfordring og var en av årsakene bak 

hvorfor informantene følte de måtte jobbe hardere. Alle informantene slet med avkodningen, 

lesehastigheten og leseforståelse i ulik grad. De kunne bli ordfokusert og bruke lang tid på å 

komme seg igjennom en tekst. Flere studier viser at studenter med dysleksi bruker mye 

lengre tid på å lese en akademisk tekst enn sine medstudenter (Hatcher et al., 2002). 

Definisjonen på dysleksi sier at primære kjennetegn på dysleksi er vansker med nøyaktig og 

flyt i avkodning, selv de flere studenter med dysleksi har utviklet en god avkodning i voksen 

alder, er ofte lesehastigheten et vedvarende problem (Hatcher et al., 2002). Noe som skaper 

en stor vanske når universitetet legger stor vekt på store mengder tekstbearbeiding for læring 

(Mortimore & Crozier, 2007)  

Leseforståelse var en utfordring for flere av informantene. Leseforståelser er i følge SVR et 

produkt av både avkodning og språkforståelse (Gough & Turmer, 1986). I definisjonen av 

dysleksi blir leseforståelse omtalt som en sekundær vanske. Leseforståelse er altså ikke en av 

hovedvanskene ved dysleksi, men kan være en konsekvens av ulike grunner. En informant 

peker på antall nye ord og komplisere setninger er en av årsakene hun sliter med å forstå 

tekstene. Noe som går igjen i flere studier (Hatcher, et al., 2002; MacCullagh, et al., 2016; 

Pino & Mortari, 2014). En sekundær vanske ved dysleksi kan være at manglende 

leseerfaring kan føre til manglende vokabular. Vokabular er viktig for forståelse og spesielt 

ved akademiske tekster som inneholder lavfrekvente og abstrakte ord som læres gjennom 

leseerfaring (Cavalli,et al., 2016). Flere av informantene pekte på engelsk pensum som en 

ekstra utfordringer og som ses igjen i andre studier (Olofsson, et al., 2015). Informantene 

unngikk de engelske tekstene fordi de var for krevende og de valgte å finne alternative 

norske kilder.  Akademiske tekster krever mye av vokabularet og språkforståelse, men også  

avkodningen. Tre av informanter nevnte på at grunnen bak vanskene med leseforståelse er at 

de bruker for mye energi på å avkode teksten og blir for opptatt av her og nå. Derfor klarer 

de ikke å se sammenhenger, trekke ut konseptene og se helheten. En annet årsak bak at 

studentene sin leseforståelse er dårligere i følge Pedersen et al. (2016) er at studenter med 

dysleksi gjør flere feil ved avkodningen som har større konsekvens for forståelsen. 

Unøyaktig ordavkodning er et av de primære kjennetegnene på dysleksi og ofte vedvarer 

vanskene videre som voksen. En av informantene sier at grunnen hun sliter med 

leseforståelsen er at hun gjetter mye for å prøve å øke lesetempoet. Det kan være fordi at 

ordavkodningen hennes ikke er automatisert, spesielt ved ukjente og nye ord som ofte 

oppstår i akademiske tekster. Pedersen, et al., (2016) mener utfordringen er vet dobbeltfokus 
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på avkodning og leseforståelse . Det mener han bevises ved av at leseforståelsen ble bedre 

hos studentene med dysleksi når de fikk høre teksten istedenfor. Det stemmer med 

resultatene i denne studien. Som nevnt tidligere flere av informantene  kompenserer ved å 

høre teksten enten at itunes leser opp eller ved lydbøker eller finne alternative kilder på 

youtube. Vanskene med vokabular burde også være tilstede ved lytting av teksten., men tvert 

i mot peker noen studier mot at et dypere vokabular kan være en kompensering for studenter 

med dysleksi (Cavalli et al., 2016).  Selv om de fleste informantene pekte på leseforståelse 

som en vanske, nevnte de også at de oppnådde en god forståelse med ekstra innsats og 

arbeid. De påpekte også forståelsen kunne være bedre og vare lengre enn medstudentene. 

Kanskje fordi de hadde en stort fokus på dyp forståelse eller en dypere vokabular hjelper 

informantene, men på den andre siden så pekte ingen av informantene på vokabular som 

kompenserende for de. Selv om informantene alltid prøver å finne alternativer til lesing er 

det av og til umulig. Da kan gode leseforståelsesstrategier hjelpe.  Bråten, et al., (2010) peker 

på en gruppe elever med dysleksi som klarer å kompensere for vansker med avkodning ved å 

bruke leseforståelsesstrategier. Derfor ble valgt å se på informantene sine 

leseforståelsesstrategier. Når det gjelder forkunnskaper var det tre av informantene som 

bruke overskrifter og tekstbokser før de leste teksten. Corkett ,et al., (2006) og Kirby, et al., 

(2008) påpeker at studenter med dysleksi bruker tekstbokser og overskrifter i en større grad 

enn studenter uten dysleksi. To av informanter var bevisst at de brukte forkunnskaper når de 

leste, og to svarte  at de ikke gjorde det. Dette er et skille som også finnes i 

forskningsmiljøet.  Definisjonen på dysleksi peker på manglende forkunnskaper som en 

konsekvens av dysleksi. På den andre viser flere  at studenter med dysleksi bruker 

forkunnskaper for å kompensere for vansker med avkodningen (Bråten, et al., 2010). En av 

informantene mente at hun var mer aktiv i bruk av forkunnskaper enn medstudentene og at 

dette hjalp henne å oppnå en dypere leseforståelse. En årsak bak forskjellene kan være 

hvordan opplæringen har vært tilpasset (Bråten, et al., 2010)  

Når det gjelder overvåking av forståelse brukte informantene ulike teknikker. En informant 

påpeker at hun hele tiden jobbet for å gjøre stoffet mer håndfast ved å relatere det til 

virkeligheten. To informanter nevner at de bruker spørsmålsstilling for å passe for at de har 

forstått. Det er den meste vanlig formen for overvåkning (Bråten, et al., 2010), men 

overraskende pekte flere av informantene på at de ikke brukte noen form for overvåking. 

Kanskje de overvåket ubevisst, eller at manglende overvåking kan være en av grunnene de 

slet med leseforståelse.  
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Alle informantene utenom en brukte internettet når de skulle finne nye ord, som var 

overraske når Law, et al., (2015) mente at morfologiske strategier og  bruk av konteksten var 

vanlig for voksne med dysleksi. Det kan være fordi tekniske hjelpemidler blitt mer 

tilgjengelig og derfor blir det lettere å søke opp ord. Derfor har ikke informantene lært den 

morfologiske stilen. Bare en informant forklarte at hun brukte å dele opp ord for å kunne 

forstå dem og brukte konteksten for å forstå hva som sto. Kanskje flere av informantene 

brukte en morfologisk avkodningsstil ved kompliserte ord, men de er ikke bevisst på at de 

gjorde det.  

Selvom det er mulig for en student med dysleksi å lære gjennom teksten tar det ofte for lang 

tid og for mye kapasitet, det kan skape en vanske ved å få brede kunnskap og oversikt i faget 

(MacCullagh, et al., 2017). Å lese 1000 sider i halvåret er ikke den beste læringsmetoden for 

studenter med dysleksi og flere studenter med dysleksi påpeker at de får mye bedre utbytte 

av å fokusere på læring og ikke pensum (MacCullagh et. Al. 2017). Alle informantene peker 

på en for stor mengde av lesing  som en stor utfordring som går igjen i flere studier 

(MacCullagh, et al., 2017, Pino & Mortari, 2014). Derfor hjelper det at flere av informantene 

har funnet kreative løsninger, mest som et alternativ til lesemendgen (Pino & Mortari,2014), 

at læring bør heller skje gjennom en multimodal tilnærming til glede for alle 

studenter(MacCullagh et al., 2017). 

5.5 Utfordringer og kompensasjon ved akademisk 

skriving  

Alle informanter utenom en synes oppgaveskriving som vurdering var en vanskelig prosess 

og ikke minst en urettferdig prosess som stemmer med andre studier (Connelly, et al., 2010; 

MacCullagh, et al., 2017; Mortimore & Crozier, 2007). Alle informantene har store 

utfordringer innenfor staving som stemmer med definisjonen på dysleksi og flere studier 

(Connelly, et al., 2010; Hatcher et al., 2002; Kirby, et al., 2008; Stampoltzis & 

Polychronopoulou, 2009). Samtidlig strevde informantene med å mestre den akademiske 

sjangeren. Hatcher, et al., (2002) og MacCullagh, et al., (2017) påpeker at mestringen av den 

akademiske sjanger, kunne skrive presis, abstrakt, holde en rød tråd og forholde seg til kilder 

er en like stor vanske som staving for studenter med dysleksi. Her var det også vanskelig å 

komepensere med egne evner så det endte med at studentene brukte mye hjelp fra andre. Det 
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stemmer med Connelly, et al., (2010) sin studie. 

5.5.1 Notering 

Notering ble hyppig brukt og flere av informantene avhengige av skrivebaserte 

studieteknikker. Spesielt tre av informanter brukte mye notatskriving i sin studiehverdag 

både for å huske, men også for å forstå. Altså både som en læringsstrategi og studieteknikk 

(Corkett, et al., 2006). Det er overraskende når at studenter med dysleksi kan utvikle mye 

angst og unngåelse rundt lesning og skriving (Olofsson, et al., 2015). Alle informantene 

klaget på at noteringen tok veldig lang tid. Noe som ikke er rart når studenter med dysleksi 

sliter med stavingen (Stampoltzis & Polychronopoulou, 2009) og bruker generelt lengre tid 

på skriving (Hatcher et al., 2002).  

Corkett et al., (2006) og Kirby et al., (2008) fant likende resultater i sin studie og de forklarer 

resultatene med at studentene ikke kunne alternative studieteknikker for skriving er fokusert 

på. Samtidig kan en forklaring være at studenter med dysleksi en heterogen gruppe der ikke 

alle utvikler samme psykososiale vansker (Burden, 2008) . Bare to av fem valgte bevisst 

vekk skrivebaserte studieteknikker. En valgt å kopiere nettbøker inn i et eget dokument fordi 

hun slet med å skrive med egne ord uansett. Den andre informanten påpekt at hun aldri 

noterte mens hun leser.  

En informant som brukte hyppig notater andre nevnte at selv skriveprosessen gjald for huske 

og forstår og derfor kunne hun skrive samme sammendrag om og om igjen og bytte på pc og 

håndskriving for å øke husken og forståelse. På grunn av informantenes dype tilnærming til 

læring og at de virkelig ønsker å forstå kan gjøre at de tåler å bruke mer tid på en prosess 

som de forventer vil gi læring. Forventing av mestring er viktig for utholdende studentene er 

i utfordringer (Bandura, 1977).En informant laget ofte alt for mange notater, men kuttet de 

ned til hovedessensen i emne. Selv om dette tok lang tid fikk hun stor nytte av notatene 

senere og derfor velger hun å gjøre selv om det er energi og tidskrevende.  

5.5.2 Utfordringer ved skriving  

Alle informantene slet med staving og brukte rettetasten hyppig, men Den største 

utfordringen  for informantene lå i å få uttrykket kunnskapene og tankene ned på papiret på 

en god og akademisk måte. Det blir bekreftet i flere studier (Connelly, et al., 2010; Hatcher, 

et al., 2002; MacCullagh, et al., 2017).  Utfordringen ble større for flere av informantene når 
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de måtte forholde seg til henvisning og bruke kildene. Connelly, et al., (2010) sier at både 

tekstproduksjon og tekstbearbeiding som akademiske oppgaver stiller krav til er en 

utfordring for studenter med dysleksi. Informantene påpekte på at skoleeksamen var en mye 

bedre opplever fordi de trengte ikke å forhold seg til tekstbearbeiding, bare tekstproduksjon 

eller bare spy ut informasjon som en informant omtalte det om, selv om angstnivået enda var 

høyt (Burden, 2008)Derfor vil et retteprogram og uten opplæring i hvordan skrive en 

akademisk oppgave ikke være nok tilrettelegging for studenter med dysleksi.  

Hatcher et al. (2002) peker på at ordene i et akademisk språk skal være meget presis og 

abstrakt og krever ofte lavfrekvente ord med flere stavelser, og Sterling et al. (1998) peker 

på at studenter med dysleksi bruker mer høyfrekvente og enstavelse ord som skaper en 

dårligere kvalitet på oppgavene. Det kan forklares som en del av stavevanskene, kanskje for 

en måte å kompensere for staving at de velger ord som de vet de kan stave og derfor velger 

kortere ord. MacCullagh et al., (2017) mener også at utfordringen går utover ordbruken, men 

også høyere nivå av skriving som struktur, inferens og oppbygning av setninger.  

Informantene nevnte at de slet med å holde tråden og skape en god struktur. Det kan være 

fordi staving og skriving tar for mye kapasitet (Connelly, et al., 2010). 

5.5.1 Kompensering i oppgaveskriving 

I akademisk skriving hadde de fleste informantene lite kompenseringsstrategier fordi 

informantene visste ikke hva de skulle gjøre. Rettetasten hjelper bare mot en liten del av 

problemet. Det stemmer med Connelly, et al., (2010) som sier at akademiske skriving er mye 

vanskeligere å kompensere enn ved lesing og læring. Derfor påpeker han at akademisk 

skriving er den største utfordringen til en student med dysleksi.  Mange studier peker derfor 

på at høyere utdanning må blir bedre tilpasset for å hjelpe studenter med dysleksi med den 

akademiske skriving, enten gjennom kursing eller eksterne retting (MacCullagh, et al., 2017, 

Pino & Mortari, 2014)  

Noe av kompenseringen som blir gjort av informantene. Flere av informantene påpekte å 

gjøre mye lesing/læring på forhånd for å oppnå kontroll på stoffet. Slik klarer informantene 

at de klarer å skrive med flyt, når de bare må forholde seg til tekstproduksjon (Connelly, et 

al., 2010). Dessverre kunne tidspresset komme i veien på grunn av lesehastigheten (Hatcher, 

et al., 2002). Noen av informantene innrømte å legge vekk fokuset på språket i oppgaver og 

heller fokusere på innholdet, som de kan gjøre noe med. Det kan være lurt for da blir ikke 
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kapasiteten for mye, men på den andre siden er språket viktig for kvaliteten på den 

akademiske oppgaven (Connelly, et al., 2010). Flere nevner også å lage en detaljert 

disposisjon og skrive mellom punktene for å holde strukturen for er en stor vanske når 

studenter med dysleksi. En informant sier at de bruker vanlig teknikker, men legge inn en 

større innsats og trenger mer hjelp når vanskene en er store (MacCullagh, et al., 2017).  

Siden flere av informantene slet med å kompensere av egen evne i akademisk skriving fikk 

de fleste informantene ekstern hjelp. Det tyder på at studenter med dysleksi er flinkere til å 

spør om hjelp studenter uten dysleksi som kommer av at de aksepterer sine svakheter og 

dermed tør å spør mer om hjelp (Trainin & Swanson, 2005). Hjelper kom som oftest fra 

foreldre. Bråten et al., (2010) peker på sosiale ressurser og nettverk som en viktig del av 

studenter med dysleksi sin evne til å fullføre utdanning og foreldre sosioøkonomisk 

bakgrunn har mye å si for barns utdanningsnivå. Flere studier viser hvor viktig foreldre er for 

studenter med dysleksi både for emosjonell støtte, men også som kompenseringsressurs 

(Stampoltzis & Polychronopulou, 2009). En informant nevner at foreldre hennes leser 

gjennom oppgavene og retter både språket og strukturen til oppgaven. En annen informant 

nevner at hun bruker både mamma og medstudenter til å lese gjennom. Hun mener at hennes 

evne til å spør om hjelp er en styrke som hjelper henne i studiehverdagen, hun tør å stå i sin 

usikkerhet og spør. For de andre informantene har medstudenter har en mindre betydning for 

kompenseringen, enten fordi kullene er for store, eller at medstudentene ikke helt vet 

hvordan å hjelp. Derfor ble terskelen om å spør om hjelp litt høyere ved folk på samme nivå. 

Det strider imot for flere studier viser at medstudenter har en stor betydning for studenter 

med dysleksi(Pino & Morari, 2014). På den andre siden så går flauhet over å si ifra om 

diagnosen går igjen i andre studier (Olofsson, et al., 2015; Pino & Mortari, 2014), men det 

gjald stort sett til det administrative. For informantene i denne studien hadde foreldre stort 

innvirkning. Venner og medstudenter har en større innvirkning ved å delta i 

gruppediskusjoner. Som oftest viste informantene en god evne til å spør om hjelp, det variert 

hvem de spurte. 

5.6 Motivasjon og selvoppfattelse  

Alle informantene kompenserte mye i hverdagen enten med å jobbe hardere eller ved å jobbe 

mer kreativt og finne egne løsninger på læringen. Kompensering er en av de viktigste 

faktorene for suksess i høyere utdanning for studenter med dysleksi (Reis & Ruban, 2004). 
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Men for å klare å sette inn den ekstra innsats og strategier er det viktig å være motiverte og 

ha tro på mestring (Lau & Chan, 2003; Schiefele, et al., 2012). Resultatene viser at alle 

informantene var motiverte for å gjennomføre studiet av ulike grunner.  Samtidig mente alle 

informantene at motivasjonen påvirket positivt studiehverdagen og gjorde utfordringene 

lettere og gjennomførbart. 

Et ønske om god jobb og god utdanning var en motivasjonsfaktor som gikk igjen hos alle 

informantene. Det er en ytre motivasjon (Ryan & Deci, 2000).  Flere studier peker på at en 

indre motivasjon for kunnskap som har størst effekt, men forholdet mellom ytre og indre 

motivasjon er mer kompleks enn tidligere trodd (Schiefele, et al., 2012). Indre motivasjon er 

viktig, men av og til må en ytre motivasjon til for å hjelpe studentene gjennom tøffe 

perioder, der den indre motivasjonen sviker (Ryan & Deci, 2000). Motivasjonen til 

informantene var fremtidsrettet og en investering. Det ville vært uhenisktmessig for melde 

seg opp for en utdanning på flere år kun for læringen sin skyld med ingen fremtidsrettete 

planer. En av informanter sier at hennes motivasjon kommer kun fra en ytre motivasjon om å 

oppnå en god jobb. Det kan gjøre hverdagen hennes vanskelig uten en indre motivasjon for 

læring, spesielt for å oppnå dybdekunnskap.  På tross av dette nevnte hun en evne til å se 

helheter og hun var informantene som skapte sitt eget pensum det peker på at hun ble drevet 

av en indre motivasjon.  På den andre siden nevnte hun at hun fokuserte på hva som ville 

kommer til eksamen. Hun ble også oftere skuffet av karaktere enn de andre informantene 

som peker at hun har mer ytre motivasjon. Dette viser kompleksiteten mellom ytre og indre 

motivasjon og at det er vanskelig å sette et skille (Ryan & Deci, 2000).  Uansett hadde 

informanten heldigvis et godt nettverk av familie og venner som hjalp henne gjennom 

studiehverdagen og miljøet rundt studentene viser å ha stor innvirkning på både 

selvoppfattelse og motivasjon (Burden, 2008). De andre informantene viste både ytre og 

indre motivasjon for læringen. En blandningsmotivasjon med et godt grunnlag av indre 

motivasjon viser seg mest effektiv for læringsutbytte. Samtidig viser resultatene 

kompleksiteten mellom ytre og indre ingen er drevet av ren indre eller ytre motivasjon (Ryan 

& Deci, 2000; Ross, et.al., 2016; Schiefele, et. al., 2012). Indre motivasjon kom fra ulike 

grunner. Flere av informantene nevnte at faget deres var spennende og at de likte å lære ny 

kunnskap. Noen ville bevise for seg selv og nettverket deres at de kunne mestre en høyere 

utdanning på tross av vansker. Én informant beskriver hvordan hun gikk fra en ytre til indre 

motivasjon og både hvordan det forbedret studiehverdag, men også hennes selvoppfattelse 

og psykiske helse. Hun sa det første året droppet hun nesten av, men så oppdaget hun gleden 
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for å lære og dermed klarte hun seg igjennom de neste årene likevel.  Siden informantene har 

en god indre motivasjon kan det antas å ha en positiv effekt på deres akademisk 

selvoppfattelse og self-efficacy. Altså informantene ser på seg som mennesker som står på 

og forventer å mestre (Bandura, 1977; Stampoltzis & Polychronopoulou, 2009) ). En god 

indre motivasjon kan være en av årsakene at  informantene klarte å kompensere ved en 

dypere tilnærming til læring fordi de ønsker å forstå. I studien til Stampoltzis & 

Polychronopoulou (2009) viser at flere av studentene med dysleksi som hadde slitt med 

akademiske selvoppfattelse i skolen, klarte å tilpasse seg til voksenlivet og utvikle en god 

motivasjon og selvoppfattelse. Et utslagsgivende faktor var synet på dysleksi som noe 

positiv og heller en læringspreferanse enn en lærevanske (Stampoltzis & Polychronopoulou, 

2009). Det kan vi se i To informanter sine utsagn. De nevnte dysleksi som positivt og med 

en egen verdi. Den ene studerte pedagogikk og den andre jobbet som frivillig i dysleksi og 

hadde masse foredrag om dysleksi, så det virker som informasjon om diagnosene deres 

hjelper for selvoppfattelse. Det er viktig for hvis de ser på seg mennesker med stort 

potensiale og ønsker å lære kan det være årsaken mye innsats og kreativitet i læringen og 

velger å fokusere på en dybdelæring. 

På den andre siden kom det flere negative tanker om dysleksi frem. Blant annet virket det 

vanskelig og uvant for informantene å snakke om positive sider med seg selv og dysleksien. 

Kanskje det kan være en lite tilpasset skolegang med lite hjelp og mestring som har skapt en 

lavere selvoppfattelse (Bong & Skaalvik, 2003). En informant forklarer hvordan hennes 

tidligere opplevelse med å bli tatt ut av klassen og lav mestring enda påvirker henne i dag i 

studiehverdagen.  Hun fikk fysiske reaksjoner i vurderingssituasjoner og en stemme i hodet 

ville si hvor dum hun var. Barn sammenligner seg med hverandre og føler seg lett 

stigmatisert hvis de ikke føler de mestrer det samme som medelever som kan påvirke dem 

(Zeleke, 2004). Det virker som hennes self-efficacy er påvirket og at hun forventer å feile i 

vurderingssituasjoner (Bandura, 1977). Heldigvis hadde informanten flere andre arenaer i 

livet der hun mestret som hjalp hennes selvoppfattelse. Hun hadde også lært seg å ikke bry 

seg om karakterene hennes, det viktigste for henne var læringen hun satt igjen med. Det 

virker som hennes selvoppfattelse har blitt bedre som igjen skaper en bedre indre motivasjon 

for læring (Ross et al., 2016).  Dessverre sliter informanten med dårligere self-efficacy. Det 

kan være fordi self-efficacy er vanskelig å endre fordi det spiller inn i spesifikk situasjoner 

og faktorer rundt påvirker mindre (Bandura, 1977; Bong & Skaalvik, 2003). Heldigvis 

kompenserte hun ved å bruke strategier hun følte hun mestret og har god self-efficacy rundt 
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som visuelle hjelpemidler og gruppediskusjoner. Vurderingssituasjoner var enda en stor 

utfordring, noe som vi ser oftere er vanskeligere for studenter med dysleksi(Bjørnsdottir, et 

al., 2014; Connelly et. al., 2007).   

En dårligere self-efficacy påvirker også informanten med ytre motivasjon. Hun nevner hvor 

angstfullt og stress hjemmeeksamen er for henne og hvordan det blir en ond sirkel. Den 

største vansken er at hun forventer at kommer til å bli vanskelig, og derfor sliter hun med å 

starte og problemet blir verre. Hun får ofte store fysiologiske reaksjoner med angst. Samtidig 

sier hun at når skikkelig innsats, så får dårlig karakter. Dette skaper  en forventing om at hun 

mangler evner for mestre oppgaven. Dette ødelegger motivasjonen videre i fagene med 

hjemmeeksamen fordi hun forventet å ikke mestre oppgaven. Hun legger større vekt på 

karakterer enn andre informantene som et tegn på mestring som kan ødelegge hennes 

selvoppfattelse og skape en dårligere self-efficacy (Bong & Skaalvik, 2003). Negativ følelser 

rundt lesing og skriving påvirket også de informantene  Andre informantene sliter også med 

mye negative følelser rundt lesing og skriving. Én informant nevnte spesielt at hun ikke likte 

å bli rette på og kunne derfor unngå å ta i mot hjelp. Hjelp og miljøet studentene rundt er 

viktig for kompensering (Trainin & Swanson, 2005). En av de andre informanter nevnte 

forventingen om hun leste sakte gjorde at hun øket tempoet når hun skulle lese, fordi hun 

ikke ville være den siste som ble ferdig. Dette endte at hun ikke forsto det hun leste. 

Konkurransen skjer fort i skolesystemet, men det ikke bra for self-efficacy eller 

selvoppfattelse for alle barn er forskjellig (Zeleke, 2004) Samtidig jobbet hun med å ikke 

være stresset og akseptere at hun trenger lengre tid som er tegn på at selvoppfattelsen blir 

bedre.  

Så hvordan klarer de det selv med vansker med selvoppfatningen og selv-efficacy. For det 

første viste forholdet mellom en lærevanske og motivasjon er komplisert (Burden, 2008). 

Selv om informantene viste vansker med motivasjon, selvoppfattelse og self-efficacy viste 

de også flere positive tanker rundt selvoppfattelse og spesielt holdning mot læring.  Alle 

ønsket å lære, og var interessert i faget, og flere satt med en holdning om at læring var 

viktigere enn resultatene. Bråten & Anmarksrud (2008) nevner at selv om selvoppfattelse og 

self-efficacy er viktig for motivasjon kan holdninger og verdier. Informantene visste at de 

kunne lære og forstår emne selv om det tok litt lengre tid. De mest negative følelsene lå 

rundt lesing og skriving. Det kan forklare hvorfor informantene fokuserte på en dypere 

læring fremfor å gjennomføre pensum. Det kan også forklare hvorfor at studentene foretrakk 

alternativer kilder for læring som youtube, podcast og tankekart (MacCullagh, et al., 2016) 
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Informantene var også Ofte var de bevisste deres vansker og kunne derfor være flinkere å 

spørre om hjelp som kan ha innvirket positiv (Trainin & Swanson, 2003). Resultatene viser 

studenter som har møtt på og møter på store utfordringer i studiehverdagen. På tross av dette 

har flere av informanten flere positive sider som ønskes i St.melding nr 16 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). Blant en dyp tilnærming samt positiv holdning til læring, 

god utholdenhet og innsats i krevende oppgaver og en god evne til å  bruke gode 

læringsstrategier. Oppgaven kan ikke si noe om studenter med dysleksi har mer av disse 

evnene enn andre studenter uten en kontrollgruppe, men andre studier som sammenlignes 

kan tyde på at dette er saken. Det er vanskelig å vite om det på grunn av kompenseringen av 

utfordringen eller dysleksi i seg selv som skaper evnene. Det kan være interessant å utforske 

i en annen og mer omfattende studie.  

5.6 Kritiske betraktninger 

Valideten og relabiliteten til studien ble drøftet i metodekapittelet. Resultatene er basert på 

kvalitativt data og studiene som dataen er sammenlignet er som oftest kvalitativ. Det gjør 

generaliseringen av resultatene vanskelig. Det er heller ingen kontrollgruppe i studien. Det 

gjør det vanskelig å vite om strategiene som informantene bruker er unike for studenter med 

dysleksi. Masteroppgaven kan si noe om hvordan studiehverdagen er for de fem 

informantene som ble intervjuer. Samtidig er en annen begrensning at masteroppgaver er en 

liten studie sammenlignet med andre. Studien inneholder flere komplekse fenomener som 

har blitt behandlet kort og overflatisk, spesiell motivasjonsdelen. Det var også fordi 

problemsstillingen fokus var på kompensering og ikke motivasjon. Motivasjon hos studenter 

med dysleksi ville vært interessant å utforske videre. Validiteten ville også blitt bedre med 

flere forskere.  En uerfaren forsker kan ha gått glipp av viktig informasjon under 

transkriberingen og kondensen av resultatene. Forskeren kunne også ha hatt forutinntatte 

meninger om tema under analysen spesielt siden forskeren også har dysleksi. Samtidig 

stemmer resultatene godt med tidligere studier der forskerne var mange og uten dysleksi.  
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6 Avsluttende refleksjoner  

Oppgaven har hatt som formål å se på kompensering og motivasjon til studenter med 

dysleksi. Et viktig formål har vært å fremvise positive sider med dysleksi. Problemstillingen 

lyder: Hvordan kompenserer studenter med dysleksi for deres utfordringer i studiehverdagen 

og hvilken rolle har motivasjon? Et viktig spørsmål i oppgaven har vært om studenter med 

dysleksi studerer annerledes enn studenter uten dysleksi eller bruker de mer innsats som 

kompensering. På grunn av manglende kontrollgruppe kan det være vanskelig å si noe med 

sikkerhet. Forskjellene baserer seg ofte på om informantene selv tror at de gjør noe 

annerledes eller er flinkere i et område av studiene. Samtidig er resultatene blitt 

sammenlignet med flere ulike studier, der noen av studiene brukte en kontrollgruppe. Dette 

øker validiteten på resultatene. 

Så hvordan kompenserer studentene med dysleksi? Er det mer av det samme eller bruker de 

annerledes strategier. Svaret er begge deler. Det som er det mest gjennomgripende i både 

denne oppgaven og andre studier er studentene hadde en dyp tilnærming til læring. 

Studentene i studien var opptatt og flinke til en dypere forståelse av emne og konsepter. 

Igjen det er vanskelig å vite hvordan det kan sammenlignes med vanlig studenter, men 

resultatene bekreftes i andre studier. Det er naturlig at informantene blir mer opptatt av 

forståelse slik at de sliter å lese flere ganger.  

Alle informantene slet med lesemendgen på grunn av lesehastigheten og leseforståelse og 

brukte derfor stor kapasitet på lesingen. Noe som også vises i andre studier. Det gjorde at 

flere av informantene gjennomføre studiet med alternative læringsstrategier til lesingen. En 

informant laget sitt eget pensum ved å bruke internettkilder og fokuserte i større grad på 

helheten i faget. De andre informantene likte å bruke en multimodal tilnærming til læring 

med både visuelle og auditive kilder som lydbøker, podkaster, youtube og tankekart 

(MacCullagh, et al., 2017). Det kan forklares ved at Pedersen et al., (2016) sin studie så at en 

vanske ved lesning for studenter med dysleksi var det så kalte dobbeltfokuset. Når 

studentene må fokusere på både avkodning og leseforståelse blir kapasiteten for liten og 

begge svikter. Når studentene bare fokusere på forståelse ved at de fikk høre teksten ble 

leseforståelse mye bedre. Samtidig som at Flere av informantene pekte på at de brukte lengre 

tid på å lese og forstå en tekst, men de husket innholdet også mye lengre enn medstudentene. 

Det kan forklares ved at studentene har gode leseforståelsesstrategier som Bråten et. al., 
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(2010) påpeker som mulig kompenseringsstrategi. Flere av informantene var bevisst på sine 

leseforståelsesstrategier og brukte flere ulike. Igjen kom ønsket om å lære og forstå hos 

studenten frem.  

På den andre siden brukte studentene med dysleksi også typiske studieteknikker og 

læringsstrategier. Notering ved lesing ble ofte brukt, selv om flere klaget på at det var svært 

tids- og energikrevende. Så hvorfor bruke notering? Det stemmer med andre studier som sier 

at notering blir ofte brukt hos studenter med dysleksi på tross av vanskene. En grunn kan 

være at skolesystemet har en stort fokus på skrivebaserte studieteknikker som kan gjøre at 

studentene føler at de gjør en feil hvis de ikke bruker de. En annen grunn er at det ser verdien 

av notatene og forventer at de skal mestre og få nytte av notatene senere selv om det er 

tidskrevende nå. To av informantene brukte ikke notering fordi de så ikke verdien av det.  

Oppgaveskriving var et stor utfordringen for alle studentene mest fordi det var 

ressurskrevende mestre den akademiske sjanger. Skriving var et område der studentene 

hadde vanlige strategier, som kan være fordi det er mye vanskeligere å kompensere for 

skriving enn lesing(Connelly, et al., 2007). Oppgaveskriving var det område studentene 

spurte mest om hjelp. Det var også en stor utfordringen å sette seg ned å gjennomføre 

oppgaven fordi det var preget av mye usikkerhet og manglende forventing om mestring. 

Samtidig klarte de å gjennomføre flere oppgaver g vurderingssituasjoner. Et av formålene 

med studien er å fremheve positive sider med dysleksi. Noe oppgavene mestrer. Flere av 

informantene peker på å møte en studiehverdag som ikke er tilrettelagt for dem og skaper 

store utfordringer. På tross av dette gjennomfører det likevel noe som peker på at de er 

hardtarbeidende og ressurssterke noe som fremheves i studien. Høyere utdanning er i 

endring. Før var målet før med høyere utdanning var å skape akademikere, nå er målet å 

komme seg ut i arbeid. Arbeidslivet er annerledes enn før og krever en annet kompetanse og 

ferdigheter (Kunnskapsdepartementet, 2017). Gjennom hele oppgaven er det fremvist 

hvordan de fleste med dysleksi og alle informantene i oppgaven bruker en dypere tilnærming 

til læring og flere og varierte strategier. Dette er positivt fordi akkurat en slik holdning til 

studiene og læring ønsket fra staten for best mulig utbytte i arbeidslivet 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). Andre positive sider som blir fremheve er verbale evner 

som både går igjen i dette prosjektet og andre studier(Cavalli, et al., 2016). Informantene 

brukte gruppediskusjoner ofte og pekte på de følte seg flinkere til å koke ned stoffe på en 

enkel og forståelig måte. Samtidig viser flere av informantene en god refleksjon over 

hvordan de lærte best som tyder på en god metakognisjon( Furnes & Norman, 2015). Flere 
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av informantene peker også på en evne til å se sammenhenger og helhet som en viktig evne 

som de mener påvirket studiehverdagen på en positiv måte.  

Motivasjon spiller en stor rolle i hvordan studentene gjennomførte studiehverdagen  og 

dermed for det akademiske utbytte. Flere av informantene påpekte at  uten motivasjon, vilje 

og tro på sin egen læring og suksess ville de ha droppet av tidligere i studiet. Motivasjon 

hadde også en kompleks rolle hos informantene og flere grunner for motivasjon ble lagt 

frem. Det er ofte vanskelig å vite hvor skille mellom ytre og indre motivasjon er. De fleste 

informantene ble drevet av en blanding mellom ytre og indre motivasjon. Typiske ytre 

motivasjonen var arbeid senere i livet, men ingen pekte på karakteren som en motivator. 

Flere hadde akseptert at karakteren ikke var alt og hadde heller en indre motivasjon mot 

forståelse. Som kan være årsaken bak at studenter med dysleksi ofte har en dypere 

tilnærming til læring. Motivasjonen hos informantene også går imot fremstillingen om at 

mennesker med lærevansker har dårligere motivasjon. Ofte slet informantene med dårlig 

tilrettelegging i skolen og dårligere selvoppfattelse, men flere av dem klarte å bryte seg ut av 

dette og oppnå en god motivasjon i voksenalder. Noe de pekte på at de gjøre selv og uten 

hjelp. Dette stemmer med flere studier (Burden, 2008 Stampoltzis, & Polychronopoulou, 

2009). 

Studien har fått fremvist fem sterke studenter med store utfordringer i hverdagen. Selv om de 

har store utfordringer kommer de seg igjennom studie ved bruk av utholdenhet, gode 

læringsstrategier, en dyp tilnærming til læring, god motivasjon og en innsikt i egen læring.   
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enkeltperson vil kunne kjenne deg igjen i den ferdige masteroppgave. Alle opplysninger og 

innsamlet data vil bli slettet innen slutten av juni måned (dvs., når sensuren foreligger).  

Frivilling deltakelse 
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Dersom du ønsker å være med på mitt masterprosjekt og samtykker til å bli intervjuet, må du 

skrive under på samtykkeerklæringen (se neste side). Samtykkeerklæringen må du 

medbringe til intervjuet som vil foregå i februar/mars 2017.  

Du kan når som helst trekke deg fra intervjuet og prosjektet uten begrunnelse. Hvis du velger 

å trekke deg vil all innsamlet data som omtaler deg bli slettet.  

Ønsker du å delta eller har spørsmål til masterprosjektet, kan du ta kontakt med Susanne 

Åreskjold på tlf.: 47612793 eller susanneaareskjold@live.no. 

Veileder for prosjektet er Dr Linda Larsen ved Institutt for spesialpedagogikk, e-post 

linda.larsen@isp.uio.no.  

Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste A/S. 

 

Vennlig hilsen  

 
 
Susanne Åreskjold 
Masterstudent 
 Agathe Grøndahl gate 47  
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Samtykkeerklæring for deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien «Studenter med dysleksi: en kvalitativ undersøkelse 

av kompensasjonsstrategier og motivasjon» og gir med dette mitt samtykke til å delta.  

Jeg er kjent med at opplysninger om meg vil bli behandlet konfidensielt, og at jeg ikke vil 

vøre gjenkjennbar i masteroppgaven.  

Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke meg fra prosjektet uten å oppgi grunn. 

 

 

Signatur:………………………………………………  

Dato:….……………………………… 

 

 

Tlf.nr og e-

mail:………………………………………………………………………………… 
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Vedlegg 3 

Intervjuguide 

1. Etablere kontakt  

Åpne med å hilse og uformell småsnakk, takke for at de stiller opp. 

Forklare hensikten, minne om anonymiteten og at de kan trekke seg når som helst uten 

begrunnelse. 

Svare så ærlig og tro mot seg selv som mulig. 

Har de noen spørsmål og hvis ikke kan de også stille spørsmål når intervjuet er ferdig. 

Introdusere tema og hva spørsmålene vil innebære for å så gå videre til spørsmålene. 

 

Tema 1: Generelt om utdanning og dysleksi 

Hvor og hva studerer du?  

Har du tatt utdanningen på normerttid? Både tidligere og nåværende utdanning 

Tar du fulltid eller deltid studie? 

Jobber du ved siden av studiene? 

Får du tilrettelegging på universitetet? Hvis ja, hvilke tiltak? 

Og hvordan var tilretteleggingen ved tidligere skoleløp? 

Når fikk du diagnosen dysleksi? 

Leser du mye i fritiden?  

Føler du at du må jobbe hardere enn dine medstudenter på grunn av dine vansker ? 
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Tema 2: Dagens studiehverdag 

Hva synes du er vanskelig med å studere på universitetsnivå? 

- Er det mye lesing, følge med i forelesinger, skriftlige oppgaver eller eksamen? 

Hvordan kommer du deg gjennom pensum?  

- Hva er vanskeligst med dette? 

- Er det noen studieteknikker du bruker jevnlig? 

- Fokuserer du på delta på forelesinger i istedenfor å lese? 

- Noterer du mens du leser? Og hvordan? 

- Lager du en plan for tidsbruket på pensumet? 

- Er det noe du gjør annerledes enn dine medstudenter? 

Hvordan leser du en tekst når målet er å lære og å huske innholdet? 

- Hva synes du er vanskeligst? 

- Hvordan passer du på at du har forstått innholdet?  

- Bruker du forkunnskaper? 

- Hvordan trekker du teksten videre til resten av pensumet? 

- Hva gjør du med ord du ikke forstår? 

- Får du hjelp fra andre medstudenter? 

- Er det noe du gjør annerledes enn dine medstudenter? 

Er det noe du føler du er flinkere på enn medstudentene dine som hjelper deg i 

studiehverdagen din? 

- Er du god til å huske det som blir sagt i forelesingene? 

- Er du flink muntlig? 

- Fungerer gruppearbeid bra for deg? 

Tema 3: Eksamen og vurdering 

Hvordan skriver du en oppgave? 

- Hva synes du er vanskeligst? 

- Hvordan avgrenser du?  

- Hva starter du med? 
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- Hvordan strukturer du oppgaven? 

- Hvordan retter du språket? 

- Er det noe du gjør annerledes enn dine medstudenter? 

Hvordan repeterer du til eksamen? 

- Bruker du bøker eller tidligere notater? 

- Bruker du flashcard eller andre lignende metoder? 

- Gjør du noe annerledes enn dine medstudenter? 

Hvordan kommer du deg gjennom eksamen? 

- Hvilken eksamen type er vanskeligst? 

- Hvordan bruker du tiden? 

- Hvordan retter du språket? 

- Er det noe du gjør annerledes enn dine medstudenter? 

 

Tema 4: Motivasjon 

Hvorfor velger du å studere selv om du har vansker med lese og skriving?  

Hvordan rolle har denne motivasjonen i hvordan du velger å bruke innsatsen og strategier? 

Hva motiverer deg til å legge inn den ekstra innsatsen som krever når du har vansker med 

lesing og skriving?  

Hva er målet ditt med å studere? Gjøre det best mulig, mestringsfølelse, Komme med 

eksempler som å få en god jobb, få kompetanse, sosialt, bevise til andre og seg selv at man 

får det til, sats å ha høy utdannelse.  Jeg vet jeg kan  

Indre vs ytre motivasjon 

Avslutning 

Noe annet du vil si eller skal tas med? 

Takke masse for bidraget 
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