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1 Forord 
 
Formålet med denne rapport er at belyse forholdene for studerende med en 
funktionsnedsættelse på landets universiteter og lange videregående uddannelser under 
kulturministeriet. Der sættes fokus på de synlige og usynlige barrierer disse studerende møder 
på studierne, og som indvirker på deres evne til at studere på lige fod med andre studerende. 
Motivationen for undersøgelsen er således en politisk målsætning om lige muligheder for alle 
studerende. Noget som står centralt i DSFs uddannelsespolitik, og som også danner grundlag 
for dansk handicappolitik i form af ligebehandlingsprincippet. 
 
Undersøgelsen blev startet på baggrund af henvendelser fra blandt andet DSFs repræsentanter 
i uddannelsesinstitutionernes styrende organer, fra handicaporganisationer og fra en række af 
studerende med handicap, som alle påpegede nødvendigheden af at gøre forholdende for 
denne gruppe bedre på de danske universiteter. Problemerne, der blev beskrevet, strakte sig 
helt fra begrænsede muligheder i forhold til valg af studie, over manglende fleksibilitet i 
tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet til dårlig behandling fra andre studerende på studiet. 
Derfor blev DSF som organisation interesseret i nærmere at undersøge om studerende med en 
funktionsnedsættelse reelt har lige muligheder, når det handler om at gennemføre et studie på 
en lang videregående uddannelse. Der findes kun meget begrænset viden på dette område, 
hvilket også fik Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH) til i deres årsberetning for 
2006 netop at påpege, at en undersøgelse af handicappedes muligheder og inklusion på de 
videregående uddannelsers er nødvendig. DSF har derfor ønsket at udarbejde en rapport, der 
empirisk veldokumenteret afdækker forholdende for studerende med funktionsnedsættelse, og 
de barrierer de møder på deres studie. Formålet med undersøgelsens resultater og anbefalinger 
er, at de skal være med til at fjerne nogle af de barrierer, de studerende med 
funktionsnedsættelse eventuelt møder, og sætte fokus på bedre tilgængelighed alle planer. 
 
Rapporten er den første af sin art, der samler så meget data om studerende med 
funktionsnedsættelse på de lange videregående uddannelser. Undersøgelsen bygger på et 
omfattende datamateriale af både kvantitativ og kvalitativ art, som er indsamlet og bearbejdet 
igennem det sidste år. Det består af en spørgeskemaundersøgelse blandt 434 studerende med 
funktionsnedsættelse, en række kvalitative interviews ligeledes med studerende med 
funktionsnedsættelse og nogle ekspertinterviews med centrale personer i SU-styrelsen samt en 
rundspørge hos SPS-vejledere på uddannelsesstederne. Fordi der mangler så meget generel 
viden omkring den gruppe vi ønsker at undersøge, har analysen haft to formål: For det første 
at beskrive gruppen af studerende med funktionsnedsættelse fra både et dybdegående og et 
generaliserende perspektiv, og for et andet at identificere og forklare de eventuelle problemer 
og barrierer for adgang til lang videregående uddannelse, der opstår for denne gruppe. 
 
Vi mener, at denne undersøgelse blandt andet kan understøtte Bologna-processens 
målsætning om en social dimension i de videregående uddannelser. Danmark har over 
længere tid været et foregangsland, når det drejer sig om muligheder for personer med 
handicap på arbejdsmarkedet. Vi håber, at denne rapport kan danne grundlag for en forstærket 
indsats på uddannelsesområdet. Den er tiltænkt som et redskab for ministerier, 
uddannelsessteder, rådgivningscentre og DSFs egne uddannelsespolitikere i arbejdet for at 
sikre alle lige muligheder for uddannelse. Således ønsker vi at kvalificere debatten om, hvad 
der er brug for på uddannelsesområdet for at imødekomme de studerende, der har særlige 
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behov på grund af en funktionsnedsættelse, og påpege muligheder for at vi også her bliver et 
foregangsland. 
 
Rapporten er udarbejdet af analysemedarbejderne Solveig Baltzer Nielsen og Naja Buono 
Stamer, der har haft ansvar for hhv. den kvalitative og kvantitative del af undersøgelsen. 
Studentermedhjælper Lærke Fritzbøger Christensen har bistået med de kvantitative analyser. 
Desuden har stud.mag. Svante Bram Sørensen og stud.scient.pol. Kasper Pilmark bidraget til 
undersøgelsen. Projektet er blevet støtte af en række organisationer, fonde og ministerier, og 
der skal derfor lyde et stort tak til: Vanførefonden, Oticon Fonden, Sahva Fonden, Ludvig og 
Sara Elsass Fonden, Jascha Fonden, Augustinus Fonden, Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
(tips/lottomidler), Arbejdernes Landsbank Fond, DIS-fonden, samt "Sammenslutningen af 
Unge Med Handicap" og foreningen "Handicappede Studerende & Kandidater" 
 
Desuden har projektet haft en følgegruppe, der har bistået med værdifulde forslag og input til 
undersøgelsen, som vi har været glade for. En varm tak rettes ligeledes til alle, der har 
deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews. 
 
København, August 2008 
 
Solveig Baltzer Nielsen og Naja Buono Stamer 
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2 Sammenfatning og anbefalinger 
 
Med denne rapport tegnes der for første gang et samlet billede af de udfordringer, studerende 
med handicap/funktionsnedsættelser møder i deres dagligdag på universiteterne og de lange 
videregående uddannelser i Danmark. I de efterfølgende kapitler præsenteres en detaljeret 
redegørelse af de forskellige problemer, som studerende med handicap/funktionsnedsættelser 
oplever i forbindelse med deres situation som studerende. Det er vores håb, at rapportens 
resultater kan danne afsæt for tiltag på uddannelsesinstitutionerne, der kan bidrage til at løse 
problemerne.  
 
Det er væsentligt at forstå, at studerende med handicap er en sammensat gruppe, der slås med 
ganske forskelligartede former for funktionsnedsættelse. Det kan være kørestolsbrugere, 
blinde eller svagtseende, unge med forskellige psykiske funktionsnedsættelser, unge der døjer 
med kroniske sygdomme som eksempelvis gigt, eller ordblinde. Det betyder, at selv om der er 
problemer, gruppen har til fælles, er det i mange tilfælde forskellige ting, der opleves som 
problematiske. 
 
Det er også væsentligt at understrege, at studerende med handicap ikke er en gruppe af unge, 
der fremstår som hverken ”stakler” eller ”ofre”. Tværtimod får man billedet af en gruppe unge 
som formår at varetage et ”dobbeltarbejde”, som på ingen måde er let. I de kvalitative 
interviews med studerende med forskellige funktionsnedsættelser fik man billedet af unge 
studerende, som generelt finder stor glæde ved deres studier. Det er vigtigt for dem, at få en 
uddannelse. Som gruppe fremstår de som disciplinerede og stærke mennesker, der formår 
både at gennemføre en uddannelse og samtidig håndtere funktionsnedsættelser som på mange 
måder besværliggør dette. 
 
I dette kapitel vil vi sammenfatte dele af rapporten og komme med 14 konkrete anbefalinger, 
som bør sættes i værk. I sagens natur fokuserer anbefalingerne på problemer, så det skal 
understreges, at der også er områder, hvor de studerende med handicap overvejende er 
tilfredse med de nuværende forhold, som man vil kunne se ved en gennemlæsning af den 
samlede rapport. 
 
1. Øget bevidstgørelse om gruppen af studerende med 
handicap/funktionsnedsættelser blandt undervisere og studerende 
I undersøgelsen har 13 procent en primær funktionsnedsættelse knyttet til sanser og 
kommunikation (ex. døvhed, blindhed eller lignende), 22 procent har nedsat mobilitet 
(kørestolsbrugere el. lign.), 31 procent har en psykisk funktionsnedsættelse (mani, 
personlighedsforstyrrelser, OCD el. lign.), 15 procent lider af sygdomme/andet (kroniske 
ledsmerter, gigt el. lign.) og 18 har dysleksi eller ordblindhed som det fortsat hedder i daglig 
tale. Det betyder, at langt hovedparten af studerende med handicap på universiteterne har en 
funktionsnedsættelse som ikke umiddelbart er synlig.  
 
Et karakteristisk udsagn fra gruppen af studerende med handicap er, at ”vi er ikke en del af 
universitetets bevidsthed”. Samtidig med at det er tydeligt, at gruppen er bange for 
stigmatisering som ”de syge” studerende, er der udbredt frustration over, at både undervisere 
og medstuderende mangler forståelse for, hvad det vil sige at studere, når man samtidig har en 
funktionsnedsættelse. Det gør sig især gældende blandt den gruppe af studerende med 
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handicap, som har en ikke-synlig funktionsnedsættelse. Mellem 30 og 40 procent af de 
studerende med en ”ikke-synlig” funktionsnedsættelse oplever ugentlig eller flere gange om 
måneden undervisere, der savner viden om og forståelse for de behov de har pga. deres 
funktionsnedsættelse. Det kan eksempelvis være undervisere, der ikke forstår, at studerende 
der døjer med kroniske smerter ikke altid kan møde frem til timerne. Men også studerende 
med eksempelvis mobilitetsproblemer oplever, at man ikke tager hensyn til problemer med 
adgang til undervisningslokaler eller med at der kan være langt mellem 
undervisningslokalerne. 
 
Mere end 60 procent af de studerende med handicap oplever, at deres funktionsnedsættelse 
har negativ indflydelse på deres evne til at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre 
studerende. Blandt studerende med en ”ikke-synlig” funktionsnedsættelse er det imidlertid 70 
procent, der oplever det som en negativ indflydelse. Det er karakteristisk for de studerende 
med en ”ikke-synlig” funktionsnedsættelse, at de oftere føler sig ensomme end studerende 
med en synlig funktionsnedsættelse, at de oftere overvejer at forlade studiet, og at de i mindre 
grad deltager i faglige arrangementer. Jo mindre forståelse for deres særlige behov de oplever 
fra undervisere og studier, jo oftere overvejer de studerende med handicap at stoppe på deres 
uddannelse. Over halvdelen af de studerende vurderer, at en større viden hos underviserne om 
det at have en funktionsnedsættelse ville kunne afhjælpe nogle af de problemer de står med på 
studiet. 
 
Der er behov for, at uddannelsesinstitutionerne igangsætter et systematisk oplysnings- og 
informationsarbejde overfor først og fremmest underviserne, men også overfor de studerende. 
Det skal sigte på at synliggøre, at studerende med handicap er en gruppe, der omfatter flere 
tusind studerende, herunder at hovedparten af disse studerende har funktionsnedsættelser, der 
ikke umiddelbart er synlige, og hvordan dette på forskellig vis gør, at disse studerende kan stå 
med særlige problemer i forbindelse med undervisning, eksamen eller lignende. Samtidig er 
det afgørende, at informationsindsatsen ikke virker stigmatiserende overfor en gruppe 
studerende, som på ingen måde er ”svage” mennesker, men tværtimod meget stærke idet de 
på trods af alvorlige funktionsnedsættelser formår at gennemføre en videregående uddannelse. 
 
Udvikling af en formuleret institutionspolitik overfor alle studerende med handicap bør i 
forlængelse heraf blive et fokusområde på linie med det fokus på kønslig ligestilling, som 
findes på alle videregående uddannelser. Ligeledes bør de lokale studenterråd rette et større 
fokus på dette område, eftersom de som de studerendes interesseorganisation skal varetage 
alle studerendes interesser. Ikke mindst i den almindelige oplysningsindsats i forbindelse med 
studiestart o. lign. 
 
2. Behov for tilbud om vejledning i forbindelse med studiestart 
Studerende med handicap søger først og fremmest ind på uddannelser ud fra faglig interesse. 
Overvejelser om fremtidige jobmuligheder er den næstvæsentligste motivation. I denne 
forstand adskiller studerende med handicap sig formodentlig ikke fra andre grupper af 
studerende. Det er først og fremmest de studerende med forskellige former for fysiske 
funktionsnedsættelser ifht. mobilitet eller sanser og kommunikation, der har opvejet hvilke 
muligheder, der er for at varetage det job man sandsynligvis vil få efter studiet med deres 
funktionsnedsættelse. 
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Langt hovedparten, ca. 90 procent, har ikke modtaget vejledning i forbindelse med studiestart 
om hvilken betydning funktionsnedsættelsen kan have for gennemførelsen af den uddannelse 
man er startet på. Det mindretal, der har fået vejledning er til gengæld overvejende tilfredse 
med denne. Eftersom der er store udfordringer forbundet med at gennemføre en videregående 
uddannelse når man samtidig har en funktionsnedsættelse, er det problematisk at langt de 
fleste studerende med funktionsnedsættelse ikke har modtaget den nødvendige vejledning. 
Det store flertal, ca. 65 procent, af de studerende, der ikke har modtaget vejledning, peger på, 
at de ikke havde kendskab til mulighederne for vejledning.  
 
Universiteterne og de andre lange videregående uddannelsesinstitutioner bør derfor i 
forbindelse med studiestarten informere de nystartede studerende om mulighederne for 
vejledning, og tilbyde den til de nystartede studerende med funktionsnedsættelser. Både i det 
skriftlige informationsmateriale og i forbindelse med den almindelige introduktion i 
forbindelse med studiestart, idet ikke alle oplyser om deres funktionsnedsættelse.  
 
3. Forholdene for studerende med funktionsnedsættelse bør indtænkes i 
introdagene og rus-turene. 
Langt de fleste studerende med funktionsnedsættelser (ca. 80 procent) deltog i 
introdagene/rusturen. Det er uddannelsesinstitutionerne og de enkelte fag, der er ansvarlige 
for at disse bliver afholdt. Men eftersom de lokale studenterråd, fagråd og lignende i praksis 
varetager en stor del af rus-introduktionen, bør både uddannelsesinstitutionerne og 
studenterrådene fremover indtænke forholdene for studerende med handicap. Ikke mindst det 
forhold, at den overvejende del af disse har ”ikke-synlige” funktionsnedsættelser.  
 
Det indebærer, at man informerer om mulighederne for vejledning og støtte, og sørger for at 
tilrettelægge introduktionen på en måde så der også bliver plads til de studerende, som 
eksempelvis ikke umiddelbart kan finde ind i den traditionelle rus-introduktion, med vægt på 
fest og alkohol og store forsamlinger. Sigtet med introduktionen er dels at gøre studerende 
med funktionsnedsættelser opmærksom på støttemuligheder, dels at gøre de øvrige studerende 
opmærksomme på, at studerende ved de lange videregående uddannelser er en mangfoldig 
gruppe, der også rummer unge med funktionsnedsættelser. Er der ældre studerende på faget 
med funktionsnedsættelser, kan det være en mulighed at inddrage disse i planlægningen og 
afviklingen af rus-introduktionen. 
 
Igen er det afgørende, at det ikke bliver på en stigmatiserende måde. Der er overvejende tale 
om en gruppe unge, som på den ene side har en funktionsnedsættelse, der giver problemer, 
men på andre områder fremstår som meget stærke og disciplinerede. 
 
 
4. Behov for større fleksibilitet indenfor de eksisterende støttesystemer 
Langt hovedparten af de studerende med handicap får SU (knap 75 procent) og 20 procent får 
desuden handicaptillæg, 15 procent er på revalidering og mindre end 5 procent er på pension. 
Derudover får 25 procent praktisk støtte i form af Specialpædagogisk Støtte (SPS). 
 
Mange af de studerende med handicap har haft oplevelser med det statslige støttesystem, som 
er negative eller har gjort dem frustrerede. En fælles klage er, at der er tale om rigide 
systemer, hvor unge med vidt forskellige behov gennemgående oplever for standardiserede 
løsningsmodeller. Det understreger, at der er et behov for større fleksibilitet indenfor 
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administrationen indenfor støttesystemet. Det være sig SU-styrelsen, SPS-vejlederne eller 
andre. Eksempelvis når en studerende med funktionsnedsættelse kun kan udstyres med en 
bestemt bærbar computer, som er alt for tung, fordi mindre modeller ikke er på listen. 
Gennemgående savner de studerende forståelse fra støttesystemets side for hvordan det er at 
studere, når man har en funktionsnedsættelse.  
 
De studerende savner i et vist omfang yderligere økonomisk støtte (ca. 30 procent), men især 
vejledning ønskes af mange (ca. 50 procent), dispensationsmuligheder (ca. 40 procent), 
praktiske hjælpemidler (ca. 20 procent) eller sekretærhjælp (ca. 15 procent). Det er kun ca. 20 
procent, der ikke savner yderligere støtte. 
 
5. Bedre information om mulighed for støtte og vejledning på 
uddannelsesinstitutionerne 
Undersøgelsen påpeger, at der er problemer med den måde SPS-vejledningen og anden 
vejledning er organiseret på uddannelsesinstitutionerne. Der er perioder i hvor det ikke er 
muligt for de studerende at få vejledning pga. en udbredt mangel på overdragelse af 
arbejdsopgaver i ferieperioder. Organiseringen af vejledningen kritiseres ligeledes. De 
studerende, der har brug for vejledning skal i langt de fleste tilfælde selv være opsøgende. Her 
er det et problem at der mangler information til de studerende om at der rent faktisk findes 
støttemuligheder og vejledning for studerende, der har en funktionsnedsættelse. 
Informationsindsatsen om de eksisterende støtte- og vejledningsmuligheder skal gøres meget 
bedre og mere omfattende fra uddannelsesinstitutionernes side. Omkring halvdelen af de 
studerende med handicap/funktionsnedsættelse i undersøgelsen savner vejledning. Det er især 
et problem for studerende med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser. 
 
Over to-tredjedele af de studerende med handicap har således ikke modtaget vejledning 
omkring støttemuligheder. Mest udpræget blandt unge med psykisk funktionsnedsættelse eller 
med kroniske sygdomme, hvor henholdsvis 77 procent og 84 procent ikke  har modtaget 
vejledning om støttemuligheder. Det er også karakteristisk, at blandt det mindretal, der har 
modtaget vejledning, er det kun omkring 30 procent, der har fået det fra 
uddannelsesinstitutionernes SPS-vejledere. En omtrent ligeså stor gruppe har fået det fra 
studievejledere, mens de fleste (ca. 45 procent) har fået det fra andre. 
 
Der er behov for en mere gennemtænkt, mere omfattende og mere opsøgende 
informationsindsats fra universiteternes side om muligheder for støtte og vejledning. Ikke kun 
i forbindelse med studiestart, da det for en del studerendes vedkommende først er i løbet af 
studietiden, at funktionsnedsættelsen opstår eller erkendes. Den nuværende 
informationsindsats må ud fra denne undersøgelse karakteriseres som stærkt kritisabel. 
 
I selve rapportens kapitel 6 kommer der en række konkrete forslag fra respondenter i 
undersøgelsen på, hvordan vejledningsindsatsen kan forbedres. Det skal dog siges, at når de 
studerende først har modtaget vejledning, så er over 80 procent tilfredse med den.  
 
6. Hurtigere ekspeditionstid fra SPS-vejlederne ved behandling af ansøgninger 
om Specialpædagogisk støtte 
Det er især studerende med læse eller sanseproblemer, der modtager Specialpædagogisk 
Støtte (SPS). En gennemgående oplevelse af ansøgninger til SPS-støttesystemet er, at 
behandlingen opleves som værende for langsom. De studerende søger om forskellige former 
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for støtte (hjælpemidler, instruktor, tolke el. lign.) i starten af et semester, men får undertiden 
først denne tildelt, når semesteret stort set er afsluttet. SU-styrelsen har en målsætning om, at 
80 procent af alle ansøgninger skal være behandlet indenfor en måned efter de har modtaget 
ansøgningen elektronisk fra uddannelsesstedet. De studerende derimod oplever ventetiden 
som langt længere. 29 procent har ventet 2 måneder, og 50 procent har ventet 3 måneder eller 
mere. De studerende med handicap vurderer klart, at længere ventetider negativt påvirker 
deres evne til at følge undervisningen på lige fod med andre studerende, og studerende, der 
ventet 3 måneder eller mere er stærkt negative overfor ansøgningsproceduren for SPS. Det er 
især et problem i perioder omkring eksamen/sygeeksamen, hvor et hurtigt svar er afgørende  
 
SU-styrelsen peger på, at 85 procent af alle ansøgninger behandles indenfor 31 dage. Så når 
de studerende oplever så lange ventetider skyldes det problemer andre steder i systemet. De 
studerende oplever også den ventetid, der findes mens en SPS-vejleder laver indstillingen, før 
eksempelvis hjælpemidler og materiale bestilles samt ventetiden hos leverandørerne. Der er 
derfor brug for en skærpet indsats på uddannelsesinstitutionerne for at gøre SPS-vejledernes 
ekspedition hurtigere, og der bør stilles skærpede krav til en tilsvarende hurtigere ekspedition 
fra leverandørerne.  
  
En løsning er, at processen omkring ansøgninger og vejledning skal kunne starte på 
uddannelsesinstitutionerne allerede før studiestart eller semesterstart. Det forudsætter 
imidlertid, at det er muligt at komme i kontakt med SPS-vejledere på 
uddannelsesinstitutionerne i sommerferien. Uddannelsesinstitutionerne bør i deres 
ferieplanlægning sikre, at dette er en mulighed. Modsat i dag, hvor administrationen flere 
steder stort set er lukket igennem en stor del af sommerperioden. 
 
SU-styrelsen peger på, at et andet problem er, at ansøgninger ofte mangler nødvendig 
dokumentation fra speciallæger, hospitaler etc. Her er der behov for bedre vejledning og 
større viden om ansøgningernes udformning hos SPS-vejlederne på institutionerne. Et 
forhold, som uddannelsesinstitutionerne bør tage hånd om. 
 
Flere SPS vejledere og mere tid ville gøre SPS-vejledningen mere effektiv. De fleste SPS-
vejledere, vi har talt med i forbindelse med undersøgelsen er godt klar over problemerne, men 
synes ikke at have ressourcerne til at afhjælpe problemerne. 
 
7. Hurtigere ekspeditionstid og bedre vejledning i forbindelse med ansøgning 
om handicaptillæg 
Når det drejer sig om ansøgning til handicaptillæg opleves det som en meget besværlig og 
langsommelig proces for de studerende med handicap. Samtidig oplever de, at det kræver stor 
vedholdenhed for overhovedet at få støtte. Først og fremmest ventetiden er et problem for 
flere. Omkring 40 procent fik tildelt handicaptillæg efter mindre end 2 måneder, mens lidt 
over 40 procent måtte vente 4 måneder eller længere. Ventetid opleves som et stort problem, 
fordi det skaber usikkerhed i forhold til om de unge kan klare studiet, og gør dem afhængige 
af støtte fra forældre og andre, der er villige til at støtte dem økonomisk. Ikke overraskende er 
det da også de studerende, der har ventet 4 måneder eller mere, der er mest utilfredse med 
ansøgningsproceduren til handicaptillæg.  
 
SU-styrelsens vurdering er, at ventetiden kunne nedsættes gennem bedre ansøgninger, da 
mange indsender ansøgninger med mangelfuldt bilagsmateriale i form af eksempelvis for 



 12

gamle eller mangelfulde udtalelser fra læger, sygehusvæsen etc. Dette forudsætter imidlertid, 
at den studerende, evt. i samarbejde med en vejleder bruger tid og ressourcer på at udarbejde 
mere fyldestgørende ansøgninger. Der er altså behov for tilbud om bedre vejledning i  
forbindelse med udfærdigelse af ansøgninger om handicaptillæg og herunder også tildeling af 
ressourcer til dette fra uddannelsesinstitutionernes side.  
 
I forhold til SU-styrelsens behandling er det et særligt problem, at der er en ekspeditionstid på 
minimum tre måneder i  Arbejdsskadestyrelsen. Det kunne tyde på, at der er behov for, at man 
fra statslig side undersøger alternative metoder eller steder, der kunne varetage opgaven med 
at vurdere graden af nedsat erhvervsevne hos ansøgerne. 
 
8. Forbedring af den fysiske tilgængelighed på uddannelsesinstitutionerne 
Der er meget stor forskel på den fysiske tilgængelighed på de forskellige 
uddannelsesinstitutioner,  på hvor meget plads der er til de nødvendige hjælpemidler i 
lokalerne og på mulighederne for, at studerende med eksempelvis funktionsnedsættelser 
indenfor mobilitet  kan komme rundt mellem lokalerne indenfor tidsrammen. Det kan også 
være det forhold, at der simpelthen er for koldt i lokalerne, hvilket eksempelvis gør at 
studerende med gigt har svært ved at følge undervisningen. 
 
Ser man på pladsen til hjælpemidler i lokalerne, så er omkring 40 procent utilfredse med 
pladsen i lokalerne til hjælpemidler. Først og fremmest er der brug for en indsats på 
Københavns Universitet, Copenhagen Business School og RUC, hvor mellem 55 og 75 
procent er utilfredse eller stærkt utilfredse. Sammenlignet med de øvrige videregående 
uddannelser er det meget tydeligt, at der er særlige problemer på de tre universiteter. Det kan 
være, at der ikke er mulighed for at medbringe egne nødvendige ergonomiske borde og stole, 
problemer med at få plads til nødvendige computere eller andet.  Især er mangel på 
fleksibilitet og forståelse fra administrationens side et problem.  
 
Ser man på adgangen til hjælpeudstyr i lokalerne, så er der endnu større problemer. Omkring 
halvdelen er utilfredse. Igen er det Københavns Universitet og CBS, hvor der er størst 
problemer, men også på Aarhus Universitet er der stor utilfredshed. I særlig grad efterlyses, at 
undervisere bruger mikrofon, og at der installeres teleslyngeanlæg. Det er et forhold som 
uddannelsesinstitutionerne bør bringe i orden. 
 
Generelt er der gode muligheder for at have en hjælper eller tolk med overalt på studiet. Igen 
er det dog Københavns Universitet, hvor der er størst problemer, da knap 30 procent er 
utilfredse med de eksisterende muligheder. 
 
Det ville være en klar forbedring for studerende med funktionsnedsættelse, hvis adgang til 
forelæsningerne via internet blev gjort mere udbredt. Her er der dog et særligt problem, idet 
mange af uddannelsesinstitutionernes hjemmesider og intranetforaer ikke er lavet så de er 
tilgængelige for studerende med handicap. De studerende har eksempelvis ikke mulighed for 
at bruge deres oplæsningsprogrammer eller andet kompenserende udstyr. Det er en 
problematik som uddannelsesinstitutionerne bør forholde sig til. 
 
Generelt er der altså problemer af forskellig art på de fleste uddannelsesinstitutioner, som de 
bør forholde sig til. Eksempelvis i forbindelse med deres studiemiljøundersøgelser. I kapitel 7 
er der en mere detaljeret gennemgang af dette.  
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9. Studierne skal gøre en indsats for at studerende med handicap i højere grad 
deltager i faglige arrangementer 
Omkring halvdelen af de studerende med handicap deltager sjældent eller aldrig i faglige 
arrangementer ved siden af den obligatoriske undervisning på deres studie. Det er i særlig 
grad de studerende med psykiske funktionsnedsættelser, sygdomme eller 
mobilitetsnedsættelser, der ikke deltager. En stor del vurderer, at de ville deltage oftere i 
faglige arrangementer, hvis det ikke var for deres funktionsnedsættelse. Der er samtidig en 
tydelig sammenhæng mellem deltagelsen i de faglige arrangementer, og hvorvidt de 
studerende føler sig som en del af et større fællesskab på deres studie.  
 
Udover de rent faglige input, tyder det på, at deltagelse har en væsentlig betydning for den 
generelle trivsel for de studerende. Derfor bør de enkelte studier se på, hvordan man lokalt 
kan få en større andel af de studerende med handicap til at deltage i de faglige arrangementer.  
 
10. Studierne skal gøre en indsats for at få studerende med handicap til at 
indgå i læsegrupper 
En faktor, der har sammenhæng med deltagelsen i faglige arrangementer, er hvorvidt de 
studerende indgår i en læsegruppe til daglig eller ej. Deltagelse i en læsegruppe har samtidig 
betydning for, hvor stor en andel af den almindelige undervisning de studerende med 
handicap deltager i. Det har også en stor betydning for om de studerende med handicap føler 
sig ensomme på deres uddannelser. Mere end dobbelt så mange af de studerende, der ikke 
indgår i en læsegruppe til daglig føler sig oftere ensomme på studiet. 
 
Det er imidlertid kun omkring en tredjedel af de studerende med handicap, der indgår i en 
læsegruppe til daglig. Det er især studerende med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser og 
sygdomme, der ikke indgår i læsegrupper. Over halvdelen indgår i læsegrupper i 
eksamensperioder, men igen er det næsten 60 procent af de studerende med psykiske 
funktionsnedsættelser, der står uden læsegruppe. Andelen af studerende, der ikke indgår i en 
læsegruppe, skal ses i forhold til at omkring 45 procent af dem, der ikke indgår i en 
læsegruppe til daglig, faktisk ville ønske, at de gjorde det. Endnu mere tydeligt er problemet 
op til eksamen, hvor ca. 60 procent  af dem som ikke har en læsegruppe ville ønske de havde. 
Det er især studerende med flere handicap, der gerne ville indgå i læsegrupper.   
 
Set blandt de studerende, der indgår i læsegrupper, så er trefjerdedele af disse læsegrupper 
dannet af de studerende selv. Det er mindre end en fjerdedel, der er dannet på initiativ af 
studiet. Tallene understreger, at man på lokalt på studierne fra både underviserside og 
fagrådene burde gøre en større indsats for at få nedsat læsegrupper blandt de studerende og få 
de studerende med handicap til at indgå i disse. 
 
11. Bedre information om dispensationsmuligheder 
Det store flertal af de studerende har ikke søgt om dispensation i forbindelse med den daglige 
undervisning (over 90 procent). En noget større del har søgt om dispensationer i forbindelse 
med eksamen (ca. 30 procent). Generelt er de studerende, der har fået dispensation tilfredse 
med dispensationsmulighederne i forbindelse med undervisning og eksamen. Men det skal ses 
i forhold til at så forholdsvis få benytter sig af disse muligheder. Mere end trefjerdedele af de 
studerende med handicap har ikke modtaget vejledning om mulighederne for dispensation i 
forbindelse med eksamen eller undervisning. Det gælder først og fremmest de studerende med 
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psykiske funktionsnedsættelser eller kroniske sygdomme. Over 70 procent af de studerende, 
der ikke har modtaget vejledning om dispensationsmuligheder, har ikke haft kendskab til 
mulighederne for vejledning. Det er samtidig karakteristisk, at de studerende der har modtaget 
vejledning, alt overvejende selv har opsøgt denne. Disse markante tal skal ses i forhold til, at 
40 procent af de studerende med handicap føler de mangler dispensationsmuligheder. 
 
I forlængelse af det generelle problem med manglende information til studerende med 
handicap understreger det endnu engang, at der er behov for en langt større 
informationsindsats fra uddannelsesinstitutionerne overordnet såvel som fra de enkelte 
studiers side om dispensationsmulighederne for studerende med handicap.  
 
12. Problemer med at få undervisningsmateriale i tide 
Overordnet set er de studerende med handicap på den ene side glade for at studere, men 
samtidig oplever 60 procent at de ugentligt eller flere gange om måneden har problemer med 
at få det fulde udbytte af undervisningen på grund af deres funktionsnedsættelse. Der er en 
række forskellige problemer, der er skyld i dette. 
 
Ser man på andre problemer i forbindelse med studiet, er det især tydeligt, at studerende med 
handicap har problemer med at få undervisningsmateriale på f.eks. digitalt medie, lydbånd 
mv. i tide. Det er et problem, som især berører studerende med funktionsnedsættelser indenfor 
sanser og kommunikation eller dysleksi, hvor 60 procent enten ugentligt eller flere gange om 
måneden har problemer med dette. Det er altså et konkret og udbredt problem, som 
uddannelsesinstitutionerne bør tage hånd om. 
 
13. Problemer med den sociale tilgængelighed på studierne 
Det store flertal af de studerende med handicap, oplever at deres funktionsnedsættelse har en 
negativ indflydelse på deres deltagelse i det sociale liv på studiet. De studerende med 
handicap føler sig oftere ensomme end andre studerende. Omkring halvdelen føler sig ofte 
eller af og til ensomme. De studerende med handicap beskriver samtidig selv det sociale liv 
på studiet som et arbejde, der tager megen tid, plads og ressourcer. Det er især de studerende 
med psykiske funktionsnedsættelser, mobilitetsnedsættelser eller sygdomme, som døjer med 
ensomhed på studierne.  
 
Omkring halvdelen af de studerende med handicap deltager meget sjældent eller aldrig i fester 
eller cafe-arrangementer på deres studier. Det er især de studerende med psykiske 
funktionsnedsættelser, sygdomme eller funktionsnedsættelser knyttet til nedsat mobilitet, som 
bliver væk fra de sociale arrangementer på studierne. For flertallet af disse studerende er det 
funktionsnedsættelsen, som er årsag til dette. 
 
Et problem er, at mange af de sociale arrangementer er knyttet til større folkemængder eller 
meget alkohol, og det gør, at de sjældent deltager i den type arrangementer. En løsning kunne 
være, at de aktive studerende på de enkelte fag ved siden af fredagsbarer og fester også lavede 
flere mindre cafeagtige arrangementer og fagdage. Da det er studerende, der organiserer de 
fleste sociale aktiviteter på de enkelte fag, er dette selvsagt noget, der bør tages hånd om fra 
de lokale studenterråd og fagråds side som interesseorganisationer for alle de studerende. 
 
14. Formidling af studiejob og bedre vejledning om mulighederne for praktik 
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Indenfor mange videregående uddannelser, er et relevant studiejob en væsentlig forudsætning 
for at få et arbejde indenfor sit fagområde. Det giver praktiske erfaringer som afgørende 
supplerer den formaliserede undervisning fra studiet. Trefjerdedele af de studerende med 
handicap peger da også på, at det er vigtigt at have et studierelevant arbejde ved siden af 
studiet. Men kun lidt over halvdelen af de studerende med handicap har haft et studiejob 
under uddannelsen, og det er kun omkring halvdelen af disse, hvor det har været 
studierelevant (knap 30 procent af alle adspurgte). Den halvdel, som ikke har haft et studiejob, 
peger på, at de simpelthen ikke har tid til at have et studiejob og varetage en uddannelse 
samtidig med at de har en funktionsnedsættelse (knap 80 procent) eller at de ikke har 
mulighed for at have et erhvervsarbejde på grund af funktionsnedsættelsen (ca. 60 procent). 
 
Tallene understreger, at der er behov for, at der gøres en særlig indsats for at formidle 
studierelevant erhvervsarbejde til studerende med handicap og for at man på 
uddannelsesinstitutionerne og de enkelte studier vejleder denne gruppe om mulighederne for 
lønnet og ulønnet praktik i løbet af studietiden, så de også indenfor dette område ligestilles 
med deres medstuderende. 
 
 
15. Forholdene for studerende med handicap er et ansvar for både 
uddannelsesinstitutionerne, underviserne og studenterbevægelsen 
Omkring 60 procent af de studerende med handicap oplever, at deres funktionsnedsættelse har 
en negativ indflydelse på deres evne til at gennemføre deres uddannelse på lige fod med andre 
studerende. Omkring 40 procent af de studerende med handicap føler sig samtidig ikke som 
en del af et større fællesskab på deres studie. Det er især de studerende med psykisk 
funktionsnedsættelse, sygdomme eller funktionsnedsættelser knyttet til mobilitet, der ikke 
føler sig som en del af et større fællesskab. Det er helt entydigt sådan, at jo mindre de 
studerende med handicap føler sig som en del af et større fællesskab på deres studie, jo oftere 
overvejer de at stoppe på det pågældende studie. 
 
Det er et fælles ansvar for både uddannelsesinstitutionerne, underviserne og 
studenterbevægelsen at arbejde for at alle studerende ved landets universiteter får gode vilkår 
for at gennemføre deres uddannelse. Det har været grundlaget for at skrive denne rapport og 
for de 14 anbefalinger vi har skitseret i det ovenstående. 
 
Derfor er rapportens generelle og entydige opfordring, at uddannelsesinstitutionernes ledelser 
og administration, underviserne og studenterbevægelsen tager hånd om de problemer og 
udfordringer, der ligger i at skabe uddannelsesmiljøer hvor ligestilling for studerende med 
handicap også er en realitet. 
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3 Undersøgelsens genstandsfelt, begreber og 
metode 

 

3.1 Udviklinger i dansk handicappolitik 
Der har de senere år været større opmærksomhed på diskriminationsproblemer for personer 
med handicap både på uddannelsesområdet og generelt.  Der er taget flere historiske skridt på 
handicapområdet i form af f.eks. FN’s konvention om rettigheder for handicappede. Disse 
kommer i forlængelse af en udvikling i dansk handicappolitik i sidste halvdel af det 20. 
århundrede, der betød, at denne gik fra at være koncentreret om individets uformåen i form af 
en funktionshæmning til et fokus på samfundet fejl og mangler i inkluderingen af personer 
med handicap. Udviklingen på handicapområdet er gået fra at man skaber specialtilbud for de 
forskellige grupper af personer med handicap, til at alle områder generelt skal være 
inkluderende og med lige adgang for alle. Også for personer med funktionsnedsættelse.  
 
Dansk handicappolitik består som udgangspunkt af fire grundpiller: 1) kompensations-, 2) 
solidaritets-, 3) sektoransvarligheds- og 4) ligebehandlingsprincippet (Det Centrale 
Handicapråd 2005). Kompensationsprincippet refererer til de forskellige initiativer og 
støtteforanstaltninger, som samfundet tilbyder for at reducere eller undgå, at en 
funktionsnedsættelse bliver til et handicap. Solidaritetsprincippet betyder, at disse 
støtteforanstaltninger og handicapkompenserende ydelser finansieres solidarisk via 
skattesystemet. Sektoransvarlighedsprincippet indebærer, at enhver samfundssektor må 
påtage sig sin del af ansvaret for kompensation af de begrænsninger, som handicappet kan 
medføre. Det betyder, at den myndighed, organisation eller virksomhed, som har ansvaret for 
at levere ydelser, tjenester eller service til borgerne i al almindelighed, har en tilsvarende 
forpligtelse til at levere de samme ydelser til personer med handicap. Den endelige 
målsætning i dansk handicappolitik er ligebehandling, hvilket konstitueres af de øvrige 
begreber om kompensation, sektoransvar og solidaritet. Altså, at give borgere med handicap 
et så lige udgangspunkt som muligt ved, at der – uanset hvor i samfundet de befinder sig 
(sektoransvarlighedsprincippet) – ydes en gratis (solidaritetsprincippet) kompensation 
(kompensationsprincippet) for deres funktionsnedsættelser på en sådan måde, at denne ikke 
begrænser borgernes muligheder for at indgå i forskellige samfundsmæssige aktiviteter på lige 
fod med deres ikke-funktionshæmmede medborgere. 
 
I 1993 blev der truffet en Folketingsbeslutning om ligebehandling mellem handicappede og 
ikke-handicappede borgere, og Center for Ligebehandling af Handicappede blev oprettet for 
at overvåge udviklingen i ligestillingen. Samme år vedtog FN sin resolution om 
”Standardregler om Lige Muligheder for Handicappede” 1, hvor bl.a. det relationelle 
handicapbegreb, som satte større fokus på samfundets mangler i forhold til de handicappede, 
blev formuleret. Man har blandt andet fra EU’s side i forbindelse med Det Europæiske År for 
Lige Muligheder for Alle (2007), efterspurgt en større ’mainstreaming’, hvad angår 
rettigheder, repræsentation, anerkendelse, respekt og tolerance. Forenklet betyder 
mainstreaming, at et ”område føres væk fra sidelinien og ind i hovedstrømmen”2 hvorved 

                                                 
1 UN General Assembly resolution 56/168 of 19th December 2001: p. 22 
2 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning om Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle (2007) - Mod et retfærdigt samfund: p.2 
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f.eks. handicapområdet og handicappolitikken professionaliseres og gøres ensartet, så der 
handles ud fra veldokumenterede undersøgelser og en reel viden, sådan som det forsøges i 
denne undersøgelse. Mainstreaming er et begreb, der i stigende grad vinder indpas på det 
handicappolitiske område og EU har således officielt erklæret mainstreaming for det bærende 
princip i EU-kommissionens handicappolitik. 
 
En anden vigtig international udvikling på handicapområdet var da FN’s Generalforsamling 
den 13. december 2006 vedtog en ny konvention om handicappedes rettigheder3. 
Konventionen indeholder ikke nogen nye rettigheder, men sikrer derimod mennesker med 
handicap de samme menneske- og frihedsrettigheder, som alle mennesker har. Med 
konventionen gøres handicappedes rettigheder tydeligere og kendte, og med den i hånden kan 
politikerne holdes ansvarlige for ikke at efterfølge disse rettigheder, da der ellers begås 
konventionsbrud. Derudover indeholder konventionen et helt generelt forbud imod enhver 
form for diskrimination af mennesker med handicap uanset i hvilken forbindelse og 
sammenhæng det måtte ske. For uddannelsesområdet er det især artikel 24, stk 5: 
”Regeringerne skal sørge for, at mennesker med handicap på lige fod med andre er i stand til 
at gøre brug af almindelig videregående skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, 
voksenundervisning og livslang læring uden diskrimination”, der er interessant. 
 
I konventionen sondres imellem de borgerlige og politiske rettigheder på den ene side og de 
sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder på den anden side. De borgerlige og politiske 
rettigheder omfatter bl.a. ret til deltagelse i det politiske og offentlige liv, ytringsfrihed, ikke-
diskrimination, lige ret for loven, personlig frihed m.fl. Disse rettigheder træder i kraft med 
det samme uden nogen form for overgangsregler. Det vil sige at når et land ratificerer 
konventionen, skal disse rettigheder være på plads. For de sociale, økonomiske og kulturelle 
rettigheder (bl.a. lige adgang til skolegang og alle former for videregående uddannelse, til 
arbejdsmarkedet og til deltagelse i kultur- og fritidsliv og sport) gælder det derimod, at 
opfyldelsen af konventionens krav skal ske gradvis i overensstemmelse med landets 
økonomiske bæreevne og sociale udvikling (dvs. gennem en progressiv realisering). 
Konventionen træder i kraft når 20 lande har ratificeret den. I Danmark er der nedsat et 
ratificeringsudvalg, der bl.a. arbejder med at undersøge om der findes konventionsstridige 
regler i lovgivning eller praksis og i så fald ændre dem. Da et land er forpligtiget til at 
overholde konventionen, når først den er ratificeret. Denne rapport påpeger, at der på de lange 
videregående uddannelser er nogle grundlæggende problemer blandt andet med 
tilgængeligheden, vejledningen og informationsniveauet på uddannelsesstederne, hvor der 
skal gøres en indsats, før Danmark kan siges at leve op til konventionens bestemmelser om 
lige adgang for alle.  
 

3.2 Sektoransvar på uddannelsesområdet 
Også på uddannelsesområdet har der i de senere år været større fokus på diskriminations- og 
inklusionsproblemer, og der er blevet taget nogle vigtige skridt i retningen mod lige adgang 
for alle til de videregående uddannelser. Uddannelse bliver i stadig højere grad vigtigere for 
den danske befolkning og regeringens målsætning er, at 50% af alle unge i 2015 skal 
gennemføre en videregående. Tal fra Undervisningsministeriet viser dog, at andelen er fladet 

                                                 
3 http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm 
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de senere par år 4. En rapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 
viser samtidig, at andelen af personer uden uddannelse er større blandt personer med et 
handicap end hos befolkningen generelt (Larsen et al. 2008: 56). Samtidig fremhæves det, at 
uddannelse er en vigtig brik i en inkluderende handicappolitik, da uddannelse f.eks. øger 
sandsynligheden hos personer med funktionsnedsættelse for at være beskæftigede (Larsen et 
al. 2008: 64).  
 
Den danske universitetslov5 indeholder ingen krav om, at de danske uddannelsesinstitutioner 
skal være tilgængelige for alle, eller at undervisning og læring skal tilrettelægges på måde der 
er tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse. Dog er der de senere år taget nogle 
skridt på landsplan for at gøre tilgængeligheden til uddannelse bedre. Den ene vigtige 
forbedring for personer med funktionsnedsættelse var indførelsen af ordningen om 
Specialpædagogisk Støtte (SPS) på de videregående uddannelse i 2001. Den medførte, at 
personer der ønskede at studere, ikke længere skulle leve op til kravet i 
revalideringsbestemmelserne om, at den studerende med funktionsnedsættelse skal kunne 
forsørge sig selv efter endt uddannelse for at få kompenserende støtte og hjælpemidler til at 
gennemføre uddannelsen. Loven blev indført for at fjerne den hindring af det frie 
uddannelsesvalg, som revalideringsbestemmelserne erhvervsevne-krav medførte. Et andet 
skridt i samme retning skete med indførelsen af et handicaptillæg til SU’en pr 1. januar 2004, 
der kan søges af studerende med en varig funktionsnedsættelse, der giver en betydelig 
reduceret arbejdsevne. Igen er det for at undgå det ”dobbelte optag”, som revalidering i 
praksis medfører, idet en person med handicap der ønsker revalideringsydelse både skal 
kvalificere sig til en uddannelse, og skal kunne sandsynliggøre at uddannelse vil føre 
jobmuligheder med sig. Det er netop gennem disse støtte- og kompensationsordninger, at 
sektoransvarsprincippet er gennemført på uddannelsesområdet, og det omfatter således både 
de uddannelser, der ligger under videnskabsministeriet og kulturministeriet, som denne 
rapport undersøger. CLH fremhæver i deres årsrapport fra 2006, at netop indførelsen af disse 
nye muligheder for studerende med en funktionsnedsættelse er positive. Men at der mangler 
viden om hvorvidt de har den rigtige effekt og om de er tilstrækkelige til at fjerne barriererne 
for studerende med funktionsnedsættelse. I undersøgelsens kapitel 6 har vi undersøgt begge 
disse støtteformer, og de vil der blive beskrevet nærmere.  
 

3.2.1. Videregående uddannelse og handicap 
Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt nogen forskning, der generelt undersøger 
forholdene for studerende med funktionsnedsættelser på de videregående uddannelser på 
nationalt plan her i Danmark. Der er foretaget flere undersøgelser, der beskæftiger sig med 
forholdene for elever med handicap i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser6, samt 
undersøgelser der ser på arbejdsmarkedsforholdene for personer med funktionsnedsættelse7. 
Især forholdene på de lange videregående uddannelser findes der ikke meget viden om. En 
undtagelse er en undersøgelse om overgangen mellem universitetsuddannelse og 

                                                 
4 se http://pub.uvm.dk/2008/taldertaler/kap02.html og http://pub.uvm.dk/2005/taldertaler/kap02.html 
5 Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)  LBK nr 1368 af 07/12/2007 
6 CLH har bl.a. foretaget undersøgelser, http://www.clh.dk/index.php?id=1163. Derudover er DPU og AKF i 
gang med en undersøgelse. Også Undervisningsministeriet har sat en undersøgelse i gang på området, som 
forventes færdig medio 2008, 
http://us.uvm.dk/folkeskolen/specialundervisning/initiativer/analyse/resultater.htm?menuid=100840. 
7 Adskillige undersøgelser foretaget af SFI, http://www.sfi.dk/sw7444.asp?lsearchdataid=391747 
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arbejdsmarked for personer med handicap (Sørensen, 2006).  Den er foretaget blandt 
studerende med funktionsnedsættelse på Århus universitet, og konkluderer blandt andet, at 
der er brug for en mere individuelt målrettet erhvervsvejlednings- og udslusningsindsats. Især 
studerende med betydelige funktionsnedsættelser har lille tiltro til egne arbejdsevner, 
beskæftigelsesmuligheder og til imødekommenhed hos potentielle nye arbejdsgivere. Der 
påpeges derfor et behov for, at denne målrettede erhvervsvejledningen bliver en integreret del 
af uddannelsesforløbet (Sørensen 2006: 11f). 
 
Der er dog andre lande, der har lavet undersøgelser af studerende med funktionsnedsættelse. 
Her har to rapporter fra Norge i senere år været interessante for arbejdet med næværende 
undersøgelse . Den ene ”Fra bruker til borger” ( NOU: 2001) handler om, hvilke barrierer 
personer med funktionshæmning generelt møder i det norske samfund, og her omhandler et 
afsnit også videregående uddannelse. Den anden rapport ”Høyere utdanning – tilgjengelig for 
alle?” (Brandt 2005) omhandler de problemer, studerende med funktionsnedsættelse oplever 
på de videregående uddannelser i Norge, set i lyset af en kvalitetsreform ved de højere 
læreanstalter. Begge rapporter tager deres udgangspunkt i det relationelle handicapbegreb, 
som både den danske handicappolitik og nærværende undersøgelse bygger på. Her bliver en 
funktionsnedsættelse først til et handicap i de situationer eller sociale relationer, hvor 
tilgængeligheden er mindre for en studerende med en funktionsnedsættelse end for andre 
studerende (Handicapbegrebet vil blive forklaret nærmere i næste afsnit). De norske 
undersøgelser peger hver især på en række områder, hvor der er problemer med 
tilgængeligheden for studerende med handicap. Den første undersøgelse (NOU 2001: 233f) 
understreger problemer med:  

• Optag på studier i form af for sent svar på optag der gør det vanskelig at indrette sig 
før studiestart, og for lidt information om optagelse på særlige vilkår 

• Manglende helhedsorienteret rådgivning og behov for koordinerede organer eller 
rådgivningstjenester til at bistå de studerende med funktionsnedsættelse 

• Fysisk tilgængelighed til bygninger, anlæg og lokaler 
• Mangel på boliger og transport tilrettelagt for personer med nedsat funktionsevne 
• Pædagogisk tilgængelighed og manglende mulighed for at tilegne sig fagstof på lige 

fod med andre studerende, og studielitteratur på forskellige medier til syns- og 
læsehæmmede der ikke ankommer i rette tid 

• Tilgængelighed til kommunikation, information og socialt liv 
• Studiefinansiering da studerende med funktionsnedsættelse af forskellige årsager 

bruger længere tid på studierne og derfor opbygger en større gæld 
 
Den anden norske rapport understøtter aktualiteten af de ovennævnte problemer, og 
understreger at mange af disse findes, selvom alle højere læreanstalter er blevet pålagt, at 
udarbejde en handlingsplan for at sikre inkludering af studerende med specielle behov som 
f.eks. mennesker med funktionsnedsættelse har (Brandt 2005: 9f, 92f). Brandt’s undersøgelse 
viser blandt andet, at de studerende med funktionsnedsættelse flere steder ikke inddrages i 
udarbejdelsen af disse handlingsplaner. En af årsagerne kan findes ved, at der på de fleste 
uddannelsessteder ikke foreligger nogen egentlig registrering eller oversigt over studerende 
med funktionsnedsættelse og deres studieforløb. På trods af at der udarbejdes individuelle 
uddannelsesplaner for hver enkelt studerende. Andre forhold der påpeges i rapporten er f.eks., 
at studerende med funktionsnedsættelse er glade for gruppearbejde og mener, at det har en 
positiv indvirkning på deres læring og deres sociale relationer. Behov for alternative 
eksamensformer, tilgængelige e-læringsværktøjer og klarere regler for muligheden for at 
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studere i udlandet med en funktionsnedsættelse fremhæves ligeledes i rapporten (Brandt 
2005: 95f). 
 
Konklusioner fra de norske undersøgelser har dannet baggrund for udarbejdelsen af vores 
egne undersøgelsesspørgsmål og udformning af spørgeskema og interviewguide til de 
kvalitative interviews. De har ledt til en tematisk opbygning af den del af vores analyse, der 
søger at identificere og forklare en række forhold og problemer for studerende med 
funktionsnedsættelse i temaer, der omhandler studiestart, støttemuligheder, social-, 
pædagogisk- og fysisk tilgængelighed og levevilkår. Dette vil vi komme ind på i 
metodeafsnittet efter den nedenstående begrebsafklaring. 
 

3.3 Handicapteori - definitioner og begrebsafklaring 
For at undersøge studerende med handicap må man først afgøre, hvad et handicap er, og hvem 
der tæller som handicappede. Man kan overordnet skelne mellem to definitioner af begrebet 
handicap: den medicinske- versus den miljømæssige definition. Også kaldet den 
personorienterede og den relationelle definition (Bengtsson og Greve 2004: 158). Den 
medicinske definition er personorienteret og ser handicap som et personligt problem, der 
opstår som direkte følge af en sygdom, ulykke eller et medfødt handicap. Det er en 
handicapopfattelse, som efterhånden ikke bruges længere i hverken dansk handicapforskning 
eller dansk handicappolitik. Dette handicapbegreb lægger sig op ad behaviorismen, hvor et 
handicap defineres som modpol til dét at være rask, og kan måles og konstateres ved hjælp af 
en objektiv metode. En sådan definition anskuer således alene begrebet handicap ud fra en 
fysisk/biologisk synsvinkel og medtager ikke det faktum, at det er forskellen mellem 
menneskets forudsætninger og samfundets krav og indretning i en social- eller 
samfundsmæssig situation, der skaber selve handicappet. Denne sidste opfattelse betegnes i 
handicapteorien som det relationelle handicapbegreb. Det blev blandt andet formuleret  i 
FN’s Standardregler om Lige Muligheder for Handicappede og lyder:  
 

”Handicap beskriver relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets 
omgivelser. Formålet med denne betegnelse er at sætte fokus på manglerne ved 
omgivelserne og mangler ved de aktiviteter, samfundet iværksætter, når for eksempel 
information, kommunikation og uddannelse tilrettelægges, så mennesker med 
funktionsnedsættelse hindres i at deltage på lige vilkår med andre.” (Bonfils 2006: 94) 

 
Definitionen skelner således mellem handicap og funktionshæmning. Funktionshæmning 
refererer i den forbindelse til en biologisk dysfunktion, og handicap refererer til en 
eksklusionsproces, hvor samfundet ikke har levet op til sit ansvar (Sandvin 2004:125-127 ). 
Den relationelle handicapdefiniton tildeler samfundet et større ansvar for at inkludere 
personer med funktionshæmninger, og samfundets mangler skal derfor forstås som dét, der 
handicapper. Udfordringen for samfundet ligger således i at undgå formationen af kausale 
links, så organskade og den deraf følgende funktionsnedsættelse ikke udmønter sig til et 
handicap. Handicapforskerne Bengtsson og Jane (2004) fastslår, at når man vil undersøge 
vilkårene for personer med handicap, må perspektivet være den relationelle definition, da man 
er interesseret i at evaluere behovene og mulighederne. Således er den relationelle definition 
anvendt som det teoretiske fundament til at undersøge forholdene for studerende med 
handicap. Opsamlende kan det siges at handicap altså ikke er en egenskab ved personen, men 
ved situationen. Det giver ingen mening at sige, at en person i almindelighed er 
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”handicappet”, og man kan således ikke dele mennesker op i handicappede og ikke-
handicappede. Vi har derfor valgt hovedsageligt at bruge termen funktionsnedsættelse i 
nærværende undersøgelse. 

3.3.1 Tilgængelighed 
Et andet vigtigt begreb indenfor handicapforskningen og dansk handicappolitik er 
tilgængelighedsbegrebet. Tilgængelighedsbegrebet er blevet bredere i takt med at den 
handicappolitiske holdning i højere grad omhandler inklusion af personer med 
funktionsnedsættelse på alle områder af samfundet og det sociale liv. Det Centrale 
Handicapråd definerer tilgængelighedsbegrebet således:  
 

”Fra at tilgængelighed tidligere var lig med gode adgangsforhold for kørestolsbrugere, 
er det nu et bredt og omfattende begreb. Tilgængelighed beskriver de mangeartede og 
komplekse processer, som handler om at tilpasse og tilrettelægge alle samfundets 
aktiviteter, så de i udgangspunktet også inkluderer de behov, mennesker med en 
funktionsnedsættelse har – uanset om funktionsnedsættelsen er fysisk, psykisk eller 
intellektuel.”(DCH 2005: 13) 

 
Tilgængelighedsbegrebet har for denne undersøgelse betydet, at vi har taget en meget bred 
indgangsvinkel til opfattelsen af mulige barrierer på uddannelsesstederne. DCH påpeger 
f.eks., at tilgængelighed både skal opfattes som værende på det fysiske, intellektuelle og 
mentale område. Tilgængelighed bliver derved en art målestok for i hvor høj grad helt 
konkrete forhold er indrettet så disse er egnede og brugbare for en person med 
funktionsnedsættelse. Vi har forsøgt at efterkomme udviklingen væk fra et entydigt fokus på 
fysisk tilgængelighed, ved kun at lade denne være en ud af flere tilgængelighedsområder. 
Social tilgængelighed og muligheden for at deltage i det sociale liv på studiet inddrages derfor 
også som en vigtig del af denne analyse. Ligeledes med pædagogisk tilgængelighed, der 
omhandler i hvilket omfang undervisningen, tilgangen til fagstof tilrettelægges tilgængeligt, 
inddrages derfor i denne analyse 
 

3.3.2 Gruppering af funktionsnedsættelse 
Vi bruger i undersøgelsen en kategorisering af karakteren af interviewpersonerne og 
spørgeskemarespondenternes funktionsnedsættelse. Derved kan forskelle mellem forskellige 
former for funktionsnedsættelse sammenlignes, og forhold der i højere grad skaber barrierer 
for bestemte grupper kan tydeliggøres. Funktionsnedsættelse har i nærværende undersøgelse 
en meget bred definition og kan være problemer med bevægeapparatet, nedsat syn og hørelse, 
tale-, læse- og skrivevanskeligheder og mentale funktionsnedsættelser i form af psykisk 
sygdom eller udviklingsforstyrrelse. Vi har valgt at bruge nedenstående opdeling af 
funktionsnedsættelsen i 5 grupper: 
 

• Sanser og kommunikation: Gruppen indeholder både syns- og hørehandicappede samt 
personer med talebesvær. Den spænder fra personer med fuldstændig blindhed eller 
døvhed til personer med svagtsynethed eller nedsat hørelse, der i et eller andet omfang 
kan kompenseres.  

• Mobilitet: Denne gruppe omfatter først og fremmest alle, der har begrænset eller 
manglende evne til at bruge en eller flere lemmer, gangbesværede, kørestolsbrugere og 
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personer med smerter i store dele af kroppens bevægeapparat, det vil sige knogler, 
muskler eller led. 

• Psykisk funktionsnedsættelse: Denne gruppe indeholder personer med lettere psykiske 
forstyrrelser, eksempelvis depression og angst, og sværere psykisk sygdom som 
eksempelvis skizofreni. Desuden er personer med udviklingsforstyrrelser som f.eks. 
Aspergers syndrom medtaget her. 

• Sygdomme/andet: Denne gruppe indeholder personer med en lang række kroniske 
sygdomme som eksempelvis astma, epilepsi og mave-tarmsygdomme. 

• Ordblind: Denne gruppe opsamler personer, der har vanskeligheder med at læse 
og/eller skrive, som ikke kan forklares af manglende skoleuddannelse eller manglende 
intelligens. 

 
Disse fem grupper af funktionsnedsættelse lægger sig op ad den opdeling, som SFI har lavet i 
flere af deres undersøgelser af f.eks. beskæftigelsessituationen for personer med 
funktionsnedsættelse. I SFI’s analyser optræder en kategori for udviklingshæmmede, som dog 
frasorteres i deres analyser. Dels fordi der er tale om for få respondenter, og dels fordi de 
menes at afvige betydeligt fra de øvrige handicaptypers arbejdsmarkedsprofil (f.eks. Clausen 
et al 2004: 51). Problematikken omkring medtagelsen af udviklingshæmmede i analysen gør 
sig i mindre grad gældende her, da personer med udviklingshæmning sjældent får en lang 
videregående uddannelse, og hvis de gør, må de forventes at have en profil der ligner gruppen 
med psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser. Desuden medtages ordblinde ikke i SFI’s 
analyser, men på uddannelsesområdet udgør disse sandsynligvis den største gruppe, og derfor 
er de en vigtig gruppe at få undersøgt forholdene for.  
 
I spørgeskemaet har vi bedt respondenterne angive hvilken funktionsnedsættelse, der er deres 
primære idet vi har bedt dem fra en personlig synsvinkel om at vurdere, hvilken de  mener 
handicapper dem mest. Det er altså respondenternes egne vurderinger der ligger til grund for 
en kategoriesring og betegnelse af dem, som havende en bestemt funktionsnedsættelse. En 
person kan altså godt kan have flere forskellige funktionsnedsættelser på samme tid, som 
f.eks. personer, der bruger kørestol og samtidig er ordblinde. Vi har ikke fundet det relevant i 
vores undersøgelse at skelne mellem, hvornår funktionsnedsættelsen er opstået, da forholdsvis 
få funktionsnedsættelser kan forventes at have et kausalt link til det at studere. Modsat 
forholdet mellem funktionsnedsættelse og arbejde. 
 

3.4 Undersøgelsens afgrænsning, metoder og data 

3.4.1 Uddannelser omfattet i undersøgelsen 
Motivationen for undersøgelsen har været at få viden om forholdene for studerende med 
funktionsnedsættelse på de lange videregående uddannelser i Danmark. Dels fordi at der især 
på dette område mangler viden, og dels fordi at det er de studerende på disse uddannelser, 
som DSF repræsenterer, og derfor ønsker at kunne lave bedre uddannelsespolitik for. Vi har 
valgt at medtage studerende fra de kulturministerielle uddannelser i undersøgelsen (som. 
f.eks. arkitektskolerne, musikkonservatorierne og designskoler), da de dels også repræsenteres 
af DSF, og dels fordi disse uddannelser har mange karakteristika tilfældes med 
universitetsuddannelserne. F.eks. varer de fleste af disse uddannelser mellem 4 og 6 år, graden 
af egen tillæring og ansvar i uddannelserne er ofte høj, og de studerende er desuden dækket af 
samme støttesystem i form af SPS og handicaptillæg. I undersøgelsen skelner vi, hvor det er 
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relevant, mellem universitetsuddannelser og kulturministerielle uddannelser for at påpege 
eventuelle forskelle herimellem. Samlet lader vi dem gå under betegnelsen lange 
videregående uddannelser.  
 

3.4.2 Hvor mange med funktionsnedsættelse? 
På de lange videregående uddannelser var der i 2006 ca 115.000 studerende (tal fra 
www.statistikbanken.dk), hvoraf de ca. 5500 var indskrevet på en kulturministeriel 
uddannelse (tal fra kulturministeriet: http://www.kum.dk/sw798.asp). Det er meget svært at 
opgøre hvor stor en procentdel af alle de studerende, der har en funktionsnedsættelse. Der 
findes hverken lokale registreringer på de enkelte uddannelsessteder eller en central 
registrering. SU-styrelsen opgør hvert år, hvor mange der har modtaget en af de centrale 
støtteordninger i form af SPS eller handicaptillæg (for SPS bliver tallene dog ikke opgjort 
separat for de lange videregående uddannelser). Men disse tal indeholder ikke alle studerende 
med funktionsnedsættelse, da det ikke er alle, der modtager nogen af disse støtteformer. 
Nogle af respondenterne i undersøgelsen modtager ikke nogen former for støtte, og andre 
modtager kommunal støtte. I vores kvantitative undersøgelse er det f.eks. kun ¼ del, der 
modtager SPS (24,2%), og ca. en 1/5 del modtager handicaptillæg (19,6%). 
 
Opgørelser fra SFI viser, at hver fjerde dansker mellem 16 og 64 år angiver at have et 
handicap eller en længerevarende helbredsproblem, og af disse har 2/3 dele en målelig 
funktionsnedsættelse. Det påpeges dog samtidigt, at mange funktionsnedsættelser opstår sent i 
livet, ofte som resultat af nedslidning, en ulykke eller fysisk belastning. For halvdelen er dette 
sket i en arbejdssituation (Larsen et al 2008: 10). Man må altså formode, at der er en noget 
lavere andel af studerende, der har en funktionsnedsættelse, da studerende ofte er unge og 
endnu ikke har været på arbejdsmarkedet i nogen betydelig grad. Desuden ser det ud til, at det 
at have en uddannelse og en funktionsnedsættelse hænger sammen, da der er ca. 5 % færre af 
dem, der har en funktionsnedsættelse, der har en videregående uddannelse. Sammenlignet 
med personer, der ikke har en funktionsnedsættelse (Larsen et al 2008: 56; Clausen et al 2004: 
55). 
 
En måde at forsøge at estimere antallet på er ved at gå ud fra den metode, vi har brugt til at få 
respondenter til spørgeskemaundersøgelsen. Her har vi forsøgt at få fat i så stor en procentdel 
af alle studerende med funktionsnedsættelse som muligt8. I alt er det blevet til 434 personer. 
Af disse modtager 85 personer handicaptillæg. SU-styrelsens opgørelse fra 2006 (se kapitel 6) 
viser at 613 personer på universiteterne modtog handicaptillæg. Det svarer ca. til, at 1/7 del af 
alle dem, der får handicaptillæg, har deltaget i vores undersøgelse. Hvis man ganger det med 
hele gruppen af respondenter (7*434) bliver estimatet, at der findes omkring 3000 studerende 
med funktionsnedsættelse. Det svarer til ca. 2,5% af alle de studerende på de lange 
videregående uddannelser. 
 

                                                 
8Denne beregningsmetode skal ses som en måde at forsøge at lave groft overslag, og ikke en videnskabelig 
regnemetode. Vi er klar over at der kan være skævheder i vores kvantitative data således at f.eks. et antal af 
studerende der modtager handicaptillæg er over- eller underrepræsenterede i data. Som det beskrives i bilagene 
har vi dog for det første gjort alt hvad vi kunne for at skævheder blev minimeret, og for det andet findes der 
ingen tal at sammenligne med der kan indikere repræsentativiteten af vores tal. 
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3.4.3 Undersøgelsesspørgsmål og design 
Formålet med denne undersøgelse er som sagt at få viden om forholdene for studerende med 
funktionsnedsættelse. I forlængelse af de ovenstående betragtninger over handicapfeltet og 
den generelt manglende viden om det at studere og samtidig have en funktionsnedsættelse, 
har betydet, at vi har haft to prioriteter med undersøgelsen og dens analyse: På den ene side at 
få beskrevet gruppen af studerende med funktionsnedsættelse og få indblik i, hvordan de 
oplever det at være studerende og have en funktionsnedsættelse. Det blev tidligt i processen 
klart, at det er en gruppe, der på mange måder føler sig overset, og som har meget på hjerte 
om både store og små problemer i deres hverdag på uddannelsesinstitutionerne, og om det 
system og de foranstaltninger, der skal gøre uddannelserne mere tilgængelige og lette vejen 
gennem uddannelsen for dem. På den anden side vil vi gerne identificere og afdække 
omfanget af en række barrierer og tilgængelighedsproblemer og i et vist omfang prøve at 
finde forklaringer på, hvorfor de opstår. Det giver mulighed for også at pege på 
løsningsmodeller eller i hvert fald vigtige indsatsområder. 
 
Vi har valgt at benytte både kvalitative og kvantitative metoder i undersøgelsen. Ved at 
benytte begge metoder får man udbygget den kvantitative metodes generaliserende 
betragtninger med den kvalitative metodes dybdegående individuelle og specifikke 
problemstillinger. Vi benytter os derved af en metodetriangulering for at få en nuanceret og 
refleksiv forståelse af gruppen og dens oplevelse af problemer på uddannelserne. Vi 
introducerer disse metoder og de indsamlede data i det næste. 
 

3.4.4 Undersøgelsens kvantitative data 
Med en kvantitativ analyse af en større gruppe af studerende med funktionsnedsættelse får 
man mulighed for at lave nogle generaliserende betragtninger, og kan sammenligne på tværs 
af undersøgelsens grupperinger af funktionsnedsættelse. Man kan i et vist omfang få be- eller 
afkræftet om en række af problemer opleves generelt, af bestemte handicapgrupper eller 
måske slet ikke opleves. Vores spørgeskema er bygget op om en række temaer, som dels 
bygger på resultaterne fra de norske undersøgelser, og de problemer de identificerede på 
området, og dels fra 6 pilotinterviews med studerende med funktionsnedsættelse, fordelt på de 
5 grupperinger af funktionsnedsættelse. Her blev en række problemer og vanskeligheder ved 
at være studerende med en funktionsnedsættelse formuleret. Vi fik blandt andet bekræftet 
vigtigheden af at fokusere på andre tilgængelighedsproblematikker end den fysiske 
tilgængelighed, og mange spørgsmål i spørgeskemaet handlede derfor om sociale og faglige 
problematikker, som gruppearbejde, optagelse på studiet, sociale arrangementer osv. De 
formulerede svarkategorier til spørgsmålene i spørgeskemaet er således nøje udarbejdet ud fra 
problematikker formuleret i disse pilotinterviews og de tidligere undersøgelser. Desuden er 
spørgsmålsformuleringerne og svarkategorierne justeret efter diskussion med følgegruppen 
for projektet. Det er således blevet tilstræbt at spørgsmålene var neutrale, relevante og 
præcise, med uddybende forklaringer af, hvad der spørges til, hvor det blev vurderet som 
nødvendigt (jf. guidelines i Olsen 2006). 

3.4.4.1 Population og stikprøve 
Vi har defineret populationen for undersøgelsen som værende danske studerende på et dansk 
universitet eller en kulturministeriel uddannelse, der selv vurderer at have en 
funktionsnedsættelse (Vores definition af funktionsnedsættelse, fremgik af en forklaring og en 
række af mulige funktionsnedsættelser ved det første spørgsmål i spørgeskemaet). Der er altså 
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hverken en aldersmæssig afgrænsning af populationen eller afgrænsning efter graden af 
funktionsnedsættelse. Da denne population ikke er registreret nogen steder og samtidig er 
forholdsvis lille, har det ikke været muligt at udtrække en stikprøve tilfældigt til 
spørgeskemaundersøgelsen. (Se bilag 12.1 for en længere introduktion til dataindsamling, 
gennemførelse af spørgeskemaet og frafald). I stedet har vi forsøgt at få kontakt til en så stor 
andel af populationen som muligt, og vi har fra december 2007 til februar 2008 gennemført en 
webbaseret spørgeskemaundersøgelse, der har ført til et datasæt med et analyseudvalg på 434 
respondenter. I lyset af de vanskeligheder med tilgangen til respondenter, der ofte findes i 
handicapforskningen, er vi tilfredse med antallet af respondenter. Desuden er det første gang i 
Danmark, at en så stor gruppe af studerende med funktionsnedsættelse er blevet spurgt om 
deres forhold. Selvom antallet af respondenter kan gøre det svært at sammenligne på tværs af 
f.eks. uddannelsesinstitutioner og isolere effekterne af de enkelte funktionsnedsættelsestyper, 
er det stadig en gruppe, der stor nok til, at vi kan udtale os generelt om gruppen af studerende 
med funktionsnedsættelse. 
 
Desværre har det af praktiske og økonomiske årsager ikke været muligt at gennemføre 
spørgeskemaundersøgelsen med en kontrolgruppe af studerende uden funktionsnedsættelse, 
og resultaterne skal derfor ses som en beskrivelse af gruppen af studerende med 
funktionsnedsættelse, og forholdene skal altså vurderes i lyset af kun denne gruppes situation. 
Vi har dog forsøgt at finde samlede tal for alle studerende på de lange videregående 
uddannelser, hvor det har været muligt og relevant, for at give en mere sammenlignende 
vurdering af problemer og forhold vi afdækker. Der er ikke lavet nogen egentligt 
repræsentativitetsundersøgelse af data, da der ikke findes tal at sammenligne med. (En 
frafaldsanalyse viser dog, at der er for få blinde personer i datasættet, og at konklusionerne 
ikke nødvendigvis gælder for denne gruppe. Netop derfor har vi lagt vægt på 
metodetrianguleringen, hvor det kvalitative data kontinuerligt inddrages og bruges til at 
forklare, sandsynliggøre og uddybe de resultater vi finder i det kvantitative materiale. 

3.4.4.2 Analyse, test og afrapportering 
Det kvantitative data er blevet analyseret med både et deskriptivt og et forklarende formål. 
Det deskriptive består i både at give en demografisk og uddannelsesmæssig beskrivelse af, 
hvordan gruppen af studerende med funktionsnedsættelse i vores spørgeskema ser ud, hvilket 
sker i kapitel 4. Desuden beskrives en række forhold for studerende med funktionsnedsættelse 
i de tematiske analysekapitler, hvor både faktuelle forhold, vurderinger, omfang af problemer 
og oplevelse beskrives. Her tilføres analysen desuden et yderligere analytisk forklarende lag, 
idet der sammenlignes på tværs af grupper af funktionsnedsættelser, uddannelsesforhold osv. 
Denne del af analysen foretages ved en række statistiske test, i form af χ2-test, hvor det testes 
om to variabler er uafhængige eller ej når der tages højde for statistisk usikkerhed. Desuden 
bruges enkelte gange et z-test, hvor det testes om andele (svarprocenter) for bestemte grupper 
er ens eller forskellige - den statistiske usikkerhed taget i betragtning. Ved disse testmetoder 
får man altså et mål for, om en sammenhæng mellem variabler kun findes i datasættet, eller 
om det er sandsynligt at disse også findes i virkeligheden. Testene rapporteres med et 
testresultat og en tilhørende sandsynlighed, der kort fortalt angiver, hvor stor sandsynligheden 
er for at den givne sammenhæng kun findes i datasættet. Ingen statistiske test kan udsige 
noget  med 100% sandsynlighed, og i de fleste undersøgelser godtager man, at der må være 
5% sandsynlighed for at udtale sig forkert om sammenhænge. Vi holder os til denne 
tommelfingerregel, og de sammenhænge vi præsenterer som statistisk signifikante, er altså 
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signifikante på et 5% signifikansniveau, hvis ikke andet er specificeret (Se f.eks. Malchow-
Møller og Würtz 2003 for mere om statistiske test, sammenhænge og signifikansniveauer). 
 
Fordelinger af variabler præsenteres i tabeller og nogle steder grafisk ved hjælp af 
diagrammer, da disse giver et nemt overblik over forskelle og sammenhænge. For at gøre 
undersøgelsen formidlingsmæssig venlig har vi valgt ikke at præsentere alle tabellerne i 
hoveddelen, og de kan i stedet findes i bilagene Det har været muligt at svare ”ved ikke” til en 
række af spørgsmålene, og med mindre et større antal har benyttet denne kategori, opgives 
mange af tabellerne og resultaterne uden disse personer. Derved svinger det samlede antal 
respondenter for hver svarkategori og er ikke altid 434, men N er anført ved de fleste tabeller. 
  
Åbne svar fra spørgeskemaundersøgelsen  
Spørgeskemaet indeholder en række åbne spørgsmål, hvor respondenterne havde mulighed for 
at skrive uddybende kommentarer til hvordan f.eks. vejledningen eller studiestarten kunne 
gøres bedre. Det er gjort for at få nogle uddybende kommentarer til oplevelsen af forholdene 
på uddannelserne og for at få en række forslag til hvordan problemerne løses. Mange 
respondenter har gjort brug af disse åbne svar. Vi har gennemgået svarene med henblik på at 
finde fællestræk og gennemgående forslag. De er blevet inkorporeret i den tematiske analyse, 
hvor nogle af kommentarerne inddrages som eksempler på forslag og uddybelser i forbindelse 
med kategoriserede svar i spørgeskemaet. Disse åbne svar har sammen med indledende 
analyser at det kvantitative data fungeret som inspiration til den egentlige kvalitative 
undersøgelse af studerende med funktionsnedsættelse og disse interviews’ temaer og 
fokuspunkter.  
  

3.4.5 Undersøgelsens kvalitative data 

3.4.5.1 Kvalitativ undersøgelse af studerende med en ikke-synlig funktionsnedsættelse  
Den kvalitative metodik tillader en nærmere undersøgelse af betydningen af subjektivt 
orienterede oplevelser, motivationer og holdninger, og vi kommer vi tættere på den oplevede 
verden. Vi fandt det vigtigt at få en dybere forståelse af, hvordan det egentlig er at studere 
med en funktionsnedsættelse set ud fra et sådant subjektivt perspektiv. Det blev gennem 
samtaler med følgegruppen, pilotinterviewene og nogle af de åbne svar fra spørgeskemaet 
tydeligt, at en sådan forståelse på undervisningsstederne efterspørges kraftigt af de studerende 
med funktionsnedsættelse. Den kvalitative metode med semistrukturerede enkeltinterviews er 
nyttig til netop at få et forstående indblik (for mere information om interviewform, 
interviewguiden og kvalitetssikring se bilag 12.3).  
 
Ud fra de åbne svar i den kvantitative undersøgelse erfarede vi, at der synes at være 
problemer, der knyttede sig til, at der er ringe information omkring mulighederne for støtte. 
Desuden fandt vi ved en første analyse af talmaterialet, at de studerende, der har psykiske 
funktionsnedsættelser, er udviklingshæmmede, ordblinde eller har en sygdom eller andet, så 
ud til at have større tendens til at have overvejet at droppe ud, end dem med 
funktionsnedsættelser i forbindelse med mobilitet, sanse og kommunikation. Forskellen 
mellem disse grupper af funktionsnedsættelsestyper er dels, at de sidste kan siges at være det, 
vi kalder de traditionelle invalide grupper, og dels at de for størstedelens vedkomne kan siges 
at være fysisk synlige funktionsnedsættelsestyper. Modsat de førstes ikke-synlighed. Samtidig 
blev vi også klar over, at studerende med funktionsnedsættelse er en meget heterogen gruppe, 
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og at det ville blive svært at finde de gennemgående træk i disse subjektive oplevelser, som er 
en af den kvalitative metodes fordele. Desuden har det, som tidligere beskrevet, været et 
udtryk formål med denne undersøgelse at få sat fokus på andre tilgængelighedsproblematikker 
en den rent fysiske. Og da de indledende analyser viste, at særligt studerende med en ikke-
synlig funktionsnedsættelse oplevede problemer på det sociale og faglige område, valgte vi at 
afgrænse de kvalitative interviews til kun at omfatte studerende, der har en 
funktionsnedsættelse, der ikke er synlig. Ud fra forventningen om, at der er nogle særlige 
problematikker omkring f.eks. generelle problemer med manglende information om støtte, og 
forholdet til den sociale og faglige kontekst på uddannelsessteder, der gør sig gældende for 
denne gruppe, udvalgte vi således en række interviewpersoner, der alle selv karakteriserede 
deres funktionsnedsættelse som ”ikke-synlig”. På den måde er de udvalgte interview personer 
en noget mere homogen gruppe, end hvis vi interviewede alle handicapgrupper (dog skal det 
fremhæves at der blandt interviewpersonerne både var personer med funktionsnedsættelse af 
fysisk og psykisk art). Det har således været muligt at fokusere på f.eks. oplevelsen hos de 
interviewede af, at omgivelsernes kan have svært ved at vide og forstå, at de har brug for 
støtten. 
 
Vi har desuden taget det metodiske valg, at interviewpersonerne skulle sprede sig over flere 
forskellige uddannelses- og geografiske steder, samt funktionsnedsættelser, så der blev 
inddraget et heterogenitetskriterium i udvælgelsen (for mere om udvælgelseskriterier, se bilag 
12.3.1). 
 

3.4.5.2 Analysestrategi ved de kvalitative interview 
Fokusset på de ikke-synlige funktionsnedsættelser og spørgeguiden danner en ramme for 
analysen af de kvalitative interview. Herefter tematiseres og analyseres i første omgang 
induktivt, dvs. ud fra, hvad der rent faktssk bliver sagt i interviewene (Olsen 2002:112). Dette 
gøres ved en konceptualiserende kodning, samt forskertriangulering (for mere om dette se 
bilag 12.3.6). De temaer vi fandt ved en konceptualiserende kodning af interviewene former 
den deskriptive analyse, hvor der tilstræbes at give et billede af, hvornår og hvordan de 
interviewede oplever barrierer for gennemførsel af deres uddannelse. Det er både barrierer, 
som man kunne forestille sig studiet kunne gøre noget for at afhjælpe, men også de 
problematikker der knytter sig mere grundlæggende til disse studerende med en ikke-synlig 
funktionsnedsættelse. Den kvalitative analyse er præsenteret dels for sig selv et afsnit, hvor vi 
forsøger at give en indledende forståelse af hvordan det er at studere med en 
funktionsnedsættelse og forsøger at tegne et billede af disse studerendes oplevelser på 
uddannelserne, som de så ofte efterlyser at omverdenen og uddannelsesinstitutionerne får 
indblik i. Resten af analysen er spredt ud i de tematiske analyse kapitler og bliver her et 
supplement og perspektivering på de kvantitative resultater. Således bruges det kvalitative 
data deduktivt i denne del af analysen (Olsen 2002:116).  
 

3.4.5.3 Fokusgruppediskussion i ordblindegruppe 
Gennem de indledende pilotinterviews der var udgangspunktet for formuleringen af 
spørgeskemaundersøgelsen, blev vi bekendt med en gruppe af ordblinde på et dansk 
universitet, som mødes engang om måneden og udveksler erfaringer. Dette fandt vi som en 
oplagt gruppe for en fokusgruppediskussion, der netop giver indblik i den erfaringsudveksling 
og fælles forståelse af praksis i grupper. Vi har deltaget i et af ordblindegruppens møder for at 
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få et indblik i, hvordan en sådan gruppe kan fungere, hvad der bliver talt om, og hvad erfaring 
er med rekrutteringen til en sådan gruppe. Vi har desuden spurgt ind til, hvad grundlaget og 
formålet er for gruppen og hvordan brugen af gruppen opfattes af medlemmerne. Vi har 
analyseret fokusgruppeinterviewet og bruger det i analysen til en diskussion af muligheden 
for at bruge sådanne netværk eller anden erfaringsudveksling som nedbrydelse af nogle af de 
barrierer, som de studerende med forskellige funktionsnedsættelser møder (for mere om 
fokusdiskussionens form, se bilag 12.3.7). 
 

3.4.5.4 Ekspertinterview og rundspørge 
Vi har ligeledes brugt det kvalitative ekspertinterview som metode, idet vi har interviewet to 
repræsentanter fra SU-styrelsen i et længere dybdegående interview. Her har vi forsøgt både 
at få afklaret en række mere faktuelle spørgsmål om SPS-enheden i SU-styrelsens praksis i 
forhold til administrationen af de to statslige støttesystemer, SPS og handicaptillæg, samt 
mulige forklaringer og uddybninger af nogle af de resultater vi fandt i vores øvrige 
kvantitative og kvalitative materiale. De oplysninger og forklaringer dette interview 
indeholdt, har vi inkorporeret i den tematiske analyse, til at forklare og uddybe nogle af 
analyseresulaterne. De bruges desuden til at påpege og diskutere en række mere generelle 
problematikker. Desuden lavede vi en telefonisk rundspørge til SPS-vejledere på 13 
uddannelsesinstitutioner, med en række konkrete spørgsmål om deres arbejdsopgaver og 
mængden af tid de bruger på SPS-vejledning for at få uddybende informationer og 
forklaringer om en række af de problemer, vi gennem vores hidtidige undersøgelse havde 
fundet omkring støttesystemet og vejledningen. 
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4 Beskrivelse af studerende med 
funktionsnedsættelser 

 
I dette kapitel vil vi forsøge at give et billede af de studerende på en lang videregående 
uddannelse, som har en funktionsnedsættelse. Dette gøres i første omgang ved hjælp af den 
kvalitative analyse, hvor vi forsøger at få en dybere forståelse for, hvordan det er at være 
studerende med en (ikke-synlig) funktionsnedsættelse. Dernæst en generel introduktion til den 
respondentgruppe, der er grundlag for den kvantitative analyse9. 
 

4.1 Forstå os! Resultater fra de kvalitative interviews 
Både i de kvalitative interview og det kvantitative materiale, finder vi et ønske om mere 
forståelse for, hvad det vil sige, at studere når man har en funktionsnedsættelse på godt og 
ondt. Derfor vil vi indlede med et forsøg på at formidle en sådan forståelse. Det sker med 
udgangspunkt i de studerende med en ikke-synlig funktionsnedsættelse, da det er disse som er 
blevet interviewet i den kvalitative del af projektet. Der fokuseres dog ikke kun på 
synligheden af funktionsnedsættelsen, men også på den generelle oplevelse af det at være 
studerende med funktionsnedsættelse. Først en præsentation af de interviewede. 
 

4.1.1 Præsentation af interviewpersonerne 
En præsentation af vores interviewpersoner må overholde en vis grad af anonymitet, og 
navnene på personer er alias. Vi vælger derfor, at nævne typen af uddannelse de studerende er 
i gang med men ikke institutionen. Som tidligere beskrevet har vi stræbt efter en vis 
heterogenitet hos vores interviewpersoner og de eneste fællestræk er, at de studerer på en lang 
videregående uddannelse, har en funktionsnedsættelse, som de selv vil karakterisere som 
ikke-synlig og har deltaget i vores kvantitative undersøgelse. I præsentationen af den 
kvalitative analyse indgår henvisninger til interviewnummer, som viser hvilke af 
interviewpersonerne der omtales, medmindre navnene indgår i teksten. De 7 
interviewpersoner er:  
 
Nr. 1: Tanja er 24 år, læser jura på universitetet, får SU med handicaptillæg, er i slutningen af 
sit studie og er født med en nervesygdom, som viser sig ”mest som en form for muskelsvind, 
altså finmotorik, bevægeapparat, følesans og sådan nogle ting” (Int. 1, p10). Ligeledes har 
hun som følge af sygdommen måttet få stivgjort sin ryg, hvilket medfører yderligere smerte 
og komplikationer ved at sidde på almindelige stole og lignende. Tanja har været meget 
insisterende i sin søgning efter støtte i form af hjælpemidler og er taknemmelig for det hun 
får, men også skuffet over manglende forståelse for at det ikke er nok og over systemets rigide 
træghed og langsomlighed. 
 
Nr. 2: Karen er 25 år, læser et humanistisk fag på universitetet, får ligeledes SU med 
handicaptillæg, er i midten af sit studie og har været syg siden hun var 16 år. Hun har 
kroniske ledsmerter, migræne og er multiallergiker. Dette viser sig bl.a. ved, at hun på dårlige 

                                                 
9 Fokusgruppediskussionen med ordblindegruppen præsenteres i det relevante afsnit om mulighed for 
erfaringsudveksling under kapitlet om social tilgængelighed. 
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dage ikke kan løfte en bog og har svært at gå op af trapper, samt altid bliver hurtigt træt. 
Karen er meget glad for den støtte hun får, men hun har grundet sidefag gået på to forskellige 
fag på sit universitet og understreger stor forskel i administrationen og hos undervisere på de 
to fag, i forhold til både generel forståelse og særlig hensynstagen. 
 
Nr. 3: Allan er 30, går på en kulturministeriel uddannelse og er lige i starten af sit studie, og 
på revalidering. Han har i forvejen en anden uddannelse, som han i kraft af sin sygdom ikke 
kan bruge længere. Han har haft en depression for et par år siden og har stadig nogle sociale 
barrierer, som giver sig udslag i, at han trækker sig tilbage i bestemte sociale situationer, ikke 
breder sig særlig meget ud socialt og ikke kan klare støj fra mange mennesker. Mere 
uddybende: ”jeg kan godt snakke med folk, og jeg kan også godt sådan også være heroppe (i 
kantinen red.) og spise frokostpause, men så heller ikke mere end den halve time, hvor der er 
frokostpause” (int. 3, p92). Allan er godt tilfreds med sin revalidering, og den måde tingene 
fungerer på ved hans uddannelsessted. Han oplever faktisk ikke mange problemer udover de 
sociale barrierer, som han selv direkte og uafhængigt af uddannelsen forbinder med sin 
funktionsnedsættelse eller familiesituation. Han mener, de gode forhold har meget at gøre 
med det åbne og tolerante miljø, som elevsammensætningen på stedet giver. 
 
Nr. 4: Laust er 31 år, går på en anden kulturministeriel uddannelse, er på SU og er i slutningen 
af sit studie. Han har Obsessiv Compulsive Disorder (OCD), han har siden teenageårene haft 
symptomer på dette, men er først blevet diagnosticeret for halvandet år siden. I forhold til 
uddannelsen giver dette sig bl.a. udslag i perfektionisme. Han mener, at diagnosticeringen har 
forværret sygdommen en smule, fordi han derved har givet den plads. Laust har været i 
forbindelse med studenterhjælpen, men mente ikke det var noget for ham. I det hele taget er 
han ikke opsøgende i forhold til støtte, men taler meget om, at han har brug for mere faste 
rammer og konkrete arbejdsopgaver på studiet. Han mener ikke, at man det er svært at tage 
specifikt hensyn til ham og hans psykiske funktionsnedsættelse, men fremhæver at et ændret 
psykisk arbejdsmiljø vil gavne alle. 
 
Nr. 5: Bo er 27 år, studerer et humanistisk fag på universitetet, modtager SU, og er i 
slutningen af sin uddannelse. Han lider af svag ordblindhed, han har altid været dårlig til at 
stave og haft mistanke om ordblindhed, men fik først diagnosen for et lille år siden i 
forbindelse med problemer med specialeskrivning, hvor han skrev alene. Bo lægger vægt på 
en oplevelse af uvidenhed hos universitetets SPS vejleder og på problemer ved ikke at have 
vidst nok om sin funktionsnedsættelse og om støttesystemet fra starten af. 
 
Nr. 6: Maj er 23 år, læser på en samfundsvidenskabelig uddannelse på universitetet. Hun 
modtager SU, og er i midten af sit studie. Hun har gradvist fået mere og mere ondt i ryggen 
siden 9. klasse, men det blev særlig slemt for 2 år siden. Hun har så ondt, at hun har svært ved 
at sidde længere tid, ikke kan dyrke motion på et seriøst plan og bliver træt. Disse stærke 
smerter har hun diverse speciallægers udsagn for, men ikke nogen egentlig diagnose. Maj 
taler i interviewet meget om det svære ved selverkendelse i forhold til sygdom, når man er 
ung, og hun er taknemmelig for den hjælp, hun får til dette gennem studenterhjælpen og 
eksamensdispensationer. Men hun udtrykker også frustration over selv at skulle være meget 
opsøgende i forhold til information om støtteordninger, når hun i forvejen er hæmmet. 
 
Nr. 7: Pernille er 27 og læser et sprog på universitetet på en revalidering og er i starten af sit 
studie. Pernille har før studeret samme sted for 7 år siden, men måtte droppe ud og har i 
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mellemtiden fået konstateret en personlighedsforstyrrelse. Dette giver sig udslag i til tider 
store problemer med koncentrationen: ” jeg kan finde på at smse i timerne ret åbenlyst […] 
eller side og lave andre ting eller sidde og kigge rundt i de bøger vi har […] i stedet for at 
følge med i, hvad det er de taler om” (int. 7, p30). Hun er glad for sin helt nødvendige 
økonomiske støtte og den instruktor, hun lige har fået tildelt, men nævner flere gange store 
problemer med, at det simpelthen tager for lang tid at få støtten. 
 

4.1.2 Oplevelser af at være studerende med en funktionsnedsættelse  
I dette afsnit er som nævnt tilstræbt en fortolket beskrivelse af, hvordan de interviewede 
oplever det at være studerende med en funktionsnedsættelse. Vi har valgt at opdele det de 
formulerer i positive sider ved det at kunne tage en uddannelse og negative sider ved livet 
som studerende med en funktionsnedsættelse. Desuden et afsnit om, de forskellige 
respondenters forhold til det forhold, at funktionsnedsættelsen ikke umiddelbart kan ses, og 
hvilke specifikke problematikker det skaber. 
  

4.1.2.1 De positive sider 
Hos de fleste af de interviewede finder vi en stor glæde ved studiet. Det er vigtigt for dem at 
få en uddannelse. De interviewede fremstår desuden som særligt stærke eller stædige, hvilket 
hjælper dem igennem de hårde tider. Dette vil vi komme ind på i det følgende, ligesom vi til 
sidst kort vil behandle de studerendes læggen vægt på muligheden for selvhjælp. 
 
Det at være i gang med en uddannelse er vigtigt for alle syv. De fokuserer ikke så meget på 
fremtiden, og det uddannelsen giver i jobmæssig forstand. Bortset fra Allan, der til dels har 
valgt sin uddannelse ud fra, hvilket job han kan holde til med sin funktionsnedsættelse (int. 3, 
p40). Nogle udtrykker, at det er fordi udsigterne godt kan være lidt dunkle. Men trods dette så 
giver uddannelsen alligevel en masse positive ting til de interviewede: Det er livskvalitet, 
udfordring, en anden identitet end sygdommen, at komme et sted man rigtig godt kan lide at 
være og så det at blive kvalificeret til noget, der bliver værdsat (int. 1, 2, 3 og 7). Det er altså 
vigtigt for dem med denne uddannelse. Tanja udtrykker denne værdsættelse af uddannelse 
stærkest: 
 

”som sagt så kan jeg slet ikke forestille mig, hvad jeg ellers skulle lave og jeg kan 
aldrig forestille mig jeg ville blive tilfreds [...] der er ikke så mange muligheder, kan 
man sige, at komme i sådan et skåne-flex-job, det tror jeg bare, jeg har altid været glad 
for at blive udfordret intellektuel  
I: Så det er det der gør, at du fortsætter?  
T: ja. Hvis jeg ikke kunne lide det [...] så ville jeg heller ikke blive ved jo.” (int. 1, p28-
30).  

 
Denne værdsættelse af uddannelsen gør det forståeligt, at alle syv informanter i øvrigt 
udtrykker taknemmelighed over den støtte, man trods alt kan få (int. 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7). 
 
I forbindelse med det at tage en uddannelse og have en nedsat funktionsevne udtrykker Maj 
og Karen, at de oplever en stædighed i dem selv, og at det i hvert fald ikke er deres 
funktionsnedsættelse, der skal gøre, at de ikke får en god uddannelse. Det er denne stædighed, 
der får dem til at holde ved, når systemet eller helbredet ikke er, som de kunne ønske. Men for 
andre af de interviewede ligger der også en slags stædighed i ikke altid at tage imod den 
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hjælp, man er berettiget til, fordi de gerne selv vil kontrollere, hvornår de har brug for hjælp 
og på den måde være afhængige af systemet. Dette gælder især for dem med en psykisk 
funktionsnedsættelse (int. 3, 4 og 7). Stædighed er ifølge flere af informanterne også 
nødvendig, når man søger om støtte, og er altså et karakteristika, flere af de interviewede på 
forskellige måder mener at besidde (int. 1, 2, 6 og 7). Samtidig er der nogle, der udtrykker, at 
de føler sig særlige, idet de har en af en stærk karakter, ikke helt så syge som andre eller er 
særligt fagligt dygtige (int. 2, 3 og 7). De interviewede fremhæver desuden, at det er vigtigt 
selv at gøre nogle ting for at gøre studiet lettere, når man har en funktionsnedsættelse. Det 
beskrives ofte som en fordel at være åben om sin funktionsnedsættelse og forklare sin måske 
specielle adfærd der, hvor det er relevant. Det gør det lettere, end når man skjuler det. 
Desuden lægger flere vægt på, at er det vigtigt at kende sine begrænsninger og sætte de 
nødvendige grænser for sig selv og endelig melde fra der, hvor man er svag, og så fokusere på 
de ting man kan eller er god til som kompenserende kompetencer. 
 
Til sammen giver det et billede af, at de informanter vi har talt med, ser sig selv som særligt 
stærke, heldige eller stædige. Flere mener endda, at dette er nødvendigt, for at kunne 
overkomme de barrierer, der er for at gennemføre en videregående uddannelse, når man har 
en funktionsnedsættelse. Dette kan dog være et udtryk for, at vi har talt med dem, der har en 
vis styrke, i og med, at de har mod på at blive interviewet om disse følsomme emner. 
 

4.1.2.2 De negative sider 
I det følgende vil vi berøre det, de interviewede på forskellig vis karakteriserer som et 
’dobbeltarbejde’, når man studerer og har en funktionsnedsættelse. Derefter ses på nogle af de 
problemer de interviewede har eller har haft med erkendelse af funktionsnedsættelsen og 
dermed accept af egne begrænsninger. De interviewede fremhæver også, at det sociale for de 
fleste altid er et arbejde, og at en dybere forståelse for disse studerendes situation må tage hele 
deres tilværelse i betragtning. Ikke kun det der direkte har forbindelse med 
funktionsnedsættelsen. 
 
En ting det er vigtigt at fremhæve er, at det at studere med en funktionsnedsættelse for de 
fleste af de interviewede opleves som et dobbeltarbejde: Studiet er et fuldtidsarbejde, og oveni 
har de en funktionsnedsættelse, der giver ekstra arbejde i form af f.eks. ansøgninger om støtte. 
Noget de formulerer som værende et deltidsarbejde, der skal udføres ved siden af studierne. 
De fokuserer lidt forskelligt på dette problem, som syntes at hænge sammen med, om de 
havde erkendt funktionsnedsættelsen før studiestart (som Karen, Pernille, Allan og Tanja). 
Her fokuseres der ikke så meget på at funktionsnedsættelsen i sig selv er et arbejde. Måske 
fordi de, som Karen siger, har accepteret, at sådan er dagligdagen bare (int. 2, p30). For andre 
er funktionsnedsættelsen kommet eller blevet erkendt undervejs i livet (som det er hos Laust, 
Bo og Maj). For disse synes det ekstra arbejde, der ligger i at have en funktionsnedsættelse 
altså at fylde meget i deres bevidsthed. Således siger f.eks. Laust:  
 

”I og med, at jeg fik dette (diagnosen, red.) blev jeg jo nødt til at tage det alvorligt og 
bekymre mig om det [...] ja så jeg tror det er tidsmæssigt, at det er en faktor (…) (M)ed 
et fuldtidsstudie er det svært at afsætte tid til også at skulle gå i terapi [...] i forhold til 
selve studieaktiviteten synes jeg ikke, at jeg er dårligere stillet, det er mere det der med 
at afsætte tid og have overskud til det (OCDen, red.)” (int. 4, p61). 
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Dette, at funktionsnedsættelsen i sig selv tager tid, er vigtigt at forstå, for at kunne sætte sig 
ind i, hvordan yderligere barrierer kan opleves som helt uoverskuelige. Maj beretter om 
lignende oplevelser, og Pernille fortæller om, hvordan hun efter endt behandling og ny start 
på universitet lige skulle erkende sine grænser, og hvor meget tid der skulle bruges på hvad, 
før det gik nogenlunde godt. 
 
En anden form for dobbeltarbejde der er vigtig at forstå, er det man kunne kalde ’mødet med 
støttesystemet’. De fem informanter, der på deres studie har været opsøgende i forhold til 
forskellige former for støtte mens de gik på uddannelsen (dvs. alle undtagen Allan og Laust), 
udtrykker problemer med adgang til information og støtte, og at man selv skal være meget 
opsøgende i forhold til dette. Ligeledes udtrykker de fleste en nødvendig vedholdenhed i 
forhold til at opnå den støtte, man mener, man har krav på. Disse ting kommer vi nærmere ind 
på senere, men en forståelse af, hvordan det er at være disse studerende med 
funktionsnedsættelse, indebærer også en forståelse af, hvor stor en belastning det er at opleve 
at stå meget på egne ben, og nødvendigheden i at skulle lægge så meget arbejde i at søge 
støtte. Især i begyndelsen at studiet opleves det som værende et hårdt arbejde (int. 1, 2, 5, 6 og 
7). Disse studerende er altså i gang med en videregående uddannelse, der opleves som et 
fuldtidsarbejde. De er belastede af en funktionsnedsættelse. Og så har de oveni en oplevelse 
af, at det kræver et stort arbejde at finde frem til og søge støtten. For Maj, der stadig arbejder 
med at erkende sin funktionsnedsættelse, er de to former for dobbeltarbejde tæt forbundet: 
 

” igen er det sådan en sygdomsproces, det der med hele tiden at acceptere det. I starten 
prøvede jeg at kæmpe lidt mere imod, i stedet for at lære at leve med det og i og med at 
jeg kæmpede imod, indså jeg ligesom ikke, at jeg havde et problem og søgte så ikke, 
men så efterhånden så gik jeg til studievejledningen [...] Jeg blev nødt til at snakke med 
nogen om det og det er også dem, der har henvist mig til det her studenterrådgivningen. 
(…) Jeg havde et kæmpe problem med det her, fordi de sagde, at jeg skulle søge 
dispensation til eksamenerne. (…)I starten var jeg bange for at det var snyd (…) fordi 
jeg skulle have længere tid” (int. 6, p34). 

 
For Maj er det altså en hel del hun skal igennem, når hun både skal kæmpe med erkendelsen 
af sin funktionsnedsættelse og selv være meget opsøgende i forhold til information om, hvilke 
muligheder hun har for støtte. Senere i interviewet siger hun: 
 

” Sådan som jeg har opdaget det, er der ingen der aner det (at man kan få støtte red.), 
(…) Det er jo tit når man er syg, at man har svært ved at overskue tingene på en eller 
anden måde, og man skal i hvert fald selv tage det skridt at gå til studievejledningen 
altså” (int. 6,p68). 

 
Maj er i interviewet meget følsom omkring det forhold, at det er svært for hende at acceptere 
hendes funktionsnedsættelse, når hun nu er så ung og gerne vil deltage f.eks. i fester og dyrke 
sport (int. 1, p31). At erkende at man ikke er som andre studerende og sætte de nødvendige 
grænser for sig selv er altså en rigtig svær proces for Maj, men også en ting som flere af de 
andre udtrykker, at de har og indimellem stadig må kæmpe med (int. 2, 4, 5 og 7). Dette kan 
være en belastning i forhold til studiet, fordi det kan skabe kaotiske situationer, som da Maj 
gik igennem alle eksamener et semester på smertepiller (int.6, p46). Eller da Bo ikke var 
insisterende nok i forhold til at søge støtte, fordi han mente, han nok skulle klare det og endte 
med at søge for sent om at få forlænget tid og hjælpemidler til sit speciale (int. 5, p24). Men 
som Laust formulerer det, kan der også være et paradoks i, at hensynstagen til hans psykiske 
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funktionsnedsættelse både kan være afhjælpende, men også forstærke funktionsnedsættelsen 
(int. 4, p99). Et stort fokus på funktionsnedsættelsen er altså ikke altid løsningen.  
 
Flere af de interviewede fortæller, at de også ser det sociale som et arbejde. Det tager megen 
tid, plads og ressourcer. Dette er altså noget de med deres funktionsnedsættelse taget in mente 
må prioritere til eller fra (mere om dette i kapitlet om social tilgængelighed). Men det sociale 
hænger også sammen med resten af deres tilværelse, ligesom meget andet af det de 
interviewede fortæller. Flere understreger således, at for at forstå, hvad det er for barrierer de 
møder, må man se på hele deres tilværelse. Således kan Allan ikke helt skelne mellem, om 
hans manglende sociale liv på skolen skyldes hans funktionsnedsættelse, eller det at han har 
en kone og to børn (int. 3, p16). Laust kan ikke altid se, om det er OCDen eller blot et 
almindeligt behov for rammer og retningslinier, der gør hans studie svært for ham (int. 4, p39 
og p49). Tanja bliver især belastet ved eksamenstid og ved sin kamp for støttemidler, men 
endnu værre synes hun det er, at hendes nærmeste dermed belastes af, at hun bliver svag og 
skal passes og være genstand for bekymring hos dem (int. 1, p28). Bo fortæller også, at det er 
svært at skelne mellem om hans gruppe i forbindelse med en opgave gik i opløsning pga. 
personlige problemer med kemien, eller det havde noget at gøre med hans dårlige evner til at 
stave (int. 5, p41). Og som tidligere beskrevet kan Maj ikke helt skelne mellem, om det er 
systemet eller hendes egen manglende selverkendelse, der gør det svært for hende at studere, 
idet en manglende erkendelse også påvirker andet end studiet (int. 6, p82). Opsamlende kan 
det altså siges, at de interviewede i analysen af egen situation og behov, ofte forsøger at sætte 
disse ind i et større perspektiv. Dermed inddrages forklaringer og relationer af mere kompleks 
karakter, hvor øvrige livshistoriske forhold forsøges at blive taget i betragtning, og være en 
del af forklaringen på netop deres positive og negative oplevelser. Disse oplevelser kan altså 
ikke alle bare reduceres til funktionsnedsættelsen og dennes karakter, men må ses i samspil 
med deres øvrige situation. Det tydeliggør et behov for helhedsorienteret og individuel 
forståelse af behov for at afhjælpe en række af de problemer, der opleves. 
 

4.1.2.3 At man ikke umiddelbart kan se funktionsnedsættelsen 
Der er en række forhold og problemer, som de interviewede oplever som knyttet til det 
faktum, at deres funktionsnedsættelse ikke umiddelbart er synlig. Det er først og fremmest, 
hvad man kunne kalde ’spillet’ om enten at skjule eller fortælle om funktionsnedsættelsen til 
omverdenen. Dernæst kommer vi ind på den oplevede barriere, der ligger i at skulle forklare 
sig til omverden, samt den tvivl nogle af de interviewede møder i deres omgivelser om, hvad 
de egentlig kan og ikke kan. Til sidst vil vi komme ind på en gennemgående fordom blandt 
flere af de interviewede om, at man møder mere forståelse, hvis man har en synlig 
funktionsnedsættelse. 
 
Overordnet er det faktum, at man ikke umiddelbart kan se funktionsnedsættelsen, noget 
interviewpersonerne bevidst spiller med. De bestemmer i høj grad selv, hvem der ved, at de 
har en funktionsnedsættelse, og Tanja, Karen, Allan, Laust og Pernille omtaler eksplicit dette 
som en fordel. De behøver kun fortælle deres omgivelse om deres funktionsnedsættelse, når 
det er nødvendigt. De mener dermed at kunne undgå at blive identificeret som ’den syge’ 
frem for andre kvalificeringer, de ligeledes besidder, og de undgår at møde unødvendig 
hensynstagen, som kan være ubehagelig. De vil meget gerne selv bestemme, hvornår dette 
hensyn skal tages (int. 1, 2, 3, 4 og 7). På spørgsmålet om, hvorvidt der er nogle fordele ved, 
at funktionsnedsættelse ikke er synligt svarer Pernille fx: 
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” Ja. Folk tror jo ikke der er noget galt. Jeg bliver betragtet som værende ligesom andre 
og det er helt vildt lækkert. Det er jeg altså glad for. Det er helt klart det rareste.” (int. 7, 
p96). 

 
Dette er en af forklaringerne på, hvorfor de interviewede ofte vælger at holde 
funktionsnedsættelsen skjult. Der foregår altså en subjektiv vurdering af, hvornår det er 
nødvendigt at fortælle det. Dette kan gøre, at det først er, når de har en forestilling om, at der 
rent faktisk er et hensyn, der kan tages, eller en foranstaltning der kan indføres, som vil virke 
hjælpende eller kompenserende, at de fortæller om deres begrænsninger. Denne forestilling 
om hvad der kunne tages af hensyn, og hvornår det rent faktisk er muligt at afhjælpe nogle af 
de problemer, de møder, er påvirket af, at den ofte er vurderet selv og uden hjælp, vejledning 
eller støtte andre steder fra. Man kan derved påpege, at det for de studerende med 
funktionsnedsættelse kan være svært at lave disse vurderinger i lyset af, at mange fortæller, at 
de ikke støder ind i information og vejledning om f.eks. de foreliggende støttemuligheder eller 
dispensationsmuligheder til eksamen. 
 
Alle andre end Laust, der mener han kan holde OCDen i ave ved at skjule den (int. 4, p99), 
udtrykker dog, at det i det store hele ikke er godt at skjule funktionsnedsættelse, bl.a. fordi det 
kan forårsage mange misforståelser. De interviewede har mange tanker om, hvornår de skal 
lade omverdenen vide, at de har en funktionsnedsættelse. De udtrykker, at det er en svær 
situation at skulle håndtere, det med at skulle forklare sig og forklare, hvorfor de har særlige 
behov. En formulere det på den mde at det kan være ”sådan lidt enerverende” at få andre til at 
forstå funktionsnedsættelsen (int. 3, p106). I modsætning til hvis man nu kunne se det. Det 
kan opleves som ret grænseoverskridende, enten fordi de er bange for at møde alle mulige 
fordomme, som Maj (int. 6, p72), eller de har erfaring med, at ens funktionsnedsættelse 
faktisk mødes med fordomme, som Pernille fortæller om her:  
 

”Altså de fleste tror, når man siger personlighedsforstyrrelse, at jeg har 4 
personligheder og det handler det jo slet ikke om. Og det er ret ubehageligt at skulle 
fortælle folk, altså også bare dem jeg læser med Der er jo ikke så mange, der ved 
egentlig, at der er noget.” (int.7, p32). 

 
En grund til at skjule det er altså ubehaget ved det at fortælle det. Der findes altså flere steder 
en psykisk barriere hos de studerende med en ikke-synlig funktionsnedsættelse for at få fortalt 
om deres begrænsninger og særlige behov.  
 
Frygten for stigma 
Det opleves altså ikke som naturligt, at det at man har en funktionsnedsættelse er noget, man 
deler med studiekammerater og andre på uddannelsesinstitutionen. Det fortæller noget om, 
hvordan de interviewede studerende opfatter det at have en funktionsnedsættelse i det danske 
samfund og specifikt på disse uddannelsesinstitutioner. Selvom flere formulerer, at de også 
mødes med forståelse når de fortæller om deres situation, så er den sociale situation, de er 
indskrevet i på deres uddannelser, ikke nogen de finder bare er velkommende og inkluderende 
af studerende med funktionsnedsættelse. Frygten for at blive identificeret eller stemplet som 
den syge gør, at nogle af de interviewede holder tilbage med at fortælle om deres 
funktionsnedsættelse (int. 1 og 2). En stempling, som ikke kun er ren social, men som andre 
frygter, har konsekvenser for deres eksamensbevis og videre færden i verden. Maj er f.eks. 
lidt bange for, om hendes særlige forhold til eksamen kan betragtes lidt som snyd (int. 6, p34), 
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mens Bo meget konkret har lidt under frygten for stempling på eksamensbeviset. Han har 
under hele sit studie og før det haft en mistanke om, at han var ordblind, men han har ikke 
turde få det tjekket, fordi han troede, det ville komme til at stå på hans eksamensbevis. Ved at 
lægge vægt på kompenserende kompetencer i gruppeopgaver, har han kunnet klare sig 
igennem hele vejen indtil specialet, som han skriver alene. Først her er han kommet under så 
meget pres, at der ingen vej var udenom end at blive testet og forsøge at få udsættelse og 
hjælp:  
 

”Der er aldrig nogen, der har fortalt mig, at det ikke kom til at stå på dine 
eksamenspapirer og den stigmata har jeg altid frygtet fordi, hvem gider at ansætte en 
[...] Så derfor har jeg aldrig søgt hjælp og [...] det var faktisk først her i forbindelse med 
specialet, hvor at jeg var derude i forhold til tidsnød, hvor jeg blev nød til at sige ’jamen 
hvis det så kommer til at stå, så må alternativet være, at jeg ikke afleverer’” (int. 5, 
p18). 

 
Han undlod altså at søge, fordi han troede det ville stå i hans papirer, dette har også meget at 
gøre med manglende information, som vi vender tilbage til senere. Men frygten for stempling 
er altså noget, der for flere af disse studerende med en ikke-synlig funktionsnedsættelse 
påvirker, hvorvidt de får fortalt deres studie om begrænsninger og dermed får mulighed for 
hjælp. 
 
Omverdenen tvivler 
Desuden oplever Tanja, Karen, Maj og Pernille en tvivl fra andre om, hvad de egentlig kan og 
ikke kan, når de fortæller om deres funktionsnedsættelse. Denne tvivl fra omverdenen 
tillægger de det, at man ikke kan se på dem, at de har en række problemer med funktionsevne. 
Denne tvivl kommer både til udtryk som omverdenens tvivl, om de nu også har så store 
problemer, at de skal have hjælp, og i en tvivlen på om de har evner til at klare sig. Tanja og 
Pernille har således haft oplevelsen af at myndighederne, når de møder dem, godt kan være 
overbeviste om, at de kan gennemføre en videregående uddannelse. Men at de så begynder at 
tvivle, når de ser de dokumenterede detaljer om deres funktionsnedsættelse. Noget der kan 
opleves som ubehageligt. Som Pernille her fortæller om et møde med en sagsbehandler, der i 
første omgang er sikker på, at Pernille kan klare et studie på universitetet: 
 

”Men så da hun så havde fået papir fra læger osv. så ringede hun så til min vejleder, for 
at høre om hun nu også var sikker på, at jeg kunne klare det faktisk, fordi det så meget 
værre ud, når hun sad med dem. Sådan synes hun ikke, at det virkede, når hun talte med 
mig. [...] Så det er sådan lidt mærkeligt faktisk, at når man ikke kan se noget, så kan det 
være lidt besværligt.” (int. 7, p56-58). 

 
Karen, Maj og Pernille oplever på den anden side skepsis i forhold til, om de nu også er så 
syge, at de har brug for hjælp. Det er en skepsis de oplever i høj grad kommer fra 
medstuderende og undervisere, der ikke er sat ind i deres situation. Fx. siger Maj: 
 

”Det er sådan en stor ting, for når man bare siger, at man har ondt i ryggen, så kan folk 
måske godt bare tænke, ’jaja, det har alle sku da’, men det er ligesom graden af det, og 
hvor meget det hæmmer ens liv.” (int. 7, p14). 

 
Den manglende forståelse oplever flere af de interviewede som et udtryk for, at deres 
omgivelser ikke kan forholde sig til funktionsnedsættelser, der er ukonkrete i form af, at de 
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ikke er synlige (int. 1, 2, 5, 6 og 7).  Det kommer f.eks. til udtryk ved manglende forståelse 
eller misundelse over støtte, eks. til betaling af bøger, som Pernille fortæller (int.7, p86). Altså 
lever disse studerende med en ikke-synlig funktionsnedsættelse lidt på en grænse, hvor de ofte 
oplever tvivl om, hvad de kan eller ikke kan. Det opleves som om, at omgivelserne har svært 
ved at forstå de begrænsninger funktionsnedsættelsen skaber for dem. Især når omverdenen 
ikke har et konkret billede af denne i form af noget, man direkte kan se. 
 
Fordomme om dem med synlige funktionsnedsættelser 
Som svar på spørgsmålet om der er barrierer, der knytter sig særligt til det forhold, at 
funktionsnedsættelsen ikke er synlig, udtrykker alle undtagen Maj en forestilling om, at det er 
nemmere at møde forståelse for folk med en funktionsnedsættelse man kan se. F.eks. siger 
Tanja: 
 

”Smerter kan du jo ikke se. Du kan ikke se den der totale udmattelse som jeg enormt tit 
har. Jeg er ikke bare træt, jeg er virkelig udmattet. Det kan folk ikke se og de kan ikke 
forholde sig til det i forhold til, hvis man sad i kørestol. Så kan folk lidt bedre forholde 
sig til de forhindringer, man måske møder, fordi det er noget de kan se. (...) Jeg bruger 
altid enormt lang tid [...] på at forklare hvad jeg fejler og mine symptomer” (int. 1, p34) 

 
Tanja har altså, i lighed med Bo, Karen, Allan, Laust og Pernille en forestilling om, at folk 
med et synligt handicap mere pr. automatik møder forståelse for, at de har brug for særlig 
hjælp (int. 2, 3, 4, 5 og 7). Dette er en forestilling, som kun Karen har mere konkret erfaring 
med:  
 

”Jamen fordi man ikke kan se det, så er der lidt den der med ’tag dig nu sammen’, ’kan 
du ikke komme til timerne’, og ’hvorfor skal du ikke med til det?’. Og det betyder da 
rigtig meget og et sted, hvor jeg mærkede det rykkede rigtig meget det var faktisk på et 
tidspunkt på (hovedfaget red.). Jeg går nogle gange med sådan nogle 
håndledsbeskyttere, og det blev kommenteret af alle: ’hvorfor har du dem på?, ’har du 
været ude og slås?’, ’har du forstuvet dine hænder?’. Nej gid jeg havde, for så gik det 
over. Men efter de havde kunnet se det og efter vi havde været på studietur, hvor jeg fik 
et migræne anfald, jamen det rykkede en hel masse faktisk” (int. 2, p82). 

 
Karen havde altså en oplevelse af, at hendes medstuderende havde større forståelse for hendes 
begrænsninger efter, at de havde fået et fysisk billede af hendes funktionsnedsættelse. Man 
kunne således sige, at de interviewede formulerer en følelse af at fysisk synlige problemer 
bliver taget mere seriøst på uddannelsesinstitutionerne, da flere af de interviewede har den 
konkrete forestilling, at hvis de sad i kørestol, ville det hjælpe på forståelsen af, at de har 
problemer. 
 

4.1.3 Opsamling på den kvalitative analyse 
Vores analyse af de 7 kvalitative interview med studerende med funktionsnedsættelse viser 
altså, at det er en gruppe, der har både positive og negative oplevelser på deres studier i 
relation til funktionsnedsættelsen. Der blev identificeret en række paradokser eller tvefoldige 
oplevelser i det at være studerende med en funktionsnedsættelse, hvoraf nogle af dem knytter 
sig til at de interviewedes funktionsnedsættelser alle opfattes af dem selv som ikke-synlige. 
Det blev fremhævet, at uddannelse er meget vigtig for alle 7 interviewede, og de udtrykker 
taknemmelighed over at kunne få hjælp til gennemførelsen. På den anden side udtrykker de, 
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at det generelt er meget hårdt at søge om netop støtte, dispensationsmuligheder osv., og at det 
opleves som et helt arbejde i sig selv. Oveni det fuldtidsarbejde det er at studere. Det blev i 
analysen tydeliggjort, at de interviewede på den ene eller anden måde mente at være særligt 
stærke eller stædige, og at det er en nødvendighed for at kunne klare studierne. Samtidig 
beskrev de interviewede den kamp er at erkende egne begrænsninger, samt det bevidste valg 
de grundet funktionsnedsættelsen føler, de må tage mellem det sociale og det faglige på 
studiet.  
 
Et andet tydeligt forhold er, at de interviewede på den ene side meget gerne så, at der var 
mere information om den hjælp og de støttemuligheder, de kan få for at kompensere deres 
nedsatte evne. På den anden side er de meget bevidste om, hvornår de fortæller omverdene, 
om deres funktionsnedsættelse. F.eks. andre på studiet og administrationen Et forhold, der af 
de interviewede opleves som værende tilknyttet det at har en funktionsnedsættelse, der ikke 
umiddelbart er synlig, er, at det opleves som svært at skulle forklare sig til andre. Dermed 
bliver der skabt en barriere for, om de får fortalt om deres begrænsninger og særlige behov til 
omgivelserne. Der er således en påfaldende diskrepans mellem de interviewedes ønsker til et 
mere synligt og opsøgende støttesystem, der henvender sig mere direkte til dem og deres 
behov, og en oplevelse af et ubehag og frygt for stempling når de fortæller om deres 
funktionsnedsættelse. De frygter således at blive stemplet som syge og unormale, samtidig 
med at de oplever en tvivl fra omgivelserne om, hvad de egentlig kan eller ikke kan. 
Kombinationen af en manglende kontakt til støttesystemet og denne frygt for at blive stemplet 
har således ført til en hvis uvidenhed og tvivl om, hvad der er af muligheder for at 
imødekomme de specifikke behov, de har på grund af deres funktionsnedsættelse. Dét i en 
sådan grad at én ikke har turdet søge om dispensationer til eksamen, og en anden følte, at det 
var en slags snyd at få disse dispensationer. De interviewede forbinder den tvivl, de møder fra 
omgivelserne, med at det er svært for disse at forholde sig til noget, man ikke kan se. 
Påfaldende er det, at næsten alle interviewede har en forestilling om, at de ville møde mere 
forståelse, hvis de havde en funktionsnedsættelse, man kan se. 
 

4.2 Generelle forhold – deltagere i spørgeskemaundersøgelsen 
I dette afsnit vil vi introducere en række relevante demografiske forhold i den gruppe af 
studerende med funktionsnedsættelser, som optræder i vores kvantitative undersøgelse. Det 
drejer sig om de studerendes primære funktionsnedsættelse, deres køn samt aldersfordeling. 
 

4.2.1 Demografiske forhold 
 

4.2.1.1 Primære funktionsnedsættelse 
I spørgeskemaet blev respondenterne bedt om at afkrydse, hvilke funktionsnedsættelser de 
havde. Hvis de havde mere end en, blev de efterfølgende bedt om at afkrydse ud fra en 
personlig synsvinkel, hvilken funktionsnedsættelse de mener handicapper dem mest. Vi har 
således forsøgt at være i tråd med vores definition af den sociale model for handicap, hvor 
funktionsnedsættelse kan betyde noget forskelligt alt efter, hvilken social situation personen 
befinder sig i og personens andre forhold. Derfor har vi spurgt om respondenternes egen 
vurdering af, hvilken funktionsnedsættelse, der handicapper dem mest (for fordeling af antal 
funktionsnedsættelser bilagstabel 12.1.1.1.1.2-a). Det er ikke specifikt blevet påpeget, at de i 
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den forbindelse skal tænke på deres uddannelse, da uddannelsessituationen og problemer heri 
ikke kan ses som afskåret fra resten af deres liv. Derfor er det deres generelle vurdering af 
deres handicap, vi er interesserede i. Nedenstående præsenteres fordelingen af den primære 
funktionsnedsættelse, og som det ses i Tabel 4-1 udgør gruppen af personer med psykisk 
funktionsnedsættelse langt den største gruppe (31,1%).  
 
Tabel 4-1 
Primære funktionsnedsættelse 
Handicap type Antal Procent 
Sanser og kommunikation 57 13,1% 
Mobilitet 96 22,1% 
Psykisk funktionsnedsættelse 135 31,1% 
Sygdomme/andet 67 15,4% 
Ordblind 79 18,2% 
Total 434 100% 
 
Det er imidlertid interessant for denne undersøgelse at vide mere præcist, hvordan disse 
forskellige funktionsnedsættelsesgrupper sandsynligvis fordeler sig i virkeligheden. Idet det 
også fortæller os noget om spredningen og usikkerheden på denne meget centrale variabel. 
Nedenfor ses derfor en graf med et 95 % konfidensbånd over de forskellige andele af 
funktionsnedsættelser (Figur 4-1). Dvs. der er 95 % sandsynlighed for, at den virkelige andel 
ligger inden for disse intervaller, og det betyder f.eks., at andelen af ordblinde i virkeligheden 
er mellem ca. 15 og 22 %. Udsvingene er mellem 2 og 5 procentpoint i forhold til den andel 
vi finder i vores analyseudvalg. Altså et relativt lille udsving, trods data sættets størrelse på 
kun 434 respondenter. 
 
Figur 4-1 
95 % konfidensbånd over de forskellige andele af funktionsnedsættelser  
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Af Tabel 4-2 nedenfor fremgår, at det især er på de kulturministerielle uddannelser, at man 
finder studerende med psykisk funktionsnedsættelse (45,8%), hvorimod der på denne type 
uddannelse i forhold til gennemsnittet er en undervægt af studerende med mobilitetsproblemer 
(16,9%) og sanse- og kommunikationsproblemer (7,2%). En 2χ -test viser, at der er signifikant 
forskel på fordelingen af funktionsnedsættelser på universiteter og på kulturministerielle 
uddannelser. 
 
Grunden til denne skæve fordeling må findes i karakteren af de forskellige 
uddannelsesretninger, hvilke slags personer uddannelserne tiltaler og endelig et sammenspil 
mellem den fysiske, sociale og pædagogiske tilgængelighed. Vores analyse omhandler netop 
disse aspekter, hvorfor det vil blive rapporteret, hvis vi finder forskelle i resultaterne 
afhængigt af uddannelsesretning. Det kan ikke udelukkes, at der kan være en tendens til, at 
nogle funktionsnedsættelser, som f.eks. psykiske lidelser, i højere grad opstår hos personer, 
der går på de kulturministerielle uddannelser.  
Problemstillingen angående det at få en funktionsnedsættelse i løbet af studietiden belyses 
dog ikke i nærværende undersøgelse. I stedet fokuseres på, hvad selve det at have 
funktionsnedsættelsen gør for oplevelsen af barrierer inden for de forskellige 
uddannelsesretninger. 
 
Tabel 4-2 
Primær funktionsnedsættelse fordelt på uddannelsesretning 
 Primær funktionsnedsættelse 

 
 
 
Uddannelsesretning 

Sanser og 
kommuni-
kation 

Mobilitet Psykisk 
funktions-
nedsættelse 

Sygdomme/ 
andet 

Ordblind Total 

Universitets-
uddannelse 

Antal 51 82 97 56 65 351 
Procent 
 

14,5% 23,4% 27,6% 16,0% 18,5% 100% 

Kultur-
ministeriel  
uddannelse 

Antal 6 14 38 11 14 83 
Procent 7,2% 16,9% 45,8% 13,3% 16,9% 100% 

Total Antal 57 96 135 67 79 434 
Procent 13,1% 22,1% 31,1% 15,4% 18,2% 100% 

Chi = 11,529; df = 4; p = 0,021 
 
Man skal være opmærksom på, at det at have flere funktionsnedsættelser kan gøre de 
barrierer, man møder på sit studie, mere betydende og sværere at komme til livs, idet der skal 
tages hensyn til flere forskellige problematikker på en gang. Karakteren og styrken af det 
handicap, der følger med en bevægelseshæmning og en psykisk lidelse, er selvfølgelig helt 
forskellige, og de har forskellige kompensationsbehov. Vi har ikke i denne undersøgelse 
opgjort graden af funktionsnedsættelse, men i nedenstående Tabel 4-3 kan det ses, hvordan 
antallet af de studerendes funktionsnedsættelser fordeler sig på de forskellige typer af 
funktionsnedsættelser. Det kan fremhæves, at op mod en femtedel af alle de studerende 
(19,6%) har mere end en funktionsnedsættelse. Det er altså en ret stor gruppe, for hvem 
problematikken om sammensætningen af flere handicaptyper gør sig gældende. Dog skal det 
også nævnes, at det kun er 2,8%, der har tre slags funktionsnedsættelser eller flere.  
 
Man kan desuden se, at der ved nogle typer af funktionsnedsættelse er større sandsynlighed 
for at have mere end en type. Mobilitetsgruppen og gruppen med sygdomme/andet har begge 
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en højere andel af respondenter med mere end en funktionsnedsættelse end gennemsnittet, og 
man kan da også forestille sig, at disse grupper overlapper noget. Det er også her, at de fleste 
respondenter med tre eller flere funktionsnedsættelser befinder sig. Det kan selvfølgelig ikke 
sige noget om, hvorvidt den ene funktionsnedsættelse fører den anden med sig, eller hvordan 
problemerne som følge af det at have flere funktionsnedsættelser ser ud. Det sidste vil vi dog 
forsøge at afdække i den videre analyse ved at se på, om der svares forskelligt på 
spørgsmålene i spørgeskemaet for folk med en eller flere funktionsnedsættelser. 
 
Tabel 4-3 
Antal funktionsnedsættelser fordelt på typen af primærfunktionsnedsættelse 

   Antal funktionsnedsættelser  
Primær funktionsnedsættelse 
  

1 
 

2 
 3 eller flere 

Total 
 

Sanser og kommunikation Antal 52 5 0 57 
 Procent 91,2% 8,8% 0% 100% 
Mobilitet Antal 69 23 4 96 
 Procent 71,9% 24,0% 4,2% 100% 
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 109 24 2 135 
 Procent 80,7% 17,8% 1,5% 100% 
Sygdomme/andet Antal 48 16 3 67 
 Procent 71,6% 23,9% 4,5% 100% 
Ordblind Antal 71 5 3 79 
 Procent 89,9% 6,3% 3,8% 100% 
Total Antal 349 73 12 434 
 Procent 80,4% 16,8% 2,8% 100 

Chi 19,631; df = 8 ; p = 0,012 
 
(For mere information om fordelingen af primær funktionsnedsættelse se og bilagstabel 
12.1.1.1.1.2-c) 

4.2.1.2 Kønsfordeling 
Som det fremgår af nedenstående Tabel 4-4, er der cirka dobbelt så mange kvinder som mænd 
i vores data.  
 
Tabel 4-4 
Kønsfordeling for studerende med funktionsnedsættelse 
Køn Antal Procent Kønsfordeling for alle studerende* 

Mand 138 31,8% 46,6% 
Kvinde 296 68,2% 53,4% 
Total 434 100% 100% 

*Tal fra Danmarks Statistik www.statistikbanken.dk 
 
Denne kønsforskel kan have flere forskellige forklaringer. For det første er der generelt blandt 
de studerende på universitets- og kulturministerielle uddannelser en overvægt af kvinder, som 
det ses af ovenstående tabel. Forskellen blandt alle studerende er dog ikke så stor som 
kønsforskellen i vores datasæt. Det kan i denne forbindelse nævnes, at en undersøgelse af 
jobparathed hos studerende med funktionsnedsættelser på Århus Universitet finder 
nogenlunde den samme kønsfordeling som os blandt de studerende med tilknytning til 
Rådgivnings- og Støttecenteret (66% kvinder mod 34% mænd, (Sørensen 2006:38)). Andre 
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har altså også fundet en betydelig ulige kønsfordeling blandt studerende med 
funktionsnedsættelser. 
 
Der kan også findes fysiologiske og sociale forklaringer på kønsforskellen blandt studerende 
med handicap. De fysiologiske forklaringer knytter sig blandt andet til, at kvinder er 
overrepræsenterede blandt alle mennesker (mellem 16 og 64 år) med handicap (jf. Clausen et 
al. 2004), og derfor burde der også i vores datasæt være en overrepræsentation af kvinder. Af 
SFI-rapporten kan det ses, at især i grupperne ’mobilitet’ og psykiske lidelser er der en større 
andel kvinder (henholdsvis 54% og 55%), hvilket netop er de to største grupper blandt vores 
respondenter. Det kan bemærkes, at der i vores data er en statistisk signifikant forskel på 
antallet af funktionsnedsættelser blandt mænd og kvinder. Der er således 22,3% af kvinderne, 
der har to eller flere former for funktionsnedsættelse, hvorimod det kun er 13,8% af mændene 
(se bilagstabel 12.1.1.1.1.2-d). Det er desværre ud fra SFI-tallene ikke muligt at se, om 
kønsforskellen er større blandt den yngre generation i 20-30års alderen, inden for hvilken tre 
fjerdedele af vores respondenter befinder sig. Problematikken om kønsforskel kompliceres af, 
at der er statistisk signifikant forskel på kønnene på de forskellige uddannelsessteder (se 
bilagstabel 12.1.1.1.1.2-e) og som tidligere nævnt på antal funktionsnedsættelser. Mulige 
forklaringer på den ulige kønsfordeling kan altså ikke afgøre en kausalitetsretning mellem køn 
og funktionsnedsættelse, men alene påpege, at der kan være relevante kønsforskelle hos 
studerende med funktionsnedsættelse.  

4.2.1.3 Alder 
Aldersfordelingen for respondenterne i vores datasæt kan ses af nedenstående Tabel 4-1, hvor 
vi har opgjort den i både nogle intervaller, gennemsnit og kvartiler. Vi her ligeledes opgjort 
aldersfordelingen for alle studerende i Danmark, og som det ses, er vores gruppe noget ældre 
end den samlede gruppe af studerende. I intervallerne 20-22 år og 23-25 år er der i vores data 
en del færre studerende end i den samlede gruppe studerende, og omvendt med intervallerne 
fra 26 år og opefter. Aldersintervallet spænder fra 20-65 år, men 75% af vores respondenter er 
31 år eller yngre. 
Tabel 4-5 
Aldersfordeling 

Aldersinterval Antal Procent 

Aldersfordeling 
for alle 
studerende* 

20 - 22år 51 11,8% 22,2% 
23 - 25år 101 23,3% 29,2% 
26 - 28år 115 26,5% 22,1% 
29 - 34år 98 22,6% 16,0% 
35 eller derover 69 15,9% 10,5% 
Total 434 100% 100% 

Gennemsnit  29,0  

St.afvigelse  7,2  

25% kvartil  24år  

50% kvartil  27år  

75% kvartil  31år  

100%kvartil  65år  

*Tal fra Danmarks Statistik www.statistikbanken.dk 
 
Der kan være flere forklaringer på, at gruppen af studerende med handicap er ældre end den 
samlede gruppe af studerende. Det kan f.eks. hænge sammen med, at en del af de studerende 
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med handicap (16,1%) er på revalidering, som ofte tilbydes personer, der af helbredsmæssige 
årsager er nødt til at skifte erhverv og skal omskoles gennem videreuddannelse. Det er også 
sandsynligt, at alderen hænger sammen med de uddannelsesmæssige karakteristika for 
gruppen. Disse vil vi præsentere i det følgende afsnit, men det kan f.eks. allerede nævnes, at 
der for relativt mange studerende med funktionsnedsættelser (24%) er gået over 5 år, fra de 
afsluttede deres studieforberedende uddannelse, til de begyndte på deres nuværende studie (jf. 
tabel 4-11).  
 

4.2.2 Uddannelsesmæssige forhold 
Her ser vi nærmere på, hvordan vores respondenter fordeler sig på de forskellige 
uddannelsesinstitutioner samt andre uddannelseskarakteristika. Som det ses af nedenstående 
Tabel 4-6, er 19,1% af vores respondenter studerende ved en uddannelse under 
Kulturministeriet, og de resterende 80,9% går på et universitet.  
 

4.2.2.1 Fordelingen på universiteter 
Vi har i analysen ladet Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) have en kategori for sig, da 
sammenlægningen med Århus Universitet stadig er forholdsvis ny, og administrationerne og 
uddannelsesstederne geografisk og indholdsmæssigt fortsat er adskilt. Desuden har 
indledende analyser vist, at respondenter fra DPU og Århus Universitet svarer signifikant 
forskelligt på nogle spørgsmål, og derfor vil man miste interessant information, hvis disse 
bliver slået sammen. For at sammenligne fordelingen af respondenter på universiteter i 
stikprøven med fordelingen for alle studerende har vi dog været nødt til at slå DPU og Århus 
sammen, da disse tal opgives samlet i de officielle tal fra Universitets- og Bygningsstyrelsen. 
IT-universitet optræder i vores tal ikke på listen over universiteter, da kun en enkelt 
respondent fra dette universitet har besvaret spørgeskemaet. For at bibeholde anonymiteten og 
for at kunne udføre holdbare statistiske tests, er denne respondent sorteret fra og vil ikke 
optræde i analysen. 
 
Tabel 4-6 
Fordeling på uddannelsesinstitution 

Uddannelsesinstitution Antal Samlet stikprøve 
Kun 
universiteter 

 Alle studerende på 
universiteter* 

Aalborg Universitet 43 9,9% 12,3% 9,4% 

Aarhus Universitet 63 14,5% 22,5% 24,5% 

Københavns Universitet 85 19,6% 24,2% 32,3% 

Copenhagen Business School 14 3,2% 4,0% 11,6% 

Danmarks Pædagogiske Universitet 16 3,7% - - 

Danmarks Tekniske Universitet 16 3,7% 4,6% 4,1% 

Roskilde Universitetscenter 44 10,1% 12,5% 7,6% 

Syddansk Universitet 70 16,1% 19,9% 10,5% 

Kulturministerielle uddannelser 83 19,1% - - 

Total 434 100% 100%  

*Tal fra Universitets - og Bygningsstyrelsen 2007 

 
Som det ses, er der altså forskel på, hvordan alle danske studerende fordeler sig på 
universiteterne, og hvordan vores respondenter gør det, hvilket også er illustreret i Figur 4-2. 
Det er desværre ikke muligt at undersøge, om de forskellige fordelinger skyldes, at der er 
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nogle universiteter, hvor studerende med handicap søger hen i højere og mindre grad end 
studerende uden handicap, eller om fordelingerne burde følge hinanden, og derfor er et udtryk 
for en skævhed i vores data og f.eks. en underrepræsentation af studerende fra Århus 
Universitet, Københavns Universitet og CBS.  
  
Figur 4-2 

Fordeling af studerende på universiteter i stikprøven og blandt alle studerende 

 
Den meget store andel af studerende med ordblindhed på DTU springer i øjnene, hvis man ser 
på typen af primær funktionsnedsættelse fordelt på de forskellige universiteter (jf. bilagstabel 
12.1.1.1.1.2-c). Det skaber en stor overvægt i forhold til de andre fordelinger og vi må altså i 
konklusionerne tage højde for dette forhold.  
 

4.2.2.2 Uddannelsesstart, længde og trin 
Godt en fjerdedel af vores respondenter er startet i år 2007 og har altså været på første eller 
andet semester, da de besvarede spørgeskemaet. Der er nogle, men ikke mange, der har 
studeret i mere end 6 år, hvilket er gennemsnitslængden for fuldførelse af en 
kandidatuddannelse (jf. Universitets- og Bygningsstyrelsen 2007), idet 7,6% er startet i år 
2000 eller før (tabel 4-7).  
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Tabel 4-7 
Årstal for start på nuværende videregående uddannelse  

Årstal Antal Procent 
2000 eller før 33 7,6% 
2001 21 4,8% 
2002 35 8,1% 
2003 41 9,4% 
2004 50 11,5% 
2005 82 18,9% 
2006 67 15,4% 
2007 105 24,2% 
Total 434 100% 

 
 
Nedenfor viser Tabel 4-8 andelen af henholdsvis bachelor- og kandidatstuderende opgjort ud 
fra oplysninger om, hvor mange semestre de har færdiggjort på tidspunktet for udfyldelse af 
spørgeskemaet.  
 
Tabel 4-8 
Fordeling af studerende på bachelor- og kandidatuddannelser 

 Antal Procent 
Procentdel blandt 
alle studerende* 

Bachelorstuderende 324 74,7% 50,1% 
Kandidatstuderende 102 23,5% 49,9% 
Ved ikke 8 1,8% 0,0% 
Total 434 100% 100% 

* Tal fra ”Universitetsuddannelser i tal 2007” fra Universitets - og Bygningsstyrelsen 2007. Tallene viser fordelingen af 
studerende i 2005. 
 
Det ses af tabellen, at der er en klar overrepræsentation af bachelorstuderende i vores data. 
Det kan for eksempel skyldes, at de bachelorstuderende i højere grad end de 
kandidatstuderende er i kontakt med studievejledere e.l., som har henvist til undersøgelsen. 
Det kan ligeledes skyldes, at problemerne med at have en funktionsnedsættelse opleves 
stærkest de første år af studiet, og at flere derfor har været interesseret i at deltage for at 
beskrive deres problemer. Samtidig er det dog også sandsynligt, at de studerende med 
funktionsnedsættelse på grund af de problemer og barrierer, de oplever, har en tendens til at 
droppe ud af studiet og derfor ikke får gennemført deres kandidatuddannelser. Det hænger 
godt sammen med det faktum, at tabel 4-9 nedenfor viser, at 47,5% af respondenterne i 
undersøgelsen er forsinket i forhold til normeret tid. Det må siges at være en ganske stor 
andel, når man tager i betragtning, at en stor del af respondenterne på tidspunktet for 
udfyldelse af spørgeskemaet læste på første eller andet år. 
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Tabel 4-9 
Studerende på normeret eller ikke-normeret tid 

 Antal Procent 
Normeret tid 225 51,8% 
Forsinket 206 47,5% 
Hurtigere 3 0,7% 
Total 434 100% 

 
Det ses desuden af Tabel 4-10 herunder, at knap en tredjedel af de studerende, der er forsinket 
i forhold til den normerede tid, er forsinket med et enkelt semester, mens der er over en 
femtedel, der er forsinket 4 semestre eller mere. Det har desværre ikke været muligt at 
sammenligne med lignende tal for alle studerende fra Universitets- og Bygningsstyrelsen. 
 
Tabel 4-10 
Antal semestre forsinket 

Semestre Antal Procent 
1  67 32,5% 
2  58 28,2% 
3   22 10,7% 
4 eller mere  42 20,4% 
Ved ikke 17 8,3% 
Total 206 100% 

 
Tabel 4-11 nedenfor viser, hvor lang tid der er gået, fra de studerende med 
funktionsnedsættelser har afsluttet deres studieforberedende uddannelse, til de har påbegyndt 
deres nuværende videregående uddannelse. 
 
Tabel 4-11 
Antal år fra afsluttet studieforberedende uddannelse til påbegyndt studie 
År Antal Procent 
1 år 177 40,8% 
2 år 54 12,4% 
3 år 44 10,1% 
4 år 30 6,9% 
5 år eller mere 104 24,0% 
Ved ikke 25 5,8% 
Total 434 100 

 
Tabellen viser, at næsten en fjerdedel af de studerende har ventet fem år eller mere før de 
påbegyndte deres nuværende uddannelse. Det forklarer dels at studerende med 
funktionsnedsættelse er noget ældre end den samlede gruppe af studerende.  
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5 Studiestart 
 
I de kvalitative interviews påpegede flere, at især studiestarten kunne være vanskelig. I dette 
kapitel vil vi derfor behandle tre emner, der omhandler studiestarten, og som vi har spurgt de 
studerende om i spørgeskemaet: Forventninger til studiet; vejledning i forbindelse med 
studiestart og deltagelse i rustur og intro arrangementer. At man spørger respondenterne 
retrospektivt om deres overvejelser over studievalg, deltagelse i diverse arrangementer og 
modtagelse af vejledning, kan være en mulig fejlkilde og medføre en skævvridning af 
svarene, da sådanne forhold måske efterrationaliseres, glemmes eller ændrer mening for den 
enkelte (Evt. note til Henning Olsen: guide til gode spørgeskemaer, SFI 2006: 43-55). 
Alternativet var, at vi kun stillede spørgsmål angående studiestart til personer, der lige er 
begyndt på deres uddannelse, og derfor har deres overvejelser og handlinger i forbindelse med 
studiestart mere frisk i hukommelsen. Det er dog ikke en god løsning, da vi også er 
interesserede i svarene fra personer, der er startet på deres studie for mere end et semester 
siden. Vi har i stedet været meget opmærksomme på, at lade det fremgå tydeligt af 
spørgsmålene, at det er forhold og vejledning omkring studiestarten de bedes tænke tilbage på 
og vurdere. 
 

5.1 Forventninger til studiet 
I det følgende undersøges det, hvilke forventninger de studerende med funktionsnedsættelse 
angiver, at de havde til deres studie inden de startede. Vi ønsker derved at belyse i hvor høj 
grad de begrænsninger, det kan indebære at have deres funktionsnedsættelse, indgår i 
overvejelserne over studievalg. De studerende er blevet bedt om at forholde sig til forskellige 
aspekter ved deres studie og svare på, i hvor høj grad disse indgik i deres overvejelser 
omkring studievalg. Nedenfor ses en graf over, hvorledes de studerende vægtede de 
forskellige aspekter inden studiestart figur 5-1. Den viser hvor stor en procentdel, der har 
angivet, at det givne forhold indgik i høj grad, nogen grad eller mindre grad/slet ikke i deres 
studievalg (for tabel, se bilagstabel 12.1.1.1.1.3-a): 
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Figur 5-1 

Vægtning af forskellige studieaspekter i overvejelser om studievalg 
 

 
 
Som det ses af grafen tyder det på, at det faglige indhold i studiet indgår som det primære 
fokus i forhold til studievalg for studerende med handicaps, og det følges af muligheden for at 
kvalificere sig til et bestemt job. Derimod optager muligheden for at gennemføre studiet eller 
jobmuligheder på trods af en funktionsnedsættelse i mindre grad respondenterne. Det faglige 
indhold vægtes så højt at 85 % af de studerende svarer, at netop dette aspekt i høj grad indgik 
i deres overvejelser. Det er betydeligt meget højere end nogle af de andre forhold, vi har bedt 
respondenterne forholde sig til. Kun 2,8% svarede at interessen for det faglige indhold i 
mindre grad eller slet ikke indgik i deres overvejelser. Omvendt vejede forventningerne om et 
godt socialt miljø på studiet ikke så højt hos respondenterne. Kun for 16 %s vedkommende 
indgik det i høj grad i deres overvejelser, og  for 35,7% vedkommende indgik det i nogen 
grad. Med hensyn til muligheden for at kvalificere sig til et bestemt job afgives svarene 
nogenlunde ligeligt i de tre kategorier; således svarer 34,2% at det i høj grad indgik i deres 
studievalg.  
 
Hvis man ser på, hvordan respondenterne vægter den række af forhold, der har mere direkte 
tilknytning til det at have en funktionsnedsættelse, kan man se, at der ikke er nogen af disse 
forhold, der vægtes lige så højt som de ovennævnte mere fagligt orienterede forventninger – 
såsom interesse for det faglige indhold og jobmuligheder efter endt studie. Muligheden for 
efter endt uddannelse at kunne varetage det job, man sandsynligvis vil få efter studiet på trods 
af, at man har en bestemt funktionsnedsættelse, har 25,7% i høj grad inddraget i 
overvejelserne. Det at kunne gennemføre studiet med den funktionsnedsættelse de har, har 
25,5% af respondenter angivet i høj grad at have haft med i deres overvejelser omkring 
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studievalg, mens 55 % kun i mindre grad eller slet ikke har inddraget en sådan betragtning. 
Tilgængeligheden på uddannelsesinstitutionen betyder i langt mindre grad noget for de 
studerende med funktionsnedsættelse. Hele 76,1% angiver, at de kun i mindre grad eller slet 
ikke havde dette med i overvejelserne.  
 
En mulig forklaring på det manglende fokus på tilgængelighed kan skyldes, at tilgængelighed 
ofte opfattes som værende den fysiske side og over halvdelen af de studerende har 
funktionsnedsættelser, der ikke nødvendigvis påvirker deres mobilitet. I spørgsmålet 
specificeres det ikke, hvilken form for tilgængelighed der tænkes på, og man kan nemt 
forestille sig, at det er den fysiske tilgængelig, der umiddelbart tænkes på hos respondenterne. 
Desuden må det formodes, at spørgsmål omkring forventninger og overvejelser før studiestart 
er påvirket af, om respondenterne havde en funktionsnedsættelse ved studiestart. Det er ikke 
nødvendigvis tilfældet, da den kan dels være opstået senere i uddannelsesforløbet, og dels 
ikke være diagnosticeret eller erkendt ved studiestart. Man må derfor forvente, at andelen for 
hvem funktionsnedsættelsen i højere eller nogen grad var en del af deres overvejelser i form 
af tilgængelighed, senere jobmuligheder og mulighed for gennemførelse vil være højere, hvis 
man kun så på personer, der havde en funktionsnedsættelse ved studiestart. En sådan opdeling 
er desværre ikke mulig i det foreliggende data. 
 
Hvis man kigger nærmere på, om der er forskel på de forskellige handicapgruppers 
forventninger og overvejelser i forbindelse med studievalg, er det kun overvejelsen over 
muligheden for på trods af ens funktionsnedsættelse at varetage det job, som man 
sandsynligvis vil få efter studiet, der statistisk signifikant er sammenhængende med typen af 
funktionsnedsættelse. 
 
Tabel 5-1 
I hvilket omfang indgik forholdet i overvejelser om valg af studie fordelt på handicaptype 

 
Muligheden for, med din funktionsnedsættelse, at varetage det job 
som man sandsynligvis vil få efter studiet  

Primær funktionsnedsættelse  
Indgik i høj 
grad 

Indgik i nogen 
grad 

Indgik i mindre 
grad eller slet 
ikke Total 

Sanser og kommunikation Antal 17 18 20 55 

 Procent 30,9% 32,7% 36,4% 100% 

Mobilitet Antal 34 27 30 91 

 Procent 37,4% 29,7% 33,0% 100% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 25 20 78 123 

 Procent 20,3% 16,3% 63,4% 100% 

Sygdomme/andet Antal 17 18 28 63 

 Procent 27,0% 28,6% 44,4% 100% 

Ordblind Antal 12 20 45 77 

 Procent 15,6% 26,0% 58,4% 100% 

Total Antal 105 103 201 409 

 Procent 25,7% 25,2% 49,1% 100% 
Chi: 29,470; df=8; p<0,001 
 
Som det ses af ovenstående Tabel 5-1, er det gruppen af studerende med mobilitetsproblemer 
og gruppen med sanse og kommunikationshandicap, der især har overvejelsen over 
jobmuligheder med i deres studievalg. For mobilitetshæmmede er det hele 37,4% for hvem 
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det i høj grad indgik som en overvejelse hvorimod det kun indgik i høj grad for 15,6% af de 
ordblinde. Dette kan til dels forklares af, at de grupper for hvem overvejelser over 
jobmuligheder på trods af funktionsnedsættelsen indgik i studievalg, også er de grupper, der 
modtager revalidering. Og som det ses af bilagstabel 12.1.1.1.1.3-b er der 53,7% af 
respondenterne, der modtager revalidering, der svarer at muligheden for at varetage det job 
man sandsynligvis vil indgik i høj grad, hvorimod dette kun er tilfældet for 20,2% af dem der 
ikke modtager revalidering. Dette er en afspejling af, at en af forudsætningerne for at modtage 
revalidering til en uddannelse er, at det skal sandsynliggøres, at denne vil føre til 
beskæftigelse. Netop derfor er revalideringsordningen også blevet kritiseret kraftigt for ikke at 
tillade frit studievalg, og det har været en af baggrundene for, at handicaptillægget blev 
indført i år 2004 hvilket vi kommer tilbage til i næste kapitel. Samme tendens ses vedrørende 
muligheden for at gennemføre studiet, hvor 52,9%af respondenterne på revalidering angiver, 
at det i høj grad indgik i deres overvejelser mod kun 20,1% blandt personer, der ikke er på 
revalidering. Bilagstabel 12.1.1.1.1.3-c viser desuden, at andelen for hvem interessen for det 
faglige indhold i høj grad indgik i deres overvejelser er signifikant lavere hos personer på 
revalidering end andre. Vi kan afvise, at forskellen på vægtningen af jobmuligheder som 
færdiguddannet på trods af funktionsnedsættelsen hos personer på revalidering og dem uden 
er et udtryk for forskellen i hvilke handicapgrupper der modtager revalidering.  Som det ses af 
bilagstabel 12.1.1.1.1.3-d så der signifikant forskel blandt alle typerne af primær 
funktionsnedsættelse undtagen for gruppen ”sygdomme/andet”. Opsamlende kan man sige, at 
det at være på revalidering, selv inden for de samme typer af funktionsnedsættelse (med 
undtagelse af dem i sygdomme/andet gruppen), gør at studievalget i højere grad bliver 
motiveret af forhold, der har med mere direkte med funktionsnedsættelsen af gøre. Hvis man 
ønsker, at personer med en funktionsnedsættelse i lige så stor grad som andre skal kunne 
vælge studie ud fra faglige interesser, i stedet for de begrænsninger et handicap giver, har vi 
altså her fundet signifikante sammenhænge, der peger på at den nedtrapning af 
revalideringssystemet, der blev sat i gang med indførelsen af handicaptillæg, er et positivt 
tiltag.  
 
De 177 spørgeskemarespondenter, der i en eller anden grad har overvejet tilgængeligheden til 
uddannelsesinstitutionen i deres studievalg, er blevet spurgt hvorvidt, de har været nødsaget 
til at fravælge deres førsteprioritet på grund af for dårlig tilgængelighed på dette studie. Det 
fremgår af nedenstående Tabel 5-2. 
 
Tabel 5-2 
Har du været nødt til at vælge en anden uddannelse end den du ønskede mest, fordi 
tilgængeligheden på det studie ikke var god nok? 

 Antal Procent Ud af alle respondenter 

Ja 28 
15,8% 
[10,4; 21,2] 

6,5% 
[4,1; 8,8] 

Nej 149 
84,2% 
[78,8; 89,6] 

93,5% 
[91,2; 95,9] 

Total 177 100,0% 434 
Tallene i [] er konfidensbåndene på et 5% signifikansniveau 
 
Hvis vi ser på, hvor stor en del de personer, der har været nødt til at vælge et andet 
uddannelsessted, udgør af alle studerende med funktionsnedsættelse, ligger det på omkring 
6,5%. Men hvis vi kun ser på dem for hvem tilgængeligheden i en eller anden grad indgik i 
deres overvejelser over studievalg, er det med 95% sandsynlighed minimum hver 10 
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studerende, der har været nødsaget til at vælge et andet sted end det de ønskede mest på grund 
af problemer med tilgængeligheden. Tallet kan dog være helt op til hver 5. af disse 
studerende, og må altså siges at være betydeligt højt. Det ses af bilagstabel 12.1.1.1.1.3-e, at 
Københavns Universitet er det sted flest personer (32,1%) angiver, at de har måttet fravælge. 
Det er dog ikke overraskende hvis man tager i betragtning at dette er landets suverænt største 
universitet, og antallet er stort af uddannelser og personer, der søger til dette universitet.  
 

5.2 Vejledning i forbindelse med studiestart 
De kvalitative interviews viste, at selve studiestarten opleves som værende hård og 
uoverskuelig, og at det er vigtigt for studerende med en funktionsnedsættelse at få hjælp og 
vejledning allerede fra starten. Kontoret for specialpædagogisk støtte ved SU-styrelsen 
oplyser, at netop rådgivning og vejledning om funktionsnedsættelsens betydning for 
gennemførelse af uddannelsen er en af de ting, alle studerende med funktionsnedsættelse kan 
få uanset typen. Vi har derfor undersøgt, i hvilket omfang respondenterne ved studiestart har 
modtaget individuel vejledning om, hvilken indflydelse, deres funktionsnedsættelsen kan 
have for gennemførelsen af deres uddannelse. Dette var kun tilfældet for 8,1% af 
respondenterne. Som det ses af nedenstående Tabel 5-3, viser det sig, at typen af den 
studerendes funktionsnedsættelse har indflydelse på, om den studerende i forbindelse med 
studiestart har modtaget vejledning.  
 
Tabel 5-3 
Modtog du i forbindelse med studiestart vejledning om hvilken betydning din 
funktionsnedsættelse kan have for at gennemføre din uddannelse? 

 Modtaget vejledning 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 

Sanser og kommunikation Antal 12,0 43,0 55,0 

 Procent 21,8% 78,2% 100,0% 

Mobilitet Antal 8,0 85,0 93,0 

 Procent 8,6% 91,4% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 5,0 125,0 130,0 

 Procent 3,8% 96,2% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 3,0 61,0 64,0 

 Procent 4,7% 95,3% 100,0% 

Ordblind Antal 6,0 73,0 79,0 

 Procent 7,6% 92,4% 100,0% 

Total Antal 34,0 387,0 421,0 

 Procent 8,1% 91,9% 100,0% 
χ2:18,173; df:4; p=0,001; 13 respondenter i kategorien ”ved ikke” optræder ikke i denne tabel 
 
Tabellen viser, at studerende fra gruppen sanser og kommunikation i højere grad end andre 
studerende med funktionsnedsættelser har modtaget vejledning ved studiestart. Det viser sig 
ligeledes, at studerende med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, sygdomme eller andet 
har modtaget mindre vejledning end gennemsnittet. Som det ses af bilagstabel 12.1.1.1.1.3-f 
har langt størstedelen (72,7%) selv opsøgt vejledningen, og kun 9,1% fik vejledningen tilbudt. 
Der er for få respondenter, der har modtaget vejledning ved studiestart, til at der kan ses en 
signifikant forskel på, hvem der får vejledning tilbudt, fordelt på typen af primær 



 52

funktionsnedsættelse eller uddannelsesinstitutionen. At så få generelt har fået vejledning ved 
studiestart, og at næsten ¾ dele ud af disse selv har måttet opsøge den, tyder altså på at denne 
vejledning ikke udbydes systematisk til studerende med funktionsnedsættelse, og at den er 
meget lidt kendt blandt disse. Hvis man ser på forklaringerne for hvorfor respondenterne ikke 
har fået vejledning, er det helt klart, at manglende kendskab til mulighederne for vejledning er 
den vigtigste faktor, idet 64,9% angiver dette (jf. Tabel 5-4). 
  
Tabel 5-4 
Hvorfor modtog du ikke vejledning? 

Forklaring Antal Procent 

Jeg ønskede ikke vejledning 52 13,4% 

Jeg ønskede vejledning, med fik den ikke tilbudt 21 5,4% 

Havde ikke kendskab til mulighederne for vejledning 251 64,9% 

Andet 57 14,7% 

Ved ikke 6 1,6% 

Total 387 100,0 

 
 
Der er desuden en del af de studerende, der ikke ønskede vejledning. Gruppen der har svaret 
”andet” indeholder en række studerende, der har forklaret i de åbne besvarelser, at deres 
funktionsnedsættelser ikke var diagnosticeret ved studiestart. Den store andel, der angiver at 
de ikke kendte til mulighederne for vejledning, behøver ikke nødvendigvis at have ønsket at 
få vejledning, Men det påpeger et behov for oplysning og information om f.eks. 
vejledningsmuligheder allerede fra studiestarten, således at de studerende med 
funktionsnedsættelser i det mindste bliver klar over muligheden for at søge hjælp og 
vejledning. 
 
Flere respondenter foreslår i forbindelse med vores kvalitative interviews og de åbne 
spørgsmål i spørgeskemaet, at det skulle være muligt når man søger ind på 
uddannelsesinstitutionerne at oplyse ved afkrydsning eller lignende, at man havde en 
funktionsnedsættelse. Derved vil det være nemmere for uddannelsesinstitutionerne specifikt at 
tilbyde vejledning til disse studerende. Som en respondent siger følgende om, hvordan 
vejledningen kan gøres bedre: ”at der sammen med optagelsen/ansøgning om optagelse, var 
et spørgeskema, hvor den ansøgende blev udspurgt om potentielle funktionsnedsættelse. Som 
regel ved den studerende ikke hvad studiet byder og forventer en. Det ville være nemmere at 
få "fanget" de personer der kan risikrere at få problemer senere. Hvis studievejlederne er 
opmærksomme og ser et udfyldt skema, så vil de som regel også vide, hvad der kan vente af 
udfordringer og være med til at hjælpe den studerende fra starten og dermed give den 
studrende lidt mere tryghed og glæde ved sit studie. Måske endda have nogle nuværende 
studerende, med funktionsnedsættelse (!) til at hjælpe! Det vil også lette kommunikationen og 
give en bedre forståelse for de forskellige behov og udfordringer! Ofte ved en studievejleder 
ikke altid hvad den studerende taler om.”(Spørgeskemarespondent) Men som vi så i analysen 
af de kvalitative interviews med studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser, er der 
andre der specifikt gør opmærksom på, at de selv vil kunne bestemme, om 
uddannelsesinstitutionen skal kende til deres funktionsnedsættelse, idet de ikke ønsker som 
udgangspunkt at identificeres som ”den med en funktionsnedsættelse”. Der er altså 
uenigheder om, i hvor høj grad det skal oplyses til uddannelsesinstitutionen i forbindelse med 
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studiestart eller i forbindelse med, at man pådrager sig en funktionsnedsættelse, at den 
pågældende har en funktionsnedsættelse. Se endvidere afsnit 6.5 hvor vi tager denne 
diskussion op igen mht. vejledning om støttemuligheder. 
 
Studievejledere og SPs-vejledere har givet vejledning til godt halvdelen af de studerende, der 
har fået vejledning ved studiestart, som det fremgår af nedenstående Tabel 5-5. 
 
Tabel 5-5 
Hvem stod for vejledningen? 

  Stod for vejledning 
 

  Antal Ja    Nej 

Studievejledere 14 41,2% 58,8% 

SPS-vejledere 16 47,1% 52,9% 

Undervisere 0 0,0% 100,0% 

Handicaporganisationer 3 8,8% 91,2% 

Andre  8 23,5% 76,5% 

 
I forbindelse med studiestarten er de studerende helt nye i uddannelsessystemet, og man 
kunne derfor forvente, at de i højere grad søger vejledning hos organer uden for 
uddannelsessystemet som f.eks. handicaporganisationer. Det er dog kun sket i mindre grad, 
idet 8,8% er blevet vejledt af handicaporganisationerne og 23,5% af ”andre”, hvilket blandt 
andet inkluderer egen læge eller psykiater og videnscentre for handicap som f.eks. Institut for 
Blinde og Svagtseende (IBOS).  
  
Vurderingen af vejledning viser tydeligt, at de studerende er godt tilfredse med den. Som det 
fremgår af nedenstående Tabel 5-6, er kun 6 % af de studerende, der har modtaget vejledning, 
utilfredse hermed, mens 82,3 % erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med vejledningen. 
 
Tabel 5-6 
Grad af tilfredshed med vejledning 

Grad af tilfredshed Antal Procentdel af vejledte 

Meget tilfreds 13 38,2%  

Tilfreds 15 44,1%  

Utilfreds 2 5,9%  

Meget utilfreds 0 0,0%  

Ved ikke 4 11,8%  

Total 34 100,0%  

 
På baggrund af den store tilfredshed med den vejledning der er blevet givet ved studiestart, og 
den relativt lille andel der specifikt angiver ikke at have ønsket vejledning ved studiestart, kan 
det undre, at ikke flere har modtaget vejledning. Men som analyseret ovenfor kan en stor del 
af forklaringen findes i den manglende oplysning om mulighederne for vejledning. 
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5.3 Introdage / rustur 
Der arrangeres på mange studier introdage og rusture med både socialt og fagligt program, 
hvor de nye studerende lærer hinanden at kende, danner grupper osv. Det kan være en vigtig 
del af den sociale og faglige etablering på studiet. Vi har derfor undersøgt, i hvilket omfang 
de studerende med funktionsnedsættelse har deltaget på disse introduktionsforløb, og hvad 
årsagerne har været, hvis de ikke har deltaget. Langt den største del af respondenterne 
(81,8%) deltog i de planlagte introduktionsdage eller rusturen, som det fremgår af 
nedenstående Tabel 5-7.  
 
Tabel 5-7 
Deltog du i de planlagte introdage/rustur, da du startede på dit studie? 

 Antal Procent 

Ja 355 81,8% 

Nej 64 14,7% 
Der var ingen planlagte introdage 
eller rustur 13 3,0% 

Ved ikke 2 0,5% 

Total 434 100,0% 

 
Det ses, at knap 15 % af de studerende ikke deltog i introduktionsarrangementerne, men der er 
ikke nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem typen af funktionsnedsættelse og om 
man deltog i rustur. De studerende, der ikke deltog, er blevet spurgt, om i hvor høj grad 
funktionsnedsættelsen var skyld i den manglende deltagelse, og det er for en stor andel 
(40,6%) i høj grad tilfældet, som det fremgår af Tabel 5-8.  
 
Tabel 5-8 
I hvor høj grad var funktionsnedsættelsen årsag til den manglende deltagelse 

 Antal Procent 

I høj grad 26 40,6% 

I nogen grad 14 21,9% 

I mindre grad 3 4,7% 

Slet ikke 20 31,3% 

Ved ikke 1 1,6% 

Total 64 100,0% 

 
Det er altså langt størstedelen af de studerende, der ikke deltog, som tilskriver den manglende 
deltagelse til deres funktionsnedsættelse. Dog er der også en stor gruppe på godt 1/3-del, som 
svarer, at deres funktionsnedsættelse slet ikke var årsag til, at de ikke var med på rustur eller 
deltog i introduktionsarrangementerne. En del af disse kan, som vi har diskuteret før, til dels 
forklares ved at de måske ikke havde en funktionsnedsættelse ved studiestart. 
 
Nedenstående diagram (figur 5-2) viser forskellige årsager til, at de studerende på grund af 
deres funktionsnedsættelse ikke ville eller kunne deltage i rusturen eller introdageene, her 
angivet ved andelen der angiver det pågældende forhold som årsag (for tabel se bilagstabel 
12.1.1.1.1.3-g): 
 



 55

Figur 5-2 
Årsager til manglende deltagelse i introduktionsarrangementer 

 
 
Det ses af grafen, at den primære årsag til ikke at deltage skyldes manglende lyst på grund af 
funktionsnedsættelsen. Tilgængeligheden udgjorde kun et problem for 11 % af alle dem, der 
ikke deltog på grund af deres funktionsnedsættelse. Ingen giver udtryk for, at det skyldes 
manglende mulighed for at medbringe hjælper eller tolk, og derfor optræder denne kategori 
ikke i grafen. Årsagen ser således ud til at være af primært social karakter. I de åbne svar 
bliver dette uddybet, ved at flere skriver, at det er naturen af introforløbet og især rusturen, der 
har gjort at de har holdt sig væk. Her lægges der vægt på de store forsamlinger og fokus på 
alkohol, som er et problem for en del af respondenterne. Som en anden medvirkende faktor til 
mindre deltagelse i disse arrangementer nævnes de fysiske omstændigheder ved et ofte 
tætpakket introforløb. Her kunne flere af respondenterne godt tænke sig, at forløbet bliver 
spredt over længere tid og dermed får mindre intensitet og gør det nemmere at deltage i, da 
der for mange går meget energi med bare at starte på studiet følge. En respondent forklarer det 
sådan her: ”(…) Det kan godt være grænseoverskridende at gå hen til en der er medhjælper, 
(hvilket ofte er en ældre studerende), og fortælle at man har en funktionsnedsættelse. Om der 
er mulighed for at der kan gives noget mere konkret information, om det pågældende 
arrangement. fx. rusturen hvor det normalt skal være overraskelsesmomenter” 
(Spørgeskemarespondent). Der bliver i de åbne svar lagt vægt på, at det både er den fysiske, 
sociale og  faglige tilgængelighed, der ikke er i orden ved mange rusture, men at det netop fra 
starten er vigtigt for mange studerende med et handicap at få positive oplevelser: ”Det er 
vigtigt at rusvejlederne tager hensyn til og højde for alle former for handicap - netop i 
forbindelse med studiestarten hvor man er ekstra sårbar. Efter første dag overvejede at 
stoppe på studiet pga. en ydmygende oplevelse med manglende forståelse og overvskud” 
(Spørgeskemarespondent). 
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6 Støttemuligheder for studerende med 
funktionsnedsættelse 

 
I dette kapitel vil vi se nærmere på de forskellige støttemuligheder, som gives til studerende 
med funktionsnedsættelse for at hjælpe dem igennem studiet. De spørgsmål vi ønsker belyst i 
dette afsnit omhandler udbredelsen og tilfredsheden med de forskellige støtteformer. Hvem 
får hvilke former for støtte? Hvordan vurderes støttesystemet både generelt og med hensyn til 
de specifikke ansøgningsprocedurer og vejledning i forbindelse med ansøgning? Hvad er 
forklaringer på utilfredshed, og hvad kan der gøres ved det?  
 
Vi vil i kapitlet hovedsageligt koncentrere os om de to centrale og statslige ordninger. Den 
praktiske støtte i form af Specialpædagogisk Støtte (SPS), og den økonomiske støtte til 
studerende i form af et af handicaptillæg til studerende, der modtager Statens 
Uddannelsesstøtte (SU). Disse støtteformer er grundstenen i kompensations- og 
solidaritetsprincippet i dansk handicappolitik på uddannelsesområdet, og de er vigtige brikker 
i at sikre den lige adgang til studierne. Derfor har vi valgt at beskrive og analysere 
støttesystemet fra en række forskellige vinkler, de kvantitative og kvalitative svar hvor de 
studerendes egne oplevelser og frustrationer kommer til udtryk, SU-styrelsens forklaringer på 
nogle af forholdene inden for især SPS systemet, og resultaterne for en rundspørge blandt 
SPS-vejlederne.  Det er dog også muligt for studerende med funktionsnedsættelse at få både 
økonomisk og praktisk støtte andre steder fra, i form af f.eks. SU, revalidering eller 
kommunal støtte til bøger og studiemateriale, og disse introduceres ligeledes kort i kapitlet. 
Ud fra den kvalitative undersøgelse forsøger vi at give et billede af, hvordan disse 
støtteordninger og især ansøgningsprocessen opleves af de studerende med 
funktionsnedsættelse. Derefter præsenterer vi, hvordan blandt andet ansøgningsprocedurer, 
vejledning, støttens indhold og ansøgningstid generelt vurderes af de studerende, der 
modtager disse former for støtte ifølge de kvantitative data. Sidst i afsnittet gennemgås, hvilke 
forskellige former for støtte de studerende med funktionsnedsættelse ønsker, for at de mener, 
de kan gennemføre studiet på lige fod med andre. 
 

6.1.1 Indledende overblik over, hvilken støtte der modtages. 
Tabel 6-1 nedenfor viser, hvilke former for støtte de studerende i vores kvantitative data 
modtager: 
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Tabel 6-1 
Hvilke støtteformer modtager de studerende 

Hvilke former for støtte modtager de studerende 
Andel der modtager støtten 

SU Antal  322 

  Procent 74,20% 

Handicaptillæg Antal  85 

 Procent 19,60% 

Revalidering Antal  70 

 Procent 16,10% 

Pension Antal  19 

 Procent 4,40% 

Andet Antal  19 

 Procent 4,40% 

Specialpædagogisk støtte (SPS) Antal  105 

 Procent 24,20% 

Ingen Antal  14 

  Procent 3,20% 
N=434 for hver af støtteformerne.  
 
Den mest udbredte økonomiske støtteform er SU. Næsten 75 % af de studerende modtager 
denne, og knap 20 % modtager også handicaptillæg (som dog kun kan modtages, når man får 
SU). Godt 16 % er på revalidering, mens kun få studerende modtager pension, ingen støtte 
eller andre støtteformer. Denne sidste kategori dækker over ekstra SU, SU-lån, kommunalt 
betalte støtteordninger til handicap som f.eks. bil, hjælper, etc. samt endelig bistandsydelser 
som f.eks. aktivering, invaliditet osv. Knap 25 % modtager den praktiske kompenserende 
støtte gennem SPS.  
 
 

6.2 Økonomisk basis: SU, revalidering eller pension 
Før vi kommer nærmere ind på handicaptillæg og SPS, gives et overblik over, hvordan vores 
respondenter fordeler sig i forhold til, hvilken økonomisk basis de studerer på. Altså om det er 
på SU, en revalidering eller pension. Indledningsvis kan det siges, at tests viser, at der er 
sammenhæng mellem den primære funktionsnedsættelse og om man får SU eller revalidering 
og typen af primær funktionsnedsættelse. Handicapgrupperne modtager altså ikke i lige høj 
grad de forskellige støtteformer. I det følgende vil vi se lidt nærmere på fordelingen af 
støtteformer på de forskellige funktionsnedsættelser og i forhold til, hvornår man har 
påbegyndt uddannelsen. Som det ses af nedenstående graf (Figur 6-1), er støtteformerne 
fordelt forskelligt på de forskellige grupper af funktionsnedsættelser (Tilsvarende tabeller 
findes i bilag Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). 
 
Figur 6-1 

Fordeling af støtteformer på primære funktionsnedsættelse 
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6.2.1 Statens uddannelsesstøtte 
Som nævnt er det i alt ¾ dele af respondenterne, der modtager SU. Mindst er andelen hos 
studerende med nedsat mobilitet, og størst er den blandt de ordblinde, hvor knap 90 %, 
modtager SU. Det viser sig desuden, at der er næsten dobbelt så mange studerende med to 
eller flere funktionsnedsættelser (42,4 %), som ikke modtager SU, i forhold til studerende 
med en enkelt funktionsnedsættelse (21,8 %) (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-e).  
 
Andre faktorer ser ikke ud til at spille en rolle i forhold til, hvem der får SU på nær 
starttidspunktet for den studerendes uddannelse, samt om den studerende er på bachelor- eller 
kandidatdelen af sit studie. Med hensyn til starttidspunkt finder man, at kun 39,4 % af de 
studerende, der startede i perioden 1990-2000 modtager SU, mens den gennemsnitlige andel 
for alle studerende er 74,2 % (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-f). Samtidig er det 76,9 % af de 
bachelorstuderende der modtager SU, mens dette kun gælder for 66,7 % af de studerende på 
overbygningen (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-g). Dette kan forklares ved, at en større del af de 
studerende, der er startet for relativt længe siden, og som derfor er nået længere på studiet end 
de andre studerende, er på enten revalidering eller pension og derfor ikke modtager SU, som 
det senere vil blive vist. Dog kan forklaringen også være, at studerende på SU har mindre 
betydelige funktionsnedsættelser og derfor hurtigere kommer igennem studierne, og som 
følge heraf optræder de i mindre grad på de tidligere årgange. 
 

6.2.2 Revalidering 
Som nævnt tidligere har de studerende på SU mulighed for et handicaptillæg og har således 
siden 2004 haft et reelt alternativ til revalidering. Der er dog stadig en del, der er på 
revalidering. Især i grupperne med mobilitetshandicap og sygdomme. Derimod er ingen 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

San
se

r o
g k

om
mun

ika
tio

n

Mob
ilite

t

Psy
kis

k l
ide

lse
/U

dv
ikl

ing
sfo

rst
yrr

els
e

Syg
do

mme/a
nd

et

Ordb
lin

d

SU
Revalidering
Pension



 59

ordblinde på revalidering, og kun godt 10 % af de studerende, der har funktionsnedsættelser i 
fh.t. sanser og kommunikation, modtager denne form for støtte. Desuden er det især 
studerende med to eller flere handicap (25,9 % mod 13,8 % hos studerende med kun ét 
handicap), som modtager revalidering (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-h). Ser man på, hvor mange 
studerende, der har fået revalidering alt efter, hvornår de har påbegyndt studiet, får man 
fordelingen som vises i Tabel 6-2. 
 
Tabel 6-2 
Studerende, der modtager revalidering, fordelt på tidspunkt for studiestart 

 Modtager du revalidering? 
Påbegyndt 
studium  Nej Ja Total 

1990-2000 Antal 23 10 33 

 Procent 69,7% 30,3% 100,0% 

2001 Antal 14 7 21 

 Procent 66,7% 33,3% 100,0% 

2002 Antal 27 8 35 

 Procent 77,1% 22,9% 100,0% 

2003 Antal 36 5 41 

 Procent 87,8% 12,2% 100,0% 

2004 Antal 46 4 50 

 Procent 92,0% 8,0% 100,0% 

2005 Antal 71 11 82 

 Procent 86,6% 13,4% 100,0% 

2006 Antal 59 8 67 

 Procent 88,1% 11,9% 100,0% 

2007 Antal 88 17 105 

 Procent 83,8% 16,2% 100,0% 

Total Antal 364 70 434 

 Procent 83,9% 16,1% 100,0% 
χ2:14,894; df:7; p=0,037 
 
Det ses af tabellen, at andelen af studerende, der modtager revalidering, er betydelig mindre 
for studerende påbegyndt studiet inden for de sidste 3-4 år, sammenlignet med dem der 
begyndte før år 2004. Ligesom med fordelingen af SU kan der være to forklaringer: Den ene 
er, at dem på revalidering er længere om at gennemføre deres uddannelse end dem der 
modtager de andre støtteformer (f.eks. på grund af funktionsnedsættelsens karater og 
sværhedsgrad). Den anden er at der simpelthen er færre af de studerende, som er startet i de 
senere år, der er på revalidering, og måske i stedet modtager SU og handicaptillæg. Da begge 
forklaringer er mulige, kan vi ikke ud fra disse tal udtale os om, hvorvidt indførelsen af 
handicaptillæget i 2004 har ført til en reducering af studerende på revalidering. 
 

6.2.3 Pension 
Der er 4,4 % i datasættet, der modtager pension i form af f.eks. invalide- eller 
førtidspensioner. Det er hovedsageligt studerende med nedsat mobilitet eller psykiske lidelser 
og udviklingsforstyrrelser, som modtager pension. At en enkelt ordblind modtager pension 
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skyldes formentlig, at vedkommende (udover at lide af dysleksi) samtidig lider af en af de 
andre former for funktionsnedsættelser, der kan være berettighedsgivende til pension. 
Desuden fandt vi, at de 4,4 procent på pension kun er at finde på universiteterne og altså ikke 
de kulturministerielle uddannelser (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-i).  
 

6.3 De studerendes oplevelse af støttesystemet 
Resten af dette kapitel vil vi, både ved hjælp af undersøgelsens kvalitative og kvantitative 
materiale, forsøge at give et billede af de studerende med funktionsnedsættelses erfaring med 
SPS og handicaptillæg. Især mht. ansøgningsprocedurer og vejledning. Det blev i projektets 
tidlige fase gennem f.eks. pilotinterviewene meget hurtigt tydeligt, at mange studerende har 
haft oplevelser med det statslige støttesystem, men at disse ofte var negative, eller havde gjort 
dem frustrerede. For at illustrere en række af de problematikker der findes angående 
støttesystemet, og for at præsentere konkrete oplevelser og eksempler på hvordan det opleves 
hos de studerende, vil vi starte med resultaterne fra de kvalitative interviews af studerende 
med funktionsnedsættelse. Disse indeholder forskellige beskrivelser af, hvordan 
støttesystemet, især SPS og handicaptillæg, opleves fra de studerendes side. De giver samtidig 
en uddybende introduktion til de problemer, der opleves som værende en del af  
støttesystemet. I næste afsnit vil en række af disse problemer blive analyseret ud fra det 
kvantitative materiale, og til dels forklares og uddybes i form af vores interview med SU-
styrelsen. 
 
De af vores informanter, der har prøvet at søge om støtte af den ene eller anden art, mens de 
gik på den videregående uddannelse, klager alle over et rigidt system. Der er tale om folk med 
vidt forskellige behov, som gennemgående oplever for standardiserede løsningsmodeller, og 
en ansøgningsproces de ser som værende for langsom. Dog har Laust og Allan ikke søgt om 
støtte gennem SU-systemet. Laust har haft kontakt til en central studievejledning, men mener 
ikke, han har brug for økonomisk støtte. Allan er i forvejen er inde i det kommunale 
støttesystem, da han studerer på revalidering. I det følgende optræder disse to altså ikke. 
 

6.3.1 Kritik af de standardiserede løsninger 
Flere af de interviewede giver udtryk for oplevelsen af, at de bliver præsenteret for 
standardiserede løsninger, selvom de er individer, der har særegne behov. Tanja er den, der 
mest taler om dette i forhold til SUstyrelsen, SPSvejlederen, samt den almene administration 
på hendes universitet. Hun føler, at hun har kæmpet meget med systemet og været meget 
insisterende på at få de ting, hun mener, hun har brug for. Et eksempel på denne kamp er 
f.eks. hendes behov for en bestemt bærbar computer:  
 

”Den første bærbare computer jeg fik, der bare vejer over 4 kilo. Jeg kunne slet ikke 
holde ud at bære rundt på den. Det fungerede bare ikke for mig, den var simpelthen for 
tung. (...) der ramte jeg den første mur: 'det er det udstyr vi kører med, de mindre er 
ikke på listen'. … (…) men så lykkedes det og jeg fik den lille i stedet for, igennem 
SPS. Men så var problemet, at fordi den var så lille, var batteriet også lille, og den 
kunne kun holde strøm to timer. Så måtte jeg søge om at få et større batteri, der kunne 
holde strøm 4 timer. Det første de sagde inde ved SUstyrelsen var, at så kunne jeg bare 
tage en forlængerledning med. 'prøv at høre her, jeg har lige fået skrabet 3 kilo af 
computeren, skal jeg så have dem på igen ved at gå med en kæmpe forlængerledning?'. 
Det hænger ikke sammen. Nogen gange føler jeg at de ikke tænker.” (int. 1, p14).  



 61

 
Tanja har flere gange oplevet, at hvis det hun har brug for ikke er på leverandørernes liste, så 
er det næsten umuligt at få og hun oplever, at man skal presse meget på. Samtidig oplever hun 
grundlæggende en manglende forståelse, og at de personer, der administrerer støtten, ikke 
tænker og sætter sig ind i hendes forhold. Hun beskriver det som at løbe mod en mur hver 
gang:  
 

”Jeg ved godt, at der i den offentlige forvaltning, der er sådan en gammel disciplin, at 
man vil forhindre misbrug og snyd for enhver pris, men jeg synes det kunne være tid til 
at den holdning på en eller anden måde skulle ændres.” (int. 1, p24). 

 
Dette hænger sammen med problemer, hun beskriver at have i forholdet til den lokale SPS 
vejleder, som hun ønsker ville være lidt mere opfindsom i forhold til hvilke hjælpemidler, der 
kunne støtte hende, da det er svært selv at afgøre. 
 

6.3.2 Afslag, nederlag og dårlig samvittighed 
Også Maj, der går på et andet universitet, oplever en manglende forståelse for hendes særegne 
behov. Hun fremhæver, at hun godt kan forstå, at det er svært for et system at arbejde med 
hende, da hun ingen diagnose har. På den anden side har hun papirer fra lægerne, hun bruger 
3-500 kr. om ugen på medicin, og hun udtaler meget bestemt, at hun ikke føler, at hun kan 
have et studiearbejde. Men hun har fået afslag på handicaptillæg, og om det siger hun: 
 

”Jeg synes jo selvfølgelig ikke, det er særlig fedt, det de skriver, fordi det er sådan, ’vi 
mener ikke, at du er syg nok til ikke at have et arbejde’ og så er det bare man siger 
’fuck jer’, ’fordi I skulle bare vide’ ikke. Det er jo svært at få det til at hænge sammen 
med ren SU. Det ved de jo godt ikke. Og også med alle de penge jeg bruger på 
behandlinger. Men gudskelov har jeg nogle forældre, der støtter mig rigtig meget og 
betaler rigtig meget, men nu ja så har jeg også lidt dårlig samvittighed overfor dem” 
(int. 6, p40). 

 
Altså har hun en klar opfattelse af, at hun har ret til handicaptillægget, idet hun ikke kan 
arbejde, men føler det som et nederlag, og som om at hendes sygdom og problemer ikke 
anerkendes på grund af afslaget på handicaptillæg. Som vi var inde på i det indledende 
beskrivende afsnit, så er det gennemgående for de dybdegående interviews at noget af det 
værste for dem er at møde en manglende forståelse for, hvordan det egentlig er for den enkelte 
at studere, når man har en funktionsnedsættelse og har brug for ekstra støtte. 
 

6.3.3 For langsomt system der kræver vedholdenhed 
En anden side af oplevelsen af at støttesystemet er for rigidt system er, at det er alt for 
langsomt i de interviewedes øjne. Alle fem, der efter optagelse på uddannelsen har forsøgt at 
søge støtte, har oplevet, at det tager så lang tid, at det nærmest ikke giver mening mere. Dette 
opleves især første gang de søger. Som f.eks. Pernille, der søgte om en instruktor før sin 
studiestart i starten af august i 2007, og fik det godkendt i november. På dette tidspunkt var 
hun så langt i semesteret, at hun ikke syntes det gav mening længere, og hun havde allerede 
opgivet at klare eksamenerne. I forårssemestret søgte hun igen i starten af semesteret efter at 
have skiftet studieretning, og her gik det hurtigt nok med at få det godkendt. Men så tog det 
tid at finde en instruktor, som hun først fik i midten af april (int7, p50 og p114). Et semester 
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er jo under et halvt år og den lange behandlingstid ramler altså ifølge de interviewede sammen 
med dette faktum. Man kan så sige, at de studerende burde søge tidligere, men som Tanja 
siger i et tidligere citat (int. 1, p14), så er det svært at vide, hvad man har brug for, ved et 
studie, man endnu ikke kender.  
 
Den langsomme behandlingstid har dog ikke kun været et problem for hende første gang og i 
forbindelse med ét bestemt semester. Hun har oplevet det i forbindelse med anskaffelse af de 
rette hjælpemidler og mest ekstremt i forbindelse med en ansøgning om at få bygget et 
specialsæde i de forelæsningssale, hun har mest undervisning i. Hun siger således:  
 

”Jeg har et møde i næste uge med en fysioterapeut. Det har taget næsten 3 år, og det er 
altså ikke, fordi jeg ikke har været vedholdende. Han (SPSvejlederen red.) har bare 
sådan en stak mails her (viser ca. 20 cm med hænderne), det er helt utroligt så mange 
mails han har fra mig.” (int. 1, p18). 

 
Som Tanja nævner her, så oplever hun, at det kræver vedholdenhed at få støtte. For hende er 
det blevet en principsag at få SPS vejlederen til at forstå og hjælpe med det, hun har brug for. 
Som hun siger her: 
 

”Jeg tror helt klart, man er nødt til at være vedholdende, og selvom man bliver ved med 
at møde modstand, så holde på, at det her er min ret, eller det her har jeg brug for. Jeg 
har da også haft perioder hvor jeg følte om jeg var besværlig når jeg nu skriver eller 
ringer igen. I efteråret skrev jeg en rigtig lang mail til ham (SPSvejlederen red.), hvor 
jeg virkelig var personlig og skrev, hvad det her det betød for mig (…) at det virkelig 
manglede, at der var den fleksibilitet og den imødekommenhed. Og at jeg ikke kunne 
forstå, at det ikke blev prioriteret mere” (int. 1, p24). 

 
Pernille er af lidt samme opfattelse. Hun siger, at det er besværligt at søge, og at man skal 
have sine argumenter godt i orden (int. 7, p54). Som tidligere beskrevet opfatter flere af de 
interviewede sig som særligt stærke, og dette gælder altså også, når man søger støtte. Men det 
gør også, at nogle (som f.eks. Maj) kommer til at fremstå som lidt fortabt i forhold til det den 
lange behandlingstid og nødvendigheden af vedholdenhed. Maj er opgivende overfor at søge 
om hjælpemidler som f.eks. en særlig stol i bestemte lokaler, fordi det tager for lang tid. Hun 
kom først i kontakt med støttesystemet sent i uddannelsen: 
 

”De sagde, at det er ret vigtigt at sige det nærmest et år i forvejen, det er jo helt vildt. Så 
skal man jo virkelig skemaplanlægge, så man ved, hvad for et lokale man skal være i 
for hele holdet. Og så ved jeg jo ikke lige, hvad der sker på kandidatdelen lige nu, så ja 
jeg har hørt om det for sent. Jeg ville ønske, at jeg havde vidst det fra start af, men det 
er ikke rigtig noget man ved synes jeg. Jeg ved i hvert fald ikke” (int. 6, p54). 

 
Udsigterne til den lange behandlingstid får altså Maj til at opgive i forhold til overhovedet at 
søge. Hun vurderer selv, at hun burde være mere opsøgende for at få det til at lade sig gøre 
alligevel. Men set i lyset af hendes kamp med bare at acceptere sin funktionsnedsættelse, og 
den mangel på information, som hun giver udtryk for her, er det forståeligt, at hun ikke har 
overskud til at være ligeså vedholdende, som f.eks. Tanja og Karen er. Et andet eksempel er 
Bo, der gav op for en stund efter det første afslag på ansøgning om støtte til test for 
ordblindhed og dermed mulig adgang til hjælpemidler og dispensation, men derefter klagede 
og søgte igen, da han indså, at det var umuligt for ham at gennemføre sit speciale. Han 
fortæller, at han denne gang var mere bevidst om at styre slagets gang, fordi han ikke længere 
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havde tiltro til, at universitetets SPS vejleder havde styr på sine ting. Det gik igennem denne 
gang, og han fik dispensation. Men han løb derefter flere gange ind i problemer i forholdet 
mellem behandlingstiden for ansøgning til hjælpemidler og hjælp til gennemlæsning og så 
den udsatte afleveringsfrist for hans speciale (int. 5,p24). For Bo bliver behandlingstiden altså 
også et problem. Han placerer dog meget af skylden på selve SPS vejlederen, der i første 
omgang manglede information og ifølge ham var inkompetent i forhold til opgaven.  
 

6.3.4 Opsamling 
De af vores interviewede, der har søgt om støtte på deres studier, oplever altså et system, der 
er for langsomt og kræver vedholdenhed. Den lange behandlingstid ramler sammen med den 
almindelige tidsbegrænsning, der findes ved hvert semesters længde på et halvt år. Altså tager 
ansøgningen mange måneder, så er der ikke meget tilbage af et semester. Det opleves især 
problematisk første gang de søger. Men hele vejen igennem opleves det, at en ansøgning 
kræver vedholdenhed og stor grad af selvstændighed. Dette kan ses som særligt problematisk 
i forhold til folk, der måske ikke er lige så stærke, som de fleste deltagere i de kvalitative 
interviews synes at være. Desuden giver nogle udtryk for, at støttemulighederne er for 
standardiserede i forhold til, at der er tale om folk med vidt forskellige behov.  
 
Vi har nu ved hjælp af de kvalitative interviews forsøgt at give et billede af, hvordan 
problemer med SPS og handicaptillæg opleves. Især i forbindelse med ansøgningen. I det 
følgende vil vi se nærmer på disse støtteformer, og hvordan de fordeler sig i forhold til de 
forskellige funktionsnedsættelser i det kvantitative materiale, samt tilfredsheden med 
ansøgningsproceduren mm. 
 

6.4 Handicaptillæg 
Studerende på videregående uddannelser, der på grund af varige fysiske eller psykiske 
funktionsnedsættelser har en betydelig begrænsning i evnen til at påtage erhvervsarbejde, kan 
søge et handicaptillæg10, der gives sammen med SU-stipendium og studielån eller sammen 
med slutlån. Tillægget er på 6.370 kr. månedligt før skat11 (2008). Det gives altså for at 
kompensere den begrænsede arbejdsevne og den deraf følgende manglende mulighed for at 
supplere SU’en i lighed med andre studerende. Ved visitationen til handicaptillægget tages 
der ikke hensyn til, om funktionsnedsættelsen medfører et forøget tidsforbrug under 
uddannelsen, der indebærer, at den studerende ikke har tid til at påtage sig studenterarbejde. 
Det er udelukkende på baggrund af arbejdsevnen, at visitationen finder sted.  
 
Ifølge SUstyrrelsens seneste offentlige tal fra 2006 var der 1102 studerende på videregående 
uddannelser, der modtog handicaptillæg til SUen. Nedenstående findes den officielle 
opgørelse over hvilke funktionsnedsættelser modtagerne havde (tabel 6-3). Det kan samtidig 
ses, at antallet der modtager handicaptillæg har været stærkt stigende i ordningens første par 
år: 
 
  

                                                 
10 VEJ nr 62 af 03/06/2004; Vejledning om tillæg til uddannelsessøgende i videregående uddannelse med varig 
funktionsnedsættelse (handicaptillæg). 
11 www.su.dk 
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Tabel 6-3 
SU-styrelsens opgørelse over støttemodtagere med handicaptillæg 2004-2006 
Funktionsnedsættelse 2004 2005 2006 

 Fordeling  Fordeling  Fordeling 

Antal % Antal % Antal % 

Hørenedsættelse 20 9 40 6 45 4 

Synsnedsættelse 13 6 31 5 43 4 

Læse/skrivevanskeligheder 3 1 4 1 5 0 

Bevægelsesvanskeligheder 56 24 124 19 184 17 

Psykisk funktionsnedsættelse 35 15 205 31 406 37 

Neurologiske lidelser 46 20 114 17 174 16 

Ryglidelser 13 6 44 7 59 5 

Andet 47 20 108 16 186 17 

I alt 233 100 670 100 1.102 100 

Index 100  288  473  

Tal fra SU-styrelsen: http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/2006/index.html 
 
Vores undersøgelse drejer sig dog kun om dem med en lang videregående uddannelse. SU-
styrelsens officielle tal viser at 613 af støttemodtagerne i 2006 var indskrevet på 
universitetsuddannelser. Men de viser desværre ikke hvordan disse er fordelt på 
funktionsnedsættelse.12 De største grupper af handicaptillægsmodtagere er personer med 
psykisk funktionsnedsættelser, bevægelsesvanskeligheder og neurologiske lidelser. Disse tal 
kan dog ikke direkte sammenlignes med talene fra vores kvantitative undersøgelse, da vi 
grupperer funktionsnedsættelsen lidt anderledes, således at neurologiske lidelser hører under 
forskellige kategorier, alt efter hvor de skaber funtionshæmningen. Fordelingen af 
støttemodtagere på typen af primære funktionsnedsættelse i vores tal ses af nedenstående 
tabel 6-4. 

                                                 
12 http://www.sustyrelsen.dk/stud_tal/statistikker/2006/index.html  
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Tabel 6-4 
Modtagere af handicaptillæg fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Modtagere af handicaptillæg 

Type af funktionsnedsættelse  
% af handicap 
gruppen 

% af 
støttemodtagere  

Sanser og kommunikation Antal 13  

 Procent 22,8% 15,3% 

Mobilitet Antal 20  

 Procent 20,8% 23,5% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 26  

 Procent 19,3% 30,6% 

Sygdomme/andet Antal 23  

 Procent 34,3% 27,1% 

Ordblind Antal 3  

 Procent 3,8% 3,5% 

Total Antal 85 85 

 Procent  100% 
χ2:22,229; df:4; p<0,001 
 
Tabellen viser, at godt 25 % af de studerende på SU modtager handicaptillæg (mod ca 19,6 % 
af alle respondenterne). Det er især studerende med sygdomme eller andre 
funktionsnedsættelser, der i særligt høj grad modtager handicaptillæg, idet næsten halvdelen 
af denne gruppe gør. Meget få personer med ordblindhed som deres primære 
funktionsnedsættelse modtager handicaptillæg. Det er ikke overraskende, da det er meget 
sjældent, at ordblindhed er så stærkt at det fører til reduceret erhvervsevne i en grad, der 
falder ind under handicaptillæggets bekendtgørelse. Tabellen viser samtidig, at vores 
fordeling nogenlunde ligner de officielle tal fra SU-styrelsen, idet grupperne af psykisk 
funktionsnedsættelse, mobilitet og sygdomme (hvorunder en del neurologiske lidelser falder) 
også i vores data er de største. Dog er gruppen med sanse- og kommunikationsproblemer 
noget større i vores data. 
 

6.4.1 Ansøgningstid til handicaptillæg 
Som det indledningsvis blev beskrevet hjælp af de kvalitative interview, er der flere 
interviewpersoner der udtrykker, at de ser det som en meget besværlig og langsommelig 
proces at søge om handicaptillæg. Vi har set nærmere på ventetiden på svar på ansøgningen, 
og i undersøgelsen har vi spurgt om, hvor langt tid det tog fra respondenten ansøgte til denne 
fik tildelt handicaptillægget. 
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Tabel 6-5 
Vurdering af ventetid mellem ansøgning om og modtagelse af handicaptillæg 
Hvor mange måneder gik der, fra du søgte om handicaptillæg, til 
du fik det tildelt? 

 Antal Procent 

1 måned eller mindre 18 21,2% 

2 måneder 18 21,2% 

3 måneder 13 15,3% 

4 måneder 5 5,9% 

5 måneder 6 7,1% 

6 måneder 7 8,2% 

7 måneder eller mere 11 12,9% 

Ved ikke 7 8,2% 

Total 85 100,0% 

 
Det ses af tabel 6-5, at godt 20 % angiver, at de ventede i en måned eller mindre, at over 
halvdelen havde fået støtten tildelt efter 3 måneder, og at hele 12,9 % ventede i 7 måneder 
eller derover. Oplevelsen af ventetiden er selvfølgelig subjektiv, og behøver ikke at stemme 
overens ekspeditionsntiden hos SU-styrelsen, da der f.eks. kan være noget ekstra tid ved 
indgivelse af ansøgningen hos den lokale SU-medarbejder, som af den studerende opleves 
som en del af ekspeditionstiden. Som det kommer til udtryk i de kvalitative interviews, 
opleves den evt. ventetid som et stort problem. Det skaber usikkerhed i forhold til, om de kan 
klare studiet, og gør de studerende afhængige af forældre eller andre, der er villige til at støtte 
dem økonomisk.  
 
Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvor tilfredse de er med ansøgningsproceduren 
til handicaptillæg. Godt 60 % af de studerende er enten tilfredse eller meget tilfredse med 
ansøgningsproceduren, mens godt 35 % er enten utilfredse eller meget utilfredse. Resten 
svarer ”ved ikke” (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-j). Ser man på svarfordelingen i forhold til, hvor 
mange måneder de studerende har ventet på at få bevilliget deres handicaptillæg, er der en 
tydelig tendens til, at kortere svartid på ansøgningen gør støttemodtagerne mere tilfredse, som 
det ses i tabel 6-6.  
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Tabel 6-6 
Vurdering af ansøgningsproceduren for handicaptillæg fordelt på længden af ventetid på ansøgningen 

  Hvor tilfreds er du generelt med ansøgningsproceduren for handicaptillæg? 
  Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Total 
1 måned eller mindre Antal 5 11 2 0 18 
 Procent 27,8% 61,1% 11,1% 0,0% 100% 
2 måneder Antal 5 9 3 1 18 
 Procent 27,8% 50,0% 16,7% 5,6% 100% 
3 måneder Antal 2 7 2 1 12 
 Procent 16,7% 58,3% 16,7% 8,3% 100% 
4 måneder Antal 0 3 1 1 5 
 Procent 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 100% 
5 måneder eller mere Antal 0 5 10 9 24 
 Procent 0,0% 20,8% 41,7% 37,5% 100% 
Total Antal 12 35 18 12 77 
 Procent 15,6% 45,5% 23,4% 15,6% 100% 

Kategorierne ”Ved ikke” med 8 respondenter er for begge variabler udeladt . Chi-test er ikke muligt grundet for få respondenter i 
cellerne 
 
SU-styrelsen har ikke en officiel statistik over deres ekspeditionstid for ansøgninger om 
handicaptillæg. De påpegede i vores interviewet med dem, at meget ofte kommer ansøgninger 
ind uden de nødvendige bilag, og det kan tage lang tid for SU-styrelsens egne medarbejdere at 
skaffe disse oplysninger. Den manglende dokumentation består ofte i for gamle eller 
mangelfulde udtalelser og dokumenter fra læger, sygehusvæsen og lign. Det går væsentligt 
hurtigere, når den enkelte selv beder om aktindsigt og finder dokumentationen, end hvis SU-
styrelsens medarbejdere skal gøre dette. SU-styrelsen vurderer altså, at bedre ansøgninger 
ville kunne nedsætte noget af ekspeditionstiden hos SU-styrelsen. Det kræver dog, at de 
studerende, evt. i samarbejde med en vejleder, bruger tid og ressourcer på at udarbejde mere 
fyldestgørende ansøgninger og dokumentation. Dog skal ansøgernes nedsatte erhvervsevne 
bedømmes af en sagkyndig fra arbejdsskadestyrelsen for at sikre en landsdækkende og 
ensartet vurdering af graden af nedsat erhvervsevne. I arbejdsskadestyrelsen er der en 
ekspeditionstid på minimum 3 måneder, oplyste SU-styrelsen. Derfor er det begrænset, hvor 
meget den samlede ekspeditionstid kan sættes ned, selvom ansøgninger og dokumentation 
blev bedre. Der kan altså være et behov for, at der undersøges alternative metoder eller steder, 
der kunne varetage opgaven med at vurdere graden af nedsat erhvervsevne hos ansøgerne, 
hvis ansøgningstiden skal sættes ned.  
 

6.5 Specialpædagogisk Støtte 
Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser13 har til formål at sikre, at 
studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har mulighed for at gennemføre 
uddannelser på lige fod med andre studerende. Dette opnås ved, at de kan få stillet forskellige 
kompenserende hjælpemidler eller anden form for ikke-økonomisk støtte til rådighed under 
uddannelsen. Hovedbetingelserne for at en studerende med en funktionsnedsættelse kan få 
støtte efter loven er:  
 
                                                 
13 BEK nr 819 af 02/07/2007; Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-
bekendtgørelsen) og LBK nr 210 af 01/03/2007; Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved 
videregående uddannelser. 
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• At denne er optaget på en offentligt anerkendt og SU-berettigende videregående 
uddannelse og er studieaktiv. 

• At støtten er nødvendig for, at uddannelsen kan gennemføres.  
• At støtten kan kompensere for funktionsnedsættelsen. Støtte der ikke kompenserer, 

men bare gør det nemmere for en studerende med en funktionsnedsættelse at studere, 
gives altså ikke. F.eks. kan hørehæmmede ikke få tildelt en computer, da denne ikke 
kompenserer funktionsnedsættelsen. 

• At det er praktisk muligt at fremskaffe den kompenserende støtte. 
 
Det er ikke en forudsætning for at få SPS, at funktionsnedsættelsen er varig eller af en særlig 
art eller grad. Det kræves kun, at den volder den studerende sådanne vanskeligheder i forhold 
til at gennemføre uddannelsen, at SPS er nødvendig. Den studerende skal ansøge om SPS på 
det uddannelsessted, hvor han/hun er optaget på en videregående uddannelse (eller direkte til 
styrelsen hvis der søges støtte til udenlandske uddannelser), og behovet for kompensationen 
vurderes i relation til den specifikke uddannelse og det specifikke semester. Ansøgningen kan 
tidligst afleveres den dag, hvor den studerende har fået meddelelse om at være optaget på 
uddannelsen. Det står desuden i bekendtgørelsen (§14), at SU-styrelsen skal sikre, at 
studerende og uddannelsesinstitutioner kan få rådgivning og vejledning om betingelserne, 
ansøgning og indstilling til SPS.  
 
På baggrund af ansøgningen fra den studerende foretager den lokale SPS-vejleder på 
uddannelsesinstitutionen en indstilling til SU styrelsen. Indstillingen skal indeholde 
institutionens redegørelse for den studerendes behov for specialpædagogisk støtte. 
Funktionsnedsættelsen skal være af fysisk eller psykisk art – ikke social -, og den skal være 
dokumenteret af læge, psykolog, talepædagog eller en anden fagperson. SUstyrelsen træffer 
den endelige afgørelse om, hvorvidt og fra hvilket tidspunkt støtte kan tildeles. Støtten kan 
dog tidligst modtages fra den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsen. 
  
Støtten, der stilles til rådighed, kan f.eks. være hjælpemidler, der kompenserer for et bevæge- 
eller et kommunikationshandicap, eller sekretærhjælp, praktisk hjælp eller tolkebistand i det 
antal timer, der er nødvendig for at kunne gennemføre uddannelsen. Det er uddannelsesstedet, 
der skal sørge for at anskaffe hjælpemidlerne hos SU-styrelsens leverandører. Da støtten 
vurderes i relation til det specifikke uddannelsesforløb, kan det medføre, at der i nogle 
perioder af uddannelsen skal gives mere støtte end i andre perioder. Tabel 6-7 nedenfor 
angiver SU-styrelsens seneste officielle tal over antallet af SPS-støttemodtagere til 
videregående uddannelse fordelt på funktionsnedsættelser.  
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Tabel 6-7 
SPS-støttemodtagere og -støtte i 2004 - 2006 fordelt på handicaptype14 
  2004 2005 2006 % i 2006 

antal    

SPS-støtte i alt 1.132 1.099 1.407 100 

 - hørevanskeligheder 78 76 76 5 

 - synsvanskeligheder 73 69 77 6 

 - læse-/skrivevanskeligheder 693 692 929 66 

 - bevægelsesvanskeligheder 229 199 242 17 

 - psykiske vanskeligheder 40 48 61 4 

 - andet 19 15 22 2 

Støttemodtagere i 2004 er personer, der har fået tildelt støtte. I 2005 og 2006 er det personer, der har fået udbetalt støtte. 
 
 
Ifølge disse tal var der altså i 2006 1.407 personer på en videregående uddannelse, der modtog 
SPS af en eller anden slags. Desværre forelægger der ingen officielle tal kun for studerende på 
de lange videregående uddannelser. Det kan desuden ses, at antallet af støttemodtagere her er 
steget fra 2004 til 2006, men ikke i samme omfang som ved handicaptillægget. SPS-
støttesystemet er dog også lidt ældre og måske mere kendt på uddannelsesstederne og blandt 
de studerende, der har brug for denne form for støtte.   
 
I vores spørgeskemaundersøgelse er der knap 25%, der svarer, at de modtager SPS og disse 
fordeler sig på de forskellige funktionsnedsættelser som vist i nedenstående Tabel 6-8. 
Tabel 6-8 
Studerende, der modtager Specialpædagogisk Støtte, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Modtager du Specialpædagogisk Støtte? 

Type af funktionsnedsættelse  
Procent af handicapgruppe der 
modtager SPS 

Handicapgruppens andel af 
SPS støttemodtagere 

Sanser og kommunikation Antal 22  

 Procent 38,6% 21,0% 

Mobilitet Antal 22  

 Procent 22,9% 21,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 13  

 Procent 9,6% 12,4% 

Sygdomme/andet Antal 5  

 Procent 7,5% 4,8% 

Ordblind Antal 43  

 Procent 54,4% 41,0% 

Total Antal 105 105 

 Procent 24,2% 100,2% 
χ2:71,753; df:4; p<0,001 
 

                                                 
14 www.sustyrelsen.dk 



 70

Ordblinde udgør med 41% klart den største gruppe af SPS modtagere, men samtidig skal det 
fremhæves, at kun lidt over halvdelen (54,4%) af hele ordblindegruppen modtager SPS. Dette 
må ses som et overraskende resultat, da SU-styrelsen i interviewet fortalte, at de meget 
sjældent afviser ansøgninger om støtte fra ordblinde. Samtidig lagde de dog vægt på, at der 
kan være en række studerende, som grundet de høje krav på universiteterne opfatter sig selv 
som havende læse- og skrivevanskeligheder, uden at en test nødvendigvis vil betegne som 
ordblinde. En anden forklaring, som vi senere vil komme tilbage til, kan være, at der mangler 
viden hos mange studerende med f.eks. ordblindhed, om at det er muligt at søge hjælp og 
støtte. Dette formuleres gentagne gange i de kvalitative interview og i kommentarerne i 
spørgeskemaundersøgelsen, og manglende vejledning om støtteformer understøtter ligeledes 
denne forklaring, som vi påpeger i kapitel 11. 
 
For at kunne imødekomme et støttebehov hurtigt har SU-styrelsen sammensat en startpakke, 
der gives til studerende med læse- og synshandicap, som omfatter over 2/3 dele af 
støttemodtagerne i 2006. Startepakken indeholder blandt andet en computer, scanner, diktafon 
og evt bærbar cctv (et forstørrende læseapparat). Denne pakke er lavet for, at disse grupper 
hurtigt kan få nogle hjælpemidler, og derefter bliver individuelle behov i form af f.eks. 
støttetimer eller sekretærtimer vurderet og tildelt. Det afspejler sig ligeledes i de støtteformer, 
som respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen angiver at modtage, hvor computer, scanner 
og diktafon er det flest modtager (Se evt. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-k for en udspecificering af 
de modtagne hjælpemidler og støtteformer i spørgeskemaundersøgelsen).  
 

6.5.1 Vurdering af ansøgningstid og procedure for SPS 
Som beskrevet ved hjælp af de kvalitative interviews, er opfattelsen hos de studerende der 
modtager støtte, at ventetiden er for lang, at det er besværligt at søge, og at støtteformerne 
ikke altid er tilpasset de individuelle behov. SU-styrelsen har en målsætning om, at 80% af 
alle ansøgninger til SPS er behandlet inden for en måned. Ekspeditionstiden hos SU-styrelsen 
opgøres fra den dag uddannelsesstedet indgiver indstillingen elektronisk til SU-styrelsen, og 
til dagen de træffer en afgørelse og sender et brev med resultatet til ansøgeren og dennes 
uddannelsesinstitution.  
 
SU-styrelsen fortæller, at 85% af alle ansøgninger til støtte ved videregående uddannelser i 
2007 blev behandlet inden for 31 dage. 27% blev behandlet inden for 10 dage, 39% inden for 
11-20 dage, og 18% inden for 21-30 dage. For 7% gik der 30-40dage, for 3% optil 50 dage og 
for de sidste 5% tog 51 eller flere dage. Nedenfor kan ses, hvor lang tid støttemodtagerne i 
spørgeskemaundersøgelsen vurderer, at der gik fra de ansøgte om SPS, til de fik svar på deres 
ansøgning (tabel 6-9).  
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Tabel 6-9 
Vurdering af ventetid mellem ansøgning om og modtagelse af SPS 
Hvor mange måneder gik der, fra du søgte om 
SPS, til du fik den tildelt? 

 Antal Procent 

1 måned eller mindre 21 21,0% 

2 måneder 29 29,0% 

3 måneder 14 14,0% 

4 måneder 11 11,0% 

5 måneder 2 2,0% 

6 måneder 4 4,0% 

7 måneder eller mere 7 7,0% 

Ved ikke 12 12,0% 

Total 100 100,0% 

 
 
Meget tydeligt vurderer de ansøgningstiden til at være noget længere end SU-styrelsens 
ekspeditionstid, idet kun 21% angiver at der gik en måned eller mindre, mod 85% i SU-
styrelsens opgørelse. Dette skal dog ses i lyset af, at SU-styrelsens opgørelse kun er over 
deres egen ekspeditionstid, mens at de studerende også oplever den ventetid, der findes, før en 
SPS-vejleder rent faktisk laver indstillingen, før hjælpemidler og mateirale bliver bestilt hos 
en leverandør, samt ventetiden hos leverandørerne. Fordi svaret på en ansøgning bliver sent 
fra SU-styrelsen, har den studerende jo ikke fået sin støtte. SU-styrelsen har dog indarbejdet 
nogle grænser for ventetid i deres samarbejdsaftaler med leverandørerne, så f.eks. skal en 
startpakke max. leveres 10 dage efter at uddannelsesstedet bestiller det hos leverandøren. 
Sammenligningen af spørgeskemarespondenternes opgørelse af ventetiden og SU-styrelsens 
tal kan altså tydeliggøre, at der er en del af ansøgningstiden for SPS, som ikke bliver opfanget 
i opgørelsen over SU-styrelsens ekspeditionstid og må ligge hos f.eks. 
uddannelsesinstitutionerne og leverandørerne. Det er angiveligt her, at der er brug for en 
indsats, hvis ansøgningstiden skal nedsættes.  
 
Spørgeskemarespondenterne er desuden blevet bedt om at vurdere, hvorvidt ventetiden har 
indvirket på deres evne til at følge undervisningen på lige fod med andre studerende. For ca. 
halvdelens vedkommende svarer de ja, og det gælder især gruppen af ordblinde og gruppen 
med sanse- og kommunikationsproblemer (tabel 6-10).  
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Tabel 6-10 
Studerende, der mener, at ventetiden har påvirket deres evne til at følge undervisningen, fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 
Har ventetiden påvirket din evne til at følge undervisningen 
på lige fod med andre? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 

Sanser og kommunikation Antal 11 10 21 

 Procent 52,4% 47,6% 100,0% 

Mobilitet Antal 9 13 22 

 Procent 40,9% 59,1% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 7 6 13 

 Procent 53,8% 46,2% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 2 3 5 

 Procent 40,0% 60,0% 100,0% 

Ordblind Antal 23 16 39 

 Procent 59,0% 41,0% 100,0% 

Total Antal 52 48 100 

 Procent 52,0% 48,0% 100,0% 

 
Hvis man sammenholder, hvor mange måneder der gik fra man ansøgte, til man modtog SPS, 
med om ventetiden har påvirket ens evne til at studere på lige fod med andre, bliver det 
tydeligt at der er en signifikant sammenhæng mellem disse variabler (se Tabel 6-11). 
Tendensen er klart, at jo kortere tid der gik, jo mindre syntes respondenterne, at ventetiden har 
påvirket deres studieevne. Således gælder det for knap en femtedel af de studerende, der 
modtog SPS efter en måned eller mindre, at de mener, ventetiden har påvirket deres 
studieforløb, mens det gælder for over halvdelen af dem, der har måttet vente i mere end tre 
måneder og for samtlige af de studerende, der har ventet i fem måneder eller mere. 
Tabel 6-11 
Studerende, der mener, at ventetiden har påvirket deres evne til at følge undervisningen, fordelt på antal måneders ventetid på 
SPS 

 
Har ventetiden påvirket din evne til at følge undervisningen på lige 
fod med andre? 

Hvor mange måneder gik der, fra du søgte om 
SPS, til du fik den tildelt?  Ja Nej Total 

1 måned eller mindre Antal 4 17 21 

 Procent 19,0% 81,0% 100,0% 

2 måneder Antal 12 17 29 

 Procent 41,4% 58,6% 100,0% 

3 måneder Antal 8 6 14 

 Procent 57,1% 42,9% 100,0% 

4 måneder Antal 9 2 11 

 Procent 81,8% 18,2% 100,0% 

5 måneder eller mere Antal 13 0 13 

 Procent 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Antal 46 42 88 

 Procent 52,3% 47,7% 100,0% 
χ2:26,523; df:4; p<0,001. Bemærk, at kategorierne ”5 mdr.”, ”6 mdr.” og ”7 mdr. eller mere” er slået sammen til én kategori; ”5 
mdr. eller mere”. 
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Endelig er de studerende, der modtager Specialpædagogisk Støtte, blevet bedt om at vurdere, 
hvor tilfredse de generelt er med ansøgningsproceduren for støtten. Her har vi delt dem op på 
hvor lang tid der gik før de fik støtten tildelt. 
 
Tabel 6-12 
Vurdering af generel tilfredshed med ansøgningsproceduren for SPS fordelt på længden af ventetid på bevilling af SPS 

   Hvor tilfreds er du generelt med ansøgningsproceduren for SPS? 
Hvor mange måneder gik der, fra 
du søgte om SPS, til du fik den 
tildelt?  

Meget 
tilfreds Tilfreds Utilfreds 

Meget 
utilfreds Total 

1 måned eller mindre Antal 7 12 2 0 21 
 Procent 33,3% 57,1% 9,5% 0,0% 100,0 
2 måneder Antal 5 14 9 1 29 
 Procent 17,2% 48,3% 31,0% 3,4% 100,0 
3 måneder Antal 0 5 6 2 13 
 Procent 0,0% 38,5% 46,2% 15,4% 100,0 
4 måneder Antal 0 2 3 5 10 
 Procent 0,0% 20,0% 30,0% 50,0% 100,0 
5 måneder eller mere Antal 0 2 8 3 13 
 Procent 0,0% 15,4% 61,5% 23,1% 100,0 
Total Antal 12 35 28 11 86 
 Procent 14,0% 40,7% 32,6% 12,8% 100,0 

Bemærk: Chi-test er ikke muligt grundet for få respondenter i cellerne. Kategorierne ”Ved ikke” med 19 respondenter er for 
begge variabler udeladt.  
 
Det ses af Tabel 6-12, at respondenterne i gennemsnit fordeler sig nogenlunde ligeligt på de 
positive og negative vurderinger. At godt 45% angiver, at de er utilfredse eller meget 
utilfredse med ansøgningsproceduren for SPS, må betegnes som værende en væsentlig 
utilfredshed. Det ses samtidig, at der er en klar tendens til at tilfredsheden og længden af 
ansøgningstiden hænger sammen. Studerende, der har ventet i 1 måned eller mindre, er 
således næsten alle tilfredse eller meget tilfredse, hvorimod meget store dele af de studerende, 
der har ventet 3, 4, eller 5 måneder eller mere er utilfredse. 
 
Det er helt klart at der er nogle problemer med hensyn til ansøgningstiden og 
ansøgningsprodeduren til SPS idet der er en udbredt negativ vurdering af 
ansøgningsproceduren. Denne bliver stærkere, jo længere tid den studerende har ventet på at 
få SPS tildelt. Denne ventetid influerer samtidig på de studerendes evne til at følge 
undervisningen på lige fod med andre, og et stykke over halvdelen af de studerende der har 
ventet 3 måneder svarer ja til at ventetiden har påvirket deres studieevne. Nedenstående vil vi 
forsøge at komme med uddybende analyser af disse problemer. 
 
I et åbent spørgsmål omkring forslag til forbedringer af støtte, har 
spørgeskemarespondenterne kommet med en række af forslag til at reducere den 
behandlingstid, der forekommer i forbindelse med ansøgning og støtte. Flere foreslår, at man 
starter processen omkring ansøgninger til støtte og vejledning i denne forbindelse allerede før 
studiestart, og før semesteret går i gang. En spørgeskemarespondent påpeger vigtigheden af, 
at støtten modtages hurtigt:  
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”I perioder omkring eksamen/sygeeksamen er det afgørende at SPS svarer så hurtigt de 
kan, da man jo ofte er afhængig af støtten for at kunne anskaffe hjælpemidler til at 
gennemføre eksamen. I mit tilfælde gik der så lang tid, at jeg selv måtte investere i dyre 
hjælpemidler udenom SPS for at kunne tage min eksamen. I modsat tilfælde ville jeg 
være blevet forsinket et år i mit studie” (Spørgeskemarespondent).  

 
SU-styrelsen pointerer, at de forsøger at åbne for ansøgningerne i så god tid som muligt 
(omkring 1. juni og 1. december), men at de ikke kan lave hverken permanente bevillinger 
eller bevillinger for flere semestre ad gangen. Det er indrettet således, fordi SU-styrelsens 
egen bevilling er finansårlige, og de kan ikke gøre støtten mere permanent, idet de i så fald 
ville give penge ud, de endnu ikke selv har fået bevilliget på finansloven. Desuden skal støtten 
tilpasses behovet på det specifikke semester, hvilket afhænger af læsepensum, 
eksamensformer osv. Nogle af de interviewede studerende påpeger for det første, hvor svært 
det er at søge første gang, da de ikke som nystartede ved, hvad de har brug for. Samtidig 
oplever de det som besværligt at der skal søges hvert semester. SU-styrelsen vurderer dog, at 
disse gen-ansøgninger om fornyelse af allerede tildelte støttetimer og penge til materiale går 
noget hurtigere end førstegangsansøgningerne, fordi de udover startpakken har lavet andre 
tiltag for at sikre en hurtig ekspeditionstid. Der findes f.eks. rammer for støttetimer og rammer 
for penge til studiemateriale, som skal sikre en hurtig tildeling af de nødvendige ressourcer. 
For studiestøttetimerne er rammen 20-30 timer pr semester, som man søger om fornyelse for 
hvert semester. Ansøgninger til SPS er dog ligesom ved handicaptillæg ofte uden de 
nødvendige bilag med vurderinger fra læger, specialister osv. SU-styrelsen vurderer, at det 
ville være en hjælp, hvis disse bilag lå elektronisk tilgængelig. Men indtil videre er det ikke 
muligt at få online. adgang til oplysninger og journaler osv. fra praktiserende læger, 
speciallæger og hospitaler osv. Bedre og mere fyldestgørende dokumentation ifm. 
ansøgningerne er derfor pt. den eneste løsning. Her er bedre vejledning fra f.eks. de lokale 
SPS-vejledere, og en større viden om ansøgningernes udformning hos SPS-vejlederne en 
mulig løsning, der gør ansøgningstiden kortere og ansøgningsprocedurerne bedre. Vi har i det 
næste set nærmere på vejledning omkring støttemuligheder. 
 

6.6 SPS-vejledernes arbejde – resultater af en rundspørge  
På de fleste uddannelsesinstitutioner er der en eller flere medarbejdere, der har til opgave at 
fungere som SPS-vejledere, og altså sørge for at ansøgninger bliver instillet til SU-styrelsen. 
Når det gælder den føromtalte ventetid på hjælpemidler gennem SPS ordningen er en af de 
væsentlige problematikker, at disse SPS-vejledere har mange andre opgaver på 
uddannelsesinstitutionerne, at de ikke har nogen efteruddannelse, der kvalificerer dem til at 
fungere som vejledere, og at der kan være perioder, hvor de ikke er tilstede på 
uddannelsesstedet, pga. sygdom eller ferie, hvor ingen andre overtager de pågældende SPS-
vejledningsopgaver. SU-styrelsen fremhævede, at de får mange ansøgninger omkring 1. juli 
og derfor har personale til at behandle disse hen over hele sommerferieperioden. Problemet er 
så, at der måske ikke er nogen ude på uddannelsesstederne til at lave bestillingen hos 
leverandøren, når støtten er tildelt. Det er svært at få fat i evt. manglende supplerende 
oplysninger til én, hvis den pågældende SPS-vejleder f.eks. er på sommerferie. SU-styrelsen 
oplever, at især i juli kontakter de studerende i højere grad dem, fordi de ikke kan komme 
igennem til vejlederen på deres uddannelsessted. Det har fået os til at lave en rundspørge 
blandt SPS-vejlederne på universiteterne og de kulturministerielle uddannelser, hvor vi har 
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talt med 15 SPS-vejledere på 13 forskellige uddannelsessteder.15 Rundspørgen er lavet for at 
få et overblik over, hvorvidt de ovenstårnde problemstillinger angående SPS-vejledernes 
arbejde kan generaliseres.  
 

6.6.1 SPS-vejledernes rolle på uddannelsesinstitutionerne 
Kun 1/5 havde SPS-vejledningen som deres hovedansvarsområde, og i gennemsnit vurderer 
vejlederne, at de bruger omkring 40 % af deres tid på SPS-vejledning. Dette varierer meget alt 
efter de pågældende uddannelsesinstitutioners størrelse, således at SPS ser ud til at optage 
mindst tid på de mindste uddannelsesinstitutioner, fordi de tilsyneladende har færrest 
studerende med behov for SPS. Der er således stor forskel på, hvor mange studerende, de 
SPS-ansatte vejleder per semester, og de skønnede tal ligger på alt mellem 2 og 400 
studerende. På halvdelen af uddannelsesinstitutionerne er der ikke nogen til at overtage SPS-
vejlederens funktioner, når denne er borte på f.eks. ferie. Det viser sig således, at der på 
halvdelen af uddannelsesinstitutionerne er perioder, primært i sommerferien, hvor det ikke er 
muligt for de studerende at modtage vejledning om SPS. Dette må ses som problematisk i 
lyset af de ting, vi tidligere har fremhævet angående ventetiden på SPS-støtten. Når der ikke 
er nogen til at vejlede de studerende, indgive indstillinger om de nødvendige hjælpemidler, og 
tage kontakt til leverandørerne i perioder i f.eks. sommerferien er der klart større chance for at 
ventetiden forlænges. Dette kan især være problematisk for nye studerende, der skal søge om 
støtte i god tid før studiestart, og som måske ikke har et særligt stort kendskab til hvordan 
støttesystemet er indrettet, og hvilken støtte der er mulig og nødvendig. 
 
Næsten to tredjedele af SPS-vejlederne har ikke modtaget nogen form for kurser eller 
uddannelse i at fungere som SPS-vejleder. Det kan hænge sammen med, at halvdelen af de 
adspurgte kun har varetaget opgaven i et år eller mindre. 1/3 del har dog haft arbejdsopgaven 
siden SPS ordningen blev indført i 2001. Dette kan ses som bekræftende af en tendens til stor 
udskiftning blandt SPS-vejlederne, som de to personer fra SU-styrelsen vi interviewede 
ligeledes har en formodning om. De bygger dette på erfaring fra de kurser, de hvert halve år 
udbyder til SPS-vejlederne, hvor der hver gang er stor udskiftning.   
 

6.6.2 Forholdet til de studerende 
To af de adspurgte vejledere forklarer, at kontakten mellem SPS-vejleder og studerende sker 
ved, at begge parter er opsøgende, mens langt størstedelen svarer, at det er de studerende, der 
selv skal opsøge hjælp og vejledning. Næsten en tredjedel af vejlederne mener, at det er et 
problem, at de ikke er mere opsøgende, og synes, at det er noget, der bør opprioriteres, men at 
det kræver flere midler. Kun på en enkelt uddannelsesinstitution fungerer SPS-vejlederen 
opsøgende. Det foregår således, at alle studerende, der modtager SPS, tilbydes en samtale 
efter hvert semester, hvor det bl.a. diskuteres, om der er brug for nye støtteformer e.l. Den 
pågældende vejleder udtrykker, at det fungerer rigtig godt med en sådan form for opsøgende 
vejledning. Selvom halvdelen svarer at de mener, at de studerende bliver vejledt i 
tilstrækkelig grad om deres muligheder modificerer flere dog deres svar og tilføjer, at SPS-
vejlederne med fordel kunne være mere opsøgende i deres arbejde. De vejledere, der ikke 
mener, at vejledningen er tilstrækkelig, kommer med forskellige begrundelser: Flere svarer, at 

                                                 
15 Vi har således talt med SPS-vejledere fra 7 ud af de 8 universiteter og med 5 ud af de 21 kulturministerielle 
uddannelser. 3 af dem er fra forskellige fakulteter ved Københavns Universitet 
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alt for mange studerende når langt hen i deres studie, før de overhovedet opdager, at SPS 
eksisterer. En svarer, at hun ikke har haft tilstrækkelige ressourcer, men at de nu har ansat en 
vejleder mere for at komme problemet til livs, endelig er der en, der svarer, at vejledningen er 
god nok, men at underviserne er meget dårlige til at henvise de studerende til SPS-vejledning.  
 
Denne rundspørge påpeger altså, at der kan være problemer med den måde SPS-vejlningen er 
organiseret på uddannelsesinstitutionerne. Både mht. til overdragelse af arbejdsopgaver i 
ferieperioder, og med den måde hvorpå vejledningen foregår. De fleste SPS-vejledere angiver 
altså, at de studerende, der har brug for vejledning, selv skal være opsøgende, samtidig med at 
flere angiver, at de mener at mange studerende, der har brug for støtten, ikke opdager at den 
findes, før de er langt inde i deres uddannelsesforløb. Netop denne pointe, med den 
manglende information om at der rent faktisk findes støttemuligheder og vejledning til 
studerende med funktionsnedsættelse, er blevet gentaget mange gange i de kvalitative 
interviews og i de åbne svar fra spørgeskemaundersøgelsen. Det bliver ligeledes tydeligt i det 
næste afsnit, når vi ser nærmere på hvilket omfang de studerende vurderer at have modtaget 
vejledning omkring støttemuligheder, fra hvem og tilfredsheden med denne.  
 

6.7 Vejledning om støttemuligheder 
I vores spørgeskemaundersøgelse angiver 31,8 %, at de har modtaget vejledning omkring de 
støttemuligheder, der findes for studerende med nedsat funktionsevne, mens 66,6 % ikke har 
modtaget en sådan vejledning. Hvorvidt de studerende har modtaget vejledning fordeler sig 
som følger over de forskellige typer af funktionsnedsættelser: 
 
Tabel 6-13 
Studerende, der har modtaget vejledning om støttemuligheder, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Har du modtaget vejledning omkring 
støttemuligheder? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 

Sanser og kommunikation Antal 22 35 57 

 Procent 38,6% 61,4% 100,0% 

Mobilitet Antal 38 56 94 

 Procent 40,4% 59,6% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 31 103 134 

 Procent 23,1% 76,9% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 11 56 67 

 Procent 16,4% 83,6% 100,0% 

Ordblind Antal 36 39 75 

 Procent 48,0% 52,0% 100,0% 

Total Antal 138 289 427 

 Procent 32,3% 67,7% 100,0% 
χ2:25,195; df:4; p<0,001. Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 7 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Tabel 6-13 viser, at der er en signifikant sammenhæng mellem typen af funktionsnedsættelse 
og om man har modtaget vejledning, og at de grupper, hvor flest har fået vejledning, er 
ordblinde, de studerende med nedsat mobilitet eller funktionsnedsættelser i forhold til sanser 
og kommunikation. Man skal være opmærksom på, at vi her har spurgt til vejledning om 
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støttemuligheder generelt, og ikke bare hos SPS-vejlederne. Ellers kunne man forklare, at 
netop disse grupper i højere grad end de andre har modtaget vejledning ved, at det også er 
disse grupper, der i højere grad modtager SPS. Men da det f.eks. er personer med psykisk 
funktionsnedsættelse, der i høj grad modtager handicaptillæg, hvilket også kan forestilles at 
kræve noget vejledning, er det ikke en sandsynlig forklaring.  
 
Hvis vi ser nærmere på om de studerende, der har modtaget vejledning, selv har opsøgt den 
eller fået den tilbudt, bliver det klart, at langt den største gruppe (63,2%) selv har opsøgt 
vejledningen. 15,4% fik vejledningen tilbudt, mens 21,3% angiver, at de både har fået den 
tilbudt, og selv har opsøgt den.  
Det bekræfter altså SPS-vejledernes udsagn om, at mange steder er det de studerende selv, der 
skal opsøge vejledning. Flere af SPS vejlederne fortalte dog i rundspørgen, at de forsøger at 
nå de studerende enten via uddannelsesinstitutionens intranet eller via studievejledere, 
introvejledere, undervisere mv.   
 
Tabel 6-14 
Studerende, der selv har opsøgt vejledning eller fået den tilbudt, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Opsøgte du selv vejledning eller fik du den tilbudt? 

Type af funktionsnedsættelse  
Jeg opsøgte 
den selv 

Jeg fik den 
tilbudt Begge dele Total 

Sanser og kommunikation Antal 9 2 11 22 

 Procent 40,9% 9,1% 50,0% 100,0% 

Mobilitet Antal 29 3 6 38 

 Procent 76,3% 7,9% 15,8% 100,0% 

Psykisk furnktionsnedsættelse Antal 19 6 5 30 

 Procent 63,3% 20,0% 16,7% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 4 4 3 11 

 Procent 36,4% 36,4% 27,3% 100,0% 

Ordblind Antal 25 6 4 35 

 Procent 71,4% 17,1% 11,4% 100,0% 

Total Antal 86 21 29 136 

 Procent 63,2% 15,4% 21,3% 100,0% 
Bemærk, at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 2 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Det ses af Tabel 6-14, at det især er studerende med sygdomme e.a., psykiske lidelser eller 
udviklingsforstyrrelser, der har fået tilbudt vejledning, mens studerende med nedsat mobilitet 
eller ordblindhed i høj grad selv har opsøgt vejledningen. En del af forklaringen på at disse 
grupper altså har fået mere vejledning, som vi viste i Tabel 6-13, kan altså være at de i højere 
grad selv opsøger den. Det viser sig desuden, at en større del af de studerende med 
funktionsnedsættelse tilsyneladende har fået tilbudt vejledning på de kulturministerielle 
uddannelser (25,0 %) sammenlignet med universitetsuddannelserne (13,0 %), mens 
tilsvarende flere selv har måttet opsøge den på universitetsuddannelserne (66,7 % mod 50,0 
%, jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-l).  
 
Hvis man ser nærmere på, hvem der vejleder de studerende om støttemuligheder, bliver det 
tydeligt, at dem, der vejleder den største gruppe, ikke er nogen af de traditionelle 
vejledningsinstanser. Nedenstående findes oversigt over hvor stor en andel af de vejledte 
studerende, der angiver at have fået vejledning af de forskellige instanser (tabel 6-15):  
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Tabel 6-15 
Hvem har de studerende fået vejledning omkring støttemuligheder af 

 Hvem stod for vejledningen? 

 Antal 
Procent af vejledte 
studerende 

Studievejledere 42 30,4% 

SPS-vejledere 45 32,6% 

Undervisere 3 2,2% 

Handicaporganisationer 19 13,8% 

Andre 64 46,4% 
N =136 for hver gruppe. En respondent kan således godt have angivet at have modtaget vejledning flere steder fra. 
 
46,4% af spørgeskemarespondenterne angiver, at gruppen af ”Andre” har vejledt dem, og det 
derved er ”Andre”, der har vejledt den største gruppe af studerende med funktionsnedsættelse. 
Det har ikke været muligt at angive, hvem disse ”andre” er. Men det er oplagt at forestille sig, 
at det f.eks. er studiekammerater eller lign, der også har en funktionsnedsættelse. Det kan 
også være læger, handicapvidenscentre eller lign. At kun ca. 1/3 del har fået vejledning fra 
SPS-vejlederne, understøtter pointen om, at kontakten mellem studerende med 
funktionsnedsættelse og de lokale SPS-vejledere ikke er særlig god eller hyppig. Som det ses 
har studievejlederne vejledt en næsten lige så stor gruppe (30,4%) om deres muligheder for 
støtte. 
 
Hvis man ser nærmere på, hvor tilfredse de studerende så er, når de har fået vejledning, er det 
tydeligt, at de er udbredt tilfredse. Tabel 6-16 viser, at kun  2,9 % af de studerende, der har 
modtaget vejledning, var meget utilfredse med den, mens 34,8% var meget tilfredse.  
 
Tabel 6-16 
Vurdering af tilfredshed med modtaget vejledning 
Hvor tilfreds er du med den vejledning, du 
har modtaget? 

 Antal Procent 

Meget tilfreds 48 34,8% 

Tilfreds 67 48,6% 

Utilfreds 15 10,9% 

Meget utilfreds 4 2,9% 

Ved ikke 4 2,9% 

Total 138 100,0% 

 
Den udbredte tilfredshed tyder altså på, at der ikke nødvendigvis er problemer med den 
vejledning, de studerende modtager. Kun at for få modtager den. Af dem, der ikke modtog 
vejledning omkring støttemulighederne for studerende med nedsat funktionsevne, svarer hele 
82,7 %, at de gerne ville have modtaget vejledning, mens 12,1 % svarer, at de ikke havde 
noget ønske herom (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-m). Der ser ikke ud til at være de store 
forskelle baseret på de studerendes type af funktionsnedsættelse (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-
n). 
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6.7.1 Forslag til bedre vejledning 
Spørgeskemarespondenterne er i et åbent spørgsmål blevet bedt komme med forslag til, 
hvordan vejledning om støttemuligheder kan gøres bedre. Rigtig mange respondenter 
efterlyser mere og tydeligere oplysning om, at der overhovedet findes støttemuligheder og i 
den forbindelse også mere fokus på, hvor og hvordan man kan indhente vejledning på 
området. Hvilket hænger meget godt sammen med, at flere SPSvejledere gerne ville være 
mere opsøgende. Mange skriver, at de slet ikke havde hørt om vejledningsmulighederne, eller 
at dette er sket ad tilfældige veje udenom uddannelsesinstitutionerne. For at øge synligheden 
og udbrede kendskabet til området, foreslås det, at man er mere opsøgende, og det forslås 
f.eks., at uddannelsesinstitutionerne anvender diverse hjemmesider, opslagstavler, plakater 
osv. Og at det f.eks. bliver skrevet ind i studieordningen og studiehåndbøger. Vedrørende 
anvendelsen af hjemmesider til information på området oplever mange, at de har svært ved at 
finde de oplysninger, de skal bruge, og foreslår derfor, at man samler al information på én 
central hjemmeside. Et eksempel på den frustration der opleves og hvad der kan gøres:  
 
”Finde ud af hvem der er handicappet og gøre opsøgende arbejde for at informere dem. Evt 
have EN officiel handicapportal på nettet hvor ALT information kan findes. Lave større 
samarbejde med kommunerne. Alt hjælp jeg har modtaget, hvad enten det er revalidering eller 
fysioterapi, har jeg fået fordi jeg selv fandt ud af muligheden og informerede de relavante 
parter”. (Spørgeskemarespondent) 
 
Flere gør opmærksom på, at det ikke er nok kun at oplyse før og omkring studiestart. Mange 
får først konstateret deres funktionsnedsættelse senere i studieforløbet, og har derfor brug for 
at vide, hvad man kan få vejledning om, og hvor man skal henvende sig på senere tidspunkter. 
Nogle respondenter lægger vægt på, at man ikke kun anvender skriftligt materiale, men også 
benytter sig af møder, oplæg eller foredrag, hvor der som minimum gøres opmærksom på, 
hvor man kan henvende sig for mere information. Dette gør processen mere personlig og kan 
være med til at udskille emnet fra den lange række af andre skriftlige informationer, man får 
bl.a. omkring studiestart. Samtidig vil det være ekstra fordelagtigt for nogle specifikke 
handicap som eksempelvis ordblinde.  
 
Et andet gennemgående tema er en mere nær kontakt med f.eks. SPS vejlederne. Flere 
efterspørger et større kendskab fra disse vejledere side til studerende med en 
funktionsnedsættelse, akkurat som det også blev formuleret i de kvalitative interview. En 
kommenterer:  
 
”(…)Det bliver hurtigt forvirrende, og det er umådeligt træls at skulle forklare hele 
situationen igen, og igen til fremmede mennesker. Men éen kontinuerlig vejleder, som var der 
igennem hele studiet, og som fulgte op på den studerende […] mindst 1 gang i semesteret. Det 
ville også hjælpe den studerende til at have lyst til at blive hurtigt færdig og gøre brug af de 
hjælpe-muligheder der findes” (Spørgeskemarespondent) 
 
Det kan måske forklare, hvorfor at de studerende med funktionedsættelse i så høj grad 
angiver, at de har fået vejledning fra ”Andre”. De opsøger måske andre, de står i et større 
tillidsforhold til, eller informationerne kommer fra personer, de er tættere på i deres hverdag 
på og udenfor studiet. En kommentar lyder f.eks.:  
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”Det ville være rart hvis man allerede ved studiestart kan angive om vejledning angående 
støttemuligheder er relevant, hvorefter en person fra universitetet med kendskab til ALLE 
støtteordninger, også dem der ligger udenfor SPS-regi, henvender sig til den enkelte og aftaler 
et informationsmøde. Jo større funktionsnedsættelse man har, jo færre ressourcer har man 
også til selvstændigt at handle og undersøge de forskellige støttemuligheder. Så hvis det 
kræver for stor egenindsats vil det kun være de stærkeste af de svage som modtager støtte. 
Dette er selvsagt modsat hensigten. Jeg anede intet om SPS-mulighederne før en instruktor 
gjorde mig opmærksom på, at man kan søge ekstra eksamenstid. Da jeg henvendte mig til 
universitetet angående dette, blev jeg bekendt med hele støttesystemet. Det var altså lidt af et 
tilfælde”(Spørgeskemarespondent). 
  
Flere foreslår ligesom i den ovenstående kommentar, at man enten inkluderer spørgsmål om 
funktionsnedsættelse i ansøgningsskemaer eller måske via et udvidet samarbejde med 
kommunen/behandlere, der har haft kontakt med personen inden den videregående 
uddannelse 
Hvis der etableres et kendskab til støttemuligheder/vejledningen om støttemuligheder inden 
studiestart, kan man også imødekomme nogle af de lange behandlingstider, som nogle 
respondenter har dårlige erfaringer med. Eller sågar hjælpe med afklaring af studievalg ud fra, 
hvad der kan lade sig gøre støttemæssigt. Det skal påpeges, at flere af de store universiteter 
som f.eks. Københavns Universitet og Århus Universitet giver mulighed for, at ansøgere med 
en dokumenteret handicap kan få et forhåndstilsagn tidligere end andre studerende, hvis de 
søger gennem kvote 2. Således kan den kommende studerende i god tid søge om støtte. De 
mange efterlysninger af netop sådanne foranstaltninger tyder dog på, at denne mulighed ikke 
er særlig bredt kendt. Hvis den samtidig heller ikke fører til, at f.eks. den pågældende SPS-
vejleder automatisk kontakter den kommende studerende, er det ikke sikkert, at ordningen 
udfylder det reelle behov og ønske fra de studerendes side.  
 
Flere kunne også godt tænke sig at have andre, ligesindede studerende at dele erfaringer med. 
En respondent udtrykker, hvordan dette kunne være en stor hjælp: 
 
”Jeg mener at vejledningen og støtten af ordblinde kunne forbedres væsentligt hvis der på 
f.eks. intranet, velkomstbreve og i introforløbet var information om, at der er muligheder for 
ordblinde. Dernæst mener jeg igen det er paradoksalt, at man skal læse sig igennem alle 
procedurerne for at ansøge i starten! - Et informationsmøde, hvor man samtidig får hjælpe til 
at skrive ansøgningen vil være en stor forbedring. Dernæst mener jeg, at grupper på de enkelte 
studiesteder for folk med ordblinde, kunne medhjælpe at folk for en ide om hvad andre får af 
støtte! - Også en vigtig ting! - Når man har modtaget støtten, så kunne det være rart at tale 
med ligesindede om, hvordan de administrerer den støtte de har modtaget! det er nemlig ret 
svært at bruge de støttetimer man får når man ikke ved hvordan man skal bruge dem -- der er 
nemlig få timer og rigtig mange ting man brug for hjælp til!!!” (Spørgeskemarespondent) 
 
I de kvalitative interviews har vi fulgt op på flere af disse pointer. Hele problematikken 
omkring manglende information vil således blive taget op i den opsamlende del af rapporten, 
hvor eksempler på denne i de kvalitative interviews vil fremvises. Omkring spørgsmålet om 
netværk har vi desuden talt med en allerede eksisterende ordblindegruppe. I slutningen af 
kapitel 9 om social tilgængelighed vil resultater fra dette fokusgruppemøde fremlægges i en 
diskussion om muligheden for erfaringsudveksling blandt de studerende med 
funktionsnedsættelse som mulig afhjælp i forhold til eventuelle barrierer. Vi vil dog afslutte 
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dette kapitel med at se på, hvilke ønsker til anden eller yderligere støtte de studerende med 
funktionsnedsættelse giver udtryk for. 
 

6.8 Ønsker om anden eller mere støtte 
 
I spørgeskemaet blev respondenterne bedt om at vurdere, om der er nogen områder, hvor de 
mener, at de mangler kompensation eller støtte for at kunne studere på lige for med 
studerende uden funktionsnedsættelse. Det giver et generelt billede af, hvorvidt de studerende 
med funktionsnedsættelse føler at de kompenseres i tilstrækkelig grad, og et overblik over 
hvilke områder de vurderer, at der skal sættes ind på. Den nedenstående Tabel 6-17 angiver, 
hvor stor en andel af alle spørgeskemarespondenterne der har angivet at de mangler støtte på 
hver af områderne (En respondent kan således godt angive at mangle støtte på flere områder). 
Samtidig ses det til højre i tabellen om ønsket om den specifikke støtte fordeler sig signifikant 
forskelligt for handicapgrupperne.  
Tabel 6-17 
Områder hvor de studerende vurdere at mangle kompensation eller støtte 
N=434 
Områder hvor de studerende vurdere at mangle 
kompensation eller støtte 
 

Antal Procent Signifikant sammenhæng mellem ønsker 
til støtte og primær 
funktionsnedsættelse? 

Økonomisk støtte (f.eks. handicaptillæg) 136 31,30% Nej 

Vejledning 223 51,40% Ja 

Sekretærhjælp (f.eks. opgavehjælp, notetagning) 70 16,10% Ja 

Praktiske hjælpemidler (f.eks. computer, diktafon) 84 19,40% Ja 

Dispensationsmuligheder  
(f.eks. i forbindelse med undervisning, eksamen) 

179 41,20% Ja 

Personlige hjælpere (f.eks. tolke, 
handicaphjælpere) 

13 3,00% Chi-test ikke muligt 

Boligforhold 29 6,70% Ja 

Transportforhold (f.eks. chauffører, 
handicapparkering) 

31 7,10% Ja 

Andet 18 4,10% Chi-test ikke muligt 

Nej, mangler ikke yderligere kompensation/støtte 88 20,30% Nej 

Ved ikke 17 3,90% Nej 

N for hver af =434 ”Ja” angiver at sammenhængen er signifikant på et 5% niveau. 
 
Det generelle billede er, at ca 1/5 af spørgeskemarespondenterne angiver, at de ikke mangler 
yderligere kompensation eller støtte. Det vil altså sige, at næsten 80 % ikke mener, at de får 
den støtte, de har brug for. Som det fremgår, er gruppen, der ikke ønsker yderligere støtte 
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fordelt ligeligt på handicapgrupperne, da der ikke er signifikant sammenhæng mellem de to 
variabler. Det betyder at det ikke er bestemte handicapgrupper, der ikke mener de mangler 
yderligere støtte, men at der er lige store andele i hver handicapgruppe, der er tilfredse med 
den støtte og kompensation de får. De fleste af de støtteformer, der ønskes, er dog afhængigt 
at typen af primære funktionsnedsættelse. Med undtagelse af økonomisk støtte. Her er der 
ikke sammenhæng. Det betyder, at knap 1/3 del af alle respondenterne uafhængigt af deres 
funktionsnedsættelse vurderer, at økonomisk støtte er nødvendig for at de kan studere på lige 
fod med andre studerende. Det er tydeligt, at især efterspørgslen på vejledning er stor, idet ca. 
halvdelen angiver at de ønsker vejledning, og det er derved den støtteform som flest ønsker. 
Nedenfor vil vi analysere nærmere, hvilke studerende der efterlyser hvilke former for støtte, 
og hvilke forhold der indvirker på om de mangler støtte på et område. 
 

6.8.1 Økonomisk støtte 
Som beskrevet er økonomisk støtte er noget, der ønskes af mange studerende uanset type af 
funktionsnedsættelse jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-o. Til gengæld viser det sig, at der er 
sammenhæng mellem ønsket om økonomisk støtte og uddannelsestype: 
 
Tabel 6-18 
Ønske om økonomiske støtte fordelt på type af uddannelse 

 Mangler du økonomisk støtte? 

Type af uddannelse  Nej Ja Total 

Universitets uddannelse Antal 232 119 351 

 Procent 66,1% 33,9% 100,0% 

Kulturministeriel uddannelse Antal 66 17 83 

 Procent 79,5% 20,5% 100,0% 

Total Antal 298 136 434 

 Procent 68,7% 31,3% 100,0% 
χ2:5,620; df:1; p=0,018 
 
Det ses af Tabel 6-18, at der er flere universitetsstuderende, der angiver at mangle økonomisk 
støtte, end studerende på kulturministerielle uddannelser. Da der er lige mange på 
kulturministerielle som på universitetsuddannelser, der modtager handicaptillæg, kan det være 
svært at finde en forklaring på denne sammenhæng. Det kunne dog være, at der på 
universiteterne er større udgifter til f.eks. bøger og andet studiemateriale, der giver et større 
økonomisk behov for studerende. Desuden betyder det noget for andelen af studerende, der 
mangler økonomisk støtte, om de studerende modtager handicaptillæg: 
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Tabel 6-19 
Ønske om økonomisk støtte fordelt på, om de studerende modtager handicaptillæg 

  Mangler du økonomisk støtte? 
Modtager du 
handicaptillæg?  Nej Ja Total 

Nej Antal 231 118 349 

 Procent 66,2% 33,8% 100,0% 

Ja Antal 67 18 85 

 Procent 78,8% 21,2% 100,0% 

Total Antal 298 136 434 

 Procent 68,7% 31,3% 100,0% 
χ2:5,071; df:1; p=0,024 
 
Det ses af tabel-6-19, at andelen af studerende, der mener, de mangler økonomisk støtte, er 
mindre blandt de studerende, som modtager handicaptillæg end blandt de studerende, der ikke 
gør. Handicaptillæg ser således ud til at øge tilfredsheden med de økonomiske forhold blandt 
de studerende. 
 

6.8.2 Vejledning 
51,4 % af de studerende ønsker mere vejledning. Tabel 6-20 nedenfor viser fordelingen på de 
forskellige typer af funktionsnedsættelse af de studerende, der udtrykker ønske om yderligere 
vejledning: 
Tabel 6-20 
Ønske om vejledning fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Mangler du vejledning? 

Type af funktionsnedsættelse  Nej Ja Total 

Sanser og kommunikation Antal 35 22 57 

 Procent 61,4% 38,6% 100,0% 

Mobilitet Antal 50 46 96 

 Procent 52,1% 47,9% 100,0% 
Psykisk lidelse/ 
Udviklingsforstyrrelse Antal 52 83 135 

 Procent 38,5% 61,5% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 35 32 67 

 Procent 52,2% 47,8% 100,0% 

Ordblind Antal 39 40 79 

 Procent 49,4% 50,6% 100,0% 

Total Antal 211 223 434 

 Procent 48,6% 51,4% 100,0% 
 χ2:10,073; df:4; p=0,039 
 
Som det ses, er der en overvægt af studerende med psykiske lidelser eller 
udviklingsforstyrrelser, der mener, de mangler vejledning. Studerende med 
funktionsnedsættelser, der knytter sig til sanser og kommunikation, er den gruppe, hvor 
færrest udtrykker ønske om vejledning. Her ligger procentdelen på 38,6 % mod 61,5 % hos de 
studerende med psykiske lidelser. 
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Det viser sig desuden, at de studerendes ønsker om vejledning er afhængige af, om de 
studerende i forvejen har modtaget vejledning: 
 
Tabel 6-21 
Ønske om vejledning fordelt på, om de studerende har modtaget vejledning omkring støttemuligheder for studerende med 
nedsat funktionsevne 

 Mangler du vejledning? 
Har du modtaget vejledning om 
støttemuligheder?  Nej Ja Total 

Ja Antal 87 51 138 

 Procent 63,0% 37,0% 100,0% 

Nej Antal 121 168 289 

 Procent 41,9% 58,1% 100,0% 

Total Antal 208 219 427 

 Procent 48,7% 51,3% 100,0% 
χ2:16,763; df:1; p<0,001 
 
Det ses af Tabel 6-21, at 58,1 % af de studerende, der ikke har modtaget vejledning omkring 
deres støttemuligheder, mener, at de mangler vejledning, mens dette kun gælder for 37,0 % af 
dem, der har modtaget en sådan vejledning. Det understøtter således de resultater, vi tidligere 
har præsenteret, der påpeger, at respondenterne udbredt er tilfredse med den vejledning, de 
modtager.  
 
Vi har i spørgeskemaet spurgt, om de studerende er blevet vejledt om forskellige forhold. Ud 
over vejledning om støttemuligheder drejer det sig om vejledning ved studiestart, om 
funktionsnedsættelsens betydning for det at studere og vejledning i forhold til 
dispensationsmuligheder. Hvis man ser på de studerende, der har modtaget vejledning 
omkring deres muligheder for dispensation, gør samme billede gør sig gældende (jf. 
bilagstabel 12.1.1.1.1.4-p). Her er det 56,1% af de studerende, der ikke har modtaget 
vejledning, som vurderer at de manger yderligere vejledning, mens tallet er 37,6 % for dem, 
der er blevet vejledt om dispensationsmulighederne.  
 
Tabel 6-22 nedenfor viser, at der er er forskel på, om man vurderer, man mangler vejledning, 
alt efter om man har fået vejledning i enkelt situation eller flere gange. 
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Tabel 6-22 
Ønske om vejledning fordelt på, om de studerende er blevet vejledt om støttemuligheder og om dispensationsmuligheder 

   
  
 Mangler du vejledning? 

Har du modtaget vejledning om støttemulighederne? Nej Ja Total 

Ja 

Har du modtaget 
vejledning om 
mulighederne for 
dispensation? 
 
 

Ja Antal 41 17 58 

  Procent 70,7% 29,3% 100,0% 

 Nej Antal 43 34 77 

  Procent 55,8% 44,2% 100,0% 

 Total Antal 84 51 135 

   Procent 62,2% 37,8% 100,0% 

Nej 

Har du modtaget 
vejledning om 
mulighederne for 
dispensation? 
 

Ja Antal 21 20 41 

  Procent 51,2% 48,8% 100,0% 

 Nej Antal 99 146 245 

  Procent 40,4% 59,6% 100,0% 

 Total Antal 120 166 286 

   Procent 42,0% 58,0% 100,0% 

 
Det ses f.eks. at blandt de studerende, der både har modtaget vejledning om støttemuligheder 
og dispensationsmuligheder, er der kun 29,3 %, der mener, de mangler vejledning. For de 
studerende, der kun har modtaget vejledning om støttemuligheder er tallet 44,2 % og for dem, 
der kun er blevet vejledt om mulighederne for dispensation, er det 48,8 %, der mangler 
vejledning. Derimod er andelen af studerende, som mangler vejledning, helt oppe på 59,6 % 
for dem, der hverken har modtaget vejledning om støttemuligheder eller dispensation. Det ser 
altså ud til, at behovet for vejledning ikke kun afhænger af, om de studerende tidligere har 
modtaget vejledning, men også af om de har fået vejledning i forskellige situationer. 
 

6.8.3 Sekretærhjælp 
16% af spørgeskemarespondenterne mener, at de mangler støtte i form af sekretærhjælp, og 
det viser sig, at det langt overvejende er ordblinde studerende, der efterlyser denne form for 
støtte. For disse studerende ligger procentdelen på 38,0 % mod et gennemsnit for alle 
studerende på 16,1 % (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-q). Noget tyder altså på at der er et behov 
for yderligere hjælp hos ordblinde som ikke bliver dækket nu. Dette bliver tydeligt af, at 
andelen af spørgeskemarespondenter der ønsker yderligere sekretærhjælp, er noget lavere for 
dem, der angiver, at de igennem SPS allerede modtager sekretærhjælp, som det fremgår af 
nedenstående tabel 6-23.  
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Tabel 6-23 
Ønske om sekretærhjælp fordelt på, om de studerende modtager sekretærhjælp 

 Mangler du sekretærhjælp? 
Modtager du 
sekretærhjælp 
gennem SPS?  Nej Ja Total 

Nej Antal 55 27 82 

 Procent 67,1% 32,9% 100,0% 

Ja Antal 16 2 18 

 Procent 88,9% 11,1% 100,0% 

Total Antal 71 29 100 

 Procent 71,0% 29,0% 100,0% 
χ2:3,412; df:1; p=0,065 – Sammenhængen er således signifikant på et 10%niveau 
 
Det ses, at andelen af studerende, der efterlyser sekretærhjælp er 32,9 % af de studerende, der 
modtager SPS, men som ikke modtager sekretærhjælp, og kun 11,1 % af dem, der får 
sekretærhjælp. Da antallet, der får SPS, her er opgjort til 100 respondenter (da nogle ”ved 
ikke” svar er sorteret fra), svarer det til, at 27% at dem der modtager SPS nu, men ikke får 
sekretærhjælp, mener at de har behov får dette. Desuden viser det sig, at tre gange så mange 
studerende på universitetsuddannelser efterlyser sekretærhjælp som studerende på 
kulturministerielle uddannelser (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-r). Dette har formentlig noget at 
gøre med graden af skriftlighed på universitetsuddannelser, og det påpeger, at det især er her, 
at SPS-vejledere og SU-styrelsen skal være opmærksomme på de studerendes egne ønsker til 
yderligere hjælp.  
 

6.8.4 Praktiske hjælpemidler 
Knap en femtedel af de studerende mener, de mangler praktiske hjælpemidler, og det drejer 
sig primært om ordblinde studerende (29,1 %), studerende med nedsat mobilitet (28,1 %) 
samt studerende med funktionsnedsættelser i forhold til sanser og kommunikation (21,1 %) 
(jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-s). SU-styrelsen pointerede i vores interview med dem, at de 
meget sjældent giver afslag til ordblinde på ansøgninger om støtte. At en relativt stor andel af 
netop de studerende, der opfatter sig som ordblinde, mener, at de mangler praktiske 
hjælpemidler, understøtter at en del af de studerende med funktionsnedsættelser slet ikke 
kender til støtteordningerne, og ikke får vejledning til at søge de forskellige slags støtte.  SU-
styrelsen udtrykker i interviewet en forundring over, at der er en gruppe der ønsker flere 
sekretærtimer og flere praktiske hjælpemidler, fordi de ikke mener de særlig tit giver afslag på 
disse ansøgninger. Især ikke til ordblinde, som er dem, der i overvejende grad i vores 
undersøgelse ønsker yderligere af disse støtteformer. Igen kan man forestille sig, at det 
hænger sammen med vejledningsproblematikken. Det er jo kun ca. halvdelen af vores 
respondenter, der har fået nogen form for vejledning overhovedet. 
 

6.8.5 Personlige hjælpere 
Kun 13 studerende (3 %) svarer, at de mangler en personlig hjælper i form af f.eks. en tolk. 
Ud af disse er det primært ordblinde (6,3 %) og mobilitetsbesværede (4,2 %), der mener, at de 
mangler denne støtteform (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.4-t). Det kan måske undre, at fem 
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ordblinde mener, de mangler en personlig hjælper, men af disse fem lider to desuden af 
psykiske lidelser og en af sygdom.  Andre variabler ser ikke ud til at spille ind. 
 

6.8.6 Mangler ikke yderligere støtte 
De 20,3 % af de studerende, der ikke mener, de mangler nogen yderligere former for støtte, 
fordeler sig nogenlunde jævnt over de forskellige typer af funktionsnedsættelser, som det ses i 
bilagstabel 12.1.1.1.1.4-u. Skønt der er lidt færre blandt studerende med psykiske lidelser eller 
dysleksi, der svarer, at de ikke mangler støtte. Der er desuden en overvægt af studerende med 
kun én funktionsnedsættelse, der ikke mener, de mangler yderligere støtte (Tabel 6-24): 
 
Tabel 6-24 
Studerende, der ikke mangler yderligere støtte, fordelt på antal af handicap 

 Mangler yderligere støtte? 

Antal handicap  Ja Nej Total 

1 funktionsnedsættelse Antal 268 81 349 

 Procent 76,8% 23,2% 100,0% 

2 funktionsnedsættelser eller flere Antal 78 7 85 

 Procent 91,8% 8,2% 100,0% 

Total Antal 346 88 434 

 Procent 79,7% 20,3% 100,0% 
χ2:9,481; df:1; p=0,002 
 
I forhold til studerende med flere funktionsnedsættelser ses det, at der er næsten tre gange så 
mange studerende med en enkel funktionsnedsættelse, der ikke mener, de har brug for mere 
støtte. Dette resultat understøtter altså pointen om, at flere funktionsnedsættelser på en gang 
gør det sværere f.eks. at studere end hvis man kun har nedsat funktionsevne på en dimension. 
Der kan altså være et behov for, at der sættes mere specifikt fokus på de problematikker og 
komplikationer, der gør sig gældende for studerende med flere funktionsnedsættelser, og at 
der især sættes ind med kompenserende støtte over for denne gruppe. 
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7 Fysisk tilgængelighed på 
uddannelsesinstitutionerne 

 
I det følgende afsnit vil vi sætte fokus på de fysiske rammer på uddannelsesinstitutionerne, og 
hvordan de kan være årsag til barrierer for studerende med handicap. Der kan være meget stor 
forskel på den fysiske tilgængelighed i de forskellige institutter og lokaler på hver 
uddannelsesinstitution. Det er derfor ikke formålet eller muligt i denne undersøgelse at 
afdække hver enkelt uddannelsesinstitutions fysiske tilgængelighed til bunds. I stedet er det, 
hvilke tilgængelighedsproblemer de studerende møder, der er i fokus. Spørgeskemadeltagerne 
er blevet bedt om at vurdere fire aspekter af den fysiske tilgængelighed, og det er disse 
vurderinger, der vil blive gennemgået i det følgende. Disse aspekter er blevet udvalgt på 
baggrund af de problemer, der blev påpeget i de indledende kvalitative interview, samtaler og 
kommentarer om de fysiske problemer fra følgegruppen for projektet og en række af artikler 
og rapporter, der beskriver de fysiske forhindringer (Se f.eks. 
http://www.hsknet.dk/artikler.php for en artikelsamling). Analysen af tilfredsheden med de 
fysiske forhold har vi suppleret med uddybninger, kommentarer og løsningsforslag, 
hovedsageligt fra et åbent spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen angående fysisk 
tilgængelighed, for at illustrere og give indblik i hvordan disse problemer opleves. Mange af 
løsningsforslagene afhænger af de specifikke handicaps, som respondenterne har. Men som 
hovedregel kan de opdeles i administrative forslag og forslag, der går mere på selve den 
fysiske indretning af auditorier og klasselokaler. Flere respondenter giver udtryk for, at de 
problemer de støder ind i rimeligt nemt kan imødekommes ved bedre planlægning fra 
uddannelsesstedernes side. 
 
Vi har i spørgeskemaet selv ladet respondenterne afgøre, om deres funktionsnedsættelse gør at 
de fysiske forhold, vi beder dem vurdere, potentielt har indvirkning på deres adgang til 
uddannelsesinstitutionen og deres udbytte af undervisningen. Derved er det kun dem, det er 
relevant for, der har vurderet det pågældende fysiske forhold. Totalen i tabellerne vil derfor i 
hvert tilfælde ændre sig og kun indeholde det antal studerende, der finder spørgsmålet 
relevant i forhold til netop deres funktionsnedsættelse. 
 
Som beskrevet i afsnittet om studiestart havde de fleste studerende kun i mindre grad studiets 
fysiske tilgængelighed med i deres overvejelser omkring valg af studie, og kun 11 % af de 
adspurgte svarede, at tilgængeligheden i høj grad indgik i deres overvejelser. Dog gav 15 % af 
de studerende, der svarede på, om de havde fravalgt deres førsteprioritet pga. dårlig 
tilgængelighed, udtryk for, at dette var tilfældet. Noget tyder altså på, at ikke alle 
uddannelsesinstitutioner er rustet til at tage imod studerende med funktionsnedsættelser, hvad 
angår den fysiske tilgængelighed på stedet.  

7.1 Pladsen i lokalerne 
Den første vurdering drejer sig om, hvorvidt de studerende mener, der er plads i lokalerne til 
eventuelle hjælpemidler som f.eks. krykker, kørestol, ergonomiske stole og borde, 
koldlyslamper. I bilagstabel 12.1.1.1.1.5-a kan man se, hvordan de forskellige 
handicapgrupper vurderer dette fysiske forhold, og hvor mange for hver gruppe der har svaret 
på spørgsmålet. Godt 35% af alle respondenter har fundet spørgsmålet om pladsen til 
hjælpemidler i lokalerne relevant i forhold til deres funktionsnedsættelse og det er 
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overvejende grad dem i grupperne mobilitet (63,5%), sanser og kommunikation 42,2% og 
sygdomme/andet (34,3%), der har besvaret spørgsmålet. Den generelle vurdering ser således 
ud: 
 
Tabel 7-1 
Grad af tilfredshed med plads i lokalerne til eventuelle hjælpemidler 

 Antal Procent 

Meget tilfreds 23 15,2% 

Tilfreds 63 41,7% 

Utilfreds 43 28,5% 

Meget utilfreds 22 14,6% 

Total 151 100,0% 
34,8% af har besvaret spørgsmålet  
 
Det ses af Tabel 7-1, at godt 40 % er utilfredse eller meget utilfredse med pladsen på studiet, 
mens kun 15 % er meget tilfredse. Hvis man ser nærmere de mobilitetshæmmede, for hvem 
dette spørgsmål er mest relevant for, bliver det tydeligt at over halvdelen (52,5%) af disse 
studerende i større eller mindre grad er utilfredse med pladsforholdene. Her er hele 23 % 
meget utilfredse, mens kun 11,5 % angiver, at de er meget tilfredse (Tabel 7-2).  
 
Tabel 7-2 
Grad af tilfredshed med plads i lokalerne til eventuelle hjælpemidler 
hos studerende med nedsat mobilitet 

  Grad af tilfredshed med pladsen til hjælpemidler i lokalerne 

Primære funktionsnedsættelse  
Meget 
tilfreds Tilfreds Utilfreds 

Meget 
utilfreds Total 

Mobilitet Antal 7 22 18 14 61 

 Procent 11,5% 36,1% 29,5% 23,0% 100,0% 

 
Plads til hjælpemidler på studiet ser således ud til at udgøre et stort problem for denne gruppe 
studerende. Der er dog også nogle af de andre grupper af handicaptyper, for hvem pladsen i 
lokalerne til hjælpemidler udgør et rimeligt stort problem. F.eks. svarer 33,3% af dem med 
sanse- og kommunikationshandicap, at de er utilfredse eller meget utilfredse med pladsen til 
hjælpemidler. 
 
Ser man på, hvordan svarene fordeler sig på de forskellige uddannelsesinstitutioner, får man 
følgende billede (Graf figur 7-1, for tabel se bilagstabel 12.1.1.1.1.5-b): 
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Figur 7-1 

Vurdering af pladsen til hjælpemidler i lokalerne fordelt på uddannelsesinstitution 

 
 
Bemærk at vi her har opdelt i positive og negative vurderinger, således at svarkategorierne er 
slået sammen til to; ”Tilfreds/Meget tilfreds” og ”Utilfreds/Meget utilfreds”. I gennemsnit 
fordeler svarene sig med 57 % tilfredse eller meget tilfredse studerende og 43 % utilfredse 
eller meget utilfredse. Grafen viser, at den største tilfredshed med pladsforholdene findes på 
Århus Universitet (40%), mens utilfredsheden især er stor på Copenhagen Business School 
(75%), Roskilde Universitetscenter (60%) og Københavns Universitet (55,6%).  
 
I de skrevne kommentarer er det især problemer med manglende mulighed for at medbringe 
egne ergonomiske stole og borde, som der bliver nævnt, da de allerede eksisterende stole og 
borde volder mange problemer. En respondent formulerer en kommentar om, hvad der kan 
gøre de fysiske rammer bedre således: ”udskiftning af borde og stole! Det er en af de værste 
forhindringer. lange rækker af gamle borde og stole, hvor jeg skal kante mig ind på plads, og 
ud igen (Pyh) det er alt for besværligt. Samt undervisning på 1 sal, når mine ben ikke vil som 
mig. Så er det ikke heldigt idet at der ingen elevator er!!” (Spørgeskemarespondent). 
 
En anden respondent udtrykker ikke bare problemer med pladsen i lokalerne, men også 
frustrationen over, at det ikke er særlig nemt at få lydhørhed for at indrettet lokalerne, så de 
bliver tilgængelige: ”Jeg har de sidste to år kæmpet for at få lavet en speciel plads til mig i 
forelæsningssalene. Jeg har brug for specielt ryglæn og mulighed for en ekstra bordplade så 
jeg får min bærbare computer tættere på. Jeg møder hele tiden en mur. Hvis det ikke er 
brandsikkerhed der er et problem, så er det økonomi eller andet. Utroligt det skal være så 
svært - jeg er endnu ikke kommet igennem med mine ønsker. Som jeg har nævnt før så tror jeg 
at der skal en holdningsændring til. De handicappede studerende skal prioriteres højere og 
vores behov skal tages alvorligt og ikke drukne i bureaukrati og budgetter” 
(Spørgeskemarespondent). 
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Derudover formuleres der f.eks. et ønske om flere stikkontakter, da mange har behov for at 
have deres egen computer med, da de nødvendige programmer, eksempelvis zoomtekst, ikke 
altid er installeret på institutionens computere.  
 

7.2 Medbringelse af hjælper eller tolk 
De studerende i undersøgelsen er også blevet bedt om at vurdere, hvor tilfredse de er med 
mulighederne for at have en hjælper eller tolk med overalt på uddannelsesinstitutionen. I 
bilagstabel 12.1.1.1.1.5-c fremgår det, at andelen for hvem dette er en relevant problemstilling 
er 13,8%, og det er som man kunne forvente i overvejende grad personer med et sanse og 
kommunikationshandicap (22,8%) og med et mobilitetshandicap (17,7%), der har besvaret 
spørgsmålet. Som det ses af svarfordelingen er det vurderingen overvejende positiv. Svarene 
fordeler sig således som vist i Tabel 7-3. 
 
Tabel 7-3 
Vurdering af mulighederne for at have hjælper eller tolk med overalt på studiet 

 Antal Procent 

Meget tilfreds 12 20,0% 

Tilfreds 33 55,0% 

Utilfreds 9 15,0% 

Meget utilfreds 6 10,0% 

Total 60 100,0% 
13,8% har besvaret spørgsmålet. 
 
Det generelle billede er altså en tilfredshed med muligheden for at tage hjælper eller tolk med. 
Dog er 25 %  en grad af utilfredse med utilfredse med forholdene. Undersøger man 
svarfordelingen på de enkelte uddannelsesinstitutioner (se bilagstabel 12.1.1.1.1.5-d), finder 
man, at utilfredsheden er størst på Københavns Universitet (29,4%) og på de 
kulturministerielle uddannelser (33,3%), mens tilfredsheden er størst på Århus Universitet 
(14,3%). Dog er antallet af respondenter meget lille på hver af uddannelsesinstitutionerne, og 
man skal derfor være forsigtig med at generalisere disse resultater. 
 

7.3 Mulighed for at bevæge sig mellem lokalerne 
Muligheden for at transportere sig selv rundt mellem de forskellige lokaler, således at man er i 
stand til at nå frem til timerne til tiden, er også blevet vurderet af de studerende. Her er det 
33,6%. der har svaret, og det er igen hovedsageligt personer med mobilitetshæmning (57,3%) 
og sanse- og kommunikationshæmning (42,1%) der har fundet spørgsmålet relevant. Dog har 
også 40,3% af personer i kategorien syge/andet besvaret spørgsmålet. Overordnet set fordeler 
svarene sig på følgende måde: 
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Tabel 7-4 
Vurdering af mulighederne for selv at komme rundt mellem lokalerne inden for tidsrammen 

 Antal Procent 

Meget tilfreds 29 19,9% 

Tilfreds 69 47,3% 

Utilfreds 31 21,2% 

Meget utilfreds 17 11,6% 

Total 146 100,0% 
33,6% har besvaret spørgsmålet 
 
Tabel 7-4 viser, at dette tilsyneladende er et større problem. Over en tredjedel af de 
studerende, der har fundet dette spørgsmål relevant, har svaret, at de er utilfredse. Det viser 
sig, at det især er studerende med nedsat mobilitet eller med sygdomme, der har svært ved at 
kommer rundt og nå undervisningen til tiden (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.5-e). For studerende 
med mobilitetsvanskeligheder svarer over halvdelen således, at de i en eller anden grad er 
utilfredse. Svarene fordeler sig som følger, hvis man undersøger hver uddannelsesinstitution 
for sig (Graf Figur 7-2, for tabel se bilagstabel 12.1.1.1.1.5-f): 
 
Figur 7-2 
Vurdering af mulighederne for selv at komme rundt mellem lokalerne inden for tidsrammen fordelt på uddannelsesinstitution 

 
Svarkategorierne er her, som tidligere, slået sammen til to: ”Tilfreds/Meget tilfreds” og ”Utilfreds/Meget utilfreds”.  
 
Grafen viser, at tilfredsheden er højest på Aalborg Universitet, Danmarks Pædagogiske 
Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, men for de to sidstnævnte skal det bemærkes, 
at meget få studerende har svaret på spørgsmålet. Størst utilfredshed finder man på 
Copenhagen Business School, Københavns Universitet samt på Roskilde Universitetscenter. 
Man kan forestille sig, at graden af utilfredshed helt overvejende hænger sammen med, i hvor 
høj grad undervisningen er fordelt mellem forskellige lokationer inden for de enkelt 
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uddannelsesinstitutioner, og med afstanden mellem disse lokationer. Det er netop en af 
problematikkerne, som nævnes i de uddybende kommentarer. Når de skal forklare hvori 
problemerne med lokalerne består i, og hvordan de kan løses, siger mange, at de gerne ville 
have et færre antal forskellige lokaler til deres timer, eller en begrænsning på afstanden 
mellem lokalerne, da dette vil gøre transporten mellem undervisningstimerne mindre. Flere 
oplever, at det er et problem at nå fra et lokale til et andet i de små pauser, der er mellem 
timerne. Ydermere ønskes der også, at der tages hensyn til adgangen til lokalerne, når der 
planlægges. Her nævnes især en problematik omkring etager og manglende elevatorer, eller 
døre der er for tunge, eller hvor de automatiske sensorer slet ikke er slået til.  Der er en række 
forslag til, hvordan adgangen og transporten til og fra lokalerne kunne gøre nemmere for 
personer med et handicap. Forslagene er på en gang meget individuelle, og det vidner om, at 
et fleksibelt system og tilpasning til den enkeltes behov er meget efterspurgt blandt de 
studerende med funktionsnedsættelse. Det gælder både inden for en administrativ løsning, 
hvor en respondent foreslår:”Mulighed for at søge om, at de timer man skal gå til er i 
stueplan.” (Spørgeskemarespondent) og et forslag, der kan løses mere lokalt hvor en anden 
respondent foreslår:”At det var lovligt at bruge et elektrisk løbehjul på gangene på KUA, da 
jeg ikke kan gå ret langt.”(Spørgeskemarespondent).  
 

7.4 Adgange til hjælpeudstyr i lokalerne 
Endelig blev respondenterne bedt om at vurdere adgangen til hjælpeudstyr i klasselokalerne, 
som f.eks. teleslynger mv. I alt har 17,5% af respondenterne besvaret dette spørgsmål, og som 
det kan forventes er det gruppen af personer med sanse og kommunikations hæmning, der har 
den største andel af personer, der har fundet spørgsmålet relevant (38,6%). Vurderingen ser 
overordnet således ud (Tabel 7-5): 
Tabel 7-5 
Vurdering af adgangen til hjælpeudstyr i klasselokalerne 

 Antal Procent 

Meget tilfreds 13 17,11% 

Tilfreds 25 32,89% 

Utilfreds 25 32,89% 

Meget utilfreds 13 17,11% 

Total 76 100,00% 
17,5% har besvaret spørgsmålet 
 
Det ses, at halvdelen af de studerende i en eller anden grad er utilfredse med forholdene på 
dette område, og dette viser sig faktisk stort set at gøre sig gældende for alle fem typer af 
primære funktionsnedsættelser (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.5-g). Der er altså en udbredt 
opfattelse hos respondenterne, at forholdene omkring hjælpemidler i lokalerne ikke er i orden. 
I kommentarerne efterlyses gentagne gange, at der installeres teleslyngeanlæg, og noget tyder 
altså på, at specielt dette forhold er noget de forskellige uddannelsesinstitutioner burde 
arbejde på at bringe i orden. Ser man på fordelingen på de forskellige 
uddannelsesinstitutioner, får man følgende billede (Graf figur 7-3, for tabel se bilagstabel 
12.1.1.1.1.5-h): 
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Figur 7-3 
Vurdering af adgangen til hjælpemidler i klasselokalerne fordelt på uddannelsesinstitution 

 
 
Grafen viser, at utilfredsheden med adgangen til hjælpemidler er størst på Århus Universitet 
(63,6% utilfredse i større eller mindre grad) og Københavns Universitet (60,0% utilfredse i 
større eller mindre grad). CBS er ikke her medtaget grundet et meget lille antal respondenter. 
Især for Københavns vedkommende kunne en del af denne utilfredshed forklares med at en 
stor del at universitetet befinder sig i forholdsvis gamle lokaler og bygninger, der måske 
endnu ikke har fået installeret FM anlæg. En undersøgelse fra netop Københavns universitet 
påpeger, at ”at godt 25 % af hørehandicappede studerende synes, at mulighed for at anvende 
teleslynger i auditorier og undervisningslokaler ikke er i orden” (Københavns Universitet 
2008: 5). Men også akustikken i lokalerne kritiseres af flere af deltagerne i kommentarerne i 
spørgeskemaet. Her siger de, at akustikken ofte volder dem problemer, og derfor ser de gerne 
at forelæserne altid anvendes mikrofon eller andet udstyr til at imødekomme dette. ”Ja, man 
kunne gøre noget ved akustikken der gør det umuligt at høre og så kunne man sørge for at 
underviserne brugte mikrofon så man ville ha mulighed for at bruge 
teleslynge”(Spørgeskemarespondent). Her ses det altså, hvordan den fysiske og den faglige 
tilgængelighed hænger sammen. Den fysiske indretning af lokalerne, og det manglende 
kompenserende udstyr gør, at en række studerende ikke har samme mulighed for at tilegne sig 
det faglige materiale og deltage i undervisningen på samme vilkår som andre. Det fremgår 
tydeligt af den ovenstående kommentar, at også underviserne har en vigtig rolle at spille i 
forhold til disse problemstillinger. Inddragelse af underviserne og velvillighed fra 
undervisernes side er således en nødvendighed for, at en forbedring af de fysiske forhold har 
en reel virkning. 
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7.5 Opsamling på vurderingen af de fysiske forhold 
Man kan i forhold til den fysiske tilgængelighed opsamle, at det altså især er pladsen i 
lokalerne og muligheden for at have hjælpemidler med, der vurderes negativt i undersøgelsen. 
Generelt er det ikke et positivt indtryk af den fysiske tilgængelighed på 
uddannelsesinstitutionerne der gives. Især Københavns Universitet bliver vurderet negativt 
gentagne gange, hvorimod Syddansk universitet og Århus universitet vurderes rimeligt 
positivt. 
 
Det fremhæves fra respondenternes side, at de oplever, at en del af problemerne kunne 
imødekommes med bedre placering af undervisning, så der f.eks. ikke var så langt mellem 
lokalerne, eller at hvis der på et hold var en studerende med en funktionsnedsættelse, der var 
mobilitetshæmmende, så blev undervisningen kun lagt et sted der var tilgængeligt for den 
pågældende. Både hvad angår elevatorer, plads, elektroniske/lydmæssige hjælpemidler osv. 
Der savnes altså både bedre planlægning vedrørende lokaler og skemalægning, samt fysiske 
forbedringer af lokalerne såsom adgang til fungerende mikrofoner el.lign., bedre stole og 
borde, og flere stikkontakter. En respondent kommenterer på problemerne ved at påpege at en 
række af de problemer, der findes på uddannelsesinstitutionerne ikke bare rammer studerende 
med funktionsnedsættelse, men alle studerende. Problemerne gør det bare tilpas meget 
sværere at deltage i undervisningen for personer med funktionsnedsættelse, så at de går hen 
og bliver reelt handicappende”(…) Temperaturen er som et køleskab, og stole med indbygget 
"bord" er ikke optimale ergonomisk korrekte skrive forhold, som gør det svært for folk med fx. 
gigt at deltage i undervisningen. Her til kommer de generelle betingelser for alle studerende: 
der er ikke plads til alle, den manglende elevation gør det umuligt for 50% af de studerende 
at se tavle/overhaed og lydforholdene er så ringe at kun de første par rækker kan høre 100% 
hvad der bliver sagt”(Spørgeskemarespondent) 
 
Det er dog værd at fremhæve, at det ikke kun er personer med fysiske funktionsnedsættelser i 
form af f.eks. mobilitetshæmning, der påpeger, at bedre fysiske forhold ville lette deres 
studiehverdag. Det gør sig ligeledes gældende for personer med et handicap af f.eks. mere 
psykisk art. Som en respondent forklarer i en kommentar: ”Hvis der var mere plads i 
lokalerne kunne jeg placere mig steder der ikke provokerede min angst. Mere luft, lys og 
plads i lokalerne.” (Spørgeskemarespondent). Det bliver tydeligt fremhævet, at det stadig er 
vigtigt, at lokalernes fysiske forhold er gode, selvom der ikke lige er en kørestolsbruger, 
gangbesværet eller anden person med en synlig funktionsnedsættelse på et bestemt hold eller 
årgang: ”Det ville være rart med noget mere plads i lokalerne, da jeg da jeg havde det værst 
havde meget svært ved at være tæt på andre mennesker, og man sidder næsten på skødet af 
hinanden (bogstavelig talt) i f.eks. gruppetimer”.(Spørgeskema) 
 
Derudover ser respondenterne gerne, at adgangen til materiale fra forelæsningerne via 
Internettet gøres mere udbredt. Det rejser dog en anden problematik, som SU-styrelsen i vores 
interview med dem fremhævede som værende mere og mere relevant. Den drejer sig om, at 
mange hjemmeside, intranetforaer, og andre steder hvor der udveksles kommunikation 
studerende imellem og mellem de studerende og uddannelsesinstitutioner, ikke er lavet, så de 
er tilgængelige for studerende med handicap. Det betyder at disse studerende ikke har 
mulighed for f.eks. at bruge deres oplæsningsprogrammer eller andet kompenserende udstyr. 
Denne problematik er ikke yderligere blevet belyst i denne undersøgelse, men det tyder på, at 
der er et behov for at undersøge, i hvor høj grad dette problem er udbredt. 
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8 Pædagogisk tilgængelighed  
 
Det følgende afsnit vil dreje sig om den pædagogiske tilgængelighed på studierne. De centrale 
temaer vil være de studerendes deltagelse i faglige arrangementer, i læsegrupper, et spørgsmål 
om hvorvidt de studerende med funktionsnedsættelser føler sig diskrimineret i denne 
sammenhæng, dispensationer og vejledning om samme, planlægningsmæssige problemer 
samt endelig de studerendes interaktion med underviserne på deres studie. Dette gøres ud fra 
det kvantitative materiale, men fra den kvalitative undersøgelse finder vi her også den pointe 
relevant, at det blandt de interviewede vurderes, at der er flere ting, der kunne gøres bedre for 
alle og derigennem også lette studielivet for en studerende med funktionsnedsættelse. 
 

8.1 Faglige arrangementer 
De studerende er blevet spurgt, hvor ofte de deltager i andre faglige arrangementer end den 
obligatoriske undervisning på deres studie, og svarene fordeler sig som følger på de 
forskellige typer af funktionsnedsættelser: 
 
Tabel 8-1 viser overordnet set, at kun 4,8 % deltager hver gang, at knap en tredjedel deltager 
hver femte gang eller sjældnere, og at knap en femtedel aldrig deltager. Det ses desuden, at de 
ordblinde studerende er dem, der mest udbredt deltager hver gang. Skønt her kun er tale om 
11,8 %. Studerende, der deltager hver femte gang eller sjældnere findes især blandt dem med 
nedsat mobilitet og sygdomme eller andet, mens det primært er studerende med psykiske 
lidelser eller udviklingsforstyrrelser, der svarer, at de aldrig deltager.  
Tabel 8-1 
Deltagelsesniveau i faglige arrangementer fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Omtrent hvor ofte deltager du i andre faglige arrangementer end den obligatoriske 
undervisning på dit studie? 

Type af funktions-
nedsættelse 

 H
ver gang 

H
ver 

anden 
gang 

H
ver 

tredje 
gang 

H
ver 

fjerde 
gang 

H
ver 

fem
te 

gang 
eller 

sjæ
ldnere 

A
ldrig 

D
er er ingen 

faglige 
arrangem

ent
er 

på 
m

it 
studie 

Total 

Sanser og 
kommunikation Antal 4 11 9 5 10 11 5 55 

 Procent 7,3% 20,0% 16,4% 9,1% 18,2% 20,0% 9,1% 100,0% 

Mobilitet Antal 3 15 12 12 37 10 3 92 

 Procent 3,3% 16,3% 13,0% 13,0% 40,2% 10,9% 3,3% 100,0% 
Psykisk 
funktionsnedsættelse Antal 3 27 18 12 33 35 3 131 

 Procent 2,3% 20,6% 13,7% 9,2% 25,2% 26,7% 2,3% 100,0% 
Sygdomme/ 
andet Antal 1 13 6 7 24 10 3 64 

 Procent 1,6% 20,3% 9,4% 10,9% 37,5% 15,6% 4,7% 100,0% 

Ordblind Antal 9 18 9 8 14 11 7 76 

 Procent 11,8% 23,7% 11,8% 10,5% 18,4% 14,5% 9,2% 100,0% 

Total Antal 20 84 54 44 118 77 21 418 

 Procent 4,8% 20,1% 12,9% 10,5% 28,2% 18,4% 5,0% 100,0% 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 16 respondenter, ikke er medtaget her og i de følgende tabeller. 
 



 97

Det ser ud til, at det påvirker de studerendes deltagelsesniveau i de faglige arrangementer, om 
de deltager i en læsegruppe til daglig. Blandt de studerende, der deltager i en læsegruppe til 
daglig, svarer 33,9 %, at de deltager hver eller hver anden gang, mens det tilsvarende tal for 
studerende, der ikke deltager i en læsegruppe, er 20,6 % (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-a). På 
samme vis er der 37 % af de studerende, som indgår i en læsegruppe, der svarer, at de kun 
deltager hver femte gang, sjældnere eller aldrig, mens tallet er 51,8 % for de studerende, der 
ikke har en læsegruppe til daglig. 
 
Tabel 8-2 nedenfor viser sammenhængen mellem den grad, hvori de studerende føler sig som 
en del af et større fællesskab på studiet og deres deltagelse i faglige arrangementer: 
 
Tabel 8-2 
Deltagelsesniveau i faglige arrangementer fordelt på graden af fællesskabsfølelse 

 
Omtrent hvor ofte deltager du i andre faglige arrangementer end den obligatoriske undervisning på 
dit studie? 

I hvor høj grad 
føler du dig 
som en del af et 
større 
fællesskab på 
dit studie? 

 H
ver gang 

H
ver 

anden 
gang 

H
ver 

tredje 
gang 

H
ver 

fjerde 
gang 
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ver 

fem
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gang 
eller 

sjæ
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ent
er 

på 
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it 
studie 

Total 

I høj grad Antal 10 29 14 11 20 12 8 104 

 Procent 9,6% 27,9% 13,5% 10,6% 19,2% 11,5% 7,7% 100,0% 

I nogen grad Antal 6 29 25 19 35 8 7 129 

 Procent 4,7% 22,5% 19,4% 14,7% 27,1% 6,2% 5,4% 100,0% 

I mindre grad Antal 4 20 13 13 43 32 5 130 

 Procent 3,1% 15,4% 10,0% 10,0% 33,1% 24,6% 3,8% 100,0% 

Slet ikke Antal 0 4 2 1 18 25 1 51 

 Procent 0,0% 7,8% 3,9% 2,0% 35,3% 49,0% 2,0% 100,0% 

Total Antal 20 82 54 44 116 77 21 414 

 Procent 4,8% 19,8% 13,0% 10,6% 28,0% 18,6% 5,1% 100,0% 
χ2:80,149; df:18; p<0,001 
 
Det ses af tabellen, at de studerende, der i høj grad føler sig som del af et fællesskab, 
tilsyneladende oftere deltager i faglige arrangementer end de studerende, der ikke i samme 
grad føler fællesskabet. Således er der f.eks. ikke nogen af de studerende, der slet ikke føler 
sig som en del af fællesskabet, der deltager i arrangementerne hver gang, mens næsten 
halvdelen aldrig deltager. 
 
De studerende, der har svaret, at de deltager hver femte gang, sjældnere eller aldrig, er 
dernæst blevet bedt vurdere, i hvor høj grad deres funktionsnedsættelse er årsag til, at de ikke 
deltager oftere i de faglige arrangementer, og svarene fordeler sig som følger på de forskellige 
typer af funktionsnedsættelser: 
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Tabel 8-3 
Funktionsnedsættelsen som årsag til manglende deltagelse i faglige arrangementer, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
I hvor høj grad er din funktionsnedsættelse årsag til, at du ikke deltager 
oftere i faglige arrangementer? 

Type af funktionsnedsættelse  I høj grad 
I nogen 
grad 

I mindre 
grad Slet ikke Total 

Sanser og kommunikation Antal 1 8 1 11 21 

 Procent 4,8% 38,1% 4,8% 52,4% 100,0% 

Mobilitet Antal 6 15 5 20 46 

 Procent 13,0% 32,6% 10,9% 43,5% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 20 30 6 8 64 

 Procent 31,3% 46,9% 9,4% 12,5% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 11 7 8 8 34 

 Procent 32,4% 20,6% 23,5% 23,5% 100,0% 

Ordblind Antal 3 7 7 8 25 

 Procent 12,0% 28,0% 28,0% 32,0% 100,0% 

Total Antal 41 67 27 55 190 

 Procent 21,6% 35,3% 14,2% 28,9% 100,0% 
χ2:36,910; df:12; p<0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 5 respondenter, ikke er medtaget her og i de følgende tabeller. 
 
Tabel 8-3 viser, at det især er studerende med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, 
sygdomme eller andet, der svarer, at funktionsnedsættelsen i høj grad er årsag til den sjældne 
eller manglende deltagelse. Derimod ser den ikke ud til i særlig høj grad at være årsag til det 
lave deltagelsesniveau blandt studerende med funktionsnedsættelser i fh.t. sanser og 
kommunikation. 
Tabel 8-4 nedenfor viser svarfordelingen baseret på de studerendes antal af 
funktionsnedsættelser: 
Tabel 8-4 
Funktionsnedsættelsen som årsag til manglende deltagelse i faglige arrangementer, fordelt på antal af handicap 

 
I hvor høj grad er din funktionsnedsættelse årsag til, at du ikke deltager 
oftere i faglige arrangementer? 

Antal handicap  I høj grad 
I nogen 
grad 

I mindre 
grad Slet ikke Total 

1 handicap Antal 24 50 24 46 144 

 Procent 16,7% 34,7% 16,7% 31,9% 100,0% 

2 handicap eller flere Antal 17 17 3 9 46 

 Procent 37,0% 37,0% 6,5% 19,6% 100,0% 

Total Antal 41 67 27 55 190 

 Procent 21,6% 35,3% 14,2% 28,9% 100,0% 
χ2:11,071; df:3; p=0,011 
 
Det ses, at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem de to faktorer, således at studerende 
med to eller flere funktionsnedsættelser i højere grad end studerende med én 
funktionsnedsættelse i høj grad mener, at deres funktionsnedsættelser er årsag til det lave 
deltagelsesniveau. 
Der ser desuden ud til at være en sammenhæng mellem, hvor langt de studerende er nået i 
deres uddannelse og graden, hvormed de angiver, at funktionsnedsættelsen er årsag til den 
sjældne eller manglende deltagelse. Det ses af bilagstabel 12.1.1.1.1.6-b, at 
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bachelorstuderende i højere grad end kandidatstuderende angiver funktionsnedsættelsen som 
årsag til det lave deltagelsesniveau. Således svarer 25,2 % af de bachelorstuderende, at 
funktionsnedsættelsen i høj grad er årsag, mens det tilsvarende tal er 6,4 % for 
kandidatstuderende. Noget tyder altså på, at der findes andre årsager blandt 
kandidatstuderende til den sjældne eller manglende deltagelse. 
 
De studerende er desuden blevet spurgt, hvor ofte de deltager i faglige arrangementer 
sammenlignet med andre studerende på deres hold, og svarene fordeler sig således på de 
forskellige typer af funktionsnedsættelse: 
 
Tabel 8-5 
Vurdering af deltagelsesniveau i faglige arrangementer sammenlignet med medstuderende, fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 
Hvor ofte deltager du i faglige arrangementer sammenlignet med andre 
studerende på dit/dine hold? 

Type af funktionsnedsættelse  
Meget 
oftere Lidt oftere 

Lige så 
ofte 

Lidt 
sjældnere 

Meget 
sjældnere Total 

Sanser og kommunikation Antal 3 5 31 6 2 47 

 Procent 6,4% 10,6% 66,0% 12,8% 4,3% 100,0% 

Mobilitet Antal 2 14 40 22 9 87 

 Procent 2,3% 16,1% 46,0% 25,3% 10,3% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 6 10 41 35 24 116 

 Procent 5,2% 8,6% 35,3% 30,2% 20,7% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 2 6 27 15 4 54 

 Procent 3,7% 11,1% 50,0% 27,8% 7,4% 100,0% 

Ordblind Antal 8 10 29 15 4 66 

 Procent 12,1% 15,2% 43,9% 22,7% 6,1% 100,0% 

Total Antal 21 45 168 93 43 370 

 Procent 5,7% 12,2% 45,4% 25,1% 11,6% 100,0% 
χ2:34,654; df:16; p=0,004 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 43 respondenter, ikke er medtaget her og i de følgende tabeller. 
 
Tabel 8-5 viser overordnet set, at 17,9 % af de studerende mener, at de deltager meget eller 
lidt oftere end deres medstuderende, 45,4 % at de deltager lige så ofte, og 36,7 % at de 
deltager lidt eller meget sjældnere. Det er især de ordblinde studerende, der vurderer, at de 
deltager oftere end andre studerende, mens det er blandt studerende med psykiske lidelser, 
udviklingsforstyrrelser og til dels også nedsat mobilitet, at en størst andel svarer, at de 
deltager sjældnere end andre. 
 
De studerendes antal af funktionsnedsættelser ser ud til at påvirke deres deltagelsesniveau 
sammenlignet med andre studerende, således at der er flere blandt studerende med to eller 
flere funktionsnedsættelser (25,0 %, jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-c), der svarer, at de deltager 
meget sjældnere end deres medstuderende, mens tallet for studerende med én 
funktionsnedsættelse ligger på 8,4 %. 
 
Endelig tyder noget på, at de studerendes køn spiller ind på graden af deltagelse i de faglige 
arrangementer. Således svarer 26,8 % af mændene, at de deltager lidt eller meget sjældnere 
end deres medstuderende (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-d), mens samme tal er 41,7 % for 
kvindernes vedkommende. 
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Til slut er de studerende blevet spurgt, om de ville deltage oftere i faglige arrangementer på 
deres studie, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse, og svarene fordeler sig således på de 
forskellige typer af funktionsnedsættelser: 
 
Tabel 8-6 
Studerende, der ville deltage oftere, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Ville du deltage oftere i faglige arrangementer på dit studie, 
hvis du ikke havde en funktionsnedsættelse? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Ved ikke Total 

Sanser og kommunikation Antal 16 32 4 52 

 Procent 30,8% 61,5% 7,7% 100,0% 

Mobilitet Antal 36 48 9 93 

 Procent 38,7% 51,6% 9,7% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 68 38 26 132 

 Procent 51,5% 28,8% 19,7% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 27 31 6 64 

 Procent 42,2% 48,4% 9,4% 100,0% 

Ordblind Antal 23 37 12 72 

 Procent 31,9% 51,4% 16,7% 100,0% 

Total Antal 170 186 57 413 

 Procent 41,2% 45,0% 13,8% 100,0% 
χ2:26,239; df:8; p=0,001 
 
Tabel 8-6 viser, at 41,2 % af alle studerende med funktionsnedsættelser ville deltage oftere i 
de faglige arrangementer, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse, mens 45,0 % ikke 
mener, de ville deltage oftere og 13,8 % ikke ved det. Især blandt studerende med psykiske 
lidelser eller udviklingsforstyrrelser er der mange, der ville deltage oftere, mens tallet er lavest 
for studerende med funktionsnedsættelser i fh.t. sanser og kommunikation. 
 
Tabel 8-7 nedenfor viser, hvordan svarene fordeler sig på de studerendes antal af 
funktionsnedsættelser: 
Tabel 8-7 
Studerende, der ville deltage oftere, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse, fordelt på antal handicap 

 
Ville du deltage oftere i faglige arrangementer på dit studie, 
hvis du ikke havde en funktionsnedsættelse? 

Antal handicap  Ja Nej Ved ikke Total 

1 handicap Antal 122 161 49 332 

 Procent 36,7% 48,5% 14,8% 100,0% 

2 handicap eller flere Antal 48 25 8 81 

 Procent 59,3% 30,9% 9,9% 100,0% 

Total Antal 170 186 57 413 

 Procent 41,2% 45,0% 13,8% 100,0% 
χ2:13,635; df:2; p=0,001 
 
Det ses af tabellen, at der er langt flere blandt studerende med to eller flere 
funktionsnedsættelser, som ville deltage oftere, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse, 
end blandt studerende med kun én funktionsnedsættelse. 
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Det ser derudover ud til, at der er en tendens i retning af, at flere mænd end kvinder ikke ville 
deltage oftere, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse; 51,9 % af mændene svarer nej, 
mens det gælder for 41,8 % af kvinderne (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-e). Noget tyder således 
på, at kvinder lader sig påvirke mere af deres funktionsnedsættelse end mænd. 
 
Tabel 8-8 nedenfor viser sammenhængen mellem, om man mener, man ville deltage oftere i 
faglige arrangementer, hvis man ikke havde en funktionsnedsættelse, og om man føler sig 
som en del af et større fællesskab på studiet: 
 
Tabel 8-8 
Studerende, der ville deltage oftere, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse, fordelt på om de føler sig som en del af et 
større fællesskab på studiet 

 
Ville du deltage oftere i faglige arrangementer på dit studie, hvis 
du ikke havde en funktionsnedsættelse? 

I hvor høj grad føler du 
dig som en del af et større 
fællesskab på dit studie?  Ja Nej Ved ikke Total 

I høj grad Antal 24 63 14 101 

 Procent 23,8% 62,4% 13,9% 100,0% 

I nogen grad Antal 45 65 20 130 

 Procent 34,6% 50,0% 15,4% 100,0% 

I mindre grad Antal 64 46 16 126 

 Procent 50,8% 36,5% 12,7% 100,0% 

Slet ikke Antal 35 11 6 52 

 Procent 67,3% 21,2% 11,5% 100,0% 

Total Antal 168 185 56 409 

 Procent 41,1% 45,2% 13,7% 100,0% 
χ2:36,842; df:6; p<0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 4 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Det ses, at der er en sammenhæng mellem de to svarafgivelser, således at i jo højere grad, de 
studerende har svaret, at de føler sig som en del af et større fællesskab, des mindre en del har 
svaret, at de ville deltage oftere i faglige arrangementer, hvis det ikke var for deres 
funktionsnedsættelse. Det ser altså ud til, at funktionsnedsættelsen spiller den største rolle for 
de studerende, som ikke føler sig som en del af et studiefællesskab. 
 

8.2 Læsegrupper 
De studerende er blevet spurgt, om de indgår i en læsegruppe til daglig på studiet og i 
eksamensperioder, og svarene for læsegruppe til daglig fordeler sig som følger på de 
forskellige typer af funktionsnedsættelse: 
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Tabel 8-9 
Studerende, der indgår i en læsegruppe til daglig, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Er du i en læsegruppe til daglig? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 

Sanser og kommunikation Antal 21 36 57 

 Procent 36,8% 63,2% 100,0% 

Mobilitet Antal 33 60 93 

 Procent 35,5% 64,5% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 30 100 130 

 Procent 23,1% 76,9% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 16 51 67 

 Procent 23,9% 76,1% 100,0% 

Ordblind Antal 32 45 77 

 Procent 41,6% 58,4% 100,0% 

Total Antal 132 292 424 

 Procent 31,1% 68,9% 100,0% 
χ2:11,170; df:4; p=0,025 
Bemærk, at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 10 respondenter, ikke her er medtaget. 
  
Tabel 8-9 viser, at knap en tredjedel af de studerende indgår i en læsegruppe til daglig, mens 
næsten over to tredjedele ikke gør. Der er flest blandt de ordblinde studerende, der er i en 
læsegruppe, mens andelen er lavest blandt studerende med psykiske lidelser, 
udviklingsforstyrrelser og sygdomme eller andet. 
 
Tabel 8-10 nedenfor viser svarfordelingen for læsegruppe i eksamensperioder: 
Tabel 8-10 
Studerende, der indgår i en læsegruppe i eksamensperioder, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Er du i en læsegruppe i eksamensperioder? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 

Sanser og kommunikation Antal 33 24 57 

 Procent 57,9% 42,1% 100,0% 

Mobilitet Antal 52 38 90 

 Procent 57,8% 42,2% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 53 78 131 

 Procent 40,5% 59,5% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 37 29 66 

 Procent 56,1% 43,9% 100,0% 

Ordblind Antal 50 26 76 

 Procent 65,8% 34,2% 100,0% 

Total Antal 225 195 420 

 Procent 53,6% 46,4% 100,0% 
χ2:14,851; df:4; p=0,005 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 14 respondenter, ikke her er medtaget. 
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Tabellen viser, at lidt over halvdelen af de studerende deltager i en læsegruppe i 
eksamensperioder, og at det atter især er de ordblinde, der er i en læsegruppe, mens andelen 
blandt studerende med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser er en del lavere. 
De studerende, der ikke indgår i en læsegruppe til daglig, er blevet spurgt, om de ville ønske, 
de indgik i en, og svarene fordeler sig således på typerne af funktionsnedsættelser: 
 
Tabel 8-11 
Studerende, der ville ønske, de var i en læsegruppe til daglig, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Ville du ønske, du var i en læsegruppe til 
daglig? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 

Sanser og kommunikation Antal 15 18 33 

 Procent 45,5% 54,5% 100,0% 

Mobilitet Antal 17 33 50 

 Procent 34,0% 66,0% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 41 46 87 

 Procent 47,1% 52,9% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 23 25 48 

 Procent 47,9% 52,1% 100,0% 

Ordblind Antal 18 18 36 

 Procent 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Antal 114 140 254 

 Procent 44,9% 55,1% 100,0% 
χ2:3,135; df:4; p=0,536 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 36 respondenter, ikke er medtaget her og i de følgende tabeller. 
 
Overordnet ses det af Tabel 8-11, at 44,9 % af de studerende, der ikke til daglig indgår i en 
læsegruppe, ville ønske, de gjorde, mens 55,1 % ikke har et sådant ønske. Der er ikke de store 
forskelle baseret på de forskellige typer af funktionsnedsættelser, bortset fra de studerende 
med nedsat mobilitet, som skiller sig ud ved, at lidt færre end gennemsnittet kunne tænke sig 
at indgå i en læsegruppe. 
 
Til gengæld ser der ud til at være betydelige forskelle baseret på de studerendes antal af 
funktionsnedsættelser: 
Tabel 8-12 
Studerende, der ville ønske, de var i en læsegruppe til daglig, fordelt på antal handicap 

 
Ville du ønske, du var i en læsegruppe til 
daglig? 

Antal handicap  Ja Nej Total 

1 handicap Antal 81 120 201 

 Procent 40,3% 59,7% 100,0% 

2 handicap eller flere Antal 33 20 53 

 Procent 62,3% 37,7% 100,0% 

Total Antal 114 140 254 

 Procent 44,9% 55,1% 100,0% 
χ2:8,180; df:1; p=0,004 
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Det ses af Tabel 8-12, at andelen af studerende, der ville ønske, de var i en læsegruppe, er 
oppe på 62,3 % af de studerende med to eller flere funktionsnedsættelser, mens tallet ligger på 
40,3 % for studerende med én funktionsnedsættelse. Noget tyder altså på, at det er sværere for 
studerende med mere end én funktionsnedsættelse at blive del af en læsegruppe til daglig. 
Det ser desuden ud til, at flere bachelorstuderende end kandidatstuderende ville ønske, de var 
i en læsegruppe; det drejer sig om 48,6 % af de bachelorstuderende mod 32,9 % af de 
kandidatstuderende (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-f). De studerende, der ikke er i en læsegruppe 
i eksamensperioder er ligeledes blevet spurgt, om de ville ønske, de var i en, og svarene 
fordeler sig som følger på de forskellige typer af funktionsnedsættelser: 
Tabel 8-13 
Studerende, der ville ønske, de var i en læsegruppe i eksamensperioder, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Ville du ønske, du var i en læsegruppe i 
eksamensperioder? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 

Sanser og kommunikation Antal 15 7 22 

 Procent 68,2% 31,8% 100,0% 

Mobilitet Antal 14 15 29 

 Procent 48,3% 51,7% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 43 30 73 

 Procent 58,9% 41,1% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 17 10 27 

 Procent 63,0% 37,0% 100,0% 

Ordblind Antal 12 7 19 

 Procent 63,2% 36,8% 100,0% 

Total Antal 101 69 170 

 Procent 59,4% 40,6% 100,0% 
χ2:2,453; df:4; p=0,653 
 
Tabel 8-13 viser overordnet set, at 59,4 % gerne vil være i en læsegruppe i eksamensperiode, 
hvilket er lidt flere, end det sås i spørgsmålet om læsegrupper til daglig. Atter ses det, at 
svarene fordeler sig nogenlunde ens for de forskellige typer af funktionsnedsættelser. Bortset 
fra en undervægt af studerende med nedsat mobilitet blandt dem, der gerne ville have en 
læsegruppe i eksamensperioder. Som ved spørgsmålet om læsegrupper til daglig viser det sig, 
at de studerendes antal af funktionsnedsættelser tilsyneladende spiller en rolle: 
Tabel 8-14 
Studerende, der ville ønske, de var i en læsegruppe i eksamensperioder, fordelt på antal handicap 

 
Ville du ønske, du var i en læsegruppe i 
eksamensperioder? 

Antal handicap  Ja Nej Total 

1 handicap Antal 75 57 132 

 Procent 56,8% 43,2% 100,0% 

2 handicap eller flere Antal 26 12 38 

 Procent 68,4% 31,6% 100,0% 

Total Antal 101 69 170 

 Procent 59,4% 40,6% 100,0% 
χ2:1,647; df:1; p=0,199 
 



 105

Tabel 8-14 viser, at der er en tendens til, at en større del af de studerende med to eller flere 
funktionsnedsættelser ville ønske, de var i en læsegruppe i eksamensperioder, end blandt 
studerende med én funktionsnedsættelse. Desuden tyder noget på, at en større del af kvinderne 
end af mændene, der ikke deltager i læsegrupper i eksamensperioder, ville ønske, de gjorde 
det; blandt kvinder svarer 62,5 %, at de ville ønske de var i en læsegruppe, mens tallet er 52,0 
% for mændenes vedkommende (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-g). Endelig er der en tendens til, 
at en større del af de bachelorstuderende (62,0 %, jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-h) end 
kandidatstuderende (51,1 %) ville ønske, de var i en læsegruppe. 
 
De studerende, der er i en læsegruppe til daglig, er blevet spurgt, om læsegruppen er blevet 
dannet af de studerende selv eller af studiet, og svarene fordeler sig således på de forskellige 
typer af funktionsnedsættelser: 
 
Tabel 8-15 
Hvem har dannet de studerendes læsegrupper i det daglige, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Er din nuværende læsegruppe dannet af jer selv eller studiet? 

Type af funktionsnedsættelse  Dannet af studerende Dannet af studiet Total 

Sanser og kommunikation Antal 13 8 21 

 Procent 61,9% 38,1% 100,0% 

Mobilitet Antal 26 6 32 

 Procent 81,3% 18,8% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 23 7 30 

 Procent 76,7% 23,3% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 12 4 16 

 Procent 75,0% 25,0% 100,0% 

Ordblind Antal 27 5 32 

 Procent 84,4% 15,6% 100,0% 

Total Antal 101 30 131 

 Procent 77,1% 22,9% 100,0% 
χ2:4,061; df:4; p=0,398 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, som her rummer 1 respondent, ikke er medtaget her. 
 
Tabel 8-15 viser, at over tre fjerdedele af de studerende, som er i en læsegruppe, svarer at 
gruppen er dannet af de studerende selv. Der er tilsyneladende ikke nogen signifikante 
forskelle baseret på de forskellige typer af funktionsnedsættelser. Måske bortset fra at de 
studerende, der har funktionsnedsættelser i forhold til sanser og kommunikation, i lidt højere 
grad end de andre studerende er i læsegrupper, der er blevet dannet af studiet. (Andre 
baggrundsvariabler ser ikke ud til at spille en rolle). 
 
De studerende, der indgår i en læsegruppe i eksamensperioder, er ligeledes blevet spurgt, 
hvem der har dannet grupperne, og svarende fordeler sig som følger: 
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Tabel 8-16 
Hvem har dannet de studerendes læsegrupper i eksamensperioder, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Er din nuværende læsegruppe dannet af jer selv eller studiet? 

Type af funktionsnedsættelse  
Dannet af 
studerende Dannet af studiet Total 

Sanser og kommunikation Antal 26 7 33 

 Procent 78,8% 21,2% 100,0% 

Mobilitet Antal 45 6 51 

 Procent 88,2% 11,8% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 48 3 51 

 Procent 94,1% 5,9% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 34 1 35 

 Procent 97,1% 2,9% 100,0% 

Ordblind Antal 46 4 50 

 Procent 92,0% 8,0% 100,0% 

Total Antal 199 21 220 

 Procent 90,5% 9,5% 100,0% 
χ2:8,237; df:4; p=0,083 
 
Tabel 8-16 viser overordnet set, at 90,5 % af læsegrupperne i eksamensperioder er dannet af 
de studerende selv, mens kun 9,5 % er dannet af studiet. Den viser også, at andelen af 
læsegrupper, der er dannet af studiet, er noget højere for studerende med 
funktionsnedsættelser i forhold til sanser og kommunikation og for studerende med nedsat 
mobilitet, men at forskellene ikke er signifikante (Andre baggrundsvariabler ser ikke ud til at 
spille en rolle). 
 
De studerende er blevet spurgt, hvordan læsegrupper som regel dannes på deres studie. Om 
det overvejende er de studerende selv eller studiet, der danner dem. Svarfordelingen ser 
således ud: 
 
Tabel 8-17 
Hvem danner læsegrupperne på studierne 
Dannes læsegrupper på dit studie i overvejende grad af de studerende selv eller centralt fra 
studiets side? 

 Antal Procent 

Studerende danner for det meste/altid selv læsegrupper 284 65,4% 

Læsegrupper dannes for det meste/altid centralt fra studiets side 29 6,7% 

Begge dannelser af studiegrupper forekommer lige ofte 82 18,9% 

Ved ikke 39 9,0% 

Total 434 100,0% 

 
Tabel 8-17 viser, at knap to tredjedele af de studerende svarer, at læsegrupperne overvejende 
dannes af de studerende selv, mens kun 6,7 % svarer, at de dannes centralt fra studiets side, og 
18,9 % svarer, at begge måder at danne læsegrupper på forekommer lige ofte. I det følgende 
ses der bort fra kategorien ”Ved ikke”. 
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Nedenfor viser Tabel 8-18 sammenhængen mellem den måde, hvorpå læsegrupperne primært 
dannes, og hvorvidt de adspurgte studerende deltager i en læsegruppe til daglig: 
 
Tabel 8-18 
Studerende, der indgår i en læsegruppe til daglig, fordelt på hvordan læsegrupperne dannes 

 Er du i en læsegruppe til daglig? 
Dannes læsegrupper på dit studie i overvejende grad af de studerende 
selv eller centralt fra studiets side?  Ja Nej Total 

Studerende danner for det meste/altid selv læsegrupper Antal 85 195 280 

 Procent 30,4% 69,6% 100,0% 

Læsegrupper dannes for det meste/altid centralt fra studiets side Antal 15 13 28 

 Procent 53,6% 46,4% 100,0% 

Begge dannelser af studiegrupper forekommer lige ofte Antal 30 50 80 

 Procent 37,5% 62,5% 100,0% 

Total Antal 130 258 388 

 Procent 33,5% 66,5% 100,0% 
χ2:6,879; df:2; p=0,032 
 
Det ses af tabellen, at langt flere studerende indgår i læsegrupper, hvis de overvejende dannes 
centralt fra studiets side, end hvis de dannes af de studerende selv. Det viser sig dog, at en 
sådan sammenhæng kun findes for de studerendes deltagelse i læsegrupper til daglig, og ikke 
for deres deltagelse i læsegrupper i eksamensperioder. Her er 58,1 % af de studerende, der 
svarer, at de studerende danner læsegrupperne, i en læsegruppe, mens tallet er 53,6 % for de 
studerende, der svarer, at studiet danner læsegrupperne (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-i). 
De studerendes deltagelse i læsegrupper ser ud til at være forbundet med spørgsmålet om, 
hvor meget de studerende deltager i undervisningen: 
 
Tabel 8-19 
Deltagelsesniveau i undervisningen fordelt på, om de studerende er i en læsegruppe til daglig 

 Ca. hvor mange procent af den ugentlige undervisning på dit studie deltager du i? 
Er du i en 
læsegruppe 
til daglig?  

Deltager 
slet ikke 

Deltager i 
under 50 % 

Deltager i 
50 - 79 % 

Deltager i 80 
- 89 % 

Deltager i 90 
- 99 % 

Deltager i al 
undervisning Total 

Ja Antal 0 2 19 12 49 48 130 

 Procent 0,0% 1,5% 14,6% 9,2% 37,7% 36,9% 100,0% 

Nej Antal 5 24 60 37 86 60 272 

 Procent 1,8% 8,8% 22,1% 13,6% 31,6% 22,1% 100,0% 

Total Antal 5 26 79 49 135 108 402 

 Procent 1,2% 6,5% 19,7% 12,2% 33,6% 26,9% 100,0% 
χ2:21,667; df:5; p=0,001 
 
Tabel 8-19 viser, at deltagelsesprocenten er størst for de studerende, der deltager i en 
læsegruppe til daglig, og at blandt disse studerende er det kun 16,1 %, der deltager i mindre 
end 80 % af al ugentlig undervisning, mens det tilsvarende tal for studerende uden en 
læsegruppe er 30,9 %. Der ser altså ud til at være en sammenhæng mellem deltagelse i en 
læsegruppe til daglig og deltagelse i den ugentlige undervisning. Tabel 8-20 nedenfor viser, 
om der er en tilsvarende sammenhæng for deltagelse i læsegrupper i eksamensperioder: 
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Tabel 8-20 
Deltagelsesniveau i undervisningen fordelt på, om de studerende er i en læsegruppe i eksamensperioder 

 Ca. hvor mange procent af den ugentlige undervisning på dit studie deltager du i? 
Er du i en 
læsegruppe i 
eksamens-
perioder?  

Deltager 
slet ikke 

Deltager i 
under 50 % 

Deltager i 
50 - 79 % 

Deltager i 
80 - 89 % 

Deltager i 
90 - 99 % 

Deltager i al 
undervisning Total 

Ja Antal 1 9 31 26 82 70 219 

 Procent 0,5% 4,1% 14,2% 11,9% 37,4% 32,0% 100,0% 

Nej Antal 4 18 49 21 48 39 179 

 Procent 2,2% 10,1% 27,4% 11,7% 26,8% 21,8% 100,0% 

Total Antal 5 27 80 47 130 109 398 

 Procent 1,3% 6,8% 20,1% 11,8% 32,7% 27,4% 100,0% 
χ2:23,306; df:5; p<0,001 
 
Det ses af tabellen, at der også her findes en sammenhæng mellem deltagelse i en læsegruppe 
og deltagelse i undervisningen på studiet. Her er det således 18,8 % af de studerende, der 
indgår i en læsegruppe i eksamensperioder, som deltager i under 80 % af undervisningen, 
mens tallet er oppe på 39,7 % for studerende, som ikke er i en læsegruppe. 
 
Desuden ser det ud til, at der er en sammenhæng mellem det at deltage i en læsegruppe til 
daglig og være på normeret tid på studiet: 
 
Tabel 8-21 
Studerende, der er på normeret tid, fordelt på, om de er i en læsegruppe til daglig 

 Er du på normeret tid? 
Er du i en 
læsegruppe 
til daglig?  Ja 

Nej, jeg er forsinket i forhold til 
normeret tid Total 

Ja Antal 94 37 131 

 Procent 71,8% 28,2% 100,0% 

Nej Antal 128 162 290 

 Procent 44,1% 55,9% 100,0% 

Total Antal 222 199 421 

 Procent 52,7% 47,3% 100,00% 
χ2:27,614; df:1; p<0,001 
Bemærk at de 3 respondenter, der ikke er på normeret tid, men som er hurtigere end normeret, ikke er medtaget her og i den 
følgende tabel. 
 
Tabel 8-21 viser, at en langt større del af de studerende, der er i en læsegruppe til daglig, er på 
normeret tid, end studerende der ikke er i en læsegruppe. Forklaringen kan her gå begge veje. 
Enten hjælper deltagelse i læsegrupper de studerende til at gennemføre studiet på normeret 
tid, eller også har studerende, der er kommet bagud, svært ved at danne læsegrupper. 
 
Det samme billede viser sig for deltagelse i læsegrupper i eksamensperioder. Her svarer 65,5 
% af de studerende, som er i en læsegruppe i eksamensperioder, at de er på normeret tid, mens 
tallet er 38,1 % for de studerende, der ikke er i en læsegruppe (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-j). 
De studerende er dernæst blevet spurgt, om de har oplevet eller følt, at de i deres studietid er 
blevet diskrimineret ved dannelsen af læsegrupper eller andet gruppearbejde på grund af deres 
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funktionsnedsættelser. Svarene fordeler sig som følger på de forskellige typer af 
funktionsnedsættelser (tabel 8-22): 
Tabel 8-22 
Studerende, der mener, de er blevet diskrimineret ved dannelsen af læsegrupper e.l. fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 

Har du oplevet eller følt, at du i din studietid er blevet 
diskrimineret ved dannelsen af læsegrupper e.a. 
gruppearbejde pga. din funktionsnedsættelse? 

Type af funktionsnedsættelse  

Ja, mere 
end en 
gang Ja, en gang Nej Total 

Sanser og kommunikation Antal 5 2 45 52 

 Procent 9,6% 3,8% 86,5% 100,0% 

Mobilitet Antal 8 5 77 90 

 Procent 8,9% 5,6% 85,6% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 16 8 102 126 

 Procent 12,7% 6,3% 81,0% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 6 8 52 66 

 Procent 9,1% 12,1% 78,8% 100,0% 

Ordblind Antal 8 11 53 72 

 Procent 11,1% 15,3% 73,6% 100,0% 

Total Antal 43 34 329 406 

 Procent 10,6% 8,4% 81,0% 100,0% 
χ2:9,880; df:8; p=0,274 
Bemærk, at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 28 respondenter, ikke er medtaget her og i det følgende. 
 
Overordnet ses det, at 8,4 % af de studerende har oplevet at blive diskrimineret én gang, mens 
10,6 % har oplevet det flere gange. Det ses desuden af tabellen, at der ikke er nogen 
signifikant sammenhæng mellem type af funktionsnedsættelse og oplevelse af diskriminering, 
men at der alligevel er små forskelle at spore. Således ser det ud til, at studerende med 
psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser og dysleksi i lidt højere grad end de andre 
studerende har følt sig diskriminerede mere end én gang, mens især studerende med 
sygdomme eller dysleksi har haft en enkelt oplevelse af diskrimination.  
Der ser til gengæld ud til at være en tydelig sammenhæng mellem de studerendes antal af 
funktionsnedsættelser og deres oplevelser af diskrimination i forbindelse med læsegrupper og 
gruppearbejde (tabel 8-23): 
 
Tabel 8-23 
Studerende, der mener, de er blevet diskrimineret ved dannelsen af læsegrupper e.l. fordelt på antal af handicap 

 

Har du oplevet eller følt, at du i din studietid er blevet diskrimineret ved 
dannelsen af læsegrupper e.a. gruppearbejde pga. din 
funktionsnedsættelse? 

Antal handicap  
Ja, mere end 
en gang Ja, en gang Nej Total 

1 handicap Antal 26 28 270 324 

 Procent 8,0% 8,6% 83,3% 100,0% 

2 handicap eller flere Antal 17 6 59 82 

 Procent 20,7% 7,3% 72,0% 100,0% 

Total Antal 43 34 329 406 

 Procent 10,6% 8,4% 81,0% 100,0% 
χ2:11,160; df:2; p=0,004 
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Det ses, at hele 20,7 % af de studerende med to eller flere funktionsnedsættelser har oplevet 
diskrimination mere end én gang, mens dette tal er nede på 8,0 % for studerende med én 
funktionsnedsættelse. Det ser altså ud til, at studerende med flere funktionsnedsættelser oftere 
oplever diskrimination i forbindelse med gruppedannelse og gruppearbejde. Det ser ikke ud 
til, at den måde, grupperne dannes på, har indflydelse på diskriminationen. 
 
I forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt den studerende har oplevet at blive diskrimineret 
ved dannelse af f.eks. læsegrupper pga. funktionsnedsættelsen er de, der har oplevet dette 
blevet spurgt om på hvilken måde de har oplevet eller følt diskriminationen, hvortil de har 
kunnet svare åbent. Mange af respondenterne har oplevet at de fysiske omstændigheder ved 
gruppearbejdet har udgjort en slags barriere grundet deres funktionsnedsættelse. Ofte er der en 
vis spontanitet forbundet med valget af lokaler/lokalitet for møderne, dertil kommer også 
meget varierende tidspunkter for møderne, som gør det vanskeligt for respondenterne at 
deltage, da de ofte er afhængige af en høj grad af planlægning. Fordelingen af arbejdsbyrden 
gennem et semester er ofte ujævnt fordelt, og derfor kan der opstå behov for at arrangere 
møder på skæve tidspunkter. Desuden foretrækker nogle grupper at mødes hjemme hos 
gruppemedlemmer eller andre steder uden for uddannelsesinstitutionens område, hvor der 
ikke altid er lige tilgængeligt. Respondenterne savner bedre organisering i forbindelse med 
fordeling af lokaler til gruppearbejde og større forståelse fra de medstuderende, når man 
arrangerer, hvor og hvornår man mødes. Men vi fandt som tidligere nævnt, at det ikke 
primært er de mobilitetshæmmede, som man kunne forestille sig disse problemer især gjaldt, 
der har oplevet diskrimination. Det var i højere grad dem med psykiske funktionsnedsættelser, 
udviklingshæmmede og ordblinde. I de åbne svar finder vi også mange, for hvem 
diskriminationen så at sige er social eller faglig, hvilket man kunne forestille sig gjaldt. 
Henholdsvis dem med psykisk funktionsnedsættelse/ udviklingshæmmede og ordblinde. Den 
faglige diskrimination går ud på, at respondenterne oplever at blive diskrimineret ud fra en 
opfattelse af, at de ikke kan leve op til de andres faglige ambitioner, eller direkte vil holde de 
andre gruppemedlemmer tilbage på grund af deres funktionsnedsættelse. Dette kan enten 
være, fordi man bliver opfattet som direkte dum eller mindre intelligent end de andre, eller 
fordi man ikke kan garantere 100% deltagelse i undervisningen eller gruppemøderne grundet 
sygdom. 
 

”Da min funktionsnedsættelse gør at jeg har svært ved at huske og indlære er 
svært at følge niveauet i en læsegruppe. Jeg opfattes derfor oftest som dårligere 
studerende/mindre begavet af andre studerende”. Respondent 988, sp35 

  
Det sociale aspekt danner tit grundlag for læsegruppe-dannelser og spiller også ind ved 
vedligeholdelsen af en velfungerende gruppe, og da mange af respondenterne ikke har samme 
mulighed for at dyrke det sociale i samme grad som de andre, opleves dette også som en slags 
indirekte diskrimination.  
 

”Jeg har svært ved at komme ind i grupper, netop fordi jeg ikke deltager i de 
sociale arrangementer. Så jeg kommer kun med i grupper, hvis en lærer deler 
holdet op i grupper. Men jeg kan faktisk godt lige gruppearbejde og synes, at jeg 
lærer meget af det”. Respondent 584, sp35 
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Denne form for diskrimination kunne være meget udbredt, idet vi som tidligere beskrevet 
fandt, at læsegrupper primært dannes af de studerende selv. 
 
Noget tyder på, at oplevelsen af diskrimination påvirker de studerendes sociale liv på studiet. 
Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem, hvorvidt de studerende er blevet 
diskrimineret ved gruppedannelse, og om de føler sig som en del af et større fællesskab på 
studiet: 
Tabel 8-24 
Studerende, der føler sig som en del af et større fællesskab på studiet, fordelt på, om de har oplevet at blive diskrimineret ved 
gruppedannelse 

 I hvor høj grad føler du dig som en del af et større fællesskab på dit studie? 
Har du oplevet eller følt, at du i din 
studietid er blevet diskrimineret ved 
dannelsen af læsegrupper e.a. 
gruppearbejde pga. din 
funktionsnedsættelse?  I høj grad I nogen grad

I mindre 
grad Slet ikke Total 

Ja, mere end en gang Antal 2 5 22 14 43 

 Procent 4,7% 11,6% 51,2% 32,6% 100,0% 

Ja, en gang Antal 6 13 10 4 33 

 Procent 18,2% 39,4% 30,3% 12,1% 100,0% 

Nej Antal 97 110 89 30 326 

 Procent 29,8% 33,7% 27,3% 9,2% 100,0% 

Total Antal 105 128 121 48 402 

 Procent 26,1% 31,8% 30,1% 11,9% 100,0% 
 χ2:41,055; df:6; p<0,001 
 
Tabel 8-24 viser, at blandt de studerende, der flere gange har følt sig diskrimineret, er der kun 
4,7 %, der i høj grad føler sig som en del af et større fællesskab på studiet, mens 51,2 % føler 
det i mindre grad, og 32,6 % slet ikke føler sig som en del af et fællesskab. Omvendt er der 
blandt de studerende, der ikke har oplevet at føle sig diskrimineret, næsten en tredjedel, som i 
høj grad føler sig som en del af et større fællesskab, og kun 9,2 %, der slet ikke føler det. 
Ligeledes ser det ud til, at der er en sammenhæng mellem de studerendes oplevelser af 
diskrimination og følelsen af ensomhed i det daglige på studiet: 
Tabel 8-25 
Studerende, der føler sig ensomme til daglig på studiet, fordelt på, om de har oplevet at blive diskrimineret ved gruppedannelse 

 Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 
Har du oplevet eller følt, at du i din 
studietid er blevet diskrimineret 
ved dannelsen af læsegrupper e.a. 
gruppearbejde pga. din 
funktionsnedsættelse?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Ja, mere end en gang Antal 21 14 7 1 43 

 Procent 48,8% 32,6% 16,3% 2,3% 100,0% 

Ja, en gang Antal 3 17 10 4 34 

 Procent 8,8% 50,0% 29,4% 11,8% 100,0% 

Nej Antal 38 102 82 100 322 

 Procent 11,8% 31,7% 25,5% 31,1% 100,0% 

Total Antal 62 133 99 105 399 

 Procent 15,5% 33,3% 24,8% 26,3% 100,0% 
χ2:54,167; df:6; p<0,001 



 112

 
Tabel 8-25 viser, at blandt de studerende, der mere end én gang har oplevet at blive 
diskrimineret, er der flere, der ofte føler sig ensomme end blandt de studerende, der én gang 
eller aldrig har oplevet at blive diskrimineret. Ligeledes er der langt flere, der aldrig føler sig 
ensomme, blandt studerende, som ikke har oplevet diskrimination, end blandt studerende, der 
har.  
 
Samme billede gør sig gældende for de studerendes følelse af ensomhed i eksamensperioder. 
Her svarer 51,2 % af de studerende, der flere gange har oplevet diskrimination, at de ofte føler 
sig ensomme, mens tallet er 17,1 % for de studerende, der ikke har oplevet diskrimination på 
studiet (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-k). For de studerendes oplevelse af ensomhed til daglig 
uden for studiet ser der ud til at være en lignende sammenhæng, om end den ikke er 
signifikant; 27,9 % af de studerende, der flere gange her oplevet diskrimination, føler sig ofte 
ensomme, mens tallet er 11,8 % for dem, der ikke har følt sig diskriminerede (jf. bilagstabel 
12.1.1.1.1.6-l). 
 
Der ser desuden ud til at være en sammenhæng mellem oplevelsen af diskrimination og 
hyppigheden af overvejelser omkring at stoppe på studiet: 
 
Tabel 8-25 
Hyppighed af overvejelser om at forlade studiet fordelt på hyppigheden af oplevet diskrimination 

 Hvor ofte har du overvejet at stoppe på din uddannelse? 
Har du oplevet eller følt, at du i din 
studietid er blevet diskrimineret ved 
dannelsen af læsegrupper e.a. 
gruppearbejde pga. din 
funktionsnedsættelse?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Ja, mere end en gang Antal 10 21 4 7 42 

 Procent 23,8% 50,0% 9,5% 16,7% 100,0% 

Ja, en gang Antal 6 10 10 8 34 

 Procent 17,6% 29,4% 29,4% 23,5% 100,0% 

Nej Antal 29 100 98 101 328 

 Procent 8,8% 30,5% 29,9% 30,8% 100,0% 

Total Antal 45 131 112 116 404 

 Procent 11,1% 32,4% 27,7% 28,7% 100,0% 
χ2:21,914; df:6; p=0,001 
 
Det ses af tabel 8-26, at blandt de studerende, der mere end én gang har oplevet 
diskrimination, er der 23,8 %, som ofte overvejer at stoppe på deres uddannelse, mens der er 
8,8 % blandt dem, der ikke har følt sig diskriminerede i deres studietid. Det ser altså ud til, at 
der er en sammenhæng mellem oplevelser af diskrimination og hyppigheden, hvormed de 
studerende overvejer at stoppe på deres uddannelse. 
 

8.3 Dispensationer 
I forbindelse med en vurdering af den pædagogiske tilgængelighed medhører også en 
vurdering af muligheden for dispensation både i forbindelse med den daglige undervisning og 
i forbindelse med eksamen. Spørgeskemarespondenterne er blevet spurgt til dette og i det 
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følgende præsenteres resultater omkring de forskellige former for dispensationsmuligheder, 
samt omkring vejledningen i forbindelse med dispensationsmulighederne.  
 

8.3.1 Dispensationer i forbindelse med daglig undervisning 
De studerende er blevet spurgt, hvilke former for dispensation de har modtaget eller søgt om i 
forbindelse med den daglige undervisning, og svarene fordeler sig således: 
 
Tabel 8-27 
Dispensationsformer, de studerende har modtaget eller søgt om i forbindelse med den daglige undervisning 
Har du under dit studieforløb modtaget eller søgt om nogle af følgende former for dispensation i forbindelse med den 
daglige undervisning? 

 
Ja, har modtaget 
dispensation 

Ja, jeg har søgt men har 
ikke modtaget denne 
dispensation 

Nej, jeg har ikke søgt 
om denne 
dispensation 

Ekstra tid i forbindelse med afleveringer i løbet af 
semesteret (ikke eksaminer) 

36 
8,5% 

4 
0,9% 

384 
90,6% 

Særlige hensyn til sygdomsperioder der har 
forbindelse til din funktionsnedsættelse 

31 
7,3% 

7 
1,6% 

389 
91,1% 

Mulighed for at lave mundtlige oplæg frem for 
skriftlige afleveringer 

5 
1,2% 

4 
0,9% 

418 
97,9% 

Mulighed for at lave skriftlige afleveringer frem for 
mundtlige oplæg 

5 
1,2% 

3 
0,7% 

419 
98,1% 

Godkendelse af fravær fra obligatorisk 
undervisning 

13 
3,1% 

8 
1,9% 

403 
95,0% 

Bemærk at kategorierne ”Ved ikke”, som her rummer mellem 7-10 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Det ses af tabel 8-27, at meget få studerende har søgt om dispensation i forbindelse med den 
daglige undervisning, men at de, der har gjort det, især har søgt om ekstra tid i forbindelse 
med afleveringer samt om særlige hensyn til sygdomsperioder. Desuden er der ganske få 
studerende, der har søgt om dispensation for derefter at få afslag på deres ansøgning. Af de 
studerende, der har modtaget dispensation i dagligdagen, viser det sig, at størstedelen af de 
studerende kun har modtaget dispensation en enkelt gang, mens en del dog også har modtaget 
dispensationer to eller tre gange. Kun meget få studerende har modtaget dispensationer mere 
end tre gange under deres hidtidige studieforløb. Her må dog også tages højde for den relativt 
store del, der svarer, at de ikke ved, hvor mange gange de har modtaget dispensation (se 
bilagstabel 12.1.1.1.1.6-m). 
 
Da her er tale om ganske få studerende, der har modtaget dispensation, er det desværre ikke 
muligt at udtale noget reelt om, hvilke typer studerende det er, der modtager dispensation. 
Dog kan man af bilagstabel 12.1.1.1.1.6-n se, at der tilsyneladende er en tendens til, at 
studerende, der modtager handicaptillæg, i højere grad end andre studerende modtager 
dispensation. Samme indflydelse ser ikke ud til at gøre sig gældende for den 
SpecialPædagogiske Støtte. Her er der tilsyneladende ingen forskel på de, der modtager støtte, 
og de der ikke gør. Det ser desuden ikke ud til, at det spiller en rolle for, hvorvidt de har 
modtaget dispensation, om de studerende er blevet vejledt om deres muligheder for 
dispensation eller ej. 
 

8.3.1.1 Tilfredshed med dispensation i forbindelse med den daglige undervisning 
Nedenfor viser en tabel, hvor tilfredse de studerende generelt er med de muligheder, der er for 
dispensation i forbindelse med den daglige undervisning på deres studie (tabel 8-28): 
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Tabel 8-26 
Tilfredshed med dispensationsmulighederne i forbindelse med den daglige undervisning 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med 
dispensationsmulighederne på dit studie i forbindelse med 
den daglige undervisning? 
  Antal Procent 
Meget tilfreds 28 6,5% 
Tilfreds 95 21,9% 
Utilfreds 53 12,2% 
Meget utilfreds 20 4,6% 
Ved ikke 238 54,8% 
Total 434 100,0% 

 
Det ses, at over halvdelen af de studerende svarer ”Ved ikke”, men at der derudover 
tilsyneladende er større tilfredshed end utilfredshed med dispensationsmulighederne. Således 
svarer i alt 28,4 % af de studerende, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse, mens 16,8 % 
enten er utilfredse eller meget utilfredse. 
Det ser ikke ud til at spille en rolle for de studerendes tilfredshed, hvilke 
funktionsnedsættelser de har. Ligeledes ser det ikke ud til, at der er en klar sammenhæng 
mellem, hvorvidt de studerende modtager en af de forskellige former for dispensation, og 
deres grad af tilfredshed med dispensationsmulighederne. Desuden er der i sidstnævnte 
tilfælde tale om så få respondenter i hver krydstabel, at det ikke giver mening at udtale sig om 
en eventuel sammenhæng mellem de to variable. 
 

8.3.2 Dispensationer i forbindelse med eksamen 
De studerende er ligeledes blevet spurgt, hvilke former for dispensation de har modtaget eller 
søgt om i forbindelse med eksamen. 
 
Tabel 8-29 viser, at flest studerende har modtaget dispensation i form af udvidet tid i 
forbindelse med eksaminer, og dernæst følger dispensation i form af udskydelse af eksaminer. 
Kun få har søgt om dispensation uden efterfølgende at modtage den, men hvor det er sket, 
drejer det sig især om afslag på udskydelse af eksaminer. 
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Tabel 8-27 
Dispensationsformer, de studerende har modtaget eller søgt om i forbindelse med eksamen 
Har du under dit studieforløb modtaget eller søgt om nogle af følgende former for dispensation i forbindelse med 
eksamen? 

 
Ja, har modtaget 
dispensation 

Ja, jeg har søgt men har 
ikke modtaget denne 
dispensation 

Nej, jeg har ikke søgt om 
denne dispensation 

Udvidet tid i forbindelse med eksaminer 
105 
24,4% 

8 
1,9% 

318 
73,8% 

Ekstraordinære pauser 
14 
3,2% 

2 
0,5% 

415 
96,3% 

Mundtlig eksamen i stedet for skriftlig 
5 
1,2% 

4 
0,9% 

422 
97,9% 

Eget lokale (f.eks. i eget hjem) i forbindelse 
med eksaminer 

15 
3,5% 

2 
0,5% 

414 
96,1% 

Udskydelse af eksaminer 
64 
14,8% 

11 
2,6% 

356 
82,6% 

Skriftlig eksamen i stedet for mundtlig 
5 
1,2% 

1 
0,2% 

426 
98,6% 

Sekretærbistand til f.eks. opslag, 
oplæsning, noter 

12 
2,8% 

6 
1,4% 

412 
95,8% 

Eksamensspørgsmål på særlige medier 
(punktskrift, storskrift, lydbånd) 

14 
3,2% 

1 
0,2% 

416 
96,5% 

Bemærk at kategorierne ”Ved ikke”, der her rummer mellem 2-4 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Da der for de fleste af dispensationsformernes vedkommende er tale om relativt få studerende, 
som har modtaget dem, er det svært at tegne et billede af, hvilke typer studerende, der er tale 
om. Således giver det kun svært brugbare resultater, hvis man deler de studerende op alt efter 
type af funktionsnedsættelse eller funktionsnedsættelsernes synlighed, og sådanne tabeller er 
derfor ikke medtaget her. 
 
Nedenfor ses dog en Tabel 8-28 (opdelt i to af praktiske årsager), der viser, hvorledes noget 
tyder på, at der er en sammenhæng mellem, hvorvidt de studerende er blevet vejledt om deres 
dispensationsmuligheder, og om de har modtaget dispensationer: 
Tabel 8-28 
Studerende, der er blevet vejledt om dispensationsmulighederne, og som har modtaget dispensation 

 
Studerende, der under studieforløbet har modtaget eller søgt om nogle af 
følgende former for dispensation i forbindelse med eksamen 

Har du modtaget vejledning om 
mulighederne for dispensation i den 
daglige undervisning og til 
eksaminer for studerende med 
funktionsnedsættelse? 

Udvidet tid i 
forbindelse med 
eksaminer 

Ekstra-
ordinære 
pauser 

Mundtlig eksamen i 
stedet for skriftlig 

Eget lokale (f.eks. i eget 
hjem) i forbindelse med 
eksaminer 

Ja 
64 
64,0% 

6 
5,9% 

0 
0,0% 

10 
9,9% 

Nej 
39 
12,0% 

7 
2,2% 

5 
1,5% 

5 
1,5% 

 

 
Studerende, der under studieforløbet har modtaget eller søgt om nogle af 
følgende former for dispensation i forbindelse med eksamen 

Har du modtaget vejledning om 
mulighederne for dispensation i den 
daglige undervisning og til 
eksaminer for studerende med 
funktionsnedsættelse? 

Udskydelse 
af eksaminer 

Skriftlig 
eksamen i 
stedet for 
mundtlig 

Sekretærbistand til 
f.eks. opslag, 
oplæsning, noter 

Eksamensspørgsmål på 
særlige medier (punktskrift, 
storskrift, lydbånd) 

Ja 
21 
20,8% 

3 
3,0% 

6 
5,9% 

8 
7,9% 

Nej 
42 
12,9% 

2 
0,6% 

6 
1,9% 

6 
1,8% 
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Det ses af tabellen, at der tilsyneladende er en større del af de studerende, der har modtaget 
vejledning, som også har modtaget dispensation, end blandt de studerende, der ikke er blevet 
vejledt. 
 
Det samme gør sig gældende for studerende, der modtager handicaptillæg eller 
Specialpædagogisk Støtte. Her er der en større del, der har modtaget dispensationer til 
eksamen, blandt de studerende, der modtager enten handicaptillæg eller SPS, end blandt dem, 
der ikke gør (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-o og bilagstabel 12.1.1.1.1.6-p).  
 
Næsten ligesom vi så ved modtagelse af dispensation i forbindelse med den daglige 
undervisning, så har langt størstedelen af de studerende modtaget dispensation i forbindelse 
med eksamen mellem en og tre gange. Men der er alligevel 12,2 %, der har modtaget 
dispensation 7 gange eller mere i forbindelse med eksamen (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-q).  
 
Det ses derudover, at antallet af studerende, der har modtaget dispensationer i forbindelse med 
eksaminer, ligger en hel del højere end antallet af studerende, der har modtaget dispensationer 
i forbindelse med den daglige undervisning (jf. tabel 8-27Tabel 8-27 og tabel 8-29). 
 

8.3.2.1 Tilfredshed med dispensation i forbindelse med eksamen 
De studerendes tilfredshed med de dispensationsmuligheder, der er på deres studie i 
forbindelse med eksamen, fremgår af Tabel 8-29 nedenfor: 
 
Tabel 8-29 
Tilfredshed med dispensationsmulighederne i forbindelse med eksamen 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med 
dispensationsmulighederne på dit studie i forbindelse med 
eksamen? 
  Antal Procent 
Meget tilfreds 38 8,8% 
Tilfreds 127 29,3% 
Utilfreds 51 11,8% 
Meget utilfreds 18 4,1% 
Ved ikke 200 46,1% 
Total 434 100,0% 

 
Tabellen viser, at knap halvdelen af de adspurgte studerende ikke ved, om de er tilfredse eller 
ej, og at derudover svarer 38,1 % af de studerende, at de er tilfredse eller meget tilfredse, 
mens 15,9 % er enten utilfredse eller meget utilfredse. Der er således en overvægt af de 
studerende, der er tilfredse med mulighederne for dispensation, men der er stadig en sjettedel, 
der er utilfredse i en eller anden grad. 
 

8.3.3 Vejledning om dispensationer 
De studerende er blevet spurgt, om de har modtaget vejledning om mulighederne for 
dispensation i den daglige undervisning og til eksaminerne for studerende med 
funktionsnedsættelser, og i givet fald, hvem de har modtaget vejledning fra. Tabel 8-30 
herunder viser, hvor mange studerende, der har modtaget vejledning om dispensation, fordelt 
på type af funktionsnedsættelse: 
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Tabel 8-30 
Studerende, der har modtaget vejledning om mulighederne for dispensation, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 

Har du modtaget vejledning om mulighederne for dispensation i den 
daglige undervisning og til eksaminer, for studerende med 
funktionsnedsættelse? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 
Sanser og kommunikation Antal 12 45 57 
 Procent 21,1% 78,9% 100,0% 
Mobilitet Antal 24 71 95 
 Procent 25,3% 74,7% 100,0% 
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 20 113 133 
 Procent 15,0% 85,0% 100,0% 
Sygdomme/andet Antal 7 58 65 
 Procent 10,8% 89,2% 100,0% 
Ordblind Antal 38 39 77 
 Procent 49,4% 50,6% 100,0% 
Total Antal 101 326 427 
 Procent 23,7% 76,3% 100,0% 
χ2:39,949; df:4; p<0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 7 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Det ses af tabellen, at det er under en fjerdedel af alle adspurgte studerende, der har modtaget 
vejledning omkring dispensationsmulighederne. Derudover bliver det tydeligt, at de ordblinde 
studerende i langt højere grad end gennemsnittet har modtaget vejledning, mens det kun 
gælder for 10,8 % af de studerende med sygdomme eller andet. 
 
De studerende, der har modtaget vejledning, er blevet spurgt, hvem de har modtaget 
vejledningen af, og svarene fordeler sig som følger (figur 8-1): 
 
 



 118

Figur 8-1 

Hvem er de studerende blevet vejledt af? 

 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 3 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Grafen viser, at over halvdelen af de studerende, der har modtaget vejledning, er blevet 
vejledt af en studievejleder, mens lidt over en tredjedel er blevet vejledt af en SPS-vejleder, 
og de studerende i mindre grad har modtaget vejledning fra undervisere og 
handicaporganisationer. 
 
Nedenfor ses i Tabel 8-31, hvor stor en del af de studerende, der selv har opsøgt vejledningen, 
og hvor stor en del, der har fået den tilbudt: 
 
Tabel 8-31 
Studerende, der har opsøgt eller er blevet tilbudt vejledning om dispensationsmuligheder 

Opsøgte du selv denne vejledning eller fik du den tilbudt? 
  Antal Procent 
Jeg opsøgte selv vejledningen 72 71,3% 
Jeg fik vejledningen tilbudt 12 11,9% 
Begge dele 17 16,8% 
Total 101 100,0% 

 
Det ses, at størsteparten af de studerende selv har opsøgt vejledningen, mens knap 12% fik 
den tilbudt og knap 17% både var opsøgende og modtog tilbud om vejledning. Der ses ingen 
betydelige forskelle baseret på de forskellige typer af funktionsnedsættelser, bortset fra at 
andelen af studerende med funktionsnedsættelser i forhold til sanser og kommunikation, som 
blev tilbudt vejledning, ligger en del over gennemsnittet (25,0% mod 11,9%, jf. bilagstabel 
12.1.1.1.1.6-r). Der ses ingen nævneværdig forskel baseret på, hvorvidt de studerendes 
funktionsnedsættelser er synlige eller ej. 
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De studerende, der har modtaget vejledning, er desuden blevet spurgt, om de er tilfredse med 
den vejledning om dispensation de har modtaget og i alt 80,2 % af de studerende enten er 
tilfredse eller meget tilfredse med den modtagne vejledning, mens kun 16,9 % er enten 
utilfredse eller meget utilfredse (se bilagstabel 12.1.1.1.1.6-s). Vejledningen ser således ud til 
at fungere godt for dem, der modtager den. Der ses ingen betydelige forskelle baseret på type 
af funktionsnedsættelse eller på, hvorvidt de studerende selv opsøgte vejledningen eller fik 
den tilbudt.  
 
De studerende, der ikke har modtaget vejledning om deres dispensationsmuligheder, er blevet 
bedt om at give en grund til den manglende vejledning, og svarene fordeler sig som følger: 
 
Tabel 8-32 
Årsager til manglende vejledning om dispensationsmuligheder 
Hvorfor fik du ikke vejledning om mulighederne for dispensation i den daglige 
undervisning og til eksaminer for studerende med funktionsnedsættelser? 
  Antal Procent 
Jeg ønskede ikke vejledning 40 12,3% 
Jeg ønskede vejledning, men fik den ikke tilbudt 30 9,2% 
Jeg havde ikke kendskab til mulighederne for vejledning 237 72,7% 
Andet 9 2,8% 
Ved ikke 10 3,1% 
Total 326 100,0% 

Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 10 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Tabel 8-32 viser, at størsteparten af de studerende angiver manglende kendskab til 
mulighederne for vejledning som årsag til, at de ikke er blevet vejledt, mens en mindre del 
enten ikke ønskede vejledning eller ønskede den uden dog at modtage tilbud herom. Der ses 
ingen nævneværdige forskelle baseret på de forskellige typer af funktionsnedsættelser eller på 
funktionsnedsættelsernes synlighed. 
 

8.3.4 Ønsker om dispensationsmuligheder 
Ligesom i kapitlet om støttemuligheder vil vi her komme ind på respondenternes ønske om 
dispensation. Dispensationsmuligheder er et udbredt ønske blandt de studerende, og de 
fordeler sig således på de forskellige typer af funktionsnedsættelser: 
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Tabel 8-33 
Ønske om dispensationsmuligheder fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Mangler du dispensationsmuligheder? 

Type af funktionsnedsættelse  Nej Ja Total 

Sanser og kommunikation Antal 45 12 57 

 Procent 78,9% 21,1% 100,0% 

Mobilitet Antal 62 34 96 

 Procent 64,6% 35,4% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 59 76 135 

 Procent 43,7% 56,3% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 42 25 67 

 Procent 62,7% 37,3% 100,0% 

Ordblind Antal 47 32 79 

 Procent 59,5% 40,5% 100,0% 

Total Antal 255 179 434 

 Procent 58,8% 41,2% 100,0% 
χ2:24,001; df:4; p<0,001 
 
Tabel 8-35 viser, at i gennemsnit 41,2 % af de studerende mener, de mangler 
dispensationsmuligheder, og at det især er studerende med psykiske lidelser eller 
udviklingsforstyrrelser, der efterlyser denne form for støtte. 
 
Behovet for dispensationsmuligheder påvirkes af, om de studerende tidligere har søgt om 
dispensation, og om de har modtaget denne. Som eksempel kan tages, om de studerende har 
søgt om og modtaget dispensation i form af særlige hensyn til sygdomsperioder, der har 
forbindelse til funktionsnedsættelsen: 
 
Tabel 8-34 
Ønske om dispensationsmuligheder fordelt på, om de studerende har søgt og modtaget dispensation 

 Mangler du muligheder for dispensation? 
Har du søgt om særlige hensyn til sygdomsperioder, der har 
forbindelse til din funktionsnedsættelse  Nej Ja Total 

Ja, har modtaget dispensation Antal 14 17 31 

 Procent 45,2% 54,8% 100,0% 

Ja, jeg har søgt men har ikke modtaget denne dispensation Antal 2 5 7 

 Procent 28,6% 71,4% 100,0% 

Nej, jeg har ikke søgt om denne dispensation Antal 235 154 389 

 Procent 60,4% 39,6% 100,0% 

Total Antal 251 176 427 

 Procent 58,8% 41,2% 100,0% 

 
Tabel 8-34 viser, at det største ønske om dispensationsmuligheder findes blandt studerende, 
der har søgt om, men ikke modtaget dispensationen. Andelen af studerende, der mener de 
mangler dispensation, er lavest blandt dem, der ikke har søgt om dispensation. Det skyldes 
formentlig, at det drejer sig om de studerende, der ikke mener, de har brug for dispensation. 
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8.4 Studieforhold og problemer på studiet 
I dette afsnit vil vi komme ind på de barrierer de studerende møder i forbindelse med 
generelle studieforhold. Vi behandler problemer med det planlægningsmæssige, som også 
kort blev nævnt i det indledende kvalitative afsnit, og adgangen til information om  
studiemæssige forhold. Dernæst kommer vi ind på om, der opleves andre problemer i 
forbindelse med det studiemæssige, undervisningen i det hele taget og med forståelse hos 
underviserne. Derefter ser vi på om problemer med nogle af de ovenstående ting påvirker de 
studerendes overvejelser om at droppe ud, samt om de mener, at større viden hos underviserne 
omkring deres begrænsninger ville hjælpe. 
 

8.4.1 Det planlægningsmæssige, information om studiemæssige forhold 
De studerende er blevet bedt om at vurdere deres tilfredshed med henholdsvis planlægningen 
og afviklingen af timerne på deres studie og af adgangen til studierelevant information. 
Svarene fordeler sig således:  
 
Tabel 8-35 
Tilfredshed med studieforhold 
Hvor tilfreds er du med hver af følgende forhold på din uddannelsesinstitution i forbindelse med din 
funktionsnedsættelse? 

 

Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds Meget 
utilfreds 

Ved ikke / 
irrelevant for 
mig 

Total 

Planlægning og afvikling af timerne på 
studiet 

60 
13,8% 

194 
44,7% 

67 
15,4% 

25 
5,8% 

88 
20,3% 

434 
100,0% 

Adgang til studierelevant information m.v.  
62 
14,3% 

202 
46,5% 

70 
16,1% 

27 
6,2% 

73 
16,8% 

434 
100,0% 

 
Tabel 8-35 viser, at der er ganske udbredt tilfredshed med de to forhold på uddannelserne, 
men at der alligevel er 21,2 % af de studerende, der utilfredse med planlægningen og 
afviklingen af timerne, og 22,3 %, der er utilfredse med adgangen til studierelevant 
information. 
 
I bilagstabel 12.1.1.1.1.6-t kan man se, at det især er studerende med psykiske lidelser eller 
udviklingsforstyrrelser, der svarer, at de er meget utilfredse med planlægningen og 
afviklingen af timerne på studiet, mens tilfredsheden samlet set tilsyneladende er størst blandt 
studerende med funktionsnedsættelser i forhold sanser og kommunikation. Det ser ud til, at 
der er forskel på tilfredsheden på universitetsuddannelserne og de kulturministerielle 
uddannelser. Tilfredsheden er således tilsyneladende større på universitetsuddannelserne end 
på de kulturministerielle uddannelser; f.eks. er der 5,8 % af de universitetsstuderende, der er 
meget utilfredse, mens det gælder for hele 13,0 % af de studerende på kulturministerielle 
uddannelser (bilagstabel 12.1.1.1.1.6-u).  
 
Desuden fandt vi, at især studerende med funktionsnedsættelser i forhold til sanser og 
kommunikation eller sygdomme er ganske tilfredse med adgangen til studierelevant 
information, mens det især er ordblinde studerende, der er utilfredse (bilagstabel 12.1.1.1.1.6-
u). 
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8.4.2 Andre problemer ved uddannelsen 
De studerende er desuden blevet bedt om at vurdere, hvor ofte de oplever en række forskellige 
problemer i forbindelse med deres uddannelse, og svarene fordeler sig som det ses i tabellen 
nedenfor. Bemærk at kun de respondenter, som har vurderet, at spørgsmålene er relevante for 
dem, er medtaget her: 
 
Tabel 8-36 
Oplevelser af problemer i forbindelse med studiet 

Hvor ofte oplever du hvert af følgende: 

 

U
gentligt 

(1 
eller 

flere 
gange 

om
 

ugen) 

M
ånedligt 

(1-3 
gange 

om
 

m
åneden) 

S
jæ

ldnere 
(m

indre end 
1 

gang 
om

 
m

åneden) 

A
ldrig 

Total 

Problemer med at få booket 
hjælper/tolk/sekretærhjælp i tide 

1 
2,3% 

2 
4,5% 

6 
13,6% 

35 
79,5% 

44 
100,0
% 

 
Problemer med at få information som f.eks. 
pensumlister og læseplaner i tide 

12 
4,0% 

47 
15,6% 

125 
41,4% 

118 
39,1% 

302 
100,0
% 

 
Problemer med at få undervisningsmateriale på 
f.eks. digitalt medie, lydbånd mv. i tide 

18 
18,6% 

28 
28,9% 

22 
22,7% 

29 
29,9% 

97 
100,0
% 

 
Problemer med at få det fulde indhold af 
undervisningen med på grund af din 
funktionsnedsættelse 

90 
29,1% 

95 
30,7% 

70 
22,7% 

54 
17,5% 

309 
100,0
% 

 
Problemer med at underviserne mangler 
forståelse for de behov du har på grund af din 
funktionsnedsættelse 

44 
16,0% 

41 
14,9% 

81 
29,5% 

109 
39,6% 

275 
100,0
% 

 
Overordnet set kan man se af den yderste højre kolonne i tabel 8-38, at der er flest, der har 
vurderet, at informationsproblemer og problemer med at få hele indholdet af undervisningen 
med er relevante spørgsmål for dem, mens færre har svaret på spørgsmålene om bookning af 
hjælp og om at få undervisningsmateriale i tide. Derudover ses det, at næsten en tredjedel af 
de studerende, for hvem det er relevant, ugentligt oplever problemer med at få det fulde 
indhold af undervisningen med på grund af funktionsnedsættelsen, og at kun 17,5 % aldrig 
oplever dette problem. Ligeledes har næsten en femtedel ugentligt problemer med at få 
undervisningsmaterialet til tiden, og kun 29,9 % oplever aldrig dette problem. 
 
I det følgende vil de forskellige problemer blive gennemgået enkeltvis. For at starte med 
problemerne med at få booket en hjælper e.l. i tide, så er der så få studerende, der har svaret, 
at de oplever problemer hermed, at det er svært at udtale sig om, hvilke handicapgrupper, det 
er, der især oplever problemerne. Bilagstabel 12.1.1.1.1.6-w viser, at de få studerende, der 
oplever problemer af denne type, fordeler sig på funktionsnedsættelserne i fh.t. sanser og 
kommunikation (26,7 % oplever til tider problemer), mobilitet (22,2 %), sygdomme (25 %) 
samt dysleksi (22,2 %). 
 
Om man har haft problemer med at få information som for eksempel pensumlister og 
læseplaner i tide fordeler sig nogenlunde jævnt over de forskellige typer af 
funktionsnedsættelser, men sanser og kommunikation skiller sig lidt ud ved det, at andelen af 
studerende med denne type funktionsnedsættelse, som aldrig oplever problemer med 
information, er noget højere end gennemsnittet. Det ser også ud til, at en anelse større del ad 
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de studerende med sygdomme og andet eller dysleksi ugentligt oplever problemer med 
informationen fra studiet (se bilagstabel 12.1.1.1.1.6-x). 
 
Nedenfor ses Tabel 8-37over, hvem der oplever problemer med at få undervisningsmateriale 
på for eksempel digitalt medie, lydbånd m.v. i tide: 
 
Tabel 8-37 
Studerende, der oplever problemer med at få undervisningsmateriale i tide, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Hvor ofte oplever du problemer med at få undervisningsmateriale på f.eks. digitalt 
medie, lydbånd m.v. i tide? 

Type af funktionsnedsættelse 

 U
gentligt 

(1 
eller 

flere 
gange 

om
 

ugen) 

M
ånedligt 

(1-3 
gange 

om
 

m
åneden) 

S
jæ

ldnere 
(m

indre end 
1 

gang 
om

 
m

åneden) 

A
ldrig 

Total 

Sanser og kommunikation Antal 5 7 3 5 20 

 Procent 25,0% 35,0% 15,0% 25,0% 100,0% 

Mobilitet Antal 2 1 5 5 13 

 Procent 15,4% 7,7% 38,5% 38,5% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 1 5 6 9 21 

 Procent 4,8% 23,8% 28,6% 42,9% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 2 1 2 4 9 

 Procent 22,2% 11,1% 22,2% 44,4% 100,0% 

Ordblind Antal 8 14 6 6 34 

 Procent 23,5% 41,2% 17,6% 17,6% 100,0% 

Total Antal 18 28 22 29 97 

 Procent 18,6% 28,9% 22,7% 29,9% 100,0% 

 
Tabellen viser, at færrest med psykiske lidelser funktionsnedsættelse oplever problemer med 
undervisningsmaterialet ugentligt, og at der også er lidt færre end gennemsnitligt blandt 
studerende med nedsat mobilitet. Størst ser problemet ud til at være for studerende med 
dysleksi og for studerende med funktionsnedsættelser i forhold sanser og kommunikation. 
 
Tabel 8-40 herunder viser hvilke studerende, der oplever problemer med at få det fulde 
indhold af undervisningen med på grund af deres funktionsnedsættelse: 
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Tabel 8-38 
Studerende, der har problemer med at få det fulde indhold af undervisningen med, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Hvor ofte oplever du problemer med at få det fulde indhold af undervisningen 
med pga. din funktionsnedsættelse? 

Type af funktionsnedsættelse  

Ugentligt (1 
eller flere gange 
om ugen) 

Månedligt (1-
3 gange om 
måneden) 

Sjældnere 
(mindre end 1 
gang om 
måneden) Aldrig Total 

Sanser og kommunikation Antal 18 12 8 9 47 

 Procent 38,3% 25,5% 17,0% 19,1% 100,0% 

Mobilitet Antal 14 19 16 16 65 

 Procent 21,5% 29,2% 24,6% 24,6% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 28 29 16 12 85 

 Procent 32,9% 34,1% 18,8% 14,1% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 10 13 14 10 47 

 Procent 21,3% 27,7% 29,8% 21,3% 100,0% 

Ordblind Antal 20 22 16 7 65 

 Procent 30,8% 33,8% 24,6% 10,8% 100,0% 

Total Antal 90 95 70 54 309 

 Procent 29,1% 30,7% 22,7% 17,5% 100,0% 
χ2:12,315; df:12; p=0,421 
 
Det ses af tabellen, at især studerende med funktionsnedsættelser i forhold til sanser og 
kommunikation ugentligt oplever problemer med at få det fulde indhold af undervisningen 
med, men at problemet berører en stor del af de studerende uanset type af 
funktionsnedsættelse. Andelen af studerende, der svarer, at de aldrig har problemer i denne 
forbindelse, er størst for studerende med nedsat mobilitet, mens den er nede på 10,8 % af de 
ordblinde studerende. 
 
Endelig ses nedenfor tabel 8-41 over hvilke studerende, der oplever problemer med, at 
underviserne mangler forståelse for de behov, de har på grund af deres funktionsnedsættelser: 
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Tabel 8-39 
Studerende, der har problemer med, at underviserne mangler forståelse for deres særlige behov, fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 
Hvor ofte oplever du problemer med, at underviserne mangler forståelse for de 
behov, du har pga. din funktionsnedsættelse? 

Type af funktionsnedsættelse  

Ugentligt (1 
eller flere 
gange om 
ugen) 

Månedligt (1-
3 gange om 
måneden) 

Sjældnere 
(mindre end 1 
gang om 
måneden) Aldrig Total 

Sanser og kommunikation Antal 4 3 15 20 42 

 Procent 9,5% 7,1% 35,7% 47,6% 100,0% 

Mobilitet Antal 6 8 14 30 58 

 Procent 10,3% 13,8% 24,1% 51,7% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 17 14 14 27 72 

 Procent 23,6% 19,4% 19,4% 37,5% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 5 6 14 16 41 

 Procent 12,2% 14,6% 34,1% 39,0% 100,0% 

Ordblind Antal 12 10 24 16 62 

 Procent 19,4% 16,1% 38,7% 25,8% 100,0% 

Total Antal 44 41 81 109 275 

 Procent 16,0% 14,9% 29,5% 39,6% 100,0% 
χ2:20,045; df:12; p=0,066 
 
Tabellen viser, at især studerende med psykiske funktionsnedsættelse eller dysleksi ugentligt 
oplever manglende forståelse fra undervisernes side, og at der blandt de ordblinde kun er godt 
en fjerdedel, som aldrig oplever denne type problemer.  Det ser ud til, at det er blandt de 
studerende med funktionsnedsættelser i forhold til sanser og kommunikation samt nedsat 
mobilitet, at der er færrest, der har problemer med manglende forståelse. Der ser desuden ud 
til at være en svag tendens til, at flere studerende med ikke-synlige end med synlige 
funktionsnedsættelser møder manglende forståelse fra undervisernes side; således svarer 45,5 
% af de studerende med syn lige funktionsnedsættelser, at de aldrig har problemer af denne 
type, mens tallet er 35,1 % for studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser. Forskellen 
på disse to tal er statistisk signifikant ved et 10 %-niveau (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.6-y).  
 
Derudover er der er en tydelig sammenhæng mellem de studerendes antal af 
funktionsnedsættelser og oplevelsen af manglende forståelse fra undervisernes side, således at 
der er en større del af de studerende med to eller flere funktionsnedsættelser, som ugentligt 
oplever manglende forståelse for deres behov end blandt studerende med én 
funktionsnedsættelse, og at der ligeså er færre blandt de studerende med flere 
funktionsnedsættelser, som aldrig oplever manglende forståelse (bilagstabel 12.1.1.1.1.6-z). 
 

8.4.3 Problemer med generelle studieforhold og overvejelsen om at droppe ud 
Endelig viser det sig, at der er tydelige sammenhænge mellem de studerendes oplevelse af de 
forskellige problemer i forbindelse med studiet og deres overvejelser omkring at stoppe på 
studiet. Den følgende tabel 8-42 viser sammenhængen for problemstillingen omkring at få 
information i tide: 
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Tabel 8-40 
Studerende, der overvejer at stoppe på studiet, fordelt på om de oplever problemer med at få information i tide 

 Hvor ofte har du overvejet at stoppe på din uddannelse? 
Hvor ofte oplever du problemer med at få 
information som f.eks. pensumlister og 
læseplaner i tide?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Ugentligt (1 eller flere gange om ugen) Antal 6 3 2 1 12 

 Procent 50,0% 25,0% 16,7% 8,3% 100,0% 

Månedligt (1-3 gange om måneden) Antal 8 15 14 9 46 

 Procent 17,4% 32,6% 30,4% 19,6% 100,0% 

Sjældnere (mindre end 1 gang om måneden) Antal 14 48 27 36 125 

 Procent 11,2% 38,4% 21,6% 28,8% 100,0% 

Aldrig Antal 8 36 36 38 118 

 Procent 6,8% 30,5% 30,5% 32,2% 100,0% 

Total Antal 36 102 79 84 301 

 Procent 12,0% 33,9% 26,2% 27,9% 100,0% 
I 25 % af tabellens celler er det forventede antal mindre end 5, og det er derfor ikke muligt at foretage en χ2-test på tabellen, 
men da sammenhængen er ganske tydelig, er tabellen alligevel taget med her. 
 
Tabellen viser, at halvdelen af de studerende, der ugentligt oplever problemer med at få 
information fra studiet i tide, ofte overvejer at stoppe deres uddannelse, og at det samme 
gælder for 17,4 % af dem, der månedligt oplever informationsproblemer. Det ses, at jo oftere 
de studerende oplever problemer med adgangen til information, jo hyppigere overvejer de at 
forlade studiet. 
 
Nedenfor viser Tabel 8-41 sammenhængen mellem oplevelsen af problemer med at få det 
fulde indhold af undervisningen med og de studerendes overvejelser om at forlade studiet: 
 
Tabel 8-41 
Studerende, der overvejer at stoppe på studiet, fordelt på om de oplever problemer med at få det fulde indhold af 
undervisningen med 

 Hvor ofte har du overvejet at stoppe på din uddannelse? 
Hvor ofte oplever du problemer med at få det 
fulde indhold af undervisningen med pga. din 
funktionsnedsættelse?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Ugentligt (1 eller flere gange om ugen) Antal 22 37 17 13 89 

 Procent 24,7% 41,6% 19,1% 14,6% 100,0% 

Månedligt (1-3 gange om måneden) Antal 9 39 30 17 95 

 Procent 9,5% 41,1% 31,6% 17,9% 100,0% 

Sjældnere (mindre end 1 gang om måneden) Antal 5 17 20 28 70 

 Procent 7,1% 24,3% 28,6% 40,0% 100,0% 

Aldrig Antal 2 14 13 25 54 

 Procent 3,7% 25,9% 24,1% 46,3% 100,0% 

Total Antal 38 107 80 83 308 

 Procent 12,3% 34,7% 26,0% 26,9% 100,0% 
χ2:45,050; df:9; p<0,001 
 
Tabellen viser en tydelig sammenhæng, således at jo oftere, de studerende oplever problemer 
med at få det fulde indhold af undervisningen med, jo oftere overvejer de at stoppe på deres 
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uddannelse. Det viser sig, at hele 24,7 % af de studerende, der ugentligt har problemer med at 
få det fulde indhold med, ofte overvejer at stoppe på studiet. 
 
Nedenfor vises en lignende sammenhæng mellem de studerendes oplevelser af manglende 
forståelse fra undervisernes side og deres overvejelser om at forlade studiet (Tabel 8-42): 
 
Tabel 8-42 
Studerende, der overvejer at stoppe på studiet, fordelt på om de oplever problemer med forståelse fra undervisernes side 

 Hvor ofte har du overvejet at stoppe på din uddannelse? 
Hvor ofte oplever du problemer med, at 
underviserne mangler forståelse for de 
behov, du har pga. din funktionsnedsættelse? 

 Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Ugentligt (1 eller flere gange om ugen) Antal 12 20 6 4 42 

 Procent 28,6% 47,6% 14,3% 9,5% 100,0% 

Månedligt (1-3 gange om måneden) Antal 7 16 7 10 40 

 Procent 17,5% 40,0% 17,5% 25,0% 100,0% 

Sjældnere (mindre end 1 gang om måneden) Antal 6 23 29 23 81 

 Procent 7,4% 28,4% 35,8% 28,4% 100,0% 

Aldrig Antal 7 31 29 42 109 

 Procent 6,4% 28,4% 26,6% 38,5% 100,0% 

Total Antal 32 90 71 79 272 

 Procent 11,8% 33,1% 26,1% 29,0% 100,0% 
χ2:35,099; df:9; p<0,001 
 
Igen ses der en tydelig sammenhæng. Studerende, der hyppigt oplever problemer med 
manglende forståelse fra undervisernes side, overvejer ofte at stoppe på deres studie. 
 

8.4.4 Ønske om større viden hos undervisere 
De studerende, der har svaret, at de har oplevet problemer i forbindelse med en eller flere af 
de fem ovenfor behandlede problemstillinger, er blevet spurgt, om større viden hos 
underviserne om det at have en funktionsnedsættelse ville kunne afhjælpe nogle af de 
problemer, de studerende oplever på studiet, og svarene fordeler sig som følger: 
 
Tabel 8-43 
Studerende, der mener, større viden om funktionsnedsættelser hos underviserne ville kunne afhjælpe nogle af deres 
studiemæssige problemer  
Ville større viden hos underviserne om det at have en 
funktionsnedsættelse kunne afhjælpe nogle af de problemer, 
du oplever på studiet? 

 Antal Procent 

Ja 173 53,7% 

Nej 77 23,9% 

Ved ikke 72 22,4% 

Total 322 100,0% 

 
Tabel 8-43 viser, at over halvdelen af de studerende, der har oplevet problemer, mener, at en 
større viden hos underviserne ville kunne afhjælpe nogle af problemerne. Den viser også, at 
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322 ud af de 434 adspurgte studerende har oplevet problemer på minimum et af områderne; 
dette svarer til 74,2 % af de interviewede studerende. Af de studerende, der mener, det ville 
hjælpe, har 7 haft problemer med at booke hjælpere o.l. i tide, 100 har haft problemer med at 
få information i tide, 43 har haft problemer med at få undervisningsmateriale i tide, 143 med 
at få det fulde indhold af undervisningen med, og 130 har haft problemer i form af manglende 
forståelse fra undervisernes side. Det er således ikke kun de studerende, der har haft 
sidstnævnte problem, som mener, at en større viden hos underviserne ville hjælpe. Det er 
studerende, der har oplevet flere forskellige slags problemer . 
 
Af nedenstående Tabel 8-44 ses det ligeledes, at der blandt alle fem handicapgrupper er 
studerende, der mener, større viden hos underviserne ville hjælpe: 
 
Tabel 8-44 
Studerende, der mener, større viden om funktionsnedsættelser hos underviserne ville kunne afhjælpe nogle af deres 
studiemæssige problemer, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 

Ville større viden hos underviserne om det at have en 
funktionsnedsættelse kunne afhjælpe nogle af de problemer, 
du oplever på studiet? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Ved ikke Total 

Sanser og kommunikation Antal 30 10 6 46 

 Procent 65,2% 21,7% 13,0% 100,0% 

Mobilitet Antal 22 22 20 64 

 Procent 34,4% 34,4% 31,3% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 55 15 25 95 

 Procent 57,9% 15,8% 26,3% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 22 18 10 50 

 Procent 44,0% 36,0% 20,0% 100,0% 

Ordblind Antal 44 12 11 67 

 Procent 65,7% 17,9% 16,4% 100,0% 

Total Antal 173 77 72 322 

 Procent 53,7% 23,9% 22,4% 100,0% 
 χ2:24,160; df:8; p=0,002 
 
Den største andel af studerende, der mener, at større viden ville hjælpe, finder man ifølge 
tabellen blandt studerende med funktionsnedsættelser i forhold til sanser og kommunikation 
og blandt ordblinde, mens andelen er lavest for studerende med mobilitetsproblemer. Men det 
ses altså, at selv her, hvor andelen er lavest, er der over en tredjedel, der mener, det ville 
afhjælpe nogle af deres problemer. 
 

8.5 Barrierer der vedrører alle også dem uden 
funktionsnedsættelser 

Mange af de omtalte forhold i dette kapitel er noget, som flere af de interviewede i den 
kvalitative del giver udtryk for også må vedrøre folk, der ikke har en funktionsnedsættelse. 
Det drejer sig især om det planlægningsmæssige, som også er beskrevet i afsnittet om bl.a. 
problemer med ansøgningsprocessen og det generelle fysiske og psykiske miljø på studiet og 
forholdet mellem studerende og undervisere. Dette afsnit handler altså om den del af den 
pædagogiske tilgængelighed og de planlægningsmæssige problemer, som de interviewede i de 
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kvalitative interviews mener, burde gøres bedre for alle, men som derigennem ville gøre det 
lettere for dem selv med en funktionsnedsættelse.  
 
Allans vægtning af nødvendigheden af et åbent miljø både studerende imellem og fra 
administrationens side er noget, han mener gavner alle ”sære typer” (int. 3, p63). Flere af de 
interviewede kommer ind på noget lignende. Men Laust bliver meget konkret og forklarer, 
hvordan det kan hjælpe ham. Han er som nævnt ikke så glad for særbehandling, fordi det for 
ham kan give OCD’en for meget plads (int. 4, p89). Men han hæfter sig ved, at han oplever, at 
arbejdsmiljøet på hans studie er præget af manglende seriøs undervisning, ukonkrete 
arbejdsopgaver, projektledelsesopgaver uden undervisning i projektledelse og manglende 
rammer for, hvad det egentlig er studiet forventer af de studerende (f.eks. int 4, p20 og p27). 
Han mener, at en forbedring af disse psykiske arbejdsforhold vil være til gavn for alle. Men 
samtidig vil det så også være en lettelse for ham med en psykisk funktionsnedsættelse:  
 

”jeg mener på en eller anden måde, at de hensyn, der skal tages til os med psykisk 
funktionsnedsættende er de samme, der skal tages til studerende generelt i forhold til 
psykisk belastning [...] studenterrådgivningen det er ligesom symptombehandling ik, 
hvor det der skal gøres noget ved er det psykiske, ja hvad skal man kalde det, det 
psykiske studieklima ja arbejdsmiljø, for der vil heller ikke være nogle i erhvervslivet, 
der vil være tjent med den form for uforudsigelighed og mangel på forberedelse og 
kvalifikation, som vi efter min mening er udsat for, så jeg tror, at folk med psykiske 
handicappede ville have gavn af, at der generelt blev gjort noget med de psykiske 
forhold” (int. 4, p89-91). 

 
Dette er meget rettet mod mangler lige ved hans uddannelsessted og det psykiske. Men idéen 
om at nogle af barriererne for disse studerende med funktionsnedsættelser simpelthen ligger i 
forhold, der burde være bedre for alle, er der flere, der er inde på. Maj taler om, at de stole og 
borde hun sidder ved på universitetet simpelthen ikke kan være ergonomisk korrekte, og 
mener dette er et problem for alle: 
 

”Altså mest det der med fysiske ting ikke som at skaffe nogle ordentlige skrivestole, jeg 
synes det må være et generelt problem for folk, jeg synes, der er også andre, jeg har 
hørt, der synes, at det er dårlige stole, men det er vel noget med pengene at gøre, men 
jeg synes bare, når nu man sidder så meget ned, det er bare vigtigt, at man sidder 
ordentlig altså” (int. 6, p78). 

 
Hun mener, at de fysiske mangler på hendes uddannelsessted må have noget at gøre med 
manglende resourcer. Men den generelle forbedring er altså noget, der virkeligt ville gavne 
hende som studerende med en funktionsnedsættelse. Det generelle handler som sagt også blot 
om et studie, hvor det ligger i ånden at være forstående, og Karen taler i denne forbindelse om 
forståelse fra undervisernes side. På spørgsmålet om, hvordan man kunne imødekomme det 
problem, hun møder på sit sidefag med, at underviseren har manglende forståelse for, at hun 
ofte er fraværende, svarer hun: 
 

”Altså det, jeg kunne selvfølgelig imødekomme det ved at sige til dem, at jeg er syg, 
men jeg mener ikke det er nødvendigt [...] så det bedste vil måske være at få dem til at 
indse, at vi er altså voksne mennesker og der er ikke mødepligt og vi har et ansvar for 
vores eget studie.” (int. 2, p28). 
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Karen mener, at det er enhver studerendes ret selv at bestemme sine mødetider. Hun ser det 
som lidt fornærmende, når en underviser klager over dette og mener ikke, at det burde have 
noget som helst med hendes funktionsnedsættelse at gøre.  
 
Så er der en sidste ting, der synes at skinne igennem i flere af interviewene i forhold til det 
med problemer, der rammer alle, men som er særligt belastende for disse studerende. Det er, 
at der synes at være rod i og en tendens til at beslutte alt i sidste øjeblik hos 
administrationerne på de forskellige uddannelser de interviewede går på. Det udtrykker både 
Karen, Maj og Bo (int. 2, 5 og 6), men der er flere for, hvem det med de sene deadlines er et 
problem. Som vi har været inde på tidligere, så synes der at være en lang oplevet 
behandlingstid for ansøgninger om forskellige støtteordninger. Dette synes ifølge både Bo, 
Tanja, Karen, Maj og Pernille at ramle sammen med de sene planlægninger af lokalefordeling 
og eksamen. Bo nævner dog, at de på hans universitet har taget højde for en for tiden 
forvirrende administration, hvilket gør, at han kunne få udsættelse på sit speciale uanset hvad, 
men det fik han så bare ikke at vide fra starten af (int. 5, p24). For Laust er det en direkte 
psykisk belastning, at han ikke får semesterplanen at vide, før han møder op til studiestart (int. 
4, p91). 
 

8.5.1 Opsamling 
En administration, hvor alt først lægges fast kort før studiestart, opleves altså som et problem, 
fordi det ramler sammen med de langsommelige ansøgningsprocesser i forhold til støtte, når 
man er studerende med funktionsnedsættelse. Men det er også noget, nogle af de interviewede 
mener er et problem for alle studerende, ligesom rod i administration, manglende respekt for 
at studerende er ansvarlige voksne mennesker, samt dårlige psykiske eller fysiske forhold på 
studierne generelt menes at være. 
 

8.6 Udlandsophold 
En stor del af de studerende i Danmark tager i løbet af deres studietid til udlandet for at 
studere eller være i praktik, for på den måde at få erfaringer, større sprogkundskaber og 
udvikle faglige kompetencer. I det følgende har vi undersøgt forholdene omkring 
udlandsophold for studerende med en funktionsnedsættelse. På landsplan var det i 2005/2006 
3% af de studerende på universiteterne og også 3% på de kulturministerielle uddannelser, der 
var på udvekslingsophold.  
 
For universiteterne var der i 2005/2006 29% af en færdiguddannet årgang, der havde været på 
udvekslingsophold under deres studier. For de kulturministerielle uddannelser var det 16% af 
en færdiguddannet årgang (alle tal fra Cirius 2007 : MOBILITETSSTATISTIK FOR 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 2005/06). Disse tal kan ikke direkte sammenlignes 
med fordelingen i vores undersøgelse, da vores tal giver indblik i hvor stor en procentdel af 
gruppen af studerende med funktionsnedsættelse, der pr. december 2007/januar 2008 havde 
været på udlandsophold. Vi har altså ikke spurgt om hvor mange personer, der i interview 
øjeblikket er på udlandsophold. Desuden må man forvente, at den måde, hvorpå vi er kommet 
i kontakt med vores respondenter, gør, at kun er et meget lille antal af personer der er på 
udlandsophold må forventes at have fået tilsendt linket til spørgeskemaet, da studerende på 
udlandsophold må forventes at have mindre kontakt med deres uddannelses institutioner 
herhjemme og handicaporganisationer, mens de er afsted.   
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Da vi ikke direkte kan sammenligne tallene for udlandsophold blandt studerende med og uden 
et handicap, er formålet med denne del af analysen at se, om funktionsnedsættelsens type har 
indvirkning på, om man har været på udvekslingsophold. Og samtidig få afdækket hvad 
respondenterne selv formulerer som de største problemer og barrierer for muligheden for at 
tage et udlandsophold, når man har en funktionsnedsættelse. Tabel 8-45 nedenfor viser, hvor 
mange af disse studerende i undersøgelsen, der har været af sted: 
 
Tabel 8-45 
Studerende, der har været på eller søgt om at tage et udlandsophold 

Har du gennem dit udlandsforløb været på eller søgt om at tage et udlandsophold? 

 Antal Procent 

Ja, jeg har været på udlandsophold 41 9,4% 

Jeg har søgt men fik afslag fra mit eget uddannelsessted 2 0,5% 

Jeg har søgt men fik afslag fra praktikstedet / uddannelsesinstitutionen i udlandet 1 0,2% 

Jeg er i gang med ansøgningsprocessen 19 4,4% 

Nej, jeg har aldrig søgt 364 83,9% 

Ved ikke 7 1,6% 

Total 434 100,0% 

 
Tabellen viser, at knap 10 % af respondenterne har været på udlandsophold, at 84 % aldrig 
har søgt. Samtidig har 0,7 % fået afslag fra enten eget uddannelsessted eller 
uddannelsesinstitutionen/praktikstedet i udlandet, og det lyder ikke umiddelbart alarmerende 
højt. For at sætte dette i perspektiv kan vi se på, hvad det vil svare til for bestanden af alle 
studerende. Det svarer til, at ud af de ca 115.000 studerende der går på et universitet eller 
kulturministeriel uddannelse lige nu, har ca. 805 af dem på et tidspunkt gennem deres 
uddannelsesforløb fået et afslag på en ansøgning om et udlandsophold. Langt størstedelen har 
altså ikke ansøgt om udveksling på deres uddannelse.  
 
Det er klart, at jo længere en studerende er kommet i sit uddannelsesforløb, jo større er 
sandsynligheden for at have gennemført et udlandsophold. Nedenfor har vi set på hvor stor en 
andel af alle dem der er på 9 semester eller derover – altså dem der er i slutningen af deres 
uddannelse – der har taget et udlandsophold. 
 
Tabel 8-46 
Procentdel af respondenter på 9 semester eller mere der har taget udlandsophold 

 

Antal på 9 semester 
eller mere 

Antal der har taget 
udlandsophold 

Procent der har taget 
udlandsophold 

Procent af færdiguddannet 
årgang der har taget 
udlandsophold 

Universitet 48 15 31,3% 29% 
     
Kulturministeriel 
uddannelse 9 2 22,2% 16% 

Tal for den samlede gruppe af studerende fra Cirius 2007 : MOBILITETSSTATISTIK FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 
2005/06 
 
Der er jf. ovenstående Tabel 8-46l ikke noget, der tyder på, at studerende med en 
funktionsnedsættelse i slutningen af deres studie generelt har lavere sandsynlighed for at have 
været på udlandsophold en den samlede studenterpopulation. Der kan dog være nogle 
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signifikante forskelle inden for de forskellige fagområder, som ikke her kan opsamles på 
grund af det lave antal respondenter. Der kan også være forskel inden for handicapgrupperne, 
hvilket vi kigger nærmere på i det næste.  
 
Det viser sig, at typen af den studerendes funktionsnedsættelse ikke ser ud til at have 
afgørende betydning for, om  vedkommende søger og kommer til udlandet. Jf bilagstabel 
12.1.1.1.1.6-æ er der en overvægt af studerende med sygdomme som deres primære 
funktionsnedsættelse, der har været på udlandsophold (16,4%), men ellers fordeler de 
studerende sig nogenlunde jævnt på tværs af typerne. Dog kan det bemærkes, at andelen der 
aldrig har søgt om udlandsophold er størst for studerende med mobilitetshæmning (87,5%) 
 
De studerende, der har været i udlandet, blev bedt om at vurdere, om de i udlandet modtog 
mere eller mindre støtte end på deres hjemlige uddannelsesinstitution. Her vurderer de enten 
støtteniveauet til at være det samme som i Danmark (41,5 %) eller mindre (26,8 %). Kun 2,4 
% svarede, at de modtog mere støtte i udlandet end herhjemme og endelig svarede 29,3 %, at 
de ikke vidste det (jf bilagstabel 12.1.1.1.1.6-ø). Der er ikke nogen argumenter for, at det at 
studere i udlandet skulle være nemmere end at studere i Danmark. Snarere tværtimod er der 
mange nye forhold, man skal lære at kende på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Et nyt 
sprog man skal beherske og nye måder at studere på. De kompensationsmuligheder i form af 
hjælpemidler, støttetimer, handicaptillæg osv. for en person med funktionsnedsættelse, der 
studerer i Danmark, må altså for langt størstedelens vedkommende vurderes at være lige så 
nødvendige under et udlandsophold. At en fjerdedel oplever, at støtten bliver mindre i 
udlandet, må ses som en forhindring for, at studerende med handicap har mulighed for at 
studere i udlandet på samme vilkår som andre studerende 
 

8.6.1 Årsager til ikke at tage udlandsophold 
Netop uklarheden om støttemulighederne har betydning for de knap 84 % af de studerende, 
der aldrig har søgt om ophold i udlandet. Nedenstående graf viser, hvor stor en andel der har 
erklæret sig enige i en række forskellige forklaringer på, at de ikke har været på 
udlandsophold (Graf figur 8-2 for tabel se bilagstabel 12.1.1.1.1.6-å): 
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Figur 8-2 
Årsager til manglende ansøgninger om udlandsophold 

 
N=364 
 
Grafen viser, at den mest udbredte årsag er manglende lyst. Dernæst kommer studiemæssige 
årsager, der ikke knytter sig til funktionsnedsættelsen samt manglende kendskab til reglerne 
for at få praktisk og økonomisk støtte med til udlandet. Hvis vi ser bort fra forklaringerne om, 
at de aldrig har haft lyst (35,4% er enige), eller at det ikke er muligt af studiemæssige årsager 
(24,5% er enige), der ikke er direkte er sammenhængene med de studerendes 
funktionsnedsættelse, så er det manglende viden og information om støttemuligheder i 
udlandet, der forklarer en væsentlig del af hvorfor nogle respondenter ikke har søgt om 
udlandsophold. Her erklærer næsten en fjerdel (23,4%) sig enige i udsagnet ”Jeg kender ikke 
reglerne for, hvorvidt jeg kan få min praktiske og/eller økonomiske støtte med til udlandet”. 
Det er også netop problematikken omkring manglende information, og om hvorvidt 
støttemuligheder kan medtages til udlandet, der nævnes, når respondenterne bliver spurgt om 
de har forslag til tiltag, der kunne gøre det nemmere for folk med funktionsnedsættelse at tage 
et udlandsophold i forbindelse med deres studie. Respondent 807, sp55: ”Det handler først og 
fremmest om at få præsenteret den mulighed, at det kan lade sig gøre. Under alle 
omstændigheder kræver det en stor indsats, hvis man vil til udlandet. Så det handler om 
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information og motivation”. En anden respondent efterlyser hjælp med det praktiske omkring 
ansøgningen om et udlandsophold: Respondent 230, sp55: ”Tilbyde hjælp med at finde bolig 
og løse alle de omkringlæggende opgaver. (ansøgninger, skafning af praktiksted/skoleophold 
osv.)”.  
 
Hvis man ser på, hvor mange der angiver, at de ved de ikke kan få samme økonomiske, 
praktiske eller studiemæssige støtte i udlandet som herhjemme, så er det umiddelbart ikke 
særligt høje tal. Knap 10 % udtrykker, at de ved, de ikke vil kunne modtage samme praktiske 
støtte i udlandet som herhjemme, mens omkring 6 % ved, at de ikke vil kunne få henholdsvis 
samme økonomiske støtte og samme støtte til studiemæssige forhold som i Danmark. Men det 
skal tages i betragtning, at de forskellige handicapgrupper har forskellige behov. F.eks. 
nævnes problematikken med ikke at kunne tage til udlandet hvis man er på revalidering, 
hvilket 16% af de interviewede er. En respondent kommenterer på, hvad der ville hjælpe 
studerende med et handicap til at tage et udlandsophold: Respondent 367, sp55: ”At det var 
lovligt at læse i udlandet, når man er på revalidering, ville klart hjælpe!! .. .samt hvis man 
stadig kunne få dækket transportudgifter og udgifter til studiematerialer o.lign ville også være 
dejligt ... Det kræver en MEGET hård juridisk kamp at få lov at tage støtten med til 
udlandet”.  
 
Vi har set nærmere på, hvordan andelen, der erklærer sig enig i de ovenstående forklaringer 
på ikke at tage på udlandsophold, fordeler sig på typen af primære funktionsnedsættelse 
blandt respondenterne. Her er det netop ved udsagnene om, hvorvidt man kan få sin støtte 
med til udlandet, at der er signifikant forskel mellem handicaptyperne. Af nedenstående Tabel 
8-47, der viser fordelingen der ved, at de ikke kan få deres økonomiske støtte med, bliver det 
tydeligt, at det især er studerende i kategorien sygdomme/andet (13,2%) og studerende med 
mobilitetshæmning (8,3%) for hvem dette er et problem.  
Tabel 8-47 
”Jeg ved, at jeg ikke ville kunne få samme økonomiske støtte i udlandet som herhjemme” fordelt på primære 
funktionsnedsættelse 

  Uenig Enig Total 
Sanser og kommunikation Antal 46 2 48 
 Procent 95,8% 4,2% 100% 
Mobilitet Antal 77 7 84 
 Procent 91,7% 8,3% 100% 
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 111 3 114 
 Procent 97,4% 2,6% 100% 
Sygdomme/andet Antal 46 7 53 
 Procent 86,8% 13,2% 100% 
Ordblind Antal 63 2 65 
 Procent 96,9% 3,1% 100% 
Total Antal 343 21 364 
 Procent 94,2% 5,8% 100% 

Chi: 9,568; df 4; p= 0,048 (4 celler = 40,0% har forventet antal mindre end 5) 
 
Det skal dog bemærkes i forhold til ovenstående tabel, at selvom chi-testet er signifikant, så 
overholder det ikke antagelsen om, at max 20% af cellerne skal have mindst 5 forventede 
respondenter. Der kan derfor ikke konkluderes, at der er en signifikant forskel mellem 
handicaptyperne og deres andel, der enige i udsagnet. Kun at der er en tendens i retning af en 
forskel. 
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Nedenstående Tabel 8-48 og chitest viser, at der er en signifikant sammenhæng mellem den 
primære funktionsnedsættelse, og om man angiver, at man ved, at man ikke kan få samme 
praktiske støtte i udlandet. Her er det helt tydeligt, at det er gruppen med mobilitetsproblemer 
for hvem, dette er relevant. 21,4% erklærer sig således enig i udsagnet, og det udgør altså et 
betydeligt problem og hindring for denne gruppe. 
 
Tabel 8-48 
”Jeg ved, at jeg ikke ville kunne få samme praktiske støtte i udlandet som herhjemme” fordelt på primære funktionsnedsættelse 

  Uenig Enig Total 
Sanser og kommunikation Antal 45 3 48 
 Procent 93,8% 6,3% 100% 
Mobilitet Antal 66 18 84 
 Procent 78,6% 21,4% 100% 
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 108 6 114 
 Procent 94,7% 5,3% 100% 
Sygdomme/andet Antal 49 4 53 
 Procent 92,5% 7,5% 100% 
Ordblind Antal 63 2 65 
 Procent 96,9% 3,1% 100% 
Total Antal 331 33 364 
 Procent 90,9% 9,1% 100% 

Chi: 21,010; df 4; p< 0,001  
 
Alt i alt savner respondenter mere oplysning og vejledning omkring mulighederne og 
omstændighederne for udlandsophold i forbindelse med studierne. De ønsker øget mulighed 
for assistance i destinationslandet og øget mulighed for at tage deres hjælpemidler med til 
udlandet. Derudover er der flere, der i det åbne spørgsmål formulerer et ønske om, at kravene 
til længden og antal fag i forbindelse med udlandsopholdet sænkes eller gøres fleksibelt for 
personer med funktionsnedsættelse. Flere foreslår, at studieophold i udlandet kunne foregå på 
deltid, eller have en varighed der er kortere end et helt semester. Det ville gøre det mere 
overskueligt. Respondent 969, sp55: ”at man ikke behøver at udfyldet et semester helt. bare at 
kunne tage nogel færre fag så man ikke drukner i hjemmearbejde”. Derudover foreslår 
respondenterne, at man fik en mere direkte kontaktperson eller en decideret mentor i 
destinationslandet, så man havde en mere håndgribelig og personlig kilde til information. En 
siger: Respondent 814, sp55: ”Mulighed for at jeg, i forbindelse med udlandsophold, kunne 
have en kontaktperson i destinationslandet, der ville kunne hjælpe mig med praktiske 
foranstaltninger og psykisk opbakning, især i starten af opholdet. Dette ville være en meget 
stor hjælp for mig som person med Asperger syndrom, og ville sandsynligvis medføre, at jeg 
kunne gennemføre et udlandsophold”. Det bliver også foreslået, at man kunne organisere, at 
flere fra samme studie kunne tage af sted sammen, så det letter det pres og de udfordringer, 
der kan være ved et udlandsophold, og så støtten i udlandet måske lettere kan organiseres.  
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9 Social tilgængelighed, samt brug af netværk. 
 
Det følgende afsnit vil handle om, hvordan det sociale liv på uddannelserne opleves af 
studerende med funktionsnedsættelser vurderet på baggrund af det kvantitative materiale. 
Fokus vil især være på de studerendes deltagelse i sociale arrangementer, om de føler sig 
ensomme på deres studie samt en generel vurdering af det sociale miljø fra de studerendes 
synspunkt. 
 

9.1 Deltagelse i sociale arrangementer 
Som en indikator på, hvor meget de studerende deltager i sociale arrangementer, har de 
studerende svaret på, hvor ofte de deltager i fester og caféarrangementer på deres studie, og 
svarene fordeler sig således: 
 
Tabel 9-1 
Deltagelse i fester og caféarrangementer på studiet 

Omtrent hvor ofte deltager du i fester eller caféarrangementer på dit studie? 

 Antal Procent 

Hver gang 39 9,0% 

Hver anden gang 71 16,4% 

Hver tredje gang 63 14,5% 

Hver fjerde gang 41 9,4% 

Hver femte gang eller sjældnere 112 25,8% 

Aldrig 100 23,0% 

Der er ingen fester/caféarrangementer på mit studie 4 0,9% 

Ved ikke 4 0,9% 

Total 434 100,0% 

 
Tabel 9-1 viser, at 9,0 % deltager hver gang, 40,3 % deltager mellem hver anden til hver 
fjerde gang, 25,8 % deltager hver femte gang eller sjældnere, og 23 % deltager aldrig. Knap 
hver fjerde af de studerende med funktionsnedsættelser deltager altså aldrig i de sociale 
arrangementer på studiet. 
 
Fordelt på type af funktionsnedsættelse ser svarfordelingen for deltagelse ud som følger: 
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Tabel 9-2 
Deltagelse i fester og caféarrangementer på studiet fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Omtrent hvor ofte deltager du i fester eller caféarrangementer på dit studie? 

Type 
af 

funktionsne
dsæ

ttelse 

 H
ver gang 

H
ver 

anden 
gang 

H
ver 

tredje 
gang 

H
ver 

fjerde 
gang 

H
ver 

fem
te 

gang 
eller 

sjæ
ldnere 

A
ldrig 

Total 

Sanser og kommunikation Antal 6 12 8 7 14 8 55 

 Procent 10,9% 21,8% 14,5% 12,7% 25,5% 14,5% 100,0% 

Mobilitet Antal 3 8 17 9 28 30 95 

 Procent 3,2% 8,4% 17,9% 9,5% 29,5% 31,6% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 11 22 15 13 36 36 133 

 Procent 8,3% 16,5% 11,3% 9,8% 27,1% 27,1% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 5 8 13 4 20 16 66 

 Procent 7,6% 12,1% 19,7% 6,1% 30,3% 24,2% 100,0% 

Ordblind Antal 14 21 10 8 14 10 77 

 Procent 18,2% 27,3% 13,0% 10,4% 18,2% 13,0% 100,0% 

Total Antal 39 71 63 41 112 100 426 

 Procent 9,2% 16,7% 14,8% 9,6% 26,3% 23,5% 100,0% 
χ2:37,902; df:20; p=0,009 
Bemærk at kategorieerne ”Ved ikke” og ”Der er ingen fester/caféarrangementer på mit studie”, der i alt indeholder 8 personer, er 
udeladt. 
 
Det ses af tabel 9-2, at de ordblinde studerende i ganske høj grad deltager i de sociale 
arrangementer og ligeså studerende med funktionsnedsættelser i forhold til sanser og 
kommunikation, mens det især er studerende med nedsat mobilitet, psykiske lidelser eller 
sygdomme, som ikke deltager så ofte.  
 
Det viser sig desuden, at studerende med kun én funktionsnedsættelse i højere grad end 
studerende med to eller flere funktionsnedsættelser deltager i de sociale arrangementer (jf. 
bilagstabel 12.1.1.1.1.7-a). 28,9 % af de studerende med én funktionsnedsættelse deltager 
hver eller hver anden gang, mens dette kun gælder for 13,2 % af de studerende med to eller 
flere funktionsnedsættelser. 
 
Endelig ser der ud til at være en sammenhæng mellem deltagelse i de sociale arrangementer, 
og hvorvidt de studerende deltog i rustur eller introduktionsdag på studiet: 
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Tabel 9-3 
Deltagelse i fester og caféarrangementer på studiet fordelt på, om de studerende deltog i rustur og introduktionsdage 

 Omtrent hvor ofte deltager du i fester eller caféarrangementer på dit studie? 
Deltog du i de 
planlagte 
introdage eller 
rustur? 

 H
ver gang 

H
ver 

anden 
gang 

H
ver 

tredje 
gang 

H
ver 

fjerde 
gang 

H
ver 

fem
te 

gang 
eller 

sjæ
ldnere 

A
ldrig 

Total 

Ja Antal 37 64 56 36 88 69 350 

 Procent 10,6% 18,3% 16,0% 10,3% 25,1% 19,7% 100,0% 

Nej Antal 0 6 6 5 21 25 63 

 Procent 0,0% 9,5% 9,5% 7,9% 33,3% 39,7% 100,0% 

Total Antal 37 70 62 41 109 94 413 

 Procent 9,0% 16,9% 15,0% 9,9% 26,4% 22,8% 100,0% 
χ2:21,577; df:5; p=0,001 
Bemærk, at fire kategorier ikke er medtaget her (antal respondenter i parentes): ”Der var ingen planlagte introdage eller rustur” 
(13) og ”Ved ikke” (2) for rustursvariablen, og ”Der er ingen fester eller caféarrangementer eller fester på mit studie” (4) og ”Ved 
ikke” (4) for den anden variabel. 
 
Det ses af tabel 9-3, at de studerende, der ikke deltog på rustur eller i introduktionsdage i 
begyndelsen af studiet i mindre grad end de, der deltog, kommer til sociale arrangementer på 
studiet. Således er det hele 39,7 % af de studerende, der ikke deltog i de introducerende 
arrangementer, der heller ikke deltager i det sociale liv senere i løbet af studiet. 
 
De studerende er desuden blevet spurgt om, i hvor høj grad deres funktionsnedsættelse er 
årsag til, at de ikke deltager i de sociale arrangementer: 
Tabel 9-4 
Funktionsnedsættelsen som årsag til manglende deltagelse i sociale arrangementer 

 
I hvor høj grad er din funktionsnedsættelse årsagen til, at du ikke 
deltager oftere i fester eller caféarrangementer? 

Type af funktionsnedsættelse  I høj grad 
I nogen 
grad 

I mindre 
grad Slet ikke Total 

Sanser og kommunikation Antal 7 4 2 9 22 

 Procent 31,8% 18,2% 9,1% 40,9% 100,0% 

Mobilitet Antal 10 17 12 19 58 

 Procent 17,2% 29,3% 20,7% 32,8% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 34 19 7 10 70 

 Procent 48,6% 27,1% 10,0% 14,3% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 8 10 6 12 36 

 Procent 22,2% 27,8% 16,7% 33,3% 100,0% 

Ordblind Antal 4 3 2 15 24 

 Procent 16,7% 12,5% 8,3% 62,5% 100,0% 

Total Antal 63 53 29 65 210 

 Procent 30,0% 25,2% 13,8% 31,0% 100,0% 
χ2:34,561; df:12; p=0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, som her rummer 2 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Det ses af Tabel 9-4, at for 30,0 % af de studerende er funktionsnedsættelsen i høj grad årsag 
til den manglende deltagelse, for 25,2 % er den i nogen grad årsag, for 13,8 % er den i mindre 
grad årsag og for 31,0 % er den slet ikke årsag. Det er primært de studerende, der lider af 
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psykiske lidelser, der har svaret, at deres manglende deltagelse i høj grad skyldes 
funktionsnedsættelsen, og i samme gruppe svarer kun 14,3 %, at funktionsnedsættelsen slet 
ikke er årsag til ikke at deltage. Omvendt ser de ordblinde ud til at være den gruppe, for hvem 
funktionsnedsættelsen betyder mindst i forhold til deltagelse i de sociale arrangementer. 
Derudover ser det ud til, at funktionsnedsættelsen i højere grad for kvinder end for mænd er 
årsag til manglende deltagelse (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.7-b).  
 
Tabel 9-5 nedenfor viser, hvor ofte de studerende med funktionsnedsættelser mener, de 
deltager i sociale arrangementer på studiet sammenlignet med deres medstuderende: 
Tabel 9-5 
De studerende med funktionsnedsættelses egen sammenligning af deltagelseshyppighed mellem studerende med og uden 
funktionsnedsættelse 

 
Hvor ofte deltager du i fester eller caféarrangementer sammenlignet med dine 
medstuderende? 

Type af funktionsnedsættelse  
Meget 
oftere 

Lidt 
oftere Lige så ofte 

Lidt 
sjældnere 

Meget 
sjældnere Total 

Sanser og kommunikation Antal 5 7 14 14 12 52 

 Procent 9,6% 13,5% 26,9% 26,9% 23,1% 100,0% 

Mobilitet Antal 2 2 22 36 29 91 

 Procent 2,2% 2,2% 24,2% 39,6% 31,9% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 4 7 32 35 52 130 

 Procent 3,1% 5,4% 24,6% 26,9% 40,0% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 4 5 21 15 17 62 

 Procent 6,5% 8,1% 33,9% 24,2% 27,4% 100,0% 

Ordblind Antal 12 13 18 22 11 76 

 Procent 15,8% 17,1% 23,7% 28,9% 14,5% 100,0% 

Total Antal 27 34 107 122 121 411 

 Procent 6,6% 8,3% 26,0% 29,7% 29,4% 100,0% 
χ2:47,516; df:16; p<0,001 
Bemærk, at kategorien ”Ved ikke”, som her rummer 19 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Det ses, at de studerende helt overordnet mener, at de deltager i mindre grad end deres 
medstuderende, men også at 14,9 % mener, de deltager enten meget oftere eller lidt oftere end 
andre studerende. Her er der primært tale om studerende med dysleksi eller med 
funktionsnedsættelser i forhold til sanser og kommunikation. I tråd med det foregående 
spørgsmål er det især studerende med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser, der 
mener at deltage meget sjældnere i de sociale arrangementer, mens også de 
mobilitetsbesværede studerende mener, at de deltager lidt sjældnere end andre studerende. 
 
Det viser sig desuden, at antallet af funktionsnedsættelser spiller en rolle. Studerende med to 
eller flere funktionsnedsættelser svarere i højere grad end studerende med én 
funktionsnedsættelse, at de deltager sjældnere end deres medstuderende (jf. bilagstabel 
12.1.1.1.1.7-c). Her svarer 46,8 % af de studerende med to eller flere funktionsnedsættelser, at 
de deltager meget sjældnere end deres medstuderende, mens dette kun gælder for 25,3 % af de 
studerende med én funktionsnedsættelse. 
 
Endvidere spiller de studerendes køn ind. Kvinder mener i højere grad end mænd, at de 
deltager sjældnere i de sociale arrangementer end deres medstuderende (jf. bilagstabel 



 140

12.1.1.1.1.7-d). Blandt kvinder er der således 36,0 %, der svarer, at de deltager meget 
sjældnere end andre studerende, mens den tilsvarende andel for mænd er 15,8 %. 
 
Endelig er de studerende blevet bedt vurdere, om de oftere ville deltage i fester eller 
caféarrangementer på deres studie, hvis ikke de havde en funktionsnedsættelse, og svarene 
fordeler sig som følger: 
 
Tabel 9-6 
Studerende, der ville deltage oftere i sociale arrangementer, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse 

 
Ville du deltage oftere i fester eller caféarrangementer på dit 
studie, hvis du ikke havde en funktionsnedsættelse? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Ved ikke Total 

Sanser og kommunikation Antal 19 32 5 56 

 Procent 33,9% 57,1% 8,9% 100,0% 

Mobilitet Antal 40 44 12 96 

 Procent 41,7% 45,8% 12,5% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 68 41 24 133 

 Procent 51,1% 30,8% 18,0% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 25 36 5 66 

 Procent 37,9% 54,5% 7,6% 100,0% 

Ordblind Antal 16 58 5 79 

 Procent 20,3% 73,4% 6,3% 100,0% 

Total Antal 168 211 51 430 

 Procent 39,1% 49,1% 11,9% 100,0% 
χ2:40,381; df:8; p<0,001 
 
Det ses af Tabel 9-6, at knap 40 % af de studerende mener, at de ville deltage oftere, hvis det 
ikke var for deres funktionsnedsættelse, mens knap 50 % ikke mener, det ville påvirke graden 
af deres deltagelse. Især blandt studerende med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser 
er der mange, der ville deltage oftere, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse, mens 
næsten 75 % af de ordblinde studerende ikke mener, de ville deltage i større grad. 
 
Nedenfor viser Tabel 9-7 svarfordeling alt efter, hvor mange funktionsnedsættelser de 
studerende har: 
Tabel 9-7 
Studerende, der ville deltage oftere i sociale arrangementer, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse, fordelt på antal af 
handicap 

 
Ville du deltage oftere i fester eller caféarrangementer på dit 
studie, hvis du ikke havde en funktionsnedsættelse? 

Antal handicap  Ja Nej Ved ikke Total 

1 handicap Antal 127 183 36 346 

 Procent 36,7% 52,9% 10,4% 100,0% 

2 handicap eller flere Antal 41 28 15 84 

 Procent 48,8% 33,3% 17,9% 100,0% 

Total Antal 168 211 51 430 

 Procent 39,1% 49,1% 11,9% 100,0% 
χ2:10,968; df:2; p=0,004 
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Tabellen viser, at studerende med to eller flere funktionsnedsættelser i højere grad end 
studerende med én funktionsnedsættelse svarer, at de ville deltage oftere, hvis de ikke havde 
en funktionsnedsættelse. Disse studerende føler sig altså tilsyneladende mere hæmmede af 
deres funktionsnedsættelser i forhold til deltagelse i det sociale liv på studiet. Og i tråd med 
de tidligere spørgsmål ville kvinder i højere grad end mænd deltage oftere, hvis de ikke havde 
en funktionsnedsættelse (42,3 % blandt kvinder mod 32,1 % blandt mænd ville deltage oftere, 
jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.7-e). Kvinder føler sig altså tilsyneladende også mere hæmmede end 
mænd af deres funktionsnedsættelse. 
 
Adspurgt i de åbne spørgsmål om forslag til tiltag, der kunne gøre deltagelsen nemmere i 
sociale arrangementer som eksempelvis fester og andre faglige arrangementer,, svarer mange 
af respondenterne igen, at det er de store folkemængder og druk, som gør at de sjældent 
deltager i den type arrangementer. Som løsning foreslås der eksempelvis mindre café-agtige 
arrangementer eller fagdage. ”Hvis man fra universitetet side forsøgte at gøre en større 
indsats for det sociale miljø ved siden af studiet, så ville jeg gerne deltage. Men det virker lidt 
som om at fokus kun er på fredagsbaren. Den er enormt vigtig, men faglige arrangementer 
(ex. konferencer, fagdage osv)i løbet af semestret ville efter min mening hjælpe meget. De må 
også meget gerne være tværfaglige og ikke blot baseret på forelæsninger, hvor man ikke 
falder i snak med nogen” Respondent 469, sp30. Der søges i det hele taget et mere alsidigt 
udbud af sociale arrangementer. Men dertil kommer den rent fysiske tilgængelighed, som der 
ifølge respondenterne skal tages højde for i planlægningen af diverse arrangementer. Mange 
udtrykker frustration over ikke at kunne deltage, fordi et givent arrangement foregår et sted, 
hvor de simpelthen ikke kan komme til og har svært ved at komme rundt f.eks. til brug af 
toilettet: ”Fredagsbarerne på de steder, hvor jeg har studeret, har alle været dårligt 
tilgængelige med kørestol. Fredagsbaren på (uddannelsessted red.) var i en kælder med 
trapper ned til og med små toiletter. På (andet uddannelsessted red.) var fredagsbaren helt 
umotiveret forsænket ned i gulvet, så der også var trapper ned der, mens toiletterne lå oppe 
på stueplanet. Fredagsbarerne bør selvfølgelig også gøres tilgængelige for 
kørestolsbrugere”. Respondent 897, sp30. Mange af respondenterne skriver altså i de åbne 
svar, at de fravælger store arrangementer med mange folk og alkohol, og vil hellere tage sig 
tid til at møde op når det er mindre, café-agtige eller faglige arrangementer, hvis de kan. Der 
ønskes også en bedre planlægning af arrangementerne, så man ved besked i god tid, og hvor 
man tilstræber at holde arrangementerne på lokaliteter, hvor der er fuld tilgængelighed. Men 
flere skriver også, at det simpelthen er en stor nok mundfuld for dem i det hele taget at 
komme til undervisningen, så de sociale arrangementer er utænkelige.  
 

9.1.1 Det sociale liv på studiet er et arbejde 
Ser vi på den kvalitative undersøgelse er der desuden mulige svar at hente i forhold til, 
hvorfor man deltager eller ikke deltager i de sociale arrangementer. Ifølge de interviewede i 
den kvalitative del, vurderes det sociale liv på studiet, uanset om man deltager i det eller ej, 
som et større arbejde. 
 
Det sociale liv på studiet er ikke noget hverken Laust eller Bo kommer ind på, men de 
resterende forholder sig alle til det. Majs forhold til dette skal også ses i lyset af hendes 
problemer med at erkende sine grænser, hun er ked af, at hun måske må til at vælge noget 
socialt liv fra og arbejder stadig med, hvor meget og hvor lidt hun egentlig kan klare. Men de 
resterende har nogle temmelig afklarede holdninger til det. Det sociale er et arbejde, det tager 
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megen tid, plads og ressourcer . Dette er altså noget de med deres funktionsnedsættelse taget 
in mente må prioritere til eller fra. Tanja erkender fx, at hun er nødt til at vælge det sociale fra 
og prioritere det faglige og sit helbred (int. 1, p32). I den anden ende er Karen, der til tider 
vælger at prioritere det sociale højere end det faglige: 
 
”jeg har tit valgt at prioritere det sociale frem for det faglige og sagt hvis der var en fest om 
aftenen, så har jeg ikke komme til timerne om formiddagen, for så har jeg valgt, at det andet 
var vigtigere eller vidst, at jeg kan godt gå i biografen i aften eller til den fest om aftenen, men 
så vidst at så kom jeg ikke til timerne i morgen. […] Og det betyder også meget fagligt, at 
man har noget socialt derude, at man har nogle man kan hilse på og man kan snakke med, det 
gør bare det hele meget lettere.” (int. 2, p94) 
 
Altså er det for Karen et bevidst fagligt valg at prioritere det sociale, men hun erkender, at hun 
må prioritere, for hendes funktionsnedsættelse gør, at hun ikke kan gøre begge dele. 
 

9.1.2 Opsummering på deltagelse i sociale arrangementer 
Skal man kort samle op på pointerne fra denne del af undersøgelsen, må de lyde som følger: 
Knap hver fjerde studerende med funktionsnedsættelser deltager aldrig i sociale 
arrangementer på studiet. Ordblinde studerende er dem, der i højest grad deltager, mens 
studerende med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser, nedsat mobilitet eller 
sygdomme ikke deltager særligt ofte. Studerende med én funktionsnedsættelse giver udtryk 
for at deltage oftere end studerende med to eller flere, og studerende, der har deltaget på 
rustur eller i introduktionsdage deltager tilsyneladende også oftere i sociale arrangementer.  
 
For knap en tredjedel af de studerende er funktionsnedsættelsen årsag til den manglende 
sociale deltagelse, og den betyder tilsyneladende mest for deltagelsen blandt studerende med 
psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser, mens den ikke betyder nær så meget for de 
ordblinde. Desuden ser det ud til, at funktionsnedsættelsen betyder mere for kvinders 
deltagelsesniveau end for mænds. 
 
Sammenlignet med andre studerende mener især de studerende med psykiske lidelser eller 
udviklingsforstyrrelser, at de deltager meget sjældnere i sociale arrangementer. Studerende 
med mere end én funktionsnedsættelse deler denne vurdering i større grad end studerende 
med blot én, og kvinder deler den i højere grad end mænd. Knap 40 % af de studerende 
mener, at de ville deltage oftere, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse, og dette gælder 
især for studerende med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser samt for studerende 
med mere end ét handicap.   
 
Forslagene til forbedring af sociale arrangementer, så studerende med funktionsnedsættelse 
også kan deltage, hælder samlet mod, at man mangler at tænke disse studerende med i 
planlægningen, og i det hele taget kunne have et mere varieret udbud af sociale 
arrangementer. Men manglende deltagelse kan også hænge sammen med, at nogle studerende 
med funktionsnedsættelse altid må prioritere deres tid og kræfter mellem det faglige og det 
sociale. For nogen bliver det sociale så prioriteret lavest.  
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Desuden forklarer de studerende, der er interviewet i den kvalitative del, at det er et ekstra 
arbejde at skulle deltage i det sociale liv på studiet, hvilket gør, at de må prioritere det i 
forhold til de faglige aktiviteter. 
 

9.2 Følelsen af ensomhed 
De studerende er blevet spurgt, hvor ofte de føler sig ensomme i forskellige situationer, og 
svarene fordeler sig som følger: 
 
Tabel 9-8 
Hyppighed af ensomhedsfølelse i forskellige situationer 

Hvor ofte føler du dig ensom: Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

I eksamensperioder 
93 
22,2% 

140 
33,5% 

101 
24,2% 

84 
20,1% 

418 
100,0% 

Til dagligt på studiet 
69 
16,2% 

145 
34,1% 

105 
24,7% 

106 
24,9% 

425 
100,0% 

 
Til dagligt uden for studiet 

58 
13,6% 

116 
27,2% 

125 
29,3% 

127 
29,8% 

426 
100,0% 

Bemærk, at kategorien ”Ved ikke” for alle tre situationer ikke er medtaget. Den rummer her hhv. 16, 9 og 8 respondenter. 
 
Det ses af Tabel 9-8, at de studerende fordeler sig nogenlunde jævnt i de forskellige 
svarkategorier, men at der alligevel er nogle forskelle. Der er flere, der angiver, at de ofte 
føler sig ensomme i eksamensperioder end til dagligt, og der er færrest, der svarer, at de føler 
sig ensomme til dagligt uden for studiet. 
 
Århus Universitet har i en rapport om studiemiljø på universitetet fra 2007 (Aarhus 
Universitet 2007) stillet de samme spørgsmål, om end med en anelse anderledes 
svarkategorier, og man kan derfor sammenligne ovenstående tal med tallene fra den 
århusianske undersøgelse for at få et omtrentligt billede af, om de studerende med 
funktionsnedsættelser føler ensomhed i samme grad som den gennemsnitlige studerende. 
Tallene fra Århus anvendes her, da det ikke er muligt at få adgang til tal fra samtlige 
uddannelsesinstitutioner, som indgår i denne undersøgelse. For Århus fordeler de studerendes 
svar sig således: 
 
Tabel 9-9 
Hyppighed af ensomhedsfølelse i forskellige situationer for alle studerende på Århus Universitet 

Hvor ofte føler du dig ensom: 

 Ofte eller altid 
Nogle gange, sjældent eller 
aldrig 

I eksamensperioden 16,0% 84,0% 

Til daglig på studiet 9,0% 91,0% 

Til daglig uden for studiet 6,0% 94,0% 
N=8469 
 
Tabel 9-9 viser betydeligt lavere tal end dem, der blev fundet for de studerende med 
funktionsnedsættelser i denne undersøgelse. Betragter man tallene fra denne undersøgelse og 
fra Århus Universitets undersøgelse som to stikprøver fra samme population, og tester man, 
om andelen af studerende, der svarer, at de ofte (eller altid) føler sig ensomme i de tre 
situationer er forskellige, tyder noget på, at flere studerende med funktionsnedsættelser oftere 
føler sig ensomme end studerende uden (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.7-f).   
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9.2.1 Ensomhed i eksamensperioder 
Ser man nærmere på, hvem det er med hvilke funktionsnedsættelser, der svarer, at de føler sig 
ensomme i eksamensperioderne, får man følgende billede: 
 
Tabel 9-10 
Hyppighed af ensomhedsfølelse i eksamensperioder fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Hvor ofte føler du dig ensom i eksamensperioder? 

Type af funktionsnedsættelse  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Sanser og kommunikation Antal 6 17 14 18 55 

 Procent 10,9% 30,9% 25,5% 32,7% 100,0% 

Mobilitet Antal 17 32 26 17 92 

 Procent 18,5% 34,8% 28,3% 18,5% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 43 45 25 14 127 

 Procent 33,9% 35,4% 19,7% 11,0% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 16 20 15 15 66 

 Procent 24,2% 30,3% 22,7% 22,7% 100,0% 

Ordblind Antal 11 26 21 20 78 

 Procent 14,1% 33,3% 26,9% 25,6% 100,0% 

Total Antal 93 140 101 84 418 

 Procent 22,2% 33,5% 24,2% 20,1% 100,0% 
χ2:27,546; df:12; p=0,006 
 
Det ses af Tabel 9-10, at der er flest studerende med psykiske lidelser eller 
udviklingsforstyrrelser, der svarer, at de ofte føler sig ensomme i eksamensperioder. Omtrent 
en tredjedel af alle studerende uanset type af funktionsnedsættelse svarer, at de af og til føler 
sig ensomme, og tallene ligger også nogenlunde jævnt for svaret ”Sjældent”. Derimod er der 
kun får studerende med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser, som aldrig føler sig 
ensomme i eksamensperioder, mens der omvendt er næsten en tredjedel af de studerende, der 
har funktionsnedsættelser i forhold til sanser og kommunikation, som aldrig føler sig 
ensomme i denne sammenhæng. 
 
Det ser også ud til, at studerende, der har to eller flere funktionsnedsættelser, i højere grad end 
studerende med én funktionsnedsættelse ofte føler sig ensomme i eksamensperioder (jf. 
bilagstabel 12.1.1.1.1.7-a). Her svarer 31,8 % af de studerende med to eller flere 
funktionsnedsættelser, at de ofte føler sig ensomme, mod 19,8 % af de studerende med én 
funktionsnedsættelse.  
 
Tabel 9-11 nedenfor viser, hvor ofte de studerende føler sig ensomme i eksamensperioder, 
fordelt på om de indgår i en læsegruppe i eksamensperioderne: 
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Tabel 9-11 
Hyppighed af ensomhedsfølelse i eksamensperioder fordelt på, om de studerende deltager i læsegrupper i 
eksamensperioderne 

 Hvor ofte føler du dig ensom i eksamensperioder? 
Er du i en læsegruppe i 
eksamens-perioder?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Ja Antal 29 77 55 57 218 

 Procent 13,3% 35,3% 25,2% 26,1% 100,0% 

Nej Antal 62 56 45 25 188 

 Procent 33,0% 29,8% 23,9% 13,3% 100,0% 

Total Antal 91 133 100 82 406 

 Procent 22,4% 32,8% 24,6% 20,2% 100,0% 
χ2:26,700; df:3; p<0,001 
Bemærk at kategorierne ”Ved ikke” for begge kategorier ikke er medtaget. De rummer her hhv. 14 og 16 respondenter. 
 
Det ses af tabellen, at der er en større del af de studerende, der føler sig ensomme i 
eksamensperioder, når de ikke indgår i en læsegruppe i disse perioder. At deltage i en 
læsegruppe ser altså ud til at mindske ensomhedsfølelsen. Ligeledes ser det ud til, at færre 
ofte føler sig ensomme i eksamensperioder, hvis de deltager i fester eller caféarrangementer 
på studiet, mens flere ofte føler sig ensomme, hvis de sjældent eller aldrig deltager (jf. 
bilagstabel 12.1.1.1.1.7-b). Således svarer 10,8 % af de studerende, der hver gang deltager i 
sociale arrangementer, at de ofte føler sig ensomme i eksamensperioder, mens andelen blandt 
studerende, der aldrig deltager, er oppe på 37,5 %. 
 

9.2.2 Ensomhed til daglig på studiet 
Svarfordelingen på spørgsmålet om, hvor ofte de studerende føler sig ensomme til daglig på 
studiet, ser således ud fordelt på type af funktionsnedsættelse (Tabel 9-12): 
Tabel 9-12 
Hyppighed af ensomhedsfølelse til daglig på studiet fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 

Type af funktionsnedsættelse  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Sanser og kommunikation Antal 3 16 12 23 54 

 Procent 5,6% 29,6% 22,2% 42,6% 100,0% 

Mobilitet Antal 14 35 20 25 94 

 Procent 14,9% 37,2% 21,3% 26,6% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 32 54 34 12 132 

 Procent 24,2% 40,9% 25,8% 9,1% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 15 16 20 16 67 

 Procent 22,4% 23,9% 29,9% 23,9% 100,0% 

Ordblind Antal 5 24 19 30 78 

 Procent 6,4% 30,8% 24,4% 38,5% 100,0% 

Total Antal 69 145 105 106 425 

 Procent 16,2% 34,1% 24,7% 24,9% 100,0% 
χ2:47,251; df:12; p<0,001 
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Atter ses det, at det primært er studerende med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser, 
der ofte føler sig ensomme, men næsten lige så stor en del af de studerende med sygdomme 
e.a. svarer også, at de ofte føler sig ensomme til daglig på studiet.  
Det ses også, at antallet af funktionsnedsættelser hos de studerende spiller en rolle, på den 
måde at en større del (66,9 %) af de studerende med to eller flere funktionsnedsættelser 
svarer, at de ofte eller af og til føler sig ensomme, mens andelen er lavere (46,5 %) for 
studerende med kun én funktionsnedsættelse (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.7-c). 
 
Desuden spiller det en rolle, om de studerende indgår i en læsegruppe til daglig, som det ses 
af nedenstående tabel 9-13: 
 

Tabel 9-13 
Hyppighed af ensomhedsfølelse til daglig på studiet fordelt på, om de studerende deltager i læsegrupper til daglig 

 Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 
Er du i en 
læsegruppe 
til daglig?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Ja Antal 9 40 33 47 129 

 Procent 7,0% 31,0% 25,6% 36,4% 100,0% 

Nej Antal 59 101 69 57 286 

 Procent 20,6% 35,3% 24,1% 19,9% 100,0% 

Total Antal 68 141 102 104 415 

 Procent 16,4% 34,0% 24,6% 25,1% 100,0% 
χ2:20,338; df:3; p<0,001 
 
Det ses, at 20,6 % af de studerende, der ikke til daglig indgår i en læsegruppe, ofte føler sig 
ensomme til daglig, mens tallet er nede på 7,0 % for dem, der indgår i en læsegruppe. En 
sådan deltagelse ser altså ud til at hjælpe på følelsen af ensomhed. 
Desuden ser det ud til, at deltagelse i sociale arrangementer såsom fester eller 
caféarrangementer er med til at mindske hyppigheden af ensomhedsfølelse hos de studerende. 
I hvert fald er der 35,4 % af dem, der aldrig deltager i sociale arrangementer, som svarer, at de 
ofte er ensomme til daglig på studiet, mens den tilsvarende andel kun er 2,6 % for de 
studerende, der hver gang deltager i arrangementerne (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.7-d). 
 

9.2.3 Ensomhed til daglig uden for studiet 
Nedenstående tabel 9-14 viser svarfordelingen for spørgsmålet om ensomhed til daglig uden 
for studiet fordelt på type af funktionsnedsættelse: 
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Tabel 9-14 
Hyppighed af ensomhedsfølelse til dagligt uden for studiet fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Hvor ofte føler du dig ensom til daglig uden for studiet? 

Type af funktionsnedsættelse  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Sanser og kommunikation Antal 5 6 17 26 54 

 Procent 9,3% 11,1% 31,5% 48,1% 100,0% 

Mobilitet Antal 9 27 32 26 94 

 Procent 9,6% 28,7% 34,0% 27,7% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 28 52 33 20 133 

 Procent 21,1% 39,1% 24,8% 15,0% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 11 17 23 16 67 

 Procent 16,4% 25,4% 34,3% 23,9% 100,0% 

Ordblind Antal 5 14 20 39 78 

 Procent 6,4% 17,9% 25,6% 50,0% 100,0% 

Total Antal 58 116 125 127 426 

 Procent 13,6% 27,2% 29,3% 29,8% 100,0% 
χ2:55,387; df:12; p<0,001 
 
Tabellen viser, at den største andel af studerende, der svarer, at de ofte føler sig ensomme 
uden for studiet, skal findes blandt studerende med psykiske lidelser og 
udviklingsforstyrrelser, mens også en del studerende med sygdomme e.a. ofte eller af og til 
føler sig ensomme. Andre faktorer end type af funktionsnedsættelse ser ikke ud til at spille en 
afgørende rolle, bortset fra om de studerende deltager i sociale arrangementer på studiet. Her 
svarer 18,6 % af dem, der aldrig deltager, at de ofte føler sig ensomme, mens tallet for dem, 
der altid deltager, er 2,6 % (bilagstabel 12.1.1.1.1.7-e). Deltagelse i sociale arrangementer ser 
altså ud til at mindske hyppigheden, hvormed de studerende føler sig ensomme. 
 
En kort opsummering må have som primær konklusion, at det er studerende med psykiske 
lidelser, udviklingsforstyrrelser eller sygdomme, der oftest føler sig ensomme, hvad enten det 
drejer sig om eksamensperioder, dagligdagen på studiet eller dagligdagen uden for studiet. 
Flest studerende føler sig ofte ensomme i eksamensperioderne, og her er det især studerende 
med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser, som ofte føler sig ensomme, mens de kun 
gælder i lille grad for studerende med funktionsnedsættelser i forhold til sanser og 
kommunikation.  
 
Studerende med funktionsnedsættelser føler sig tilsyneladende oftere ensomme end 
studerende uden, og studerende med to eller flere funktionsnedsættelser giver udtryk for 
oftere at føle sig ensomme i eksamensperioder og til daglig på studiet end studerende med én 
funktionsnedsættelse. Desuden er de studerende, der ikke deltager i læsegrupper eller sociale 
arrangementer på studiet tilsyneladende oftere ensomme end studerende, der indgår i disse 
sociale sammenhænge. 
 

9.3 Overvejelser om at forlade studiet 
De studerende er blevet spurgt, hvor ofte de har overvejet at stoppe på deres uddannelse, og 
svarfordelingen ser ud som følger fordelt på type af funktionsnedsættelse: 
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Tabel 9-15 
Studerende, der har overvejet at forlade deres studie, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Hvor ofte har du overvejet at stoppe på dit studie? 

Type af funktionsnedsættelse  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Sanser og kommunikation Antal 1 10 20 26 57 

 Procent 1,8% 17,5% 35,1% 45,6% 100,0% 

Mobilitet Antal 9 28 24 33 94 

 Procent 9,6% 29,8% 25,5% 35,1% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 24 50 38 22 134 

 Procent 17,9% 37,3% 28,4% 16,4% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 8 23 17 18 66 

 Procent 12,1% 34,8% 25,8% 27,3% 100,0% 

Ordblind Antal 5 31 20 23 79 

 Procent 6,3% 39,2% 25,3% 29,1% 100,0% 

Total Antal 47 142 119 122 430 

 Procent 10,9% 33,0% 27,7% 28,4% 100,0% 
χ2:34,134; df:12; p=0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 4 respondenter, ikke er medtaget her og i det følgende. 
 
Tabel 9-15 viser, at der overordnet set er knap 11 %, der ofte overvejer at stoppe på deres 
studie, en tredjedel overvejer det af og til, knap 18 % overvejer det sjældent og godt 28 % 
overvejer det aldrig. Det ses, at der er flest blandt de studerende med psykiske lidelser eller 
udviklingsforstyrrelser, der ofte overvejer at forlade studiet i utide, men at der også er en del 
blandt studerende med sygdomme. De studerende, hvis funktionsnedsættelser knytter sig til 
sanser og kommunikation, er dem, der tilsyneladende i mindst grad overvejer at stoppe. 
 
Ser man på, hvordan svarene fordeler sig alt efter, i hvor høj grad de studerende føler sig som 
del af et større fællesskab på deres studie, får man følgende billede: 
Tabel 9-16 
Studerende, der har overvejet at forlade deres studie, fordelt på følelsen af at være del af et større fællesskab på studiet 

 Hvor ofte har du overvejet at stoppe på dit studie? 
I hvor høj grad føler du dig 
som del af et større 
fællesskab på dit studie?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

I høj grad Antal 1 20 34 53 108 

 Procent 0,9% 18,5% 31,5% 49,1% 100,0% 

I nogen grad Antal 13 38 46 39 136 

 Procent 9,6% 27,9% 33,8% 28,7% 100,0% 

I mindre grad Antal 14 63 31 22 130 

 Procent 10,8% 48,5% 23,8% 16,9% 100,0% 

Slet ikke Antal 18 20 8 7 53 

 Procent 34,0% 37,7% 15,1% 13,2% 100,0% 

Total Antal 46 141 119 121 427 

 Procent 10,8% 33,0% 27,9% 28,3% 100,0% 
χ2:86,794; df:9; p<0,001 
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Tabel 9-16 viser, at blandt de studerende, der slet ikke føler sig som del af et større 
fællesskab, er der 34,0 %, der ofte har overvejet at stoppe på studiet, mens der kun er 0,9 % 
blandt dem, der i høj grad føler sig som del af et fællesskab. Og omvendt har 49,1 % af de 
studerende, der i høj grad føler sig som en del af fællesskabet, aldrig overvejet at stoppe på 
studiet, mens det kun gælder for 13,2 % af de studerende, der slet ikke føler sig som en del af 
det. 
 
Det ser også ud til, at deltagelse i sociale arrangementer på studiet påvirker overvejelserne om 
at forlade studiet. Således svarer 16,0 % af de studerende, der aldrig deltager i sociale 
arrangementer, at de ofte overvejer at forlade studiet, mens dette ikke gælder for nogen af 
dem, der altid deltager i arrangementerne (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.7-f). 
Tabel 9-17 nedenfor viser svarfordelingen baseret på, om de studerende har været nødt til at 
fravælge den uddannelse, de ønskede mest, på grund af for dårlig tilgængelighed på 
uddannelsen: 
 
Tabel 9-17 
Studerende, der har overvejet at forlade deres studie, fordelt på om de har måttet fravælge den uddannelse, de ønskede mest 
pga. dårlig tilgængelighed 

 Hvor ofte har du overvejet at stoppe på dit studie? 
Har du været nødt til at fravælge det 
studie, du ønskede mest, fordi 
tilgængeligheden ikke var god nok?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 

Ja Antal 8 6 9 5 28 

 Procent 28,6% 21,4% 32,1% 17,9% 100,0% 

Nej Antal 16 47 35 50 148 

 Procent 10,8% 31,8% 23,6% 33,8% 100,0% 

Total Antal 24 53 44 55 176 

 Procent 13,6% 30,1% 25,0% 31,3% 100,0% 
χ2:8,871; df:3; p=0,031 
 
Det ses af tabellen, at der er næsten tre gange så mange, der ofte har overvejet at stoppe på 
studiet, blandt dem, der har måttet fravælge deres førsteprioritet, end blandt dem, der ikke har. 
Der ser altså ud til at være en sammenhæng mellem overvejelser om at forlade studiet, og om 
de studerende har måttet fravælge det studie, de helst ville have gået på. 
 
Hvis man skal lave en kort opsummering må de vigtigste resultater være, at knap 45 % af de 
studerende ofte eller af og til overvejer at stoppe på studiet, at det er studerende med psykiske 
lidelser, udviklingsforstyrrelser eller sygdomme, der oftest overvejer at stoppe. Der er en 
overvægt af studerende, der overvejer at forlade studiet blandt dem, som ikke deltager i 
sociale arrangementer på studiet. Desuden er der flere, der overvejer at stoppe blandt de 
studerende, der har måttet fravælge deres førsteprioritet på grund af for dårlig tilgængelighed, 
end blandt studerende, der ikke har måttet træffe dette valg. 
  

9.4 Generel vurdering af den sociale tilgængelighed 
De studerende er blevet bedt om at vurdere, om deres funktionsnedsættelse har haft en positiv 
eller en negativ indflydelse på deres deltagelse i det sociale liv på studiet, og svarene fordeler 
sig som følger: 
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Tabel 9-18 
Vurdering af funktionsnedsættelsens betydning for de studerendes deltagelse i det sociale liv på studiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det ses af tabel 9-18, at lidt under en tredjedel ikke ved, hvad de skal svare på spørgsmålet, 
men at der derudover ser ud til at være en overvægt af studerende, der mener, at deres 
funktionsnedsættelse i en eller anden grad har haft en negativ effekt på deres deltagelse i det 
sociale liv. Således er der i alt 16,4 % af de studerende, der svarer, at funktionsnedsættelsen i 
en eller anden grad har haft en positiv indflydelse, mens der er 55,6 %, der svarer negativ i en 
eller anden grad.  
 
Tabel 9-19 forneden for viser, hvordan svarene fordeler sig på de forskellige typer af 
funktionsnedsættelser: 
Tabel 9-19 
Vurdering af funktionsnedsættelsens betydning for de studerendes deltagelse i det sociale liv på studiet fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 
I hvor høj grad mener du, at din funktionsnedsættelse har haft en positiv eller negativ indflydelse på 
din deltagelse i det sociale liv på studiet? 

Type af 
funktions-
nedsættelse 

 Meget 
positiv 
indflydelse 

Positiv 
indflydelse

Overvejende 
positiv 
indflydelse 

Overvejende 
negativ 
indflydelse 

Negativ 
indflydelse

Meget 
negativ 
indflydelse 

Ved 
ikke 

Total 

Sanser og 
kommunikation Antal 1 7 14 17 6 2 10 57 

 Procent 1,8% 12,3% 24,6% 29,8% 10,5% 3,5% 17,5% 
100,0
% 

Mobilitet Antal 1 0 10 30 15 10 30 96 

 Procent 1,0% 0,0% 10,4% 31,3% 15,6% 10,4% 31,3% 
100,0
% 

Psykisk 
funktionsneds
ættelse Antal 1 0 10 39 41 19 25 135 

 Procent 0,7% 0,0% 7,4% 28,9% 30,4% 14,1% 18,5% 
100,0
% 

Sygdomme/ 
Andet Antal 0 0 8 27 11 3 18 67 

 Procent 0,0% 0,0% 11,9% 40,3% 16,4% 4,5% 26,9% 
100,0
% 

Ordblind Antal 1 5 13 18 2 1 39 79 

 Procent 1,3% 6,3% 16,5% 22,8% 2,5% 1,3% 49,4% 
100,0
% 

Total Antal 4 12 55 131 75 35 122 434 

 Procent 0,9% 2,8% 12,7% 30,2% 17,3% 8,1% 28,1% 
100,0
% 

I hvor høj grad mener du, at din funktionsnedsættelse har haft en positiv eller negativ indflydelse på 
din deltagelse i det sociale liv på studiet? 

 Antal Procent 

Meget positiv indflydelse 4 0,9% 

Positiv indflydelse 12 2,8% 

Overvejende positiv indflydelse 55 12,7% 

Overvejende negativ indflydelse 131 30,2% 

Negativ indflydelse 75 17,3% 

Meget negativ indflydelse 35 8,1% 

Ved ikke 122 28,1% 

Total 434 100,0% 
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Tabellen viser, at det især er blandt studerende med funktionsnedsættelser i forhold til sanser 
og kommunikation samt dysleksi, at der svares, at funktionsnedsættelsen har haft en positiv 
eller overvejende positiv indflydelse. Det er primært studerende med psykiske lidelser, 
udviklingsforstyrrelser eller nedsat mobilitet, der svarer, at funktionsnedsættelsen har haft en 
meget negativ indflydelse, mens der er en overvægt af studerende med sygdomme, der svarer, 
at den har haft en overvejende negativ indflydelse. 
 
Det ser desuden ud til, at der er en sammenhæng mellem køn og vurdering af 
funktionsnedsættelsens betydning, således at flere mænd end kvinder svarer, at 
funktionsnedsættelsen har haft en overvejende positiv indflydelse (19,6 % blandt mænd mod 
9,5 % blandt kvinder, jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.7-g), og at der omvendt er flere kvinder end 
mænd, der svarer, at den har haft en meget negativ indflydelse (10,1 % blandt kvinder mod 
3,6 % blandt mænd). 
 
De studerende er dernæst blevet spurgt, i hvor høj grad de føler sig som del af et større 
fællesskab på studiet, og svarene fordeler sig således på de forskellige typer af 
funktionsnedsættelser: 
 
Tabel 9-20 
Vurdering af, i hvor høj grad de studerende føler sig som del af et større fællesskab på studiet, fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 
I hvor høj grad føler du dig som en del af et større fællesskab på dit 
studie? 

Type af funktionsnedsættelse  I høj grad 
I nogen 
grad 

I mindre 
grad Slet ikke Total 

Sanser og kommunikation Antal 20 22 13 2 57 

 Procent 35,1% 38,6% 22,8% 3,5% 100,0% 

Mobilitet Antal 17 29 38 11 95 

 Procent 17,9% 30,5% 40,0% 11,6% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 20 39 46 28 133 

 Procent 15,0% 29,3% 34,6% 21,1% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 19 24 15 9 67 

 Procent 28,4% 35,8% 22,4% 13,4% 100,0% 

Ordblind Antal 33 23 19 3 78 

 Procent 42,3% 29,5% 24,4% 3,8% 100,0% 

Total Antal 109 137 131 53 430 

 Procent 25,3% 31,9% 30,5% 12,3% 100,0% 
χ2:44,020; df:12; p<0,001 
 
Det ses af tabel 9-20, at de studerende med dysleksi og funktionsnedsættelser i forhold til 
sanser og kommunikation er dem, der tilsyneladende føler sig mest som en del af et 
fællesskab på studiet, mens studerende med psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser er 
dem, der i mindst grad har den følelse. 
 
Nedenfor viser tabel 9-21 sammenhængen mellem følelsen af fællesskab og den studerendes 
antal handicap: 
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Tabel 9-21 
Vurdering af, i hvor høj grad de studerende føler sig som del af et større fællesskab på studiet, fordelt på antal handicap 

 
I hvor høj grad føler du dig som en del af et større fællesskab på dit 
studie? 

Antal handicap  I høj grad 
I nogen 
grad 

I mindre 
grad Slet ikke Total 

1 handicap Antal 98 117 96 34 345 

 Procent 28,4% 33,9% 27,8% 9,9% 100,0% 

2 handicap eller flere Antal 11 20 35 19 85 

 Procent 12,9% 23,5% 41,2% 22,4% 100,0% 

Total Antal 109 137 131 53 430 

 Procent 25,3% 31,9% 30,5% 12,3% 100,0% 
χ2:21,374; df:3; p<0,001 
 
Tabellen viser, at der tilsyneladende er flere studerende med én funktionsnedsættelse, der 
føler sig som del af et fællesskab, mens der er en overvægt af studerende med to eller flere 
funktionsnedsættelser, der ikke har denne fællesskabsfølelse. 
 
Desuden ser det ud til, at mænd i højere grad end kvinder føler sig som del af et større 
fællesskab på studiet. Således svarer 32,1 % af mændene, at de i høj grad føler sig som en del 
af et sådant, mens det kun gælder for 22,2 % af kvinderne (jf. bilagstabel 12.1.1.1.1.7-h). 
Ligeledes er der 7,3 % af mændene, der slet ikke føler sig som del af et fællesskab, mens det 
samme gælder for hele 14,7 % af kvinderne. 
 
I gennemgangen af de studerendes forventninger til deres studie inden studiestart sås det i 
afsnittet om studiestart, at de studerende primært havde forventninger til det faglige med i 
deres overvejelser omkring studievalg, mens forventninger til det sociale miljø på studiet ikke 
fyldte nær så meget. Nedenfor ses Tabel 9-22 over, i hvor høj grad forventninger til det 
sociale indgik i de studerendes valg af studie: 
 
Tabel 9-22 
Vurdering af, i hvor høj grad forventningen om et godt socialt miljø indgik i de studerendes overvejelser omkring studievalg 
I hvor høj grad indgik forventninger til det sociale miljø på studiet i dine 
overvejelser omkring studievalg? 

 Antal Procent 

Indgik i høj grad 69 15,9% 

Indgik i nogen grad 153 35,3% 

Indgik i mindre grad 126 29,0% 

Indgik slet ikke 80 18,4% 

Ved ikke 6 1,4% 

Total 434 100,0% 

 
Tabellen viser, at knap 16 % af de studerende i høj grad havde forventninger til det sociale 
miljø i tankerne, da de valgte studie, at for godt en tredjedel indgik forventningerne i nogen 
grad, for lidt under en tredjedel indgik de kun i mindre grad, og for knap 20 % indgik de slet 
ikke. Nedenfor vises tabel 9-23 over svarfordelingen baseret på type af funktionsnedsættelse: 
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Tabel 9-23 
Vurdering af, i hvor høj grad forventningen om et godt socialt miljø indgik i de studerendes overvejelser omkring studievalg, 
fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
I hvor høj grad indgik forventninger til det sociale miljø på studiet i dine 
overvejelser omkring studievalg? 

Type af funktionsnedsættelse  Indgik i høj 
grad 

Indgik i 
nogen grad 

Indgik i 
mindre grad

Indgik slet 
ikke 

Total 

Sanser og kommunikation Antal 15 13 20 9 57 

 Procent 26,3% 22,8% 35,1% 15,8% 100,0% 

Mobilitet Antal 16 31 23 23 93 

 Procent 17,2% 33,3% 24,7% 24,7% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 15 56 40 22 133 

 Procent 11,3% 42,1% 30,1% 16,5% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 10 24 16 17 67 

 Procent 14,9% 35,8% 23,9% 25,4% 100,0% 

Ordblind Antal 13 29 27 9 78 

 Procent 16,7% 37,2% 34,6% 11,5% 100,0% 

Total Antal 69 153 126 80 428 

 Procent 16,1% 35,7% 29,4% 18,7% 100,0% 
χ2:19,007; df:12; p=0,088. Bemærk, at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 6 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Det ses af tabellen, at der er flest blandt de studerende med funktionsnedsættelser i forhold til. 
sanser og kommunikation, som i høj grad har ladet forventninger til det sociale miljø indgå i 
deres overvejelser, og at andelen af studerende med psykiske lidelser eller 
udviklingsforstyrrelser, der har svaret i denne kategori, ligger noget under gennemsnittet. 
Desuden er der flest blandt de studerende med nedsat mobilitet og sygdomme e.a., for hvem 
det sociale slet ikke indgik i overvejelserne omkring studievalg. 
 
Tabel 9-24 nedenfor viser, om der er en sammenhæng mellem forventninger til det sociale 
miljø og deltagelse i sociale arrangementer på studiet: 
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Tabel 9-24 
Vurdering af, i hvor høj grad forventningen om et godt socialt miljø indgik i de studerendes overvejelser omkring studievalg, 
fordelt på hyppighed af deltagelse i sociale arrangementer på studiet 

 
I hvor høj grad indgik forventninger til det sociale miljø på studiet i 
dine overvejelser omkring studievalg? 

Omtrent hvor ofte deltager du i fester eller 
caféarrangementer på dit studie? 

 Indgik i 
høj grad 

Indgik i 
nogen 
grad 

Indgik i 
mindre 
grad 

Indgik slet 
ikke 

Total 

Hver gang Antal 14 14 6 5 39 

 Procent 35,9% 35,9% 15,4% 12,8% 100,0% 

Hver anden gang Antal 13 38 14 6 71 

 Procent 18,3% 53,5% 19,7% 8,5% 100,0% 

Hver tredje gang Antal 16 26 17 4 63 

 Procent 25,4% 41,3% 27,0% 6,3% 100,0% 

Hver fjerde gang Antal 6 17 10 8 41 

 Procent 14,6% 41,5% 24,4% 19,5% 100,0% 

Hver femte gang eller sjældnere Antal 13 36 44 15 108 

 Procent 12,0% 33,3% 40,7% 13,9% 100,0% 

Aldrig Antal 5 20 33 40 98 

 Procent 5,1% 20,4% 33,7% 40,8% 100,0% 
Der er ingen fester/caféarrangementer på mit 
studie Antal 0 1 1 2 4 

 Procent 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

Total Antal 67 152 125 80 424 

 Procent 15,8% 35,8% 29,5% 18,9% 100,0% 
χ2:85,808; df:18; p<0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, som her rummer hhv. 4 og 6 respondenter, for begge spørgsmål ikke er medtaget her. 
 
Det ses af tabellen, at der er en sammenhæng mellem de to faktorer, således at en høj 
hyppighed af deltagelse hænger sammen med, at forventninger til det sociale i høj grad indgik 
i overvejelserne omkring studievalg og omvendt. 
 

9.5 Delkonklusion omkring den sociale tilgængelighed 
Opsummerende kan man sige, at flest studerende vurderer, at deres funktionsnedsættelse har 
haft en negativ indflydelse på deres deltagelse i det sociale liv på studiet, og at de, der har 
vurderet indflydelsen positivt, primært har funktionsnedsættelser i forhold til sanser og 
kommunikation samt dysleksi, mens de studerende, der vurderer indflydelsen negativt, især 
findes blandt studerende med psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser eller nedsat mobilitet. 
Desuden vurderer kvinder i højere grad end mænd deres funktionsnedsættelses indflydelse 
som negativ i forhold til deres sociale deltagelse.  
 
Følelsen af at være en del af et større fællesskab på studiet finder man især blandt studerende 
med dysleksi eller funktionsnedsættelser i forhold til sanser og kommunikation, blandt 
studerende med mere end én funktionsnedsættelse og i højere grad blandt kvinder end blandt 
mænd. Blandt studerende med psykiske lidelser finder man den mindste andel, der føler dette 
fællesskab. 
 
Overvejelser omkring det sociale miljø på studiet indgik især i valget af studie hos studerende 
med funktionsnedsættelser i forhold til sanser og kommunikation og blandt dem, der ofte 
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deltager i sociale arrangementer på studiet, mens sådanne overvejelser kun indgik i mindre 
grad blandt studerende med nedsat mobilitet eller sygdomme og blandt dem, der aldrig 
deltager i sociale arrangementer på studiet. 
 

9.6 Behov for erfaringsudveksling? 
I det følgende vil blive diskuteret muligheden og behovet for erfaringsudveksling blandt 
studerende med funktionsnedsættelse. Både som en mulighed for socialisering, men mest som 
grundlag for faglig udveksling og især som en hjælp til at begå sig i støttesystem og klare 
eventuelle barrierer, der følger af det at have en funktionsnedsættelse, mens man studerer på 
en lang videregående uddannelse. Nogle af de barrierer, som de studerende med 
funktionsnedsættelse støder ind i på deres studie i forbindelse med støttemuligheder, adgang 
til information, problemer med det sociale osv. kunne eventuelt afhjælpes med større 
erfaringsudveksling. I dette afsnit vil vi komme ind på en sådan erfaringsudveksling via idéen 
om et, evt. virtuelt, netværk, hvor nye studerende kan lære af ældres erfaring eller deciderede 
grupper, hvor man fysisk mødes og kan dele oplevelser omkring det at være studerende med 
lignende funktionsnedsættelser. Sådanne netværk eller grupper vil være betingede af, at der er 
nok folk med lignende funktionsnedsættelser på en uddannelse, eller nok som studerer på en 
videregående uddannelse i et geografisk område, og om de forskellige har noget at dele. Vi 
ser her nærmere på den ordblindegruppe vi fandt på et af de danske universiteter og det de 
interviewede i enkeltinterviewene siger om netværk og grupper  
 

9.6.1 Beskrivelse af DTUs orblindegruppe 
Vi deltog i et møde i denne eksisterende ordblindegruppe, hvor der var 7 til stede. Gruppen 
eksisterer også på nettet, på universitetets netværk og består af 10-12 af de ca. 50 ordblinde, 
som der ifølge gruppens information fra SPSvejlederen skulle være på pågældende 
universitet. De mødes omkring en gang om måneden og har eksisteret ca. et år. 
 

9.6.1.1 Opståen og rekruttering af medlemmer 
To af medlemmerne kendte hinanden og fandt ud af, at de begge var ordblinde. De mente der 
måtte være flere, der ville få glæde af at kende hinanden og satte sig for at danne 
ordblindegruppen. Det er altså en selvorganiseret gruppe, og det giver den en vis styrke. Men 
deltagerne på mødet giver udtryk for, at det er for meget op til dem selv. De skal selv tage 
initiativ til det hele og kunne godt savne, at der var en administrativ ansat på universitetet, 
som kunne hjælpe mere med at arrangere gruppen. De har dog en smule hjælp fra 
SPSvejlederen til at rekruttere medlemmer og sprede viden om gruppen. Men det er svært for 
dem at finde medlemmer, fordi de selv først ved, at nogen er ordblinde, når disse fortæller det. 
Medlemmerne af gruppen er fundet tilfældigt ved, at man kom i snak om det. Reklame for 
gruppen får man i form af en flyer, når man søger om støtte ved SPS, dvs. det kun når folk, 
der allerede har opsøgt hjælp. Til mødet fortæller de, at dette er fordi, de vil have rigtigt 
ordblinde. Ikke bare folk, der er dårlige til at stave.  
 

9.6.1.2 Struktur og virtuelt netværk  
Gruppen er ikke struktureret på den måde, at der er et decideret formål, eller noget fast de 
taler om hver gang. Men idéen var til at starte med, at man gennem en portal på nettet skulle 
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kunne spørge til, hvordan det er med forskellige støtte og hjælpemidler. Dette var fordi en af 
de to, der startede gruppen, selv havde følt sig meget alene, og at han måtte finde ud af det 
hele selv. Samtidig mener de, at det er rart at være fri for vejleder og vejledertider og lettere at 
tale med andre i gruppen om tingene. En grund til dette er også, at man ikke er pinlig over at 
skrive til andre, man ved er ordblinde ligesom en selv. En anden i gruppen understreger, at det 
også bare er fedt at møde andre ordblinde, fordi det gør man ellers sjældent. De mener alle, at 
det er godt, der ikke er noget decideret formål.  
 

9.6.1.3 Hvad bruges gruppen til? 
Medlemmerne af gruppen siger selv, at det er en studiegruppe og lidt en terapigruppe. De 
udveksler erfaring om eksamensmåder og dispensation, om hjælpemidler og om det at møde 
manglende forståelse hos andre. Til mødet vi var med til, talte de f.eks. om problemer med 
bestemte hjælpeprogrammer på deres computer, hvordan det kunne løses, og hvem man skulle 
gå til med sådanne problemer. Men de gav også udtryk for, at det var et sted, man kunne 
komme og tale om, hvor frustrerende det var at være ordblinde og læsse ubehagelige 
oplevelser af. Altså er deres møder en blanding mellem erfaringsudveksling om 
støttesystemet, hjælpemidler og det at være ordblind studerende generelt og så et sted at 
kunne brokke sig. Men det er også et socialt netværk. Det mærkes meget til mødet, at de 
kommer godt ud af det med hinanden og har noget at være fælles om, de griner meget og har 
mange interne vittigheder omkring deres skavanker og deres hjælpemidler. Et af 
medlemmerne udtrykker eksplicit, at det for hende er en god mulighed for at få et socialt 
netværk. Som ordblind føler hun ikke, man har det store overskud til sociale arrangementer, 
og det er rart, at det man så tager sig tid til er sammen med nogen, der har samme begrænsede 
overskud.  
 
Gruppens medlemmer afviser helt frygten for stigmata, for netop det at mødes om 
ordblindheden gør, at den stigmata man føler ved at være den eneste ordblinde afværges. Det 
er også en fordel, når man skal søge støtte, eller der skal siges noget generelt om det at være 
ordblind, at man så er en gruppe, der samlet kan argumentere for, hvorfor visse hjælpemidler 
er nødvendige. 
 
Altså en masse positiv erfaring med en ordblindegruppe, der dog ifølge dem selv ikke altid 
kører som den skal. Der kan godt gå langt mellem møderne. Om en sådan gruppe vil give 
mening for andre med funktionsnedsættelser er svært at vurdere ud fra denne gruppes 
erfaringer. Desuden er meningen med denne gruppe blandt studerende på et universitet knyttet 
meget direkte i forhold til dysleksi, idet problemer på baggrund af denne funktionsnedsættelse 
meget direkte kan knyttes til noget fagligt.  
 

9.6.2 Netværk vs. Tudegruppe 
For at kunne diskutere brugen af erfaringsudveksling blandt studerende med 
funktionsnedsættelser, har vi desuden spurgt de interviewede i den kvalitative undersøgelse, 
om deres mening om et netværk eller en gruppe man kunne tale med om det at have den 
funktionsnedsættelse de har, når man studerer. Det var der blandede meninger om. Af de 
interviewede er det kun Maj, der udtrykker, at hun kunne bruge en gruppe, hvor man kunne 
læsse frustrationer af. Resten er mere eller mindre afvisende over for dette, og nogen mener 
de får nok af den slags i patientforeningernes støttegrupper. 
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Men Tanja, Allan og Maj synes det er en god idé især med netværk, hvor man kan udveksle 
erfaringer. Tanja har følt sig meget alene med støttesystemet og hjælpen fra ældre studerende, 
der har haft erfaring med systemet, kunne have været rigtig godt for hende:  
 

”man kan lave nogle netværk, så vi kan dele nogle erfaringer med nogen, der er længere 
fremme. Hvad kan man have brug for af hjælpemidler og sådan. Så man kan få noget 
bedre vejledning og noget bedre støtte, for jeg har følt mig meget meget alene derude, 
har følt mig meget afvist.” (int. 1, p22). 

 
Den erfaring og det fællesskab omkring forhold til hjælpemidler osv. som ordblindegruppen 
f.eks. deler, er altså noget Tanja mener, hun kunne have haft brug for og desuden gerne vil 
starte op på sit universitet. Men det kunne sagtens være i et virtuelt netværk. Maj er mere til 
det med at mødes og snakke om problemerne og få læsset sine bekymringer af med nogen, der 
forstår det at være studerende og syg. Hun mener ikke dette helt kan opnås gennem en 
patientforening, fordi hun har oplevet, at det er folk i meget forskellige aldre (int. 6, p72). 
 
Karen, Laust, Bo og Pernille er mere skeptiske overfor grupper på forskellige måder. Karen 
synes det er en rigtig dårlig idé, for hun mener det ender med tudegrupper, ligesom hun synes 
patientforeningernes grupper gør. For hende, der er langt i sin behandling, giver det ikke 
mening og hun mener, det vil gøre, at hun identificerer sig for meget med sygdommen, hvis 
hun brugte sådan en gruppe på universitetet. Hun kan godt se i forhold til støttemuligheder og 
det at studere, at erfaringsudveksling med hinanden lignende handicaps kunne være godt. Især 
for nye studerende. Men hun er overbevist om, at det man kommer til at snakke om i en 
gruppe er, hvor synd det er for en selv, og det gider hun ikke (int. 2, p98-100). Pernille ville 
heller ikke bruge en gruppe, hun vil ligesom Karen ikke identificeres med sygdom: 
 

”Jeg synes ikke rigtig, jeg har behov for at, jamen jeg synes lidt, at man sætter sig selv i 
en bås og lidt unødvendigt. Måske altså ligesom udvekslingsstuderende stort set kun er 
sammen med udvekslingsstuderende ik, altså så kan det meget let blive det samme 
måske” (int. 7,p78). 

 
Pernille hæfter sig altså ved, at hendes sociale netværk ikke skal defineres ud fra, at hun er 
studerende med funktionsnedsættelse. 
 
Karen pointerer også, at dem, der turde melde sig ind i sådan en gruppe, er dem der i forvejen 
godt tør gå til vejledere og andre og bekende sine problemer, og at man dermed ikke får 
hjulpet de svageste (int. 2, p102). Dette stemmer meget godt overens med ordblindegruppens 
muligheder for at rekruttere medlemmer gennem SPS ordningen og ved, at folk selv fortæller, 
at de er ordblinde.  
 
Bo, der er ordblind, mener ligeledes, at dem, der har de største problemer, ikke ville nå hen til 
gruppen og tror heller ikke, at han selv ville bruge en sådan gruppe. Han kan ligeledes se 
ressourcerne i det, men tror simpelthen ikke, at der ville være nok ordblinde på hans 
universitet til, at det kunne samle en gruppe af interesserede (int.5, p47). Laust tror heller 
ikke, at der ville være nok. Han har OCD og mener ikke, at det helt kan sammenlignes med 
særlig mange andre. Selv ikke dem med andre psykiske problemer. For ham får det ligesom 
hos Karen klang af at være gruppeterapi, som han gerne vil, men synes han får gennem 
patientforeningen, hvor der også er jævnaldrende (int. 4, p107-113).  
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Holdningen til netværk eller støttegrupper mellem studerende med funktionsnedsættelse 
afhænger, for de interviewede med en ikke-synlig funktionsnedsættelse, meget af den 
personlige historie og hvilken funktionsnedsættelse de forskellige har. Selve idéen med et 
netværk, hvor især nyere studerende kan finde ældre studerendes erfaringer med støttesystem 
og hjælpemidler synes at falde i god jord hos de fleste. Men den praktiske udformning er til 
diskussion.  
 

9.6.3 Opsamling 
Man kunne altså opsummere, at et virtuelt netværk af en eller anden slags synes at være en 
god idé i forhold til at hjælpe især de nye studerende med funktionsnedsættelser gennem 
studiet. Men at deciderede grupper, hvor man mødes jævnligt på flere områder virker lidt 
urealistiske, fordi det kræver, at der er en vis andel af studerende, der har nogenlunde samme 
funktionsnedsættelse og samtidig er interesseret i at mødes. 
 
Man kan i den forbindelse se, at ordblindegruppen består af 10-12 mennesker, mens det er 
estimeret, at der er ca. 50 registrerede ordblinde på uddannelsesstedet. Værdien af en gruppe 
som denne er stor både socialt og fagligt for dem i gruppen. De adspurgte i de enkelte 
interviews har ikke selv erfaring med en gruppe på studiet, men svarene giver et godt billede 
af, at en sådan gruppe bestemt ikke er løsningen for alle, og at det er begrænset, hvor mange, 
der ville benytte sig af dem. Pointen med, at det kun er de allerede opsøgende, der når 
ordblindegruppen, er vigtig i forhold til vurderingen af effekten af en gruppe, der mødes. 
Således er det som udgangspunkt en gruppe for dem, der allerede opsøger hjælp, dvs. der 
muligvis stadig vil være mange af de mere tilbageholdende, der ikke nås. 
 
Men trods gruppens lille størrelse og den mulige manglende tilslutning til lignende grupper 
for studerende med andre former for funktionsnedsættelse og andre uddannelses institutioner, 
skal det understreges, at en sådan gruppe kan være et godt grundlag for et eventuelt virtuelt 
netværk for erfaringsudveksling. Men på mødet med gruppen gav de udtryk for, at det var et 
for stort ansvar at lægge det hele op til dem, når de i forvejen er belastet af ordblindhed, og 
det kunne være en fordel, hvis administrationen af gruppe og netværk lå hos 
uddannelsesinstitutionen. Dog kan man set udefra diskutere, om det ikke er personafhængigt, 
og gruppen netop fungerer, fordi der er nogle stærke kræfter indenfor gruppen. Måske et tæt 
samarbejde mellem administrationen og de stærkeste studerende med funktionsnedsættelse.  
 
Til sidst må det nævnes, at en gruppe der mødes er relevant for nogle handicapgrupper og 
ikke andre. Modviljen hos nogle af de interviewede hænger sammen med erfaring med 
patientforeninger, som de enten synes er nok eller ikke mener, at de har brug for. Heller ikke 
på studiet. Måske er en gruppe, der mødes på studiet netop særlig relevant for ordblinde, da 
disse har nogle meget direkte og hinanden lignende problemer i forhold til det faglige på en 
videregående uddannelse, med en høj mængde af skriftligt arbejde.  
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10 Levevilkår 
Idet følgende undersøges levevilkårene for studerende med funktionsnedsættelser. Der vil 
blive fokuseret på de studerendes boligsituation, transportforhold, arbejdssituation, 
jobansøgninger samt økonomiske forhold. 
 

10.1 Bolig 
Første fokusområde gælder de studerendes boligsituation. De studerende er blevet spurgt, om 
de har specielle behov i forbindelse med boligforhold, og nedenfor vises svarene fordelt på 
type af funktionsnedsættelse: 
 
Tabel 10-1 
Specielle behov i forbindelse med bolig pga. funktionsnedsættelse 

 Har du specielle behov i forbindelse med bolig? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 

Sanser og kommunikation Antal 2 55 57 

 Procent 3,5% 96,5% 100,0% 

Mobilitet Antal 40 56 96 

 Procent 41,7% 58,3% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 11 124 135 

 Procent 8,1% 91,9% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 14 53 67 

 Procent 20,9% 79,1% 100,0% 

Ordblind Antal 1 78 79 

 Procent 1,3% 98,7% 100,0% 

Total Antal 68 366 434 

 Procent 15,7% 84,3% 100,0% 
χ2:75,052; df:4; p<0,001 
 
Tabel 10-1 viser, at det primært er studerende med nedsat mobilitet, sygdomme eller andet, 
der har behov for særlige boligforhold. Samlet set giver godt en sjettedel af de studerende 
udtryk for, at de har specielle behov på dette område. De 68 studerende, der giver udtryk for 
særlige boligbehov, har haft forskellige erfaringer med at finde en egnet bolig (tabel 10-2): 
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Tabel 10-2 
Vurdering af problemer med at finde en passende bolig 
I hvor høj grad har du haft problemer med at finde 
en passende bolig? 

 Antal Procent 

I høj grad 18 26,5% 

I nogen grad 16 23,5% 

I mindre grad 20 29,4% 

Slet ikke 13 19,1% 

Ved ikke 1 1,5% 

Total 68 100,0% 

 
Af de 68 studerende, der giver udtryk for særlige boligbehov, har godt en fjerdedel således i 
høj grad haft problemer med at finde en passende bolig, og samlet set har næsten 80 % af 
disse studerende i en eller anden grad haft problemer med at finde en bolig, mens kun 19 % 
slet ikke har haft problemer.  
 
Ser man nærmere på, hvilke studerende det er, der har oplevet problemer af denne karakter, 
fordeler de sig på følgende måde i forhold til, om den studerendes funktionsnedsættelse er 
synlig eller ikke-synlig: 
Tabel 10-3 
Vurdering af problemer med at finde en passende bolig fordelt på funktionsnedsættelsens grad af synlighed 

 I hvor høj grad har du haft problemer med at finde en passende bolig?  
Funktionsnedsættelsens 
synlighed  I høj grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad Slet ikke Ved ikke Total 

Synlig funktionsnedsættelse Antal 8 15 16 10 1 50 

 Procent 16,0% 30,0% 32,0% 20,0% 2,0% 100,0% 

Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 10 1 4 3 0 18 

 Procent 55,6% 5,6% 22,2% 16,7% 0,0% 100,0% 

Total Antal 18 16 20 13 1 68 

 Procent 26,5% 23,5% 29,4% 19,1% 1,5% 100,0% 

 
Det fremgår af tabel 9-3, at studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser tilsyneladende 
har oplevet større problemer med at finde en passende bolig end studerende med synlige 
funktionsnedsættelser. Det kan måske skyldes, at synlige fysiske handicap i højere grad 
udløser hjælp hos kommune og boligformidling, mens studerende med ikke-synlige handicap 
formentlig i højere grad selv må sørge for at skaffe en bolig.  Det er under alle 
omstændigheder iøjnefaldende, at over halvdelen af de studerende, der mener, de har specielle 
boligbehov, og som har en ikke-synlig funktionsnedsættelse, i høj grad oplever problemer 
med at finde en passende bolig. Noget kunne tyde på, at det er svært at finde botilbud til 
studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser som f.eks. studerende med psykiske 
lidelser. 
 
De studerende, der har haft problemer med at finde bolig, er desuden blevet bedt om at 
vurdere, i hvor høj grad problemerne med deres boligsituation negativt påvirker deres 
mulighed for at gennemføre studiet på lige fod med andre studerende. Svarene fordeler sig 
således: 
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Tabel 10-4 
Vurdering af boligproblemernes negative indvirkning på muligheden for at gennemføre studiet på lige fod med andre, fordelt på 
type af funktionsnedsættelse 

 

I hvor høj grad mener du, at problemerne med din boligsituation indvirker 
negativt på dine muligheder for at gennemføre studiet på lige fod med andre 
studerende 

Type af funktionsnedsættelse  
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad Slet ikke Ved ikke Total 

Sanser og kommunikation Antal 0 1 0 0 0 1 

 Procent 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mobilitet Antal 4 6 5 15 1 31 

 Procent 12,9% 19,4% 16,1% 48,4% 3,2% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 7 0 0 1 1 9 

 Procent 77,8% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 5 3 1 3 0 12 

 Procent 41,7% 25,0% 8,3% 25,0% 0,0% 100,0% 

Ordblind Antal 0 0 1 0 0 1 

 Procent 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Antal 16 10 7 19 2 54 

 Procent 29,6% 18,5% 13,0% 35,2% 3,7% 100,0% 

 
Tabel 9-4 viser, at flere studerende med psykiske lidelser, sygdomme og andet tilsyneladende 
oplever en negativ indflydelse af boligforholdene på deres gennemførelse af studiet (hhv. 77,8 
% og 41,7 %) end f.eks. studerende med nedsat mobilitet (12,9 %). Man kan forestille sig, at 
dette hænger sammen med, at det er netop disse grupper, der oplever de største problemer 
med at finde en bolig; her er tallene 54,4 % i ”I høj grad” for studerende med psykiske lidelser 
og 37,5 % i ”I høj grad” for studerende med sygdomme (jf. bilagstabel 12.1.1.2.1.1-a). 
 

10.2 Transport 
Et andet fokusområde vedrørende de studerendes levevilkår drejer sig om transport mellem 
den studerendes bolig og uddannelsesinstitution. 13,1 % af de studerende anfører, at deres 
funktionsnedsættelse medfører specielle behov for transport til og fra studiet (jf. bilagstabel 
12.1.1.2.1.1-b).  Disse 57 studerende er blevet bedt om at vurdere, om de har oplevet 
problemer med transporten, og svarene fordeler sig således: 
  
Tabel 10-5 
Vurdering af problemer med transporten til og fra studiet 
I hvor høj grad har du oplevet problemer 
med transporten? 

 Antal Procent 

I høj grad 11 19,3% 

I nogen grad 22 38,6% 

I mindre grad 11 19,3% 

Slet ikke 12 21,1% 

Ved ikke 1 1,8% 

Total 57 100,0% 
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Tabel 10-5 viser, at over 75 % af de studerende, der har specielle transportbehov, i en eller 
anden grad har oplevet problemer hermed, og at næsten 20 % svarer, at de i høj grad har 
oplevet problemer. 
Ser man nærmere på, hvor problemerne især opleves, fås følgende billede (Graf Figur 10-1, 
for tabel se bilagstabel 12.1.1.2.1.1-c): 
 
Figur 10-1 

Vurdering af problemer med transporten til og fra studiet fordelt på uddannelsesinstitution 

 
 
Det ses, at de studerende, der i høj grad oplever problemer, især skal findes på de 
kulturministerielle uddannelser (37,5 %), på Syddansk Universitet (28,6 %) og på 
Københavns Universitet(21,1 %). At billedet er så ensidigt for Copenhagen Business School 
skyldes, at kun 1 studerende herfra giver udtryk for transportproblemer.  Bemærk endvidere at 
kategorien ”Ved ikke”, som her rummer 1 respondent, ikke figurerer i grafen. 
 
Undervisningsmiljøvurderingen på Københavns Universitet 2007-2009 viser, at i forbindelse 
med transporten er studerende med funktionsnedsættelser især utilfredse med 
parkeringsforholdene, 17 % mener ikke, at parkeringsforholdene er i orden. Syddansk 
Universitet har ikke specifikt undersøgt handicappede studerendes forhold i deres 
undervisningsmiljøvurdering fra 2007, og da de kulturministerielle uddannelser dækker over 
en række forskellige institutioner, er det for omfattende her at undersøge specifikke 
transportforhold. 
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10.3 Arbejde 
Erhvervsarbejde blandt studerende med funktionsnedsættelser under studieforløbet er endnu 
et fokusområde for undersøgelsen af de studerendes levevilkår. Tabel 10-6 nedenfor viser 
andelen af studerende, der har eller har haft erhvervsarbejde under studiet: 
 
Tabel 10-6 
Studerende med erhvervsarbejde under studieforløbet 
Har du, eller har du haft, et erhvervsarbejde under 
dit studieforløb 

 Antal Procent 

Ja 234 53,9% 

Nej 200 46,1% 

Total 434 100,0% 

 
Tabellen viser, at lidt over halvdelen af de adspurgte studerende har eller har haft 
erhvervsarbejde parallelt med studiet. Ser man nærmere på, hvilke studerende, det drejer sig 
om, finder man, at det især er kvinder (57,1 %, jf. bilagstabel 12.1.1.2.1.1-d) og studerende 
med ikke-synlige funktionsnedsættelser (57,9 %, jf. bilagstabel 12.1.1.2.1.1-e), der har eller 
har haft arbejde, mens studerende med nedsat mobilitet ser ud til at være den gruppe, der i 
mindst omfang har haft et studiejob (45,8 %, jf. bilagstabel 12.1.1.2.1.1-f).  
 
Ingen andre baggrundsvariabler ser ud til at spille ind, og at de ikke-synlige har arbejde 
skyldes ikke, at det eksempelvis er de ordblinde, der i særlig grad arbejder. Blandt dem med 
ikke-synlige funktionsnedsættelser er der lige så mange fra de andre kategorier i arbejde som 
ordblinde. 
 
Vi har spurgt de studerende, der har eller har haft erhvervsarbejde, om dette arbejde har været 
studierelevant, og svarene fordeler sig således (Tabel 10-7): 
 
Tabel 10-7 
Studerende med studierelevant erhvervsarbejde 
Har et eller flere af dine erhvervsarbejder været 
studierelevante? 

 Antal Procent 

Ja 124 53,0% 

Nej 105 44,9% 

Ved ikke 5 2,1% 

Total 234 100,0% 

 
Det ses, at lidt over halvdelen af de studerende betragter deres erhvervsarbejde som 
studierelevant. Der er tilsyneladende ikke de store forskelle baseret på den studerendes type af 
funktionsnedsættelse, bortset fra at det ser ud til, at studerende med nedsat mobilitet i højere 
grad end andre studerende har studierelevant arbejde (72,1 %, jf. bilagstabel 12.1.1.2.1.1-g). 
Man kan forestille sig, det skyldes, at disse studerende i mindre grad kan varetage fysisk 
aktivt arbejde, som ofte er ufaglært, og at de derfor i højere grad end de andre studerende får 
’skrivebordsarbejde’, der har en tendens til at være mere studierelevant for 
universitetsstuderende.Andre baggrundsvariabler ser ikke ud til at spille en rolle. 
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De studerendes gennemsnitlige ugentlige antal arbejdstimer varierer en del, som det fremgår 
af Tabel 10-8 nedenfor: 
 
Tabel 10-8 
Gennemsnitligt antal arbejdstimer om ugen 
Hvor mange timer om ugen arbejder eller arbejdede du i 
gennemsnit? 

 Antal Procent 

1-4 timer om ugen 35 15,0% 

5-9 timer om ugen 90 38,5% 

10-14 timer om ugen 57 24,4% 

15-19 timer om ugen 28 12,0% 

20-24 timer om ugen 6 2,6% 

25-29 timer om ugen 4 1,7% 

30 timer eller mere om ugen 5 2,1% 

Ved ikke 9 3,8% 

Total 234 100,0% 

 
Tabellen viser, at størstedelen af de studerende med erhvervsarbejde arbejder under 15 timer 
om ugen, mens knap 20 % arbejder derover. Kun 5 studerende arbejder over 30 timer om 
ugen, og meget lidt tyder således på, at der blandt de studerende med funktionsnedsættelser er 
nogen, der arbejder fuldtid ved siden af studiet. Der ser ikke ud til at være nogen særlige 
kendetegn ved hverken de studerende, der arbejder relativt lidt eller relativt meget ved siden 
af studiet. 
 
Samtlige studerende i undersøgelsen er blevet bedt om at svare på, hvorvidt de mener, det er 
vigtigt at have et studierelevant arbejde ved siden af studiet, og svarene fordeler sig således: 
 
Tabel 10-9 
Vurdering af vigtigheden af at have et studierelevant arbejde ved siden af studiet 
”Det er vigtigt at have et studierelevant arbejde mens 
man studerer” 

 Antal Procent 

Meget enig 141 32,5% 

Enig 184 42,4% 

Uenig 54 12,4% 

Meget uenig 15 3,5% 

Ved ikke 40 9,2% 

Total 434 100,0% 

 
Tabel 10-9 viser, at langt de fleste studerende, knap 75 %, finder et studierelevant arbejde 
vigtigt, mens godt 15 % er uenige i udsagnet. Blandt de, der finder studierelevant arbejde 
vigtigt, finder man en overvægt af studerende på kandidatdelen af deres uddannelse (42,2 % i 
”Meget enig”, jf. bilagstabel 12.1.1.2.1.1-h), hvilket er ganske oplagt, da det er disse 
studerende, der står tættest på at skulle ud på arbejdsmarkedet, og som har den største 
studieerfaring som grundlag for et studierelevant arbejde.  
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Når så stor en del af de studerende tilsyneladende mener, at det er vigtigt at have et studiejob, 
kan det undre, at kun lidt over halvdelen faktisk har eller har haft et, som det sås ovenfor. 
I Tabel 10-10 nedenfor vises svarfordelingen blandt studerende uden erhvervsarbejde på tre 
udsagn om årsagerne til ikke at have et studiejob: 
 
Tabel 10-10 
Studerendes holdninger til udsagn om årsag til manglende studiejob 

 Holdning til udsagn om årsag til manglende studiejob 

Udsagn om årsag til manglende studiejob Meget enig Enig Uenig Meget uenig Total 

Jeg har ikke tid til at have et studiejob 
95 
49,0% 

56 
28,9% 

34 
17,5% 

9 
4,6% 

194 
100,0% 

Jeg har ikke lyst til at have et studiejob 
25 
13,2% 

35 
18,5% 

80 
42,3% 

49 
25,9% 

189 
100,0% 

Det er ikke muligt for mig at have et 
erhvervsarbejde på grund af min 
funktionsnedsættelse 

71 
40,3% 

35 
19,9% 

31 
17,6% 

39 
22,2% 

176 
100,0% 

Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer hhv. 6, 11 og 24 respondenter, ikke er medtaget. Totalen viser derfor ikke 
alle de 200 studerende, der ikke har eller har haft et studiejob, men lidt færre.  
 
Tabellen viser, at næsten halvdelen af de studerende er meget enige i, at de ikke har tid til at 
have et studiejob, godt 13 % har slet ikke lyst til at have et, og godt 40 % erklærer sig meget 
enige i, at det ikke er muligt for dem på grund af deres funktionsnedsættelse. Grafen nedenfor 
giver et tydeligt billede af svarfordelingen; her er svarkategorierne slået sammen til to mulige 
udsagn: ”Enig/Meget enig” og ”Uenig/Meget uenig” (Figur 10-2). 
Figur 10-2 
Studerendes holdninger til udsagn om årsag til manglende studiejob 

 
 
Grafen viser, at den primære årsag til ikke at have et studiejob er mangel på tid, og dernæst 
følger at det ikke er muligt for den studerende pga. funktionsnedsættelsen. Derimod skyldes 
fraværet af studiejob ikke mangel på lyst hos de studerende. 
 
Undersøger man, hvilke studerende der er tale om i de forskellige svarkategorier, finder man 
for den første kategori, at de studerende, der ikke har tid til at have et studiejob, primært er 
ordblinde studerende:  
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Tabel 10-11 
Studerende uden tid til at have et studiejob fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Holdning til udsagnet ”Jeg har ikke tid til at have et studiejob” 
Type af funktionsnedsættelse  Meget enig Enig Uenig Meget 

uenig 
Total 

Sanser og kommunikation Antal 13 9 5 0 27 

 Procent 48,1% 33,3% 18,5% 0,0% 100,0% 

Mobilitet Antal 23 12 9 5 49 

 Procent 46,9% 24,5% 18,4% 10,2% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 30 20 11 2 63 

 Procent 47,6% 31,7% 17,5% 3,2% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 8 8 8 1 25 

 Procent 32,0% 32,0% 32,0% 4,0% 100,0% 

Ordblind Antal 21 7 1 1 30 

 Procent 70,0% 23,3% 3,3% 3,3% 100,0% 

Total Antal 95 56 34 9 194 

 Procent 49,0% 28,9% 17,5% 4,6% 100,0% 

 
Som det ses af tabel 10-11 svarer hele 70 % af de ordblinde, at de er meget enige i udsagnet 
om, at fraværet af et studiejob skyldes mangel på tid, og kun knap 7 % mener at have tid til et 
arbejde. Der er altså markant flere ordblinde end studerende med andre typer 
funktionsnedsættelser, der ikke har tid til at have et studiejob. At de ordblinde ikke har tid til 
at have et erhvervsarbejde ved siden af studierne bakkes op af Anders Dræby Sørensen (s. 
46). Desuden er der en overvægt af kvinder (55,4 % i ”Meget enig”), der angiver ikke at have 
tid til et studiejob (jf. bilagstabel 12.1.1.2.1.1-i). 
 
De studerende, der ikke har lyst til at have et studiejob, fordeler sig nogenlunde jævnt over de 
forskellige typer af funktionsnedsættelser, men der ser ud til at være en svag overvægt af 
studerende med psykiske lidelser (20,6 % i ”Meget enig”) og dernæst af studerende med 
nedsat mobilitet (14,9 % i ”Meget enig”), som ikke har lyst til at arbejde ved siden af studiet 
(jf. bilagstabel 12.1.1.2.1.1-j). 
Endelig udgøres de studerende, der ikke har mulighed for at have et erhvervsarbejde på grund 
af deres funktionsnedsættelse, primært af studerende med sygdomme (69,6 % i ”Meget 
enig”), nedsat mobilitet (46,9 % i ”Meget enig”) eller psykiske lidelser (45,3 % i ”Meget 
enig”) (jf. bilagstabel 12.1.1.2.1.1-k). 
 
De studerende med funktionsnedsættelser, som ikke har eller har haft studiejobs, er blevet 
spurgt, om de har fået afslag på studiejobs, de har søgt, og svarfordelingen ser således ud: 
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Tabel 10-12 
Studerende uden studiejob, som har fået afslag på ansøgninger 
Har du søgt et eller flere studiejobs, som du har 
fået afslag på? 

 Antal Procent 

Ja 23 11,5% 

Nej 174 87,0% 

Ved ikke 3 1,5% 

Total 200 100,0% 

 
Tabel 10-12 viser, at 11,5 % af de studerende, der hverken har eller har haft et studiejob, 
faktisk har søgt om et eller flere, men har fået afslag, mens 87 % aldrig har ansøgt om et 
studiejob. Svarene fordeler sig således på de forskellige typer af funktionsnedsættelser: 
 
Tabel 10-13 
Studerende uden studiejob, som har fået afslag på ansøgninger, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Har du søgt et eller flere studiejobs, som du har 
fået afslag på? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 

Sanser og kommunikation Antal 6 22 28 

 Procent 21,4% 78,6% 100,0% 

Mobilitet Antal 5 47 52 

 Procent 9,6% 90,4% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 5 58 63 

 Procent 7,9% 92,1% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 4 22 26 

 Procent 15,4% 84,6% 100,0% 

Ordblind Antal 3 25 28 

 Procent 10,7% 89,3% 100,0% 

Total Antal 23 174 197 

 Procent 11,7% 88,3% 100,0% 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, som her rummer 3 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Tabel 10-13 viser, at det især er studerende med funktionsnedsættelser, der drejer sig om 
sanser og kommunikation, der har fået afslag på ansøgninger, mens det omvendt gælder for 
ganske få af de studerende med psykiske lidelser. 
 
Samtlige studerende er blevet spurgt, om de føler, at de er blevet diskrimineret ved 
jobansøgninger på grund af deres funktionsnedsættelser. Svarene fordeler sig således (tabel 
10-14): 
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Tabel 10-14 
Følelse af diskrimination ved jobansøgninger bland de studerende med funktionsnedsættelser 
Holdning til udsagnet ”Jeg føler, jeg er blevet diskrimineret 
ved jobansøgninger på grund af min funktionsnedsættelse”

 Antal Procent 

Meget enig 4 0,9% 

Enig 30 6,9% 

Uenig 89 20,5% 

Meget uenig 152 35,0% 

Ved ikke 159 36,6% 

Total 434 100,0% 

 
Det viser sig altså, at knap 8 % føler, de er blevet diskrimineret på grund af deres 
funktionsnedsættelse, godt 55 % mener ikke, de er blevet diskrimineret, og godt 36 % ved det 
ikke. I nedenstående Tabel 10-15 er kategorierne slået sammen til to; ”Enig/Meget enig” og 
”Uenig/Meget uenig”, da der ikke er så mange respondenter, der føler sig diskriminerede, og 
tabellen skal give et billede af, hvilke studerende, her er tale om: 
 
Tabel 10-15 
Følelse af diskrimination ved jobansøgninger fordelt på funktionsnedsættelser 

 
Holdning til udsagnet ”Jeg føler, jeg er blevet diskrimineret ved 
jobansøgninger på grund af min funktionsnedsættelse” 

Type af funktionsnedsættelse  Enig/Meget enig Uenig/Meget uenig Ved ikke Total 

Sanser og kommunikation Antal 12 34 11 57 

 Procent 21,1% 59,6% 19,3% 100,0% 

Mobilitet Antal 7 43 46 96 

 Procent 7,3% 44,8% 47,9% 100,0% 

Psykisk funktionsnedsættelse Antal 2 79 54 135 

 Procent 1,5% 58,5% 40,0% 100,0% 

Sygdomme/andet Antal 4 36 27 67 

 Procent 6,0% 53,7% 40,3% 100,0% 

Ordblind Antal 9 49 21 79 

 Procent 11,4% 62,0% 26,6% 100,0% 

Total Antal 34 241 159 434 

 Procent 7,8% 55,5% 36,6% 100,0% 

 
Tabellen viser, at det primært er studerende med funktionsnedsættelser, der knytter sig til 
sanser og kommunikation, som føler sig diskriminerede, og det var jo også i netop denne 
gruppe, at flest studerende havde oplevet at få afslag på jobansøgninger. Væsentligt er det dog 
også, at 11,4 % af de ordblinde føler, at de er blevet diskrimineret i denne sammenhæng.  
 
Afslutningsvis er de studerende blevet spurgt om, hvilken indkomstform, der udgør 
størstedelen af deres månedlige indkomst, og her fordeler svarene sig overordnet således: 
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Tabel 10-16 
Primær indkomstkilde hos de studerende 
Hvilken indkomstform udgør størstedelen af din 
månedlige indkomst? 

 Antal Procent 

SU 256 59,0% 

Løn for erhvervsarbejde 25 5,8% 

Handicaptillæg 57 13,1% 

Revalidering 62 14,3% 

Pension 17 3,9% 

Andet  6 1,4% 

Ved ikke 2 0,5% 

Ingen indkomst 8 1,8% 

Uoplyst 1 0,2% 

Total 434 100,0% 

 
Det ses af tabel 10-16, at den vigtigste indkomstkilde for 59 %s vedkommende udgøres af 
SU’en, mens 13,1 % af de studerende angiver handicaptillæg og 14,3 % revalidering som 
deres vigtigste indkomstform. Nedenstående Tabel 10-17 viser svarfordelingen på de 
forskellige typer af funktionsnedsættelser: 
 
Tabel 10-17 
Primær indkomstkilde hos de studerende fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 Hvilken indkomstform udgør størstedelen af din månedlige indkomst? 

Type af funktions-
nedsættelse  

S
U

 

Løn 
for 

erhvervs-
arbejde 

H
andicap-

tillæ
g 

R
evalidering 

P
ension 

A
ndet 

Ingen 
indkom

st 

Total 

Sanser og 
kommunikation Antal 34 6 8 6 1 0 2 57 

 Procent 59,6% 10,5% 14,0% 10,5% 1,8% 0,0% 3,5% 100,0% 

Mobilitet Antal 43 6 11 22 8 4 1 95 

 Procent 45,3% 6,3% 11,6% 23,2% 8,4% 4,2% 1,1% 100,0% 
Psykisk 
funktionsnedsættelse Antal 79 7 19 20 6 0 2 133 

 Procent 59,4% 5,3% 14,3% 15,0% 4,5% 0,0% 1,5% 100,0% 
Sygdomme/ 
Andet Antal 31 3 16 14 1 0 2 67 

 Procent 46,3% 4,5% 23,9% 20,9% 1,5% 0,0% 3,0% 100,0% 

Ordblind Antal 69 3 3 0 1 2 1 79 

 Procent 87,3% 3,8% 3,8% 0,0% 1,3% 2,5% 1,3% 100,0% 

Total Antal 256 25 57 62 17 6 8 431 

 Procent 59,4% 5,8% 13,2% 14,4% 3,9% 1,4% 1,9% 100,0% 
Bemærk ”Ved ikke” og ”Uoplyst” er ikke taget med 
 
Tabellen viser, at ordblinde studerende helt overvejende har SU som primær indkomstkilde, 
og at den største andel, der lever af den løn, de tjener ved erhvervsarbejde, findes blandt 
studerende med funktionsnedsættelser, der relaterer sig til sanser og kommunikation. 
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Handicaptillæg som primærkilde findes mest blandt studerende med sygdomme. Revalidering 
modtages hovedsageligt af studerende med nedsat mobilitet eller sygdomme. Kun få, og 
særligt studerende med psykiske lidelser, modtager pension.  
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11  Afslutning, diskussion og perspektivering 
 

11.1  Følelsen af ikke at være en integreret del af de videregående 
uddannelser 

Noget af det man overordnet kan konkludere ud fra vores undersøgelse er, at de studerende til 
dels ikke føler sig, eller reelt synes at være, en klart integreret del af de lange videregående 
uddannelsers bevidsthed. Det officielle støttesystem og lovgivningen for ligebehandling 
eksisterer. Men ude på uddannelserne synes de studerende med funktionsnedsættelse ikke at 
indgå i tilstrækkelig grad i underviseres, administrative medarbejderes og andre studerendes 
overvejelser om studielivet. Dette kommer til udtryk ved en, ifølge de studerende, manglende 
forståelse hos undervisere, en manglende oplysning og vejledning og det, at de bliver glemt i 
ved sociale arrangementer. F.eks. planlægges rusture ikke med det i tankerne, at man som 
studerende med funktionsnedsættelse også gerne skulle have mulighed for at deltage.   
 

11.1.1 Manglende forståelse hos universitetet, de mangler i universitetets 
bevidsthed 

De interviewede i de kvalitative interviews oplever på forskellige måder en manglende 
forståelse. Vi er i analyser af det kvalitative materiale kommet ind på manglende forståelse, 
når man søger støtte og hos de studerende. Men noget andet er den manglende forståelse hos 
undervisere og undervisningsinstitutionens medarbejdere i det daglige. Det at studerende kan 
have en funktionsnedsættelse opleves ikke som værende en del af bevidstheden på en lang 
videregående uddannelse. Det er måske ikke det undervisere og andet personale tænker mest 
på. Og slet ikke hvis det er funktionsnedsættelser, der ikke umiddelbart kan ses på den 
studerende. Dette kan skabe en manglende forståelse for særegenheder og anderledes adfærd. 
Som Bo siger om hans oplevelser af at være ordblind på hans universitet: 
 

”det eksisterer ikke i universitetets bevidsthed, at man kan eksistere der, hvis du er 
ordblind, for er du ordblind, så er du ikke så boglig og så når du ikke så langt og 
kommer du ikke så langt, jamen så eksisterer du der ikke. Jeg tror rent faktisk, at det er 
fordi man ikke ved, at der eksisterer ordblindhed” (int. 5, p53).  

 
Dette siger han i forbindelse med, at han mener diverse vejledere og undervisere undervejs 
burde have opdaget hans ordblindhed og informeret ham om hans muligheder. Men hvis det 
slet ikke er inde i institutionens tankeunivers, så kan det jo være lidt svært. Altså finder vi en 
oplevelse af, at de studerende med funktionsnedsættelser, her specifikt ikke-synlige, stadig 
ikke er en integreret del af den videregående uddannelses verden. En af de SPS-vejledere vi 
snakkede med ved rundspørgen, mente også, at man som undervisere i stedet for at overveje, 
at de studerende havde en funktionsnedsættelse, mere tyede til at opfatte langsomme eller på 
anden måde hæmmede studerende som blot værende dumme. 
 
Laust mener i forhold til sine oplevelser som OCD lidende studerende på en kulturministeriel 
uddannelse, at den manglende forståelse for det psykiske pres, han mener, man generelt 
udsætter de studerende for, kunne modvirkes ved at give underviserne en eller anden form for 
pædagogisk grunduddannelse. Han savner det, han kalder menneskelige kvalifikationer hos 
underviserne, der kunne gøre dem i stand til at tage hensyn til de elever, der er særlige sårbare 
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overfor et sådant pres (int. 4, p115). Allan er positiv i forhold til sin uddannelsesinstitution og 
mener som tidligere nævnt, at det har meget at gøre med et åbent miljø. Dette har for ham 
meget at gøre med de studerende, der vælger at gå der, men også selve institutionen: 
 

”Jeg synes det er vigtigt, så det må det også være for folk med andre handicaps af en 
eller anden art, at folk de sådan, ikke sådan glor på en og tænker ’hvad fa’en laver han 
her?’ eller ja. Og det er selvfølgelig sådan, at fra administrationens side virker de også 
sådan søde og rare...” (int. 3, p68). 

 
Allan understreger vigtigheden af en grundlæggende forståelse for det at være anderledes og 
han mener denne forståelse er særlig for hans uddannelsesinstitution, som er et mindre 
kulturministerielt studie. 
 
Graden af forståelse opleves altså forskelligt af de forskellige interviewpersoner på forskellige 
uddannelsesinstitutioner. Blandt de interviewede har vi to, der har gået på to forskellige fag 
indenfor deres universitet. Det er Karen, der har studeret både hoved- og sidefag, og Pernille 
der er påbegyndt et sprogstudie og derefter startet forfra på et andet. De har begge oplevet stor 
forskel i forhold til forståelsen for deres begrænsninger på de forskellige fag. Både når det 
handler om muligheden for undtagelser i forhold til gældende regler og procedure og den 
almindelige forståelse hos undervisere i det daglige. Pernille fortæller således om det ene 
sproginstitut, hvor de var komplet ubøjelige i forhold til at udskyde nogle fag, og det andet 
institut hvor hun kan få lov at tage et eller to fag ad gangen (int. 7, p18-24). Samtidig oplever 
hun underviserne på det andet institut som meget mere behagelige, hvilket gør det nemmere 
for hende at sætte dem ind i baggrunden for hendes anderledes adfærd og dermed opnå 
forståelse (int. 7, p26). Karen beskriver en ligeledes stor forskel hos administrationen ved de 
to fag. Hun beskriver her en situation på sit sidefag: 
 

”jeg blev syg her før jul og vi havde fået dispensation til og hvor man skal til eksamen 
og skrive en synopse i en uge i stedet for bare at have en mundtlig eksamen i stedet for 
bare og der var så nogle, der valgte at tage en ren mundtlig eksamen og opgaven den 
skulle vælges i den første uge af januar, så ringede jeg så før jul og spørger om jeg ikke 
må skifte over og alligevel tage den der mundtlige eksamen, fordi jeg kan se, at jeg ikke 
kan nå at skrive den synopse og så får jeg bare af vide, at man ikke bare sådan kan 
skrifte frem og tilbage. Og der er ingen forståelse, jeg prøver at forklare hende, ’prøv at 
hør jeg er blevet syg, jeg kan ikke skrive den’, men det var bare ærgerligt, så måtte jeg 
gå til sygeeksamen til sommer og så galt den der dispensation alligevel ikke længere, så 
skulle jeg gå op til den rent mundtlige eksamen [...] og det er sådan en, hvor man 
tænker, der kunne i måske godt være lidt mere imødekommende, for en I ved der er syg 
og sige ’okay vi har en [...]vi har alligevel tre der lige skal op til den rent mundtlige 
eksamen, så gør det ingen forskel om vi lige sætter en mere på ikke’, det var så lang tid 
i forvejen, der var ikke engang fundet en censor til den eksamen” (int. 2, p58). 

 
Altså en oplevelse af, at administrationen er meget rigid og ikke udviser forståelse og 
bøjelighed i forhold til hendes situation. Dette er i stor kontrast til en situation på hendes 
hovedfag: 
 

”Og så har jeg jo været heldig over på (hovedfag red.) der er de villige til at gå lidt 
ekstra altså, hvor jeg altså på et tidspunkt måtte ringe og sige at jeg måtte aflyse at 
aflevere en opgave og hvor de så sagde ’ved du hvad, der er ikke fundet nogle censor til 
den endnu og du har jo ikke afleveret den endnu, ingen problemer, tag dig den tid du 
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har brug for det’. Og det ved jeg godt, det er virkelig at gå langt, de ved jo godt at der 
står i studieordningen, at du skal skrive den på to uger, men skriver du den på tre eller 
to en halv uge, så det er også ud fra ’kan du skrive en opgave’. Så er det ikke om det er 
på to eller tre uger, det er ikke det der gør forskellen om det er en god eller en dårlig 
opgave, det kan nok ikke gøre en forskel på en eller to karakterer. Men for mig kan det 
gøre en forskel om jeg får den afleveret eller om jeg skal gå på en syge eksamen på den 
ikke.” (int.2, p65). 

 
Altså oplever Karen virkelig forståelse på sit hovedfag. Hun understreger ligesom Pernille, at 
også forståelsen fra underviserne er bedre på ene fag end på det andet, men det er mere i 
forhold til det at studere generelt, hvilket vi har været inde på tidligere. Altså ser det ud til, at 
det er den personlige kontakt, der bliver vigtig, når der synes at være mangler eller problemer 
ved de officielle regler for støtte og dispensation. 
 
Dette kan i det store hele være problematisk. Den særbehandling, Karen oplever, er 
personafhængig og som hun siger, har hun gjort meget ud af at gøre sig gode venner med 
lærerne på sit hovedfag, hvilket helt klart giver hende nogle fordele (int. 2, p38). Hvis denne 
form for støtte og forståelse er så personafhængig går det hen og bliver et problem for dem, 
der ikke er heldige at møde den rigtige underviser, eller ikke har været i stand til at gøre sig 
positivt bemærket hos underviserne. Som Karen siger i forhold til sin egen 
funktionsnedsættelse, der gør, at hun ofte må blive væk fra undervisningen: 
 

”Hvis du gør dig uvenner med lærerne og tit ikke er der, så er det det kan gå hen og 
blive meget ubehageligt...” (int. 2, p42). 

 
Er forståelsen hos underviserne for anderledes adfærd og bøjeligheden hos administrationen 
afhængig af personlige evner til at gøre sig bemærket eller indsmigrer sig, giver det en 
skævvridning af barrierer for studerende med funktionsnedsættelse.  
 
En pædagogisk uddannelse af undervisninger kunne være en del af løsningen på problemet 
med, at de studerende ikke findes i uddannelsesinstitutionernes bevidsthed og dermed 
muligvis gør forståelse og støtte meget personafhængig. Eller andre former for kurser, der gør 
underviserne opmærksomme på, at der blandt deres studerende faktisk findes nogen med 
forskellige funktionsnedsættelser, som bl.a. Karen foreslår (int. 2, p68).  
 
Der synes i det hele taget at være meget at hente ved en form for oplysende arbejde, mange 
barriere for de studerende med funktionsnedsættelse kan skyldes den manglende bevidsthed 
om disse studerendes eksistens på de videregående uddannelser i det hele taget. Og især de 
studerende med funktionsnedsættelser man ikke umiddelbart kan se.  
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11.2  Problemer med information 
 
Et af de største kritikpunkter, der både skinner igennem i det kvantitative materiale, især ved 
de åbne svar, og hos de 5 af de interviewede i den kvalitative del, der har søgt om støtte, er 
manglen på information.  
 

11.2.1 Manglende information ifølge den kvalitative del 
I det kvalitative materiale giver dette sig udtryk ved oplevelse af manglende information hos 
undervisere, hos vejledere og ganske enkelt ved, at de interviewede ikke stødte på information 
om deres muligheder. Alle 5, der søger støtte, har oplevelsen af, at de selv skal være meget 
opsøgende, når de skal indsamle information om deres muligheder. Laust giver kun svagt 
udtryk for, at han har oplevet manglende information på sit studie, i og med, at han ikke er 
opsøgende. Den information han har, har han fået gennem sin patientforening, og Allan synes 
ikke at have haft brug for information. Men resten oplever alle, at de ikke er blevet ordentligt 
informerede om deres muligheder for støtte (int. 1, 2, 5, 6 og 7). Maj siger fx:  
 

”jeg kan ikke komme med nogen konstruktive forslag til, hvordan de sådan, det havde 
bare været så meget mere fedt, hvis jeg havde vist de der ting, man kunne i tide, f.eks. 
det hvis jeg de første to år havde siddet på en bedre stol, det tror jeg havde været en stor 
hjælp for mig, men så skulle jeg ligesom bare have vidst det da jeg startede eller...” (int. 
6, p92) 

  
Hun vidste ikke, at der var mulighederne for dispensation og hjælpemidler, før hun af 
frustration henvendte sig til sin studievejleder. Dette kan siges at være logisk nok, men 
problemet ligger i, at hun ikke går til en vejleder noget før, fordi hun ikke ved, at der er noget 
at hente. For Bo er dette virkelig hans hovedbudskab i interviewet. Som tidligere beskrevet 
troede han, at det ville stå i hans eksamensbevis, hvis han fik konstateret ordblindhed og fik 
hjælp, og desuden vidste han ikke særlig meget om de muligheder for støtte der findes: 
 

”jeg gik (uddannelsesspecifikke oplysninger) de første to år med en, der har 
muskelsvind og det var meget tydeligt, at hun kunne få dispensation, men jeg var aldrig 
klar over det galt i forhold til ordblindhed [...] og der var ingen, der sagde, at hvis du får 
den får du ikke med det samme et stigmata, så mit største problem, min allerstørste 
barriere, det er i virkeligheden, at jeg ikke er klar over hvilke muligheder, der 
eksisterer, det har jeg ikke været de fire år, jeg har gået derude, det er formentlig blevet 
sagt en gang, men aldrig tydeligt, altså jeg har aldrig kendt til det, før jeg selv fandt ud 
af det og der har ikke været opmærksomhed på det fra mine vejledere” (int.5, p24). 

 
Han har altså ikke mødt noget gennem sin studietid, der fortalte ham, at der var hjælp at 
hente. Heller ikke de forskellige faglige vejledere, han har mødt, har nævnt noget. Selvom han 
mener, at det har været tydeligt for dem, at han ikke kan stave (int. 5, p24). 
 
Men også dem, der fra starten af studiet har været bekendt med støttesystemet, mener de har 
fået begrænset information om deres muligheder. Både Pernille og Tanja klager over, at der 
ikke står nok på SUstyrelsens hjemmeside og heller ikke på deres respektive universiteters 
hjemmesider. De mener virkelig, at man selv skal være meget opsøgende. Karen siger hun 
fandt ud af, at hun kunne få dispensation til forskellige ting, fordi hun har siddet i 
studienævnet på et tidspunkt, og så fordi hun selv er kommet på nogle gode idéer, der kunne 
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gøre det lettere for hende (int. 2, p70). Pernille synes ikke, der er blevet gjort nok ud af at 
informere om, hvad man kan bruge støtten til (int.7, p42). Bo oplevede, at han skulle udfører 
et større detektivarbejde for at finde ud af, hvad der var af støtte, og hvordan han skulle søge. 
Sådan fortæller han om sine oplevelser: 
 

”… jeg fik ikke af vide hvordan jeg søger, hvem jeg søger til, dokumentation du skal 
have og hvem der hjælper mig til at få den her dokumentation, så det var et 
detektivarbejde jeg selv måtte lave og det tog mig halvanden til to måneder, hvor jeg 
rendte fra instans til instans til instans.” (int. 5, p18). 

 
Nogenlunde det samme oplever Tanja på et andet universitet: 
 

”Lige siden det første møde derude med hjælpemidler og sådan noget, der var det stort 
set det hele der var op til mig. Jeg var selv nødt til at søge alle oplysninger, jeg synes 
ikke at have læst noget materiale fra universitet eller uddannelsesdage, der var 
overhovedet ikke gjort opmærksom på der var den mulighed.” (int. 1, p14). 

 
I dette tilfælde er det mere i forhold til studiestart. Men stadig en understregning af, at man 
har begrænsede chancer for at støde ind i informationer om ens muligheder for støtte. 
 
Bo lægger desuden vægt på, at der for ham ikke findes noget centralt sted at gå hen med sine 
problemer, hvor de kan give ham en kvalificeret rådgivning om hans muligheder. Han 
oplever, at det pågældende universitets SPS vejleder ikke har den tilstrækkelige viden eller de 
tilstrækkelige rådgivningsevner. Nogenlunde samme oplevelse har Tanja omkring SPS 
vejlederen på hendes universitet indtil for nyligt. Denne vejleder havde SPS som en ganske 
lille del af sit arbejdsområde, hvilket vi ved rundspørgen hos SPS-vejlederne fik at vide var 
tilfældet ved mange af vejlederne. Tanja understreger, at det har ændret sig for nyligt, hvor en 
ny vejleder har det som halvdelen af sit arbejdsområde. Det kan mærkes idet tingene går lidt 
stærkere (int 1, p14). Men et generelt problem ved denne vejledning er for hende, ligesom for 
Karen, at hun kun bliver præsenteret for de støttemuligheder, hun selv kan finde på eller andre 
uafhængigt præsenterer hende for:  
 

”det var kun de forslag jeg selv kom med, eller det jeg lige kunne tænke, det var ikke 
sådan at der var nogen forslag til muligheder” (int1, p14). 

 
Tanja efterlyser altså en mere kreativ vejledning, der kan hjælpe hende med at finde ud af, 
hvad der ville kunne hjælpe hende. Dette er især et problem, når man starter på et studie, fordi 
man afkræves at vide, hvad man har brug for af støtte i forhold til et studie, som man endnu 
ikke ved helt, hvad indebærer. Som Tanja udtrykker det: 
 

”en ting er, man starter på en ny uddannelse og et nyt sted, det kan være lidt 
overvældende, hvad er det her for noget og sådan, og noget andet er også måske at 
skulle overskue, hvad man har brug for af hjælpemidler til en uddannelse som man ikke 
rigtig ved, hvad er og indebærer...” (int. 1, p14).   

 
Hun taler her om den manglende vejledning hun oplever, og hvordan det er et uoverskueligt 
arbejde selv at få styr på, hvad det er man kan få af støtte. Som sagt er problemet med 
manglende information noget alle 5 opsøgende oplever i høj grad. Pernille siger ligefrem, lidt 
sarkastisk: 
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” jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange, der heller ikke ved, at man kan få den 
ekstra SU, hvis der er noget galt, altså netop den ekstra støtte, fordi det bare, det er så 
svært at finde. Altså det er ligesom om, at de prøver at gemme det væk, fordi huhej nu 
skal de altså bruge penge ik eller sådan et eller andet. Det hele er så gemt væk.” (int. 7, 
p100). 

 
Det er altså hendes oplevelse, at man nærmest skjuler informationen. Hun blev selv 
opmærksom på de muligheder, man kan finde via støttecentret, fordi hendes kæreste var 
tilknyttet der. 
 

11.3  Betydningen af funktionsnedsættelsernes synlighed 
 
I starten af denne rapport forsøgte vi ved hjælp af den kvalitative undersøgelse at præsentere 
et fortolket billede af, hvordan det er at studere, når man har en funktionsnedsættelse. Fokus 
var bl.a. på at forstå, hvordan det er, når man har en funktionsnedsættelse, der ikke 
umiddelbart er til at se fysisk. Hvorvidt det har en betydning for respondenternes hverdag som 
studerende, om deres funktionsnedsættelser er synlige eller ikke-synlige er indtil videre ikke 
blevet uddybet med det kvantitative materiale. Men i en række af de foregående analyser 
mener vi at have kunnet se en tendens hertil.  
 
I det følgende vil vi derfor se nærmere på en række af de emner, der tidligere er blevet 
behandlet i rapportens kapitler, men nu med fokus på en række forskelle på studerende med 
hhv. synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser. I denne forbindelse har vi opdelt 
handicapgrupperne i synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser. Således at studerende 
med funktionsnedsættelser i forbindelse med mobilitet og sanser eller kommunikation 
karakteriseres som havende en synlig funktionsnedsættelse. Mens studerende der har en 
psykisk funktionsnedsættelse, er udviklingshæmmede, ordblinde eller har en sygdom eller 
andet, og ikke en af de synlige, karakteriseres som havende en ikke-synlig 
funktionsnedsættelse. Denne opdeling kan kritiseres, idet vi f.eks. ikke kan vide, om det for 
de studerende med en sygdom eller andet er til at se på dem fysisk. Men vi vurderer alligevel, 
at dette er en gyldig opdeling. Vi har desuden ikke opdelt det ud fra deres primære 
funktionsnedsættelse, men om de har en synlig funktionsnedsættelse i det hele taget. Dvs. en 
studerende, der f.eks. sætter dysleksi som primær funktionsnedsættelse, men også har en 
mobilitets funktionsnedsættelse karakteriseres som havende en synlig funktionsnedsættelse.  
 
Problematikker omkring studerende, der har en ikke-synlig funktionsnedsættelse og møder 
barrierer for gennemførsel af en videregående uddannelse i forbindelse hermed, er kompleks 
og kan så at sige gå begge veje. F.eks. beskrev vi i det indledende afsnit om det særlige ved 
studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser, hvordan de interviewede alle bevidst 
spiller med, hvornår og hvornår ikke de beretter om deres funktionsnedsættelse. Dette fandt vi 
i interviewene forskellige begrundelser for. Men et af resultaterne af dette spil er, at disse 
studerende ofte kun beretter om funktionsnedsættelsen, når de finder det nødvendigt. 
Eksempelvis når de føler der er hjælp at hente og hensyn, de ønsker folk tager. Dette bliver en 
subjektiv vurdering fra de studerendes side, som et eller andet sted må hænge sammen med 
deres viden om, hvorvidt der er hjælp at hente. Altså kan man til dels i forhold til de 
studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser sige, at eventuelle barrierer på den ene 
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side kan forstærkes af, at de studerende ikke fortæller om deres problemer til nogen på studiet. 
Men på den anden side understreger det ligeledes vigtigheden af oplysende og opsøgende 
arbejde fra uddannelsesinstitutionens side. F.eks. i form af vejledere idet man kunne forestille 
sig, at en subjektiv vurdering af, hvornår der er hjælp at hente, afhænger af den viden, man 
har om eksempelvis SPS eller handicaptillæg. 
 
Vi forsøger i det følgende at tage disse problemer op igen ved hjælp af det kvantitative 
materiale og finder en del interessante forskelle på, hvad forskellige barriere for studerende 
med synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser. Som tidligere beskrevet dækker 
kategorien synlige funktionsnedsættelser over funktionsnedsættelser i forhold til mobilitet og 
sanser og kommunikation, mens ikke-synlige dækker psykiske funktionsnedsættelser, 
dysleksi og sygdomme og andet. 
 

11.3.1 Vejledning 
Det viser sig, at der er forskel på, i hvor høj grad de studerende er blevet vejledt på studiet, alt 
efter om deres funktionsnedsættelser er synlige eller ej. Det drejer sig for det første om 
vejledning ved studiestart om funktionsnedsættelsens betydning for gennemførelse af 
uddannelsen. Tabel 11-1 nedenfor viser sammenhængen mellem synligheden af de 
studerendes funktionsnedsættelse og andelen af studerende, der har modtaget denne type 
vejledning: 
 
Tabel 11-1 
Studerende med hhv. synlig og ikke-synlig funktionsnedsættelse, der har modtaget vejledning om deres funktionsnedsættelses 
betydning for gennemførelsen af uddannelsen 

 

 Modtog du i forbindelse med studiestart vejledning om hvilken 
betydning din funktionsnedsættelse kan have for at gennemføre din 
uddannelse?  

Funktionsnedsættelsens synlighed  Ja Nej Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 22 153 175,0 
 Procent 12,6% 87,4% 100,0% 
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 12 234 246 
 Procent 4,9% 95,1% 100,0% 
Total Antal 34 387 421 
 Procent 8,1% 91,9% 100,0% 
χ2:8,153; df:1; p:0,004 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 6 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Det ses af tabellen, at næsten tre gange så stor en del af de studerende med synlige 
funktionsnedsættelser modtog vejledningen som blandt studerende med ikke-synlige 
funktionsnedsættelser. 
 
Der er desuden forskel på, hvor stor en del af de studerende, der har modtaget vejledning 
omkring de muligheder, der er for støtte til studerende med nedsat funktionsevne. Det ses af 
tabel 11-2 herunder, at der er signifikant flere studerende med synlige funktionsnedsættelser, 
der har fået denne vejledning sammenlignet med studerende med ikke-synlige studerende: 
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Tabel 11-2 
Studerende med hhv. synlig og ikke-synlig funktionsnedsættelse, der har modtaget vejledning omkring de muligheder, der er for 
støtte til studerende med nedsat funktionsevne 

 

  
Har du på noget tidspunkt modtaget vejledning omkring de 
muligheder, der er for støtte til studerende med nedsat 
funktionsevne? 

Funktionsnedsættelsens synlighed  Ja Nej Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 67 111 178 
 Procent 37,6% 62,4% 100,0% 
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 71 178 249 
 Procent 28,5% 71,5% 100,0% 
Total Antal 138 289 427 
 Procent 32,3% 67,7% 100,0% 
χ2:3,952; df:1; p:0,047 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 7 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Manglende vejledning for dem med de ikke-synlige funktionsnedsættelser kan på den ene side 
hænge sammen med, at vejledere ikke er opmærksomme på disse studerendes eksistens på 
uddannelsen og på den anden side den manglende information. 
 

11.3.2 Social tilgængelighed 
Der er to aspekter af temaet omkring social tilgængelighed på studierne, hvor der er tydelige 
forskelle på de studerende med henholdsvis synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser. 
Det drejer sig om hyppigheden af ensomhedsfølelse hos de studerende samt om de 
studerendes overvejelser om at stoppe på studiet. 
Tabel 11-3 nedenfor viser sammenhængen mellem synligheden af de studerendes 
funktionsnedsættelser, og hvor ofte de føler sig ensomme til daglig uden for studiet: 
 
Tabel 11-3 
Hyppighed af ensomhedsfølelse til daglig uden for studiet hos studerende med hhv. synlig og ikke-synlig funktionsnedsættelse 

 
  
Hvor ofte føler du dig ensom til daglig uden for studiet? 

Funktionsnedsættelsens synlighed  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 22 36 57 60 175 
 Procent 12,6% 20,6% 32,6% 34,3% 100,0% 
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 36 80 68 67 251 
 Procent 14,3% 31,9% 27,1% 26,7% 100,0% 
Total Antal 58 116 125 127 426 
 Procent 13,6% 27,2% 29,3% 29,8% 100,0% 
χ2:8,123; df:3; p:0,044 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 8 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Det ses, at studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser er overrepræsenterede blandt 
de studerende, der svarer, at de ”Ofte” eller ”Af og til” føler sig ensomme, mens de er 
underrepræsenterede blandt dem, der ”Sjældent” eller ”Aldrig” føler sig ensomme til daglig 
uden for studiet. 
 
En lignende forskel finder man ved spørgsmålet om, hvor ofte de studerende har overvejet at 
stoppe på deres uddannelse: 
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Tabel 11-4 
Hyppighed af overvejelser om at stoppe på studiet hos studerende med hhv. synlig og ikke-synlig funktionsnedsættelse 

 
  
Hvor ofte har du overvejet at stoppe på din uddannelse? 

Funktionsnedsættelsens synlighed  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 12 48 52 66 178 
 Procent 6,7% 27,0% 29,2% 37,1% 100,0% 
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 35 94 67 56 252 
 Procent 13,9% 37,3% 26,6% 22,2% 100,0% 
Total Antal 47 142 119 122 430 
 Procent 10,9% 33,0% 27,7% 28,4% 100,0% 
χ2:16,625; df:3; p:0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 4 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Tabel 11-4 herover viser, at overvejelserne om at forlade studiet optræder hyppigere hos 
studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser end hos studerende med synlige 
funktionsnedsættelser.  
Interessant er det i denne forbindelse, at hvis man deler de studerende op, alt efter om de har 
modtaget vejledning omkring de muligheder, der er for støtte til studerende med nedsat 
funktionsevne, ser man, at forskellene på de studerende med synlige hhv. ikke-synlige 
funktionsnedsættelser udjævnes i en grad, så de ikke længere er statistisk signifikante for de 
studerende, der har modtaget vejledning, mens de opretholdes for den gruppe, der ikke er 
blevet vejledt. Det illustreres af de følgende tabeller: 
 
Tabel 11-5 
Hyppighed af overvejelser om at stoppe på studiet hos studerende med hhv. synlig og ikke-synlig funktionsnedsættelse blandt 
de studerende, der ikke har modtaget vejledning om støttemulighederne 

 
  
Hvor ofte har du overvejet at stoppe på din uddannelse? 

Funktionsnedsættelsens synlighed  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 5 32 36 37 110 
 Procent 4,5% 29,1% 32,7% 33,6% 100,0% 
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 29 68 44 35 176 
 Procent 16,5% 38,6% 25,0% 19,9% 100,0% 
Total Antal 34 100 80 72 286 
 Procent 11,9% 35,0% 28,0% 25,2% 100,0% 
χ2:16,399; df:3; p:0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 3 respondenter, ikke er medtaget her og i den følgende tabel. 
 
I denne tabel 11-5 for studerende, der har modtaget vejledning, ses det, at der er signifikant 
forskel på studerende med hhv. synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser. Denne tabel 
skal sammenlignes med den nedenstående tabel 11-5: 
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Tabel 11-5 
Hyppighed af overvejelser om at stoppe på studiet hos studerende med hhv. synlig og ikke-synlig funktionsnedsættelse blandt 
de studerende, der har modtaget vejledning om støttemulighederne 

 
  
Hvor ofte har du overvejet at stoppe på din uddannelse? 

Funktionsnedsættelsens synlighed  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 7 16 16 28 67 
 Procent 10,4% 23,9% 23,9% 41,8% 100,0% 
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 5 24 21 21 71 
 Procent 7,0% 33,8% 29,6% 29,6% 100,0% 
Total Antal 12 40 37 49 138 
 Procent 8,7% 29,0% 26,8% 35,5% 100,0% 
χ2:3,496; df:3; p:0,321 
 
Det ses, at forskellen ikke længere er statistisk signifikant. Det ser således ud til, at vejledning 
om støttemulighederne udjævner forskellene på de to grupper, hvilket understøtter 
vigtigheden af vejledning især i forhold til denne gruppe af studerende. 
 

11.3.3 Pædagogisk tilgængelighed 
Ligesom med den sociale tilgængelighed er der to aspekter af temaet om pædagogisk 
tilgængelighed, hvor der findes tydelige forskelle på studerende med henholdsvis synlige og 
ikke-synlige funktionsnedsættelser. Det drejer sig her om de studerendes deltagelse i faglige 
arrangementer på studiet samt om oplevelsen af problemer med manglende forståelse fra 
undervisernes side. 
Nedenfor ses tabel 11-7 over sammenhængen mellem funktionsnedsættelsernes synlighed og 
en vurdering af, om de studerende betragter deres funktionsnedsættelse som årsag til 
manglende deltagelse i faglige arrangementer ud over undervisningen på studiet 
 

Tabel 11-7 
Funktionsnedsættelsens indflydelse på deltagelsen i faglige arrangementer fordelt på studerende med synlige hhv. ikke-synlige 
funktionsnedsættelser 

 

  
I hvor høj grad er din funktionsnedsættelse årsagen til, at du ikke deltager 
oftere i faglige arrangementer? 

Funktionsnedsættelsens synlighed  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 15 27 7 33 82 
 Procent 18,3% 32,9% 8,5% 40,2% 100,0%
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 26 40 20 22 108 
 Procent 24,1% 37,0% 18,5% 20,4% 100,0%
Total Antal 41 67 27 55 190 
 Procent 21,6% 35,3% 14,2% 28,9% 100,0%

 χ2:10,573; df:3; p:0,014 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 5 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Tabellen viser, at funktionsnedsættelsen i højere grad end for studerende med en synlig 
funktionsnedsættelse er årsag til, at de studerende med en ikke-synlig funktionsnedsættelse 
sjældent eller aldrig deltager i faglige arrangementer ud over undervisningen. 
Derudover viser det sig, at de studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser 
tilsyneladende i højere grad end andre studerende oplever problemer i form af mangel på 
forståelse for deres særlige behov fra undervisernes side: 
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Tabel 11-6 
Studerende med hhv. synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser, der oplever problemer med manglende forståelse for deres 
behov fra undervisernes side 

 

  
Hvor ofte oplever du problemer med, at underviserne mangler forståelse for de behov, 
du har på grund af din funktionsnedsættelse? 

Funktionsnedsættelsen 
synlighed 

 Ugentligt Månedligt  Sjældnere Aldrig Ved ikke / 
irrelevant for 
mig 

Total 

Synlig funktionsnedsættelse Antal 17 13 36 55 59 180 
 Procent 9,4% 7,2% 20,0% 30,6% 32,8% 100,0% 
Ikke-synlig 
funktionsnedsættelse Antal 27 28 45 54 100 254 
 Procent 10,6% 11,0% 17,7% 21,3% 39,4% 100,0% 
Total Antal 44 41 81 109 159 434 
 Procent 10,1% 9,4% 18,7% 25,1% 36,6% 100,0% 
χ2:6,926; df:4; p:0,14 
 
Som det ses af p-værdien under Tabel 11-6, er der ikke statistisk signifikant forskel på de to 
grupper af studerende. Men laver man en dobbeltsidet z-test på de to svarafgivelser i 
kategorien ”Aldrig”, får man z=2,2 og p=0,986. Der er altså signifikant forskel på andelene af 
studerende, der svarer, at de aldrig har problemer med manglende forståelse fra undervisernes 
side, blandt studerende med henholdsvis synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser. 
Således ser det ud til, at flere studerende med synlige end med ikke-synlige 
funktionsnedsættelser aldrig oplever problemer af denne type. Dette hænger meget godt 
sammen med de beskrivelser vi fandt i de kvalitative interviews, hvor nogle af de 
interviewede oplevede, at der ikke altid var forståelse for den til tider manglende deltagelse i 
undervisningen. Vi kan her minde om Karen, der ikke altid gør opmærksom på sin sygdom og 
dermed har oplevet at undervisere har været efter hende pga. fraværd. Karen mente ikke, at 
det burde være nødvendigt at gøre opmærksom på sygdommen, idet hun som studerende ser 
sig som et voksent menneske med eget ansvar for deltagelse. Med eksemplet understreges 
problematikkens kompleksitet. Men som tidligere nævnt føler de studerende sig ikke helt som 
en del af universitets bevidsthed, hvilket måske kan forklare forskellen i oplevelsen af 
problemer med forståelsen fra underviserens side, idet en studerende med en synlig 
funktionsnedsættelse vækker en bevidsthed om disse studerendes tilstedeværelse. Det er i 
hvert fald, den fordom de kvalitativt interviewede studerende med en ikke-synlig 
funktionsnedsættelse synes at have om ”fordelene” ved at have en synlig 
funktionsnedsættelse.  
 
Den manglende forståelse fra undervisernes side bekræftes af en af de SPS-vejledere, vi har 
talt med. Vedkommende beretter at underviserne i stedet for at henvise til vejledning synes 
blot at opfatte de studerende, og her forstår vi at der tales om dem, med ikke-synlige 
funktionsnedsættelser, som blot at være dumme. I forbindelse med oplevelsen af manglende 
forståelse fra underviserne ved studerende med psykisk funktionsnedsættelse, kan vi her 
minde om Laust, der indirekte oplever manglende forståelse, idet han mener, at mange 
undervisere ikke har forståelse for det psykiske pres, han mener, de generelt lægger på de 
studerende i form af ustruktureret undervisning og manglende rammer. Igen et eksempel der 
kunne understrege, at den mulige manglende forståelse hos underviserne hænger sammen 
med fraværet af disse studerende i universitetets bevidsthed. Idet der hos underviserne synes 
at være en forestilling om en psykisk styrke hos de studerende, der er tilstrækkelig til at kunne 
klare en løs struktur, hvor megen planlægning, som på Lausts uddannelsessted, er overladt til 
de studerende selv. 
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Man kunne forvente, at der hos de studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser ville 
være et større ønske om viden om de forskellige funktionsnedsættelser hos underviserne. Men 
der blev ikke fundet nogen signifikante forskelle på de studerende med henholdsvis synlige 
og ikke-synlige funktionsnedsættelser i forbindelse med læsegrupper på studiet og i 
forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt større viden hos underviserne om det at have 
funktionsnedsættelser ville kunne afhjælpe nogle af de problemer, de studerende oplever. 
 

11.3.4 Levevilkår 
Hvad angår de studerendes levevilkår er der et enkelt område, hvor der er en tydelig forskel 
på studerende med synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser. Det drejer sig om, hvorvidt 
de studerende har eller har haft et erhvervsarbejde ved siden af studiet. 
Nedenfor viser tabel 11-9 sammenhængen mellem funktionsnedsættelsernes synlighed og 
andelen af studerende, der har eller har haft et erhvervsarbejde i studieperioden: 
 
Tabel 11-7 
Studerende med hhv. synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser, der har eller har haft erhvervsarbejde ved siden af studiet 

 

  
Har du, eller har du haft et erhvervsarbejde under dit 
studieforløb? 

Funktionsnedsættelsens synlighed  Ja Nej Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 87 93 180 
 Procent 48,3% 51,7% 100,0% 
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 147 107 254 
 Procent 57,9% 42,1% 100,0% 
Total Antal 234 200 434 
 Procent 53,9% 46,1% 100,0% 
χ2:3,859; df:1; p:0,049 
 
Det ses, at betydeligt flere studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser end med 
synlige har eller har haft erhvervsarbejde sideløbende med studiet. 
 

11.3.5 Funktionsnedsættelsens betydning for at kunne gennemføre på lige fod 
med andre 

De studerende er blevet bedt at vurdere, i hvilket omfang de oplever, at deres 
funktionsnedsættelse har negativ indflydelse på deres evne til at gennemføre deres uddannelse 
på lige fod med andre studerende. Svarene fordeler sig som følger på de studerende med hhv. 
synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser: 
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Tabel 11-8 
Studerende med hhv. synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser, der oplever, at deres funktionsnedsættelse har negativ 
indflydelse på deres evne til at gennemføre deres uddannelse på lige fod med andre studerende 

 

  
I hvilket omfang oplever du, at din funktionsnedsættelse har negativ 
indflydelse på din evne til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre 
studerende? 

Funktionsnedsættelsens synlighed  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 42 54 53 29 178 
 Procent 23,6% 30,3% 29,8% 16,3% 100,0% 
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 76 102 55 18 251 
 Procent 30,3% 40,6% 21,9% 7,2% 100,0% 
Total Antal 118 156 108 47 429 
 Procent 27,5% 36,4% 25,2% 11,0% 100,0% 
χ2:15,195; df:3; p:0,002 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 5 respondenter, ikke er medtaget her og i de følgende to tabeller. 
 
Tabel 11-8 viser, at studerende med ikke-synlige funktionsnedsættelser i højere grad end 
studerende med synlige funktionsnedsættelser vurderer, at deres funktionsnedsættelse 
influerer negativt på deres evne til at gennemføre på lige fod med andre. 
Ligesom det sås tidligere i forbindelse med de studerendes overvejelser om at stoppe på 
studiet, kan denne forskel imidlertid tilsyneladende udjævnes gennem vejledning af de 
studerende. Nedenfor viser to tabeller samme sammenhæng som i tabellen ovenfor, men delt 
op i to alt efter om de har modtaget vejledning omkring de muligheder, der er for støtte til 
studerende med nedsat funktionsevne: 
 
Tabel 11-9 
Studerende med hhv. synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser, der ikke har modtaget vejledning om støttemulighederne 
og som oplever, at deres funktionsnedsættelse har negativ indflydelse på deres evne til at gennemføre deres uddannelse på 
lige fod med andre studerende 

 

  
I hvilket omfang oplever du, at din funktionsnedsættelse har negativ 
indflydelse på din evne til at gennemføre din uddannelse på lige fod med 
andre studerende? 

Funktionsnedsættelsens synlighed  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 26 32 32 20 110 
 Procent 23,6% 29,1% 29,1% 18,2% 100,0% 
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 60 69 33 14 176 
 Procent 34,1% 39,2% 18,8% 8,0% 100,0% 
Total Antal 86 101 65 34 286 
 Procent 30,1% 35,3% 22,7% 11,9% 100,0% 
χ2:13,562; df:3; p:0,004 
 
Tabel 11-11 viser, at for de studerende, der ikke har modtaget vejledning om 
støttemulighederne, er den signifikante forskel på de to grupper opretholdt. 
 
Nedenfor ses den tilsvarende tabel 11-12 for de studerende, der har modtaget vejledning om 
deres muligheder: 
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Tabel 11-10 
Studerende med hhv. synlige og ikke-synlige funktionsnedsættelser, der har modtaget vejledning om støttemulighederne og 
som oplever, at deres funktionsnedsættelse har negativ indflydelse på deres evne til at gennemføre deres uddannelse på lige 
fod med andre studerende 

 

I hvilket omfang oplever du, at din funktionsnedsættelse har negativ 
indflydelse på din evne til at gennemføre din uddannelse på lige fod med 
andre studerende? 

Funktionsnedsættelsens synlighed  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total 
Synlig funktionsnedsættelse Antal 16 22 21 8 67 
 Procent 23,9% 32,8% 31,3% 11,9% 100,0%
Ikke-synlig funktionsnedsættelse Antal 15 31 20 4 70 
 Procent 21,4% 44,3% 28,6% 5,7% 100,0%
Total Antal 31 53 41 12 137 
 Procent 22,6% 38,7% 29,9% 8,8% 100,0%

 χ2:2,854; df:3; p:0,415 
 
Det ses, at der ikke længere er betydelig forskel på de studerende med synlige og ikke-synlige 
funktionsnedsættelser. Vejledningen har altså tilsyneladende, som vi også så det tidligere, 
fjernet det meste af forskellen på de to grupper. 
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12 Bilag til design, metode og data 
 

12.1 Indsamling af det kvantitative datamateriale 
 

12.1.1 Overvejelser om tilgængelighed 
 
Vi valgte både af økonomiske, praktiske og tilgængelighedshensyn at benytte et elektronisk 
spørgeskema. Det har den fordel at det er nemt og billigt at udbrede gennem en e-mail med et 
link, og det er muligt for personer med syns- eller læsehandicap at benytte 
oplæsningsprogrammer ved udfyldelsen. Det var derfor vigtigt at spørgeskemaet ikke blev for 
langt, og at det var sat op på en logisk og tematisk måde så det var nemt at gennemskue for 
f.eks. blinde og nemt læseligt for ordblinde. Et testlink til spørgeskemaet blev derfor sendt til 
bl.a. IBOS, for at se hvordan tilgængeligheden var for svagtsynede. Med nogle få rettelser 
synes det at fungere tilfredsstillende. Vi valgte dog også at gøre både en Word og PDF 
version af spørgeskemaet tilgængelig til download på vores hjemmeside sammen med 
muligheden for at rekvirere en frankeret svarkuvert, i fald at der skulle være problemer med at 
udfylde skemaet online for nogle. Ingen benyttede sig dog af denne mulighed. 

12.1.2 Indsamling af data 
En af de store udfordringer for den kvantitative del af projektet har fra starten været, at det 
ikke nogle steder på uddannelsesinstitutionerne er registreret hvem der har en 
funktionsnedsættelse. Derfor har det ikke været muligt at lave en simpel tilfældig udtrukket 
stikprøve fra et register eller lignende, som det normalt gøres i surveys. Det er dog kendt at 
man ofte støder på problemet med tilgangen til respondenter i handicapforskningen. Det har 
f.eks. fået Center for Ligebehandling af Handicappede til i 2006 at indstille et projekt om 
netop studerende med handicap på videregående uddannelser, da det ikke var muligt at opnå 
kontakt med en stor nok gruppe af studerende med funktionsnedsættelse (CLH 2006). På SFI 
har man forsøgt at løse problemet ved at udtrække meget store stikprøver på over 10.000 
personer, for derefter at lave et kort screeningsinterview. Dem der her svarer at de har en 
funktionsnedsættelse bliver da udtaget til den egentlige spørgeskemaundersøgelse. Herved 
sikrer man sig at personerne er tilfældig udvalgt, men det er en meget omkostningsfuld 
metode, og ikke sikkert at gruppen der har en funktionsnedsættelse og samtidig er under 
uddannelse, vil være stor nok til at give statistiske sikre resultater. F.eks. fik SFI ud af en 
stikprøve på 10.900 kontakt med ca 2000 personer med en funktionsnedsættelse, hvor af ca 
3% (svarende til omkring 60 personer) var under uddannelse. Et analyseudvalg bestående af 
så få personer er ikke stort nok til at sammenligne på tværs af handicapgrupper, og 
resultaterne vil blive forholdsvis usikre. En stor simpel tilfældig udvalgt stikprøve gennem 
f.eks. cpr. Registreret eller gennem uddannelsesinstitutionernes registre ville give mulighed 
for at sammenligne studerende med og uden handicap, men da det stadig ikke er sikkert at 
analyseudvalget vil være stort nok til at analyser på tværs af handicapgrupper ville være 
muligt. Det har derfor ikke været muligt af statistiske grunde og økonomiske da sådanne store 
udtræk er meget kostelige. Derfor har en udvælgelsesstrategi, hvor studerende med 
funktionsnedsættelse mere direkte udvælges og kontaktes, været nødvendig. Vi har således 
måttet foretage det valg, at det er vigtigere for den kvantitative analyse at analyseudvalget er 
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stort, end at det er tilfældigt udtrukket. Det kan selvfølgelig betyde at vores analyseudvalg er 
skævt fordelt på en række variabler og derfor har vi lavet en frafalds analyse som vil blive 
beskrevet senere. Et stort analyseudvalg gør os netop i stand til at lave analytisk statistisk, 
hvor vi sammenligner forskellige grupper, hvilket er et af formålene med analysen.  
 
Et af de steder hvor der faktisk er en registrering af om studerende har en 
funktionsnedsættelse er hos SU-styrelsen, i kraft af dens administration af SPS og 
handicaptillæg. Det er dog langt fra alle personer der har en funktionsnedsættelse der også 
modtager en af disse støtteformer. En af de ting, vi netop er interesserede i at undersøge, er i 
hvor høj grad, disse støtteformer gør en forskel oplevelsen af barrier på studiet. Derfor fandt 
vi det ikke hensigtsmæssigt kun at undersøge studerende som får en af disse former for støtte. 
Det viser sig da også at kun ¼ del af vores analyseudvalg modtager SPS (24,2%) og ca en 1/5 
del modtager handicaptillæg (19,6%), som det fremgår af tabel zz. Vi forsøgte dog at få lov til 
også at sende til dem der hos SU-styrelsen er registrerede som SPS eller handicaptillægs 
modtagere, da det ville være en effektiv måde at komme i kontakt med et stort antal 
studerende med funktionsnedsættelse, men det blev afvist af SU-styrelsen. 
 
Løsningen af problemet med tilgangen til respondenter har været at udbrede kendskabet til 
undersøgelsen bredt, og opfordre så mange studerende med funktionsnedsættelse som muligt 
til at deltage i undersøgelsen, for bagefter at frasortere de respondenter der ikke er indeholdt i 
undersøgelsens population. Vi har udbredt undersøgelsen på tre måder:  
1) Vi har pr. e-mail kontaktet alle studievejledere på de danske universiteter og 
kulturministerielle uddannelser, og opfordret dem til at videresende en e-mail om 
undersøgelsen til alle studerende på det institut eller den uddannelsesinstitution de er ansat 
ved.  
2) Vi har kontaktet rækken af handicaporganisationer under Danske Handicaporganisationer 
(Det tidligere DSI), hvis ungdomsafdeling er en del følgegruppen for undersøgelsen, og en 
række handicap-videnscentre som f.eks. IBOS. Vi har bedt dem om at udbrede en e-mail med 
linket til spørgeskemaet blandt deres medlemmer gennem e-maillister, information på 
hjemmesider osv.  
3) Vi har opsøgt en række studenterblade, universitetsaviser, blade fra handicaporganisationer 
og dagblade med henblik på omtale undersøgelsen og de problemer der knytter sig til at være 
studerende med handicap. Her har en webside hvor man kunne finde et link til spørgeskemaet 
været omtalt, i de min 10 artikler og notitser vi har haft i disse blade.   
 
Spørgeskemaet var åbent til besvarelse fra 10. december 2007 til 15.februar 2008, og ca. 3 
uger før blev der sendt en reminder e-mail om undersøgelsen til studievejledere, 
handicaporganisationer og DSFs medlemsorganisationer, med endnu en opfordring om at 
videresende en e-mail med et link til spørgeskemaet til deres studerende eller medlemmer. 
Vores mål har således været at forsøge at få en så stor andel af den virkelige population af 
studerende med funktionsnedsættelse som muligt, til at besvare vores spørgeskema, for at få 
et så stort analyseudvalg som muligt  

12.2  Gennemførelse af spørgeskemaet og analyseudvalget 
I perioden hvor spørgeskemaet var åbent for besvarelse var der 852 personer der udfyldte som 
minimum et spørgsmål, men herefter var der 239 personer der ikke udfyldte hele 
spørgeskemaet, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Disse 239 svar der kun er udfyldt til 
dels indgår ikke i det endelige analyseudvalg, idet en række af baggrundsspørgsmålene 
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omhandlende bl.a. respondentens uddannelsesinstitution var placeret bagerst i spørgeskemaet. 
Disse er helt centrale for at vi kan afgøre om respondenten er en del af den gruppe vi ønsker at 
undersøge, og uden disse informationer er vi nødt til at udelukke de pågældende respondenter. 
I næste afsnit vil det blive belyst at der er en mindre skævhed i fordelingen af de personer der 
har gennemført spørgeskemaet og dem der ikke har, idet signifikant færre blinde har 
gennemført hele skemaet.  
 
Bilagstabel-a 

Antal spørgeskemaer udfyldt 
 Antal
Spørgeskemaet udfyldt 613
Spørgeskemaet ikke udfyldt 239
Total 852
 
Af de 613 der besvarede spørgeskemaet er endnu 179 personer sorteret fra af de grunde som 
ses i tabel xxx. De fleste er frasorterede ud fra deres eget svar på om de har handicap eller er 
studerende ved en videregående uddannelse. Kun 53 personer (8,6%) er sorteret fra ud fra 
vores vurdering af at enten den funktionsnedsættelse de har opgivet eller den 
uddannelsesinstitution de går på, ikke falder ind under kriterierne i undersøgelsen. De 
personer der er sorteret fra er f.eks. en udenlandsk studerende der går på en skole i Danmark 
idet undersøgelsen kun handler om danske studerende, en person der opgav at denne er 
tosproget og funktionsnedsættelsen består i at have svært ved det danske sprog af den grund. 
 
Bilagstabel-b 

Frafald 
 Antal 
Udfyldte spørgeskemaer 613 
Respondent har selv angivet ikke at have en funktionsnedsættelse 39 
Respondentens funktionsnedsættelse vurderes at falde udenfor definitionen 14 
Respondenten angiver selv ikke at være studerende ved en videregående 
uddannelse 87 
Respondentens studerer ikke på universitet eller kulturministeriel uddannelse 39 
  
Analyseudvalg 434 
 
 
 

12.2.1 Frafald 
Det giver ikke mening at tale om en egentlig svarprocent i denne undersøgelse da stikprøvens 
antal ikke er fast afgrænset. Vi kan alligevel godt analysere frafaldet blandt de 852 
respondenter der har besvaret det første spørgsmål som minimum. Vi har set på hver af de 
kategorier af funktionsnedsættelser det var muligt for respondenterne at afkrydse og om der er 
forskel fordelingen af dem der har gennemført og dem der ikke har gennemført skemaet inden 
for hver kategori. Her viser det sig ved et chi2-test at der er signifikant forskel hvis man 
sammenligner blinde med ikke blinde. Som det fremgår af nedenstående tabel er der dobbelt 
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så mange blinde der ikke har gennemført spørgeskemaet som blinde der har. Det er langt 
gruppen af ikke-blinde og over det samlede gennemsnittet for alle da de begge ligger på lidt 
over en fjerdedel (hhv 27,2% og 28,1%). Vi har altså ikke været gode nok til at gøre 
spørgeskemaet tilgængeligt for de blinde, og det må forventes at de er underrepræsenteret i 
vores data.  
 
Bilagstabel-a  

Gennemførelse af spørgeskemaet, fordelt på blinde og ikke-blinde 

  
Spørgeskemaet 

gennemført
Spørgeskemaet 

ikke gennemført I alt 
Ikke blind Antal 607 227 834 
 Procent 72,8% 27,2% 100% 
Blind Antal 6 12 18 
 Procent 33,3% 66,7% 100% 
I alt Antal 613 239 852 
 Procent 71,9% 28,1% 100% 
χ2:13,59; df:1; p<0,001 
 
Der er en tendens til at også de svagtsynede i højere grad end ikke svagtsynede er faldet fra, 
men denne sammenhæng er ikke statistisk signifikant. At der ikke er nogen af de andre 
kategorier hvor der er en statistisk signifikant forskel, kan indikere at vi har formået at gøre 
vores spørgsmål relevante for alle grupper. Hvis en gruppe med bestemt funktionsnedsættelse 
ikke følte at spørgsmålene omhandler deres oplevelser af at være studerende med et handicap, 
kunne man forestille sig at de ville vælge ikke at gennemføre spørgeskemaet. Men intet tyder 
altså på det her.  
 

12.3  Kvalitativt metode og data. 

12.3.1 Udvælgelseskriterier ved den kvalitative undersøgelse:  
Informanterne i de kvalitative interviews er alle informanter, der har deltaget i den 
kvantitative undersøgelse og i denne svaret, at de er interesseret i at deltage i interviews et 
udgangspunkt, som muligvis har betydning for interviewets udformning og resultat, idet de 
kender til tematikkerne fra spørgeskemaet. Men dette ser vi som en fordel i forhold til 
undersøgelsens overordnede fokusering. At de har svaret, at de gerne vil interviewes videre, 
har muligvis en temmelig stor invirkning på resultaterne, idet de interviewede således 
muligvis repræsenterer de studerende med funktionsnedsættelser, som er mest åbne om deres 
problemer. Ved udvælgelsen sorterede vi de handicapgrupper fra, der som udgangspunkt kan 
forventes at have synlige funktionsnedsættelser, dvs. blinde, døve og stærkt 
bevægelseshæmmede. Herefter har vi ringet respondenterne op og udvalgt dem, der ville 
betragte deres funktionshæmning som ikke-synlig og desuden udvalgt dem ud fra et ønske om 
en vis heterogenitet geografisk, i køn, i funktionshæmninger og i uddannelsesinstitutioner. Vi 
er således kommet frem til 7 respondenter, der kommer fra RUC, Biblioteksskolen, 
Designskolen, Århus universitet og Københavns universitet og Syddansk universitet. For 
spredning i køn og funktionshæmningstype, se afsnittet ”indledende forståelse af de 
interviewede i den kvalitative del”. Alle respondenter har svaret på den kvantitative 
undersøgelse  
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12.3.2 Interviewform den kvalitative undersøgelse:  
Interviewene var semistrukturerede, således at intervieweren søgte at følge den interviewedes 
egen omtale af emnet og stille opfølgende spørgsmål til dennes forståelse af de barriere 
han/hun møder, samtidig med at følge en interviewguide løst. Inden interviewet har 
informanterne dog svaret på et spørgeskema, der ligeledes omhandler barrierer, men her er 
barriere mere defineret ud fra tidligere undersøgelser om barrierer for folk med 
funktionsnedsættelse. I denne forbindelse valgte vi meget eksplicit at informere inden 
interviewets start, om undersøgelsens afdækkende formål og hvilken rolle det forestående 
interview spillede i denne forbindelse. Altså forsøgte vi her at understrege, at det var 
interviewedes egen oplevelse af, hvilke barrierer denne møder i forhold til at kunne 
gennemføre studiet. Deres forståelse af, hvad barriere er, vil selvfølgelig stadig være præget 
af, at de har erfaring med spørgeskemaet, men med understregning af fokus både på egne 
oplevede barrierer, på det med, at funktionsnedsættelsen ikke er synligt og en stillen 
spørgsmål til, om de overhovedet møder nogle barrierer, forventede vi, at der også ville 
komme nye vinkler på spørgsmålet om barrierer for gennemførsel af uddannelsen. 

12.3.3 Interviewguide ved den kvalitative undersøgelse 
Der blev brugt en spørgeguide, hvor der er forslag til konkrete spørgsmål, men hvis formål 
blot er at sikre, at interviewet berørte visse forudbestemte emner. Interviewguiden er bygget 
op således, at interviewede indledningsvis bedes beskrive sin hverdag generelt i forhold til det 
at studere, når man har en funktionsnedsættelse. Herigennem eller efter spørges til om den 
interviewede oplever barrierer i forhold til gennemførsel af uddannelsen og hvis ja hvilke, der 
opleves som unødvendige. Så kommer nogle spørgsmål om interviewedes egne syn på, om 
man har karaktertræk, der har hjulpet en så langt, hvilke forventninger man har og havde til at 
gennemføre og om man har overvejet at droppe ud. Dette for at få et billede af, om 
informanterne opfatter sig som særlig, fordi der i materiale omkring uddannelse og arbejde, 
når man har en funktionshæmning, ses en tendens til, at uddannelse og arbejde er meget på 
trods af funktionshæmningen. Herefter lidt om, hvad interviewede kender til af støtte og 
hvordan information om denne når bedst frem og til sidst en udspecificering af, om nogle af 
de barrierer man evt. møder er knyttet til det, at ens funktionsnedsættelse ikke er synlig og 
hvordan.  
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Bilagstabel-a 

Spørgeguide til enkeltinterviews 
Om undersøgelsen 
 
 
 
 
 
 
Start 

Det er en afdækkende undersøgelse om, hvilke barrierer, der evt. 
ligger for at gennemføre en videregående uddannelse, når man har en 
funktionsnedsættelse. Barriere som studiet og myndigheder kan 
mindske eller fjerne. 
Anonymt + ca. 30 min. 
Jeg har spørgsmål, men i det hele taget er jeg mest ude efter din helt 
egen opfattelse, hvad du i forbindelse med din funktionsnedsættelse 
evt. møder af barriere, der af studiet og myndigheder kunne hindres. 

Baggrundsinfo Alder 
Uddannelse 
Funktionshæmning 

Konkrete oplevelser Beskriv hverdagen på studiet. Gode og dårlige oplevelser i 
forbindelse med funktionshæmningen mm. 

 Specifikke og konkrete problemstillinger 
 Forhold på studiet, der afhjælper 

Hvor meget føler man 
personen sig 
unødvendigt hindret 
på studiet? 

Møder du barriere på studiet? 
 er der nogle af dem, der især er unøvendige 

Hvordan opfatter du disse (ses det som noget studiet kunne afhjælpe 
eller blot en del af det at have en funktionsnedsættelse) 

Er det en kamp for de 
særligt stærke? 

Hvad gør, at du er kommet hertil? 
=> Stædighed? Ser du dig selv som særligt disponibel for at kunne 
gennemføre? Var det på trods? Er det mennesker med en meget 
særlig stædighed eller andre egenskaber i forhold til de fleste 
mennesker med handicap?) 

Hvor lige forventer de 
selv at kunne blive? 

Hvad er/var dine egne forventninger om at kunne gennemføre studiet 
på lige vilkår med de studerende uden funktionsnedsættelse. 

Indsigt i hvad der gør, 
at de overvejer dette 

Har du nogensinde overvejet at stoppe? (Evt sige vores statistikker 
viser, at overvejende folk med et ikke-synligt har overvejet at stoppe). 

 Hvorfor 
 Hvor meget har det med din funktionsnedsættelse at gøre? 
 Hvad gjorde at du blev? 

Noget med info Hvilke muligheder for hjælp kendte du til? 
 Hvordan kan man informere om hjælp? 

Netværk/støttegruppe? 
Hvad kan gøres? Med dine egne ord, hvad kunne studiet så gøre, for at studietiden 

blev optimal? 
 Hvad mangler især? 

Ikke-synligt Er der nogle barrierer, der især knytter sig til det med, at man ikke 
umiddelbart kan se din funktionsnedsættelse? (evt. vores statistiske 
materiale viser, at især folk med ikke-synlige funktionsnedsættelser 
mener deres funktionsnedsættelse har en negativ indflydelse på det at 
kunne gennemføre på lige vilkår med andre). 
Hvad er styrken ved en ikke-synlig funktionsnedsættelse?  

Afrunding Har du andet at tilføje i forhold til evt. unødvendige barriere…? 
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12.3.4 Kvalitetssikring ved den kvalitativ undersøgelse:  
Den viden vi får ud af interviewene er en tilnærmet forståelse for, hvordan det for disse 
studerende er, at studere på en videregående uddannelse, når de har en funktionsnedsættelse, 
man ikke kan se. Samt hvad de oplever af barrierer for at gennemføre.  
 
Denne viden kan ikke direkte generaliseres og forventes at stemme fuldkommen overens med 
alle studerende med en ikke-synlig funktionsnedsættelses oplevelser. Men den forståelse vi 
gennem analyse af interviewene får i denne undersøgelse, kan forventes at findes ved en 
lignende undersøgelse med samme udvælgelseskriterier og lignende spørgeguide (Kvale 229). 
Det skal dog nævnes at mange af resultaterne kan være specifikke for den pågældende 
uddannelsesinstitution, hvorfor vi har forsøgt at have repræsenteret en del forskellige 
uddannelsesinstitutioner. Den personlige oplevelse med vejledere og lignende kan også være 
meget specifik for den enkelte, men vi mener, i forhold til den kvantitativt generaliserende del 
af undersøgelsen, at det er relevant for denne afdækkende undersøgelse at få en personnær 
forståelse for, hvordan det er at kæmpe med eventuelle barrierer for den enkelte.  
 
Pålideligheden ved graden af personlig definition af forskellige barrierer kan være påvirket af, 
at de interviewede allerede har gennemført det kvantitative spørgeskema. Men dette mener vi 
at imødegå som beskrevet under afsnittet om interviewform. Pålideligheden ved data som det 
fremstår er forsøgt imødekommet ved en klar transskriberingsguide og ved analysen mener vi, 
at en brug af flere forskellige analytikeres gennemlytning af interviewene ved tematisering 
styrker pålideligheden (Kvale 231).  
 

12.3.5 Retningslinier for transskribering ved den kvalitative undersøgelse 
Overordnet skriver vi bare det de får sagt. Dvs frasorter gentagelser som eks. ”Jeg jeg jeg 
synes” samt fyldlyde som øh og interviewer, der hele tiden siger ja og mm.. 
 
Efter markant ufærdige eller afbrudte sætninger sættes … 
Hvis en afbrydelse er markant sættes … før de ord, der afbrydes med. 
Eks. 
 
A: det mener jeg man skal … 
B: … jeg har en ko 
 
Hvis der er et ord man simpelthen ikke kan høre skriver man (…) eller hvis man gætter på 
ordet (ord).  
 
Giv respondenterne alias med det samme og lav en liste over disse og det er ok ikke at skrive 
navnet men et bogstav hver gang personen siger noget. Interviewer er altid I. 
 
Ved citater indsat i teksten, hvor der er redigeret noget ud, sættes […] 
 

12.3.6 Konceptualiserende kodning ved den kvalitative undersøgelse.  
Fokusset på de ikke-synlige funktionsnedsættelser og spørgeguiden danner en ramme for 
analysen. Men herefter tematiseres og analyseres i første omgang induktivt, dvs. ud fra, hvad 
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der bliver sagt i interviewene (Olsen 2002:112). Dette findes ved en grundig gennemlytning 
og kodning af interviews. Ved en gennemlytning af interviewene af har vi fundet frem til en 
nedefra genereret startkodeliste, i den forstand, at den er udarbejdet ud fra tre analytikkeres 
opfattelse af, hvad der bliver sagt i interviewene. Tre analytikkere for at sikre en større 
pålidelighed i forhold til en enkelt persons gennemlytning. Koder er her en konceptualisering 
af emner, meninger og beskrivelser, der er fundet i interviewene, altså betegnelser, der synes 
at beskrive disse emner, meninger og beskrivelser (Olsen 2002:118). Med denne startkodeliste 
er de udskrevne interviews så blevet gennemgået en gang med åbenhed for nye emner og 
pointer, der føjes til listen. Herefter gennemgås interviewene igen med den nye slutkodeliste, 
men denne gang uden mulighed for nye emner.  
 

12.3.7 Fokusgruppediskussionens form  
Da vi var interesserede i et indblik i gruppens normale funktion, men også lidt om, hvad de 
forskellige mente de kunne bruge gruppen til, valgte vi at lade første del af diskussionen gå 
som et normalt møde, mens anden del indbefattede flere spørgsmål. Således forsøgte 
moderator således at blande sig mindst muligt i første del, mens denne i anden del styrede 
diskussionen i højere grad.  
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Bilagstabel-a 

Spørgeguide for FGD. 
Indledning 
Info og formalitet 
 
 
 
 
 
Dette er en FGD 

 
- Kommer fra DSFs analyse enhed. 
- Dette møde i forbindelse med en afdækkende undersøgelse af, 

hvilke barrierer, der er for studerende med 
funktionsnedsættelsers muligheder for at gennemføre en 
videregående uddannelse. 

- Jeg optager på diktafon, men vil selvfølgelig anonymisere 
udtalelser, der evt. bruges herfra i rapporten. Lidt over ½ time. 

- Formen af dette møde som metode: Det skulle til at starte med 
gerne være en diskussion, hvor jeg ikke styrer og spørg om 
særlig mange ting, I må meget gerne bare svare på hinandens 
udsagn, således at jeg på den måde kan få lidt indblik i, 
hvordan gruppen bruges til dagligt. På et tidspunkt vil jeg 
spørge mere specifikt, men  

1.del af FGD som et møde i gruppen. 
Hvad taler de om? 
Hvilke erfaringer er vigtige at 
dele? 
Brug af gruppen i hverdagen? 
Er det en hygge/venne-gruppe 

- Kan I starte med at komme med eksempler på, hvad I 
normalt taler om i gruppen. 
- En forestillet situation 
- Er der noget I fast vender? 

2. del af FGD mere afklarende spørgsmål 
Brug i det daglige 
 
Tilfældig eller 
holdbar? 
 
 
 
Er det af negativ 
nødvendighed, at de 
bruger gruppen? 
 
Netværk? 

- Hvor tit mødes I (i hvilken forbindelse) 
- Hvor meget bruger I den hver især, hvor mange er I? 
- Hvordan er gruppen opstået? 
- Har der været udskiftning, er gruppen åben for alle ordblinde 

eller er det lidt en flok venner? 
- Hvordan gør I opmærksomme på jer selv? 
- Tror I gruppen er meget personafhængig eller er det blevet fast 

instans for ordblinde her på DTU og i så fald, hvad mener I har 
været med til at gøre den til en fast instans? 

- Er I tilfredse med den vejledning I har fået i forbindelse med 
støtte osv. for studerende med funktionsnedsættelser?  

- Ville bedre vejledning fra studiets side kunne erstatte det I får 
fra gruppen? 

- Er det mest bare rådgivning eller social basis også? 
- Hvorfor ikke bruge jeres andre venner? 

Afslutning - Gode råd til andre, hvis sådan en gruppe skal startes op. 
- Tak for det. Hvidbog + Konference i efteråret om resultater og 

DSFs forslag til tiltag. 
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B Bilag til databeskrivelse 
 
Bilagstabel 0-a 

Antal funktionsnedsættelser, de studerende har angivet 
Antal funktionsnedsættelser Antal Procent
1 349 80,4%
2 73 16,8%
3 7 1,6%
4 3 0,7%
5 2 0,5%
Total 434 100%
Gennemsnit  1,24
Standardafvigelse  0,559
 
 
Bilagstabel 0-b 

Primær funktionsnedsættelse, fordelt på uddannelsesretning 
 Primær funktionsnedsættelse 

Uddannelsesretni
ng 

 Sanser og 
kommunikati

on

Mobilit
et

Psykisk 
funktions
nedsættel

se

Sygdomm
e/ 

andet 

Ordblin
d

Total

Universitets-  
uddannelse 

Antal 51 82 97 56 65 351

 Proce
nt 

14,5% 23,4% 27,6% 16,0% 18,5% 100
%

Kulturministeriel  
uddannelse 

Antal 6 14 38 11 14 83

 Proce
nt 

7,2% 16,9% 45,8% 13,3% 16,9% 100
%

Total Antal 57 96 135 67 79 434
 Proce

nt 
13,1% 22,1% 31,1% 15,4% 18,2% 100

%
χ2:11,53; df:4; p:0,021 
 
Bilagstabel 0-c 

Primær funktionsnedsættelse, fordelt på universitet 

 
Primære funktionsnedsættelser 
 

Universitet 

 Sanser og 
kommunikatio

n 

Mobilitet Psykisk 
funktionsn
edsættelse

Sygdomme 
/andet 

Ordblind Tota
l

Aalborg Antal 10 9 12 5 7 43
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Universitet 

 
Procen
t 23,3% 20,9% 27,9% 11,6% 16,3%

100
%

Aarhus 
Universitet Antal 13 11 19 12 8 63

 
Procen
t 20,6% 17,5% 30,2% 19,0% 12,7%

100
%

Københavns 
Universitet Antal 11 29 23 14 8 85

 
Procen
t 12,9% 34,1% 27,1% 16,5% 9,4%

100
%

Copenhagen 
Business 
School Antal 3 3 5 2 1 14

 
Procen
t 21,4% 21,4% 35,7% 14,3% 7,1%

100
%

Danmarks 
Pædagogiske 
Universitet Antal 6 4 2 2 2 16

 
Procen
t 37,5% 25,0% 12,5% 12,5% 12,5%

100
%

Danmarks 
Tekniske 
Universitet Antal 1 0 0 0 15 16

 
Procen
t 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 93,8%

100
%

Roskilde 
Universitets-
center Antal 2 14 15 7 6 44

 
Procen
t 4,5% 31,8% 34,1% 15,9% 13,6%

100
%

Syddansk 
Universitet Antal 5 12 21 14 18 70

 
Procen
t 7,1% 17,1% 30,0% 20,0% 25,7%

100
%

Total Antal 51 82 97 56 65 351

 
Procen
t 14,5% 23,4% 27,6% 16,0% 18,5%

100
%

 
 

Bilagstabel 0-d 

Antal funktionsnedsættelser, de studerende har angivet, fordelt på køn 
  Antal funktionsnedsættelser 
Køn  1 2 eller flere Total
Mand Antal 119 19 138
 Procent 86,2% 13,8% 100%
Kvinde Antal 230 66 296
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 Procent 77,7% 22,3% 100%
Total Antal 349 85 434
 Procent 80,4% 19,6% 100%
χ2:4,34; df:1; p:0,037 
 
Bilagstabel 0-e 

Uddannelsesinstitution fordelt på de studerendes køn 
  Køn    
Uddannelsesinstitution  Mand Kvinde Total 
Aalborg Universitet Antal 19 24 43 
 Procent 44,2% 55,8% 100% 
Aarhus Universitet Antal 12 51 63 
 Procent 19,0% 81,0% 100% 
Københavns Universitet Antal 24 61 85 
 Procent 28,2% 71,8% 100% 
Copenhagen Business School Antal 7 7 14 
 Procent 50,0% 50,0% 100% 
Danmarks Pædagogiske 
Universitet Antal 0 16 16 
 Procent 0,0% 100,0% 100% 
Danmarks Tekniske Universitet Antal 8 8 16 
 Procent 50,0% 50,0% 100% 
Roskilde Universitetscenter Antal 20 24 44 
 Procent 45,5% 54,5% 100% 
Syddansk Universitet Antal 23 47 70 
 Procent 32,9% 67,1% 100% 
Kulturministerielle uddannelser Antal 25 58 83 
 Procent 30,1% 69,9% 100% 
Total Antal 138 296 434 
 Procent 31,8% 68,2% 100% 
χ2:24,23; df:8; p:0,002 
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C Bilag til afsnit om studiestart 
 
Bilagstabel 0-f 

De studerendes vægtning af forskellige studieaspekter i overvejelser omkring studievalg 

 
I hvor høj grad indgik følgende i dine overvejelser omkring 
studievalg 

Studieaspekter 
Indgik i høj 

grad
Indgik i 

nogen grad
Indgik i mindre grad 

eller slet ikke Total
Interesse for det faglige indhold 
i studiet 

368
85,0%

53
12,2%

12 
2,8% 

433
100,0%

Forventningen om et godt 
socialt miljø på studiet 

69
16,1%

153
35,7%

206 
48,1% 

428
100,0%

Muligheden for at kvalificere 
sig til et bestemt job 

147
34,2%

138
32,1%

145 
33,7% 

430
100,0%

Muligheden for, med din 
funktionsnedsættelse, at  
gennemføre studiet 

105
25,5%

80
19,4%

227 
55,1% 

412
100,0%

Muligheden for, med din 
funktionsnedsættelse, at 
varetage det job som du 
sandsynligvis vil få efter studiet 

105
25,7%

103
25,2%

201 
49,1% 

409
100,0%

Tilgængeligheden på 
uddannelsesinstitutionen 

43
10,9%

51
13,0%

299 
76,1% 

393
100,0%

Kategorierne ”Indgik i mindre grad” og ”Indgik slet ikke” er her slået sammen.  
Kategorien ”Ved ikke”, som her rummer hhv. 1, 4, 6, 22, 25, og 41 respondenter, er ikke medtaget. 
 
Bilagstabel 0-g 

De studerendes vægtning af ”muligheden for, med din funktionsnedsættelse at varetage det job som 
du sandsynligvis vil få efter studiet”, i deres overvejelser omkring studievalg, fordelt på om de 
modtager revalidering 

 

 I hvor høj grad indgik muligheden for, med din funktionsnedsættelse at 
varetage det job, som du sandsynligvis vil få efter studiet, i dine overvejelser 
omkring studievalg? 

Modtager du 
revalidering?  

Indgik i høj 
grad

Indgik i nogen 
grad

Indgik i mindre 
grad eller slet 

ikke Total
Nej Antal 69 89 184 342
 Procent 20,2% 26,0% 53,8% 100%
Ja Antal 36 14 17 67
 Procent 53,7% 20,9% 25,4% 100%
Total Antal 105 103 201 409
 Procent 25,7% 25,2% 49,1% 100%
χ2:34,370; df=2; p<0,001;   
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, som her rummer 25 respondenter, ikke er medtaget. 
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Bilagstabel 0-h 

De studerendes vægtning af ”interessen for det faglige indhold i studiet” i deres overvejelser 
omkring studievalg, fordelt på om de modtager revalidering 

 
  I hvor høj grad indgik interesse for det faglige indhold i studiet i dine 
overvejelser omkring studievalg? 

Modtager du 
revalidering?  

Indgik i høj 
grad

Indgik i 
nogen grad

Indgik i mindre grad 
eller slet ikke Total

Nej Antal 314 40 9 363
 Procent 86,5% 11,0% 2,5% 100%
Ja Antal 54 13 3 70
 Procent 77,1% 18,6% 4,3% 100%
Total Antal 368 53 12 433
 Procent 85,0% 12,2% 2,8% 100%
Z-værdi for sammenligning af de to andele for svaret ”Indgik i høj grad”=2,01; p= 0,022 
 
Bilagstabel 0-i 

De studerendes vægtning af ”muligheden for, med din funktionsnedsættelse, at varetage det job som 
du sandsynligvis vil få efter studiet”, i deres overvejelser omkring studievalg, fordelt på om de 
modtager revalidering og på typerne af funktionsnedsættelser 

  

 I hvor høj grad indgik muligheden for, med din 
funktionsnedsættelse at varetage det job, som du 
sandsynligvis vil få efter studiet, i dine 
overvejelser omkring studievalg? 

Type af funktionsnedsættelse 
Modtager du 
revalidering?  

Indgik i 
høj grad

Indgik i nogen 
grad, mindre 

grad eller slet 
ikke Total Z-værdi

Sanser og kommunikation Nej Antal 11 40 51  
  Procent 21,6% 78,4% 100%  
 Ja Antal 6 0 6  
  Procent 100% 0% 100%  
 Total Antal 17 40 57 -3,97***
  Procent 29,8% 70,2% 100%  
Mobilitet Nej Antal 20 51 71  
  Procent 28,2% 71,8% 100%  
 Ja Antal 14 11 25  
  Procent 56,0% 44,0% 100%  
 Total Antal 34 62 96 -2,50*
  Procent 35,4% 64,6% 100%  
Psykisk funktionsnedsættelse Nej Antal 14 98 112  
  Procent 12,5% 87,5% 100%  
 Ja Antal 11 12 23  
  Procent 47,8% 52,2% 100%  
 Total Antal 25 110 135 -3,97***
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  Procent 18,5% 81,5% 100%  
Sygdomme/andet Nej Antal 12 39 51  
  Procent 23,5% 76,5% 100%  
 Ja Antal 5 11 16  
  Procent 31,3% 68,8% 100%  
 Total Antal 17 50 67 -0,61
  Procent 25,4% 74,6% 100%  
Ordblinde er her udeladt, da ingen i denne gruppe modtager revalidering. 
Z-værdien angiver resultatet af et andelstest på kategorien ”Indgik i høj grad” for hhv. respondenter, 
der modtager revalidering, og respondenter der ikke gør. Alternativhypotesen er enkeltsidet, hvor 
andelen for personer, der modtager revalidering, forventes at være størst. 
* signifikant på et 5% niveau; ** signifikant på et 0,5% niveau; *** Signifikant på et 0,01%niveau 
 
Bilagstabel 0-j 

Hvor ville de studerende, der har fravalgt deres førsteprioritet på grund af problemer med 
tilgængeligheden, gerne have studeret? 
Hvor ville du gerne have studeret? Antal Procent 
Aalborg Universitet 1 3,6%
Aarhus Universitet 3 10,7%
Københavns Universitet 9 32,1%
Copenhagen Business School 1 3,6%
Danmarks Pædagogiske Universitet 1 3,6%
Danmarks Tekniske Universitet 0 0,0%
Roskilde Universitetscenter 0 0,0%
Syddansk Universitet 3 10,7%
Kulturministerielle uddannelser 1 3,6%
Andet 2 7,1%
Ikke svaret 7 25,0%
Total 28 100,0%
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Bilagstabel 0-k 

Hvem sørgede for, at de studerende blev vejledt om betydningen af deres funktionsnedsættelse i 
fh.t. at gennemføre studiet, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

  
Opsøgte du selv denne vejledning eller fik du 
den tilbudt? 

Type af funktionsnedsættelse  

Jeg opsøgte 
selv 

vejledningen

Jeg fik 
vejledningen 

tilbudt
Begge 

dele Total
Sanser og kommunikation Antal 5 2 4 11
 Procent 45,5% 18,2% 36,4% 100,0%
Mobilitet Antal 6 1 1 8
 Procent 75,0% 12,5% 12,5% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 4 0 1 5
 Procent 80,0% 0,0% 20,0% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 3 0 0 3
 Procent 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Ordblind Antal 6 0 0 6
 Procent 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Total Antal 24 3 6 33
 Procent 72,7% 9,1% 18,2% 100,0%
Kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 1 respondent, er ikke medtaget. 
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Bilagstabel 0-l 

Årsager til manglende deltagelse i introduktionsarrangementer 
  
Hvilke af nedenstående grunde gjorde,  
at du ikke deltog i introdagene/rusturen? 

Antal
Procent

Jeg havde ikke lyst på grund af min 
funktionsnedsættelse 

35
54,7%

Rusturen var planlagt et sted, der ikke var tilgængeligt 
for mig 

7
10,9%

Jeg kunne ikke få hjælper/tolk med 
0

0,0%

Andet 
23

35,9%

Ved ikke 
3

4,7%
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D Bilag til afsnit om støttemuligheder og 
ansøgningsprocedurer 

 
Bilagstabel 0-m 

Studerende, der modtager SU, fordelt på type af funktionsnedsættelse 
 Modtager du SU? 
Type af funktionsnedsættelse  Nej Ja Total
Sanser og kommunikation Antal 15 42 57
 Procent 26,3% 73,7% 100,0%
Mobilitet Antal 38 58 96
 Procent 39,6% 60,4% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 31 104 135
 Procent 23,0% 77,0% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 20 47 67
 Procent 29,9% 70,1% 100,0%
Ordblind Antal 8 71 79
 Procent 10,1% 89,9% 100,0%
Total Antal 112 322 434
 Procent 25,8% 74,2% 100,0%
χ2:20,811; df:4; p<0,001 
 
Bilagstabel 0-n 

Studerende, der modtager revalidering, fordelt på type af funktionsnedsættelse 
 Modtager du revalidering? 
Type af funktionsnedsættelse  Nej Ja Total
Sanser og kommunikation Antal 51 6 57
 Procent 89,5% 10,5% 100,0%
Mobilitet Antal 71 25 96
 Procent 74,0% 26,0% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 112 23 135
 Procent 83,0% 17,0% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 51 16 67
 Procent 76,1% 23,9% 100,0%
Ordblind Antal 79 0 79
 Procent 100,0% 0,0% 100,0%
Total Antal 364 70 434
 Procent 83,9% 16,1% 100,0%
χ2:26,546; df:4; p<0,001 
 
Bilagstabel 0-o 



 202

Studerende, der modtager handicaptillæg, fordelt på type af funktionsnedsættelse 
 Modtager du handicaptillæg? 
Type af funktionsnedsættelse  Nej Ja Total
Sanser og kommunikation Antal 44 13 57
 Procent 77,2% 22,8% 100,0%
Mobilitet Antal 76 20 96
 Procent 79,2% 20,8% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 109 26 135
 Procent 80,7% 19,3% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 44 23 67
 Procent 65,7% 34,3% 100,0%
Ordblind Antal 76 3 79
 Procent 96,2% 3,8% 100,0%
Total Antal 349 85 434
 Procent 80,4% 19,6% 100,0%
χ2:22,229; df:4; p<0,001 
 
Bilagstabel 0-p 

Studerende, der modtager pension, fordelt på type af funktionsnedsættelse 
 Modtager du pension? 
Type af funktionsnedsættelse  Nej Ja Total
Sanser og kommunikation Antal 56 1 57
 Procent 98,2% 1,8% 100,0%
Mobilitet Antal 87 9 96
 Procent 90,6% 9,4% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 129 6 135
 Procent 95,6% 4,4% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 65 2 67
 Procent 97,0% 3,0% 100,0%
Ordblind Antal 78 1 79
 Procent 98,7% 1,3% 100,0%
Total Antal 415 19 434
 Procent 95,6% 4,4% 100,0%
 
 
Bilagstabel 0-q 

Studerende, der modtager SU, fordelt på antal funktionsnedsættelser 
 Modtager du SU? 
Antal funktions-nedsættelser  Nej Ja Total
1 funktionsnedsættelse Antal 76 273 349
 Procent 21,8% 78,2% 100,0%

Antal 36 49 852 funktionsnedsættelser eller 
flere Procent 42,4% 57,6% 100,0%
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Total Antal 112 322 434
 Procent 25,8% 74,2% 100,0%
χ2:15,115; df:1; p<0,001 
 
Bilagstabel 0-r 

Studerende, der modtager SU, fordelt på tidspunkt for studiestart 
  Modtager du SU? 
Tidspunkt 
for 
studiestart  Nej Ja Total
1990-2000 Antal 20 13 33
 Procent 60,6% 39,4% 100,0%
2001 Antal 8 13 21
 Procent 38,1% 61,9% 100,0%
2002 Antal 13 22 35
 Procent 37,1% 62,9% 100,0%
2003 Antal 10 31 41
 Procent 24,4% 75,6% 100,0%
2004 Antal 7 43 50
 Procent 14,0% 86,0% 100,0%
2005 Antal 22 60 82
 Procent 26,8% 73,2% 100,0%
2006 Antal 11 56 67
 Procent 16,4% 83,6% 100,0%
2007 Antal 21 84 105
 Procent 20,0% 80,0% 100,0%
Total Antal 112 322 434
 Procent 25,8% 74,2% 100,0%
χ2:33,539; df:7; p<0,001 
 
Bilagstabel 0-s 

Studerende, der modtager SU, fordelt på studietrin 
 Modtager du SU? 
Studietrin  Nej Ja Total
Bachelorstuderende Antal 75 249 324
 Procent 23,1% 76,9% 100,0%
Kandidatstuderende Antal 34 68 102
 Procent 33,3% 66,7% 100,0%
Total Antal 109 317 426
 Procent 25,6% 74,4% 100,0%
χ2:4,227; df:1; p=0,040 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke” for studietrinsvariablen, som her rummer 8 respondenter, ikke er 
medtaget. 
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Bilagstabel 0-t 

Studerende, der modtager revalidering, fordelt på antal funktionsnedsættelser 
 Modtager du revalidering? 
Antal funktionsnedsættelser  Nej Ja Total
1 funktionsnedsættelse Antal 301 48 349
 Procent 86,2% 13,8% 100,0%
2 funktionsnedsættelser eller flere Antal 63 22 85
 Procent 74,1% 25,9% 100,0%
Total Antal 364 70 434
 Procent 83,9% 16,1% 100,0%
χ2:7,433; df:1; p=0,006 
 

 
Bilagstabel 0-u 

Studerende, der modtager pension, fordelt på uddannelsesretning 
 Modtager du pension? 
Uddannelsesretning  Nej Ja Total
Universitetsuddannelse Antal 332 19 351
 Procent 94,6% 5,4% 100,0%

Antal 83 0 83Kulturministeriel 
uddannelse Procent 100,0% 0,0% 100,0%
Total Antal 415 19 434
 Procent 95,6% 4,4% 100,0%
χ2:4,699; df:1; p=0,030 
 
Bilagstabel 0-v 

Vurdering af tilfredshed med ansøgningsproceduren for handicaptillæg 
Hvor tilfreds er du generelt med 
ansøgningsproceduren for 
handicaptillæg? 
 Antal Procent 
Meget tilfreds 14 16,5% 
Tilfreds 38 44,7% 
Utilfreds 19 22,4% 
Meget utilfreds 12 14,1% 
Ved ikke 2 2,4% 
Total 85 100,0% 
  
 
Bilagstabel 0-w 

Specialpædagogiske støtteformer, de studerende modtager 
Former for specialpædagogisk støtte, de studerende modtager  
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 Modtages
Rådgivning og vejledning om funktionsnedsættelsens betydning for 
gennemførelse af uddannelsen 

10
10,0%

Instruktion i brug af hjælpemidler 
32

32,0%

Studiestøttetimer med henblik på kompensation for funktionsnedsættelsen 
29

29,0%

Særlig indretning af studiearbejdspladser 
5

5,0%

Båndoptager/afspiller til digitale bøger 
8

8,0%
Undervisningsmateriale på digitale medier (herunder bøger på lydbånd og 
lignende) 

22
22,0%

Notatapparat med punktskrift-display (braille lite) 
2

2,0%
 
Computer med f.eks. talesyntese, forstørrelsesprogram, ordbank eller lignende 
kompenserende udstyr 

47
47,0%

Scanner 
36

36,0%

Sekretærhjælp 
18

18,0%

CCTV-læseapparat 
6

6,0%

Koldlyslamper 
7

7,0%

Stor EDB-skærm 
7

7,0%
 
Tegnsprogstolk 

4
4,0%

Skrivetolk 
2

2,0%

FM-anlæg 
3

3,0%

Diktafon til noter 
36

36,0%

Ergonomiske stole og borde 
14

14,0%

Ergonomisk mus og tastatur/særligt tilpasset udstyr 
3

3,0%

Læsestativer eller andet kompenserende udstyr 
1

1,0%

Computer med f.eks. ordforudsigelsesprogram eller specialtilpasninger 
10

10,0%

Praktisk hjælp 
1

1,0%

Studiestøttetimer 
16

16,0%
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Støttetimer 
6

6,0%
N=100 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, som her rummer 1 respondent, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-x 

Studerende, der selv har opsøgt vejledning om støttemulighederne eller fået den tilbudt, fordelt på 
studieretning 

 
Opsøgte du selv vejledning om støttemulighederne, eller 
fik du den tilbudt? 

Studieretning  
Jeg opsøgte 

den selv
Jeg fik den 

tilbudt Begge dele Total 
Universitetsuddannelse Antal 72 14 22 108 
 Procent 66,7% 13,0% 20,4% 100,0% 
Kulturministeriel 
uddannelse Antal 14 7 7 28 
 Procent 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
Total Antal 86 21 29 136 
 Procent 63,2% 15,4% 21,3% 100,0% 
χ2:3,287; df:2; p=0,193 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 1 respondent, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-y 

Studerende, der ville ønske, de havde modtaget vejledning om støttemulighederne 
Ville du ønske, du havde 
modtaget vejledning om 
støttemulighederne? 
 Antal Procent 
Ja 239 82,7% 
Nej 35 12,1% 
Ved ikke 15 5,2% 
Total 289 100,0% 
 
 
Bilagstabel 0-z 

Studerende, der ville ønske, de havde modtaget vejledning om støttemulighederne, fordelt på type 
af funktionsnedsættelse 

 
Ville du ønske, du havde modtaget 
vejledning om støttemulighederne? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total
Sanser og kommunikation Antal 30 3 33
 Procent 90,9% 9,1% 100,0%
Mobilitet Antal 51 4 55
 Procent 92,7% 7,3% 100,0%
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Psykisk funktionsnedsættelse Antal 79 19 98
 Procent 80,6% 19,4% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 44 6 50
 Procent 88,0% 12,0% 100,0%
Ordblind Antal 35 3 38
 Procent 92,1% 7,9% 100,0%
Total Antal 239 35 274
 Procent 87,2% 12,8% 100,0%
χ2:6,582; df:4; p=0,160 
 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 15 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-aa 

Ønske om økonomisk støtte for at kunne studere på lige fod med studerende uden 
funktionsnedsættelse, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 

Mangler du økonomisk støtte for at 
kunne studere på lige fod med 
studerende uden funktionsnedsættelse? 

Type af funktionsnedsættelse  Nej Ja Total 
Sanser og kommunikation Antal 43 14 57 
 Procent 75,4% 24,6% 100,0% 
Mobilitet Antal 63 33 96 
 Procent 65,6% 34,4% 100,0% 
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 91 44 135 
 Procent 67,4% 32,6% 100,0% 
Sygdomme/andet Antal 44 23 67 
 Procent 65,7% 34,3% 100,0% 
Ordblind Antal 57 22 79 
 Procent 72,2% 27,8% 100,0% 
Total Antal 298 136 434 
 Procent 68,7% 31,3% 100,0% 
χ2:2,452; df:4; p=0,653 
 

Bilagstabel 0-bb 

Ønske om vejledning, fordelt på om de studerende har modtaget vejledning om deres muligheder 
for dispensation 
 Mangler du vejledning? 
Har du modtaget vejledning om 
dine muligheder for 
dispensation?  Nej Ja Total
Ja Antal 63 38 101
 Procent 62,4% 37,6% 100,0%
Nej Antal 143 183 326
 Procent 43,9% 56,1% 100,0%



 208

Total Antal 206 221 427
 Procent 48,2% 51,8% 100,0%
χ2:10,582; df:1; p=0,001 
Bemærk, at kategorien ”Ved ikke” for spørgsmålet om dispensationsvejledning, som her rummer 7 
respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-cc 

Ønske om sekretærhjælp, fordelt på type af funktionsnedsættelse 
 Mangler du sekretærhjælp? 
Type af funktionsnedsættelse  Nej Ja Total
Sanser og kommunikation Antal 55 2 57
 Procent 96,5% 3,5% 100,0%
Mobilitet Antal 82 14 96
 Procent 85,4% 14,6% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 120 15 135
 Procent 88,9% 11,1% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 58 9 67
 Procent 86,6% 13,4% 100,0%
Ordblind Antal 49 30 79
 Procent 62,0% 38,0% 100,0%
Total Antal 364 70 434
 Procent 83,9% 16,1% 100,0%
χ2:37,623; df:4; p<0,001 
 
Bilagstabel 0-dd 

Ønske om sekretærhjælp, fordelt på studieretning 
 Mangler du sekretærhjælp? 
Studieretning  Nej Ja Total
Universitetsuddannelse Antal 286 65 351
 Procent 81,5% 18,5% 100,0%
Kulturministeriel 
uddannelse Antal 78 5 83
 Procent 94,0% 6,0% 100,0%
Total Antal 364 70 434
 Procent 83,9% 16,1% 100,0%
 
 
Bilagstabel 0-ee 

Ønske om praktiske hjælpemidler, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Mangler du praktiske 
hjælpemidler? 

Type af funktionsnedsættelse  Nej Ja Total
Sanser og kommunikation Antal 45 12 57
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 Procent 78,9% 21,1% 100,0%
Mobilitet Antal 69 27 96
 Procent 71,9% 28,1% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 124 11 135
 Procent 91,9% 8,1% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 56 11 67
 Procent 83,6% 16,4% 100,0%
Ordblind Antal 56 23 79
 Procent 70,9% 29,1% 100,0%
Total Antal 350 84 434
 Procent 80,6% 19,4% 100,0%
χ2:20,889; df:4; p<0,001 
 
Bilagstabel 0-ff 

Ønske om personlige hjælpere, fordelt på type af funktionsnedsættelse 
 Mangler du en personlig hjælper? 
Type af funktionsnedsættelse  Nej Ja Total
Sanser og kommunikation Antal 55 2 57
 Procent 96,5% 3,5% 100,0%
Mobilitet Antal 92 4 96
 Procent 95,8% 4,2% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 134 1 135
 Procent 99,3% 0,7% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 66 1 67
 Procent 98,5% 1,5% 100,0%
Ordblind Antal 74 5 79
 Procent 93,7% 6,3% 100,0%
Total Antal 421 13 434
 Procent 97,0% 3,0% 100,0%
 
 
Bilagstabel 0-gg 

Studerende, der ikke mangler yderligere kompensation eller støtte 

 
Jeg mener ikke, jeg mangler 
yderligere kompensation eller støtte

Type af funktionsnedsættelse  Uenig Enig Total
Sanser og kommunikation Antal 41 16 57
 Procent 71,9% 28,1% 100,0%
Mobilitet Antal 76 20 96
 Procent 79,2% 20,8% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 114 21 135
 Procent 84,4% 15,6% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 49 18 67
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 Procent 73,1% 26,9% 100,0%
Ordblind Antal 66 13 79
 Procent 83,5% 16,5% 100,0%
Total Antal 346 88 434
 Procent 79,7% 20,3% 100,0%
χ2:6,534; df:4; p=0,163 
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E Bilag til afsnit om fysisk tilgængelighed 
 
Bemærk, at i dette bilag er det kun de studerende, der har vurderet, at det pågældende spørgsmål er 
relevant for dem, der er medtaget i tabellerne. Da kategorierne ”Irrelevant for mig” og ”Ved ikke” 
her er slået sammen, vil sidstnævnte kategori derfor heller ikke figurere. 
 
 
Bilagstabel 0-hh 

Vurdering af pladsen til hjælpemidler på studiet, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med pladsen til 
hjælpemidler på studiet? 

 

Type af funktionsnedsættelse  
Meget 

tilfreds Tilfreds Utilfreds
Meget 

utilfreds Total

Procent, der 
har svaret, 
ud af alle 

respondenter
Sanser og kommunikation Antal 8 8 6 2 24
 Procent 33,3% 33,3% 25,0% 8,3% 100,0% 42,1%
Mobilitet Antal 7 22 18 14 61
 Procent 11,5% 36,1% 29,5% 23,0% 100,0% 63,5%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 0 9 8 3 20
 Procent 0,0% 45,0% 40,0% 15,0% 100,0% 14,8%
Sygdomme/andet Antal 4 13 5 1 23
 Procent 17,4% 56,5% 21,7% 4,3% 100,0% 34,3%
Ordblind Antal 4 11 6 2 23
 Procent 17,4% 47,8% 26,1% 8,7% 100,0% 29,1%
Total Antal 23 63 43 22 151
 Procent 15,2% 41,7% 28,5% 14,6% 100,0% 34,8%
 
 
Bilagstabel 0-ii 

Vurdering af pladsen til hjælpemidler på studiet, fordelt på uddannelsesinstitution 

 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med pladsen til 
hjælpemidler på studiet? 

Uddannelsesinstitution  
Meget 

tilfreds Tilfreds Utilfreds
Meget 

utilfreds Total
Aalborg Universitet Antal 3 6 5 1 15
 Procent 20,0% 40,0% 33,3% 6,7% 100,0%
Aarhus Universitet Antal 5 11 3 2 21
 Procent 23,8% 52,4% 14,3% 9,5% 100,0%
Københavns Universitet Antal 2 14 13 7 36
 Procent 5,6% 38,9% 36,1% 19,4% 100,0%
Copenhagen Business School Antal 0 1 1 2 4
 Procent 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 100,0%
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Danmarks Pædagogiske 
Universitet Antal 0 4 1 1 6
 Procent 0,0% 66,7% 16,7% 16,7% 100,0%
Danmarks Tekniske 
Universitet Antal 2 2 1 1 6
 Procent 33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0%
Roskilde Universitetscenter Antal 2 4 7 2 15
 Procent 13,3% 26,7% 46,7% 13,3% 100,0%
Syddansk Universitet Antal 2 10 7 2 21
 Procent 9,5% 47,6% 33,3% 9,5% 100,0%
Kulturministerielle uddannelser Antal 7 11 5 4 27
 Procent 25,9% 40,7% 18,5% 14,8% 100,0%
Total Antal 23 63 43 22 151
 Procent 15,2% 41,7% 28,5% 14,6% 100,0%
 
 
Bilagstabel 0-jj 

Vurderingen af muligheden for at få hjælper/tolk med alle vegne på studiet, fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med muligheden for at have en 
hjælper/tolk med alle vegne? 

Type af 
funktionsnedsættelse  

Meget 
tilfreds Tilfreds Utilfreds

Meget 
utilfreds Total 

Procent, der 
har svaret, ud 

af alle 
respondenter

Sanser og 
kommunikation Antal 4 7 2 0 13 
 Procent 30,8% 53,8% 15,4% 0,0 100% 22,8%
Mobilitet Antal 3 11 1 2 17 
 Procent 17,6% 64,7% 5,9% 11,8% 100% 17,7%
Psykisk 
funktionsnedsættelse Antal 0 6 2 2 10 
 Procent 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 100% 7,4%
Sygdomme/andet Antal 3 3 1 1 8 
 Procent 37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 100% 11,9%
Ordblind Antal 2 6 3 1 12 
 Procent 16,7% 50,0% 25,0% 8,3% 100% 15,2%
Total Antal 12 33 9 6 60 
 Procent 20,0% 55,0% 15,0% 10,0% 100% 13,8%

 
 
Bilagstabel 0-kk 

Vurdering af muligheden for at få hjælper/tolk med alle vegne på studiet, fordelt på 
uddannelsesinstitution 
 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med muligheden for 
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at få hjælper/tolk med alle vegne på studiet? 

Uddannelsesinstitution  
Tilfreds/

Meget tilfreds
Utilfreds/ 

Meget Utilfreds Total
Aalborg Universitet Antal 4 1 5
 Procent 80,0% 20,0% 100,0%
Aarhus Universitet Antal 6 1 7
 Procent 85,7% 14,3% 100,0%
Københavns Universitet Antal 12 5 17
 Procent 70,6% 29,4% 100,0%
Copenhagen Business School Antal 1 1 2
 Procent 50,0% 50,0% 100,0%
Danmarks Pædagogiske 
Universitet Antal 4 1 5
 Procent 80,0% 20,0% 100,0%
Danmarks Tekniske 
Universitet Antal 3 1 4
 Procent 75,0% 25,0% 100,0%
Roskilde Universitetscenter Antal 4 1 5
 Procent 80,0% 20,0% 100,0%
Syddansk Universitet Antal 5 1 6
 Procent 83,3% 16,7% 100,0%
Kulturministerielle uddannelser Antal 6 3 9
 Procent 66,7% 33,3% 100,0%
Total Antal 45 15 60
 Procent 75,0% 25,0% 100,0%
Bemærk at på grund af få respondenter er svarkategorierne her slået sammen i to. 
 
 
Bilagstabel 0-ll 

Vurdering af mulighederne for selv at komme rundt mellem lokalerne inden for tidsrammen, fordelt 
på type af funktionsnedsættelse 
 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med mulighederne for selv at komme rundt 

mellem lokalerne inden for tidsrammen? 

Type af 
funktionsned-
sættelse  

Meget 
tilfreds Tilfreds Utilfreds

Meget 
utilfreds Total 

Procent, der 
har svaret, ud 

af alle 
respondenter

Sanser og 
kommunikation Antal 11 10 2 1 24  
 Procent 45,8% 41,7% 8,3% 4,2% 100,0% 42,1%
Mobilitet Antal 8 16 18 13 55  
 Procent 14,5% 29,1% 32,7% 23,6% 100,0% 57,3%
Psykisk 
funktionsnedsæ
ttelse Antal 2 17 2 1 22  
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 Procent 9,1% 77,3% 9,1% 4,5% 100,0% 16,3%
Sygdomme/ 
andet Antal 4 14 7 2 27  
 Procent 14,8% 51,9% 25,9% 7,4% 100,0% 40,3%
Ordblind Antal 4 12 2 0 18  
 Procent 22,2% 66,7% 11,1% 0,0% 100,0% 22,8%
Total Antal 29 69 31 17 146  
 Procent 19,9% 47,3% 21,2% 11,6% 100,0% 33,6%
 
 
Bilagstabel 0-mm 

Vurdering af mulighederne for selv at komme rundt mellem lokalerne inden for tidsrammen, fordelt 
på uddannelsesinstitution 

 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med muligheden for 
at komme rundt på studiet inden for tidsrammen? 

Uddannelsesinstitution  
Tilfreds/

Meget tilfreds
Utilfreds/ 

Meget utilfreds Total
Aalborg Universitet Antal  14 1 15
 Procent 93,3% 6,7% 100,0%
Aarhus Universitet Antal  16 7 23
 Procent 69,6% 30,4% 100,0%
Københavns Universitet Antal  21 16 37
 Procent 56,8% 43,2% 100,0%
Copenhagen Business School Antal  2 4 6
 Procent 33,3% 66,7% 100,0%
Danmarks Pædagogiske 
Universitet Antal  5 0 5
 Procent 100,0% 0,0% 100,0%
Danmarks Tekniske 
Universitet Antal  3 0 3
 Procent 100,0% 0,0% 100,0%
Roskilde Universitetscenter Antal  8 6 14
 Procent 57,1% 42,9% 100,0%
Syddansk Universitet Antal  16 7 23
 Procent 69,6% 30,4% 100,0%
Kulturministerielle uddannelser Antal  13 7 20
 Procent 65,0% 35,0% 100,0%
Total Antal  98 48 146
 Procent 67,1% 32,9% 100,0%
 
 
Bilagstabel 0-nn 

Vurdering af adgangen til hjælpemidler i klasselokalerne, fordelt på type af funktionsnedsættelse 
 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til hjælpemidler 
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i klasselokalerne? 

Type af funktionsnedsættelse  
Tilfreds/

Meget tilfreds
Utilfreds/ 

Meget utilfreds Total 

Procent, der 
har svaret, 
ud af alle 

respondenter
Sanser og kommunikation Antal 11 11 22  
 Procent 50,0% 50,0% 100,0% 38,6%
Mobilitet Antal 7 6 13  
 Procent 53,8% 46,2% 100,0% 13,5%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 9 6 15  
 Procent 60,0% 40,0% 100,0% 11,1%
Sygdomme/andet Antal 4 5 9  
 Procent 44,4% 55,6% 100,0% 13,4%
Ordblind Antal 7 10 17  
 Procent 41,2% 58,8% 100,0% 21,5%
Total Antal 38 38 76  
 Procent 50,0% 50,0% 100,0% 17,5%
 
 
Bilagstabel 0-oo 

Vurdering af adgangen til hjælpemidler i klasselokalerne, fordelt på uddannelsesinstitution 

 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til 
hjælpemidler i klasselokalerne? 

Uddannelsesinstitution  
Tilfreds/

Meget tilfreds
Utilfreds/ 

Meget utilfreds Total
Aalborg Universitet Antal 5 5 10
 Procent 50,0% 50,0% 100,0%
Aarhus Universitet Antal 4 7 11
 Procent 36,4% 63,6% 100,0%
Københavns Universitet Antal 6 9 15
 Procent 40,0% 60,0% 100,0%
Copenhagen Business School Antal 1 2 3
 Procent 33,3% 66,7% 100,0%
Danmarks Pædagogiske 
Universitet Antal 2 1 3
 Procent 66,7% 33,3% 100,0%
Danmarks Tekniske 
Universitet Antal 3 2 5
 Procent 60,0% 40,0% 100,0%
Roskilde Universitetscenter Antal 3 2 5
 Procent 60,0% 40,0% 100,0%
Syddansk Universitet Antal 6 5 11
 Procent 54,5% 45,5% 100,0%
Kulturministerielle uddannelser Antal 8 5 13
 Procent 61,5% 38,5% 100,0%
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Total Antal 38 38 76
 Procent 50,0% 50,0% 100,0%
 
 
Bilagstabel 0-pp 

Vurdering af adgangen til hjælpemidler i klasselokalerne, fordelt på køn 

 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til 
hjælpemidler i klasselokalerne? 

Køn  
Tilfreds/

Meget tilfreds
Utilfreds/

Meget utilfreds Total
Mand Antal 9 14 23
 Procent 39,1% 60,9% 100,0%
Kvinde Antal 29 24 53
 Procent 54,7% 45,3% 100,0%
Total Antal 38 38 76
 Procent 50,0% 50,0% 100,0%
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Bilag til afsnit om pædagogisk tilgængelighed og 
planlægningsmæssige problemer 
 
 
Bilagstabel 0-a 

De studerendes grad af deltagelse i faglige arrangementer, fordelt på deres deltagelse i læsegrupper 
til daglig 

 
Omtrent hvor ofte deltager du i andre faglige arrangementer end den 
obligatoriske undervisning på dit studie? 

Er du i en 
læsegruppe 
til daglig?  

Hver 
gang 

Hver 
anden 
gang 

Hver 
tredje 
gang

Hver 
fjerde 
gang

Hver 
femte 
gang 
eller 

sjældnere Aldrig 

Der er ingen 
faglige 

arrangementer 
på mit studie Total

Ja Antal 8 35 17 10 26 21 10 127
 Procent 6,3% 27,6% 13,4% 7,9% 20,5% 16,5% 7,9% 100,0%
Nej Antal 11 47 33 34 91 55 11 282
 Procent 3,9% 16,7% 11,7% 12,1% 32,3% 19,5% 3,9% 100,0%
Total Antal 19 82 50 44 117 76 21 409
 Procent 4,6% 20,0% 12,2% 10,8% 28,6% 18,6% 5,1% 100,0%
χ2:15,261; df:6; p=0,018 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer hhv. 10 (læsegruppevariablen) og16 
(deltagelsesvariablen) respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-b 

Funktionsnedsættelsen som årsag til manglende deltagelse i faglige arrangementer ud over 
undervisningen, fordelt på studietrin 

 

I hvor høj grad er din funktionsnedsættelse årsag til, at 
du ikke deltager oftere i faglige arrangementer ud over  
undervisningen? 

Studietrin  
I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet 
ikke Total 

Bachelorstuderende Antal 35 49 18 37 139 
 Procent 25,2% 35,3% 12,9% 26,6% 100,0% 
Kandidatstuderende Antal 3 18 9 17 47 
 Procent 6,4% 38,3% 19,1% 36,2% 100,0% 
Total Antal 38 67 27 54 186 
 Procent 20,4% 36,0% 14,5% 29,0% 100,0% 
χ2:8,198; df:3; p=0,042 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 5 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-c 
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Vurdering af deltagelsesniveau i faglige arrangementer ud over undervisningen sammenlignet med 
studerende uden funktionsnedsættelser, fordelt på antal funktionsnedsættelser 

 
Hvor ofte deltager du i faglige arrangementer sammenlignet med 
andre studerende på dit/dine hold? 

Antal 
funktionsnedsættelser  

Meget 
oftere

Lidt 
oftere

Lige så 
ofte

Lidt 
sjældnere 

Meget 
sjældnere Total

1 funktionsnedsættelse Antal 18 34 147 74 25 298
 Procent 6,0% 11,4% 49,3% 24,8% 8,4% 100,0%

Antal 3 11 21 19 18 722 funktionsnedsættelser 
eller flere Procent 4,2% 15,3% 29,2% 26,4% 25,0% 100,0%
Total Antal 21 45 168 93 43 370
 Procent 5,7% 12,2% 45,4% 25,1% 11,6% 100,0%
χ2:20,087; df:4; p<0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 43 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-d 

Vurdering af deltagelsesniveau i faglige arrangementer ud over undervisningen sammenlignet med 
studerende uden funktionsnedsættelser, fordelt på køn 

 

Hvor ofte deltager du i faglige arrangementer ud over 
undervisningen sammenlignet med andre studerende på dit/dine 
hold? 

Køn  
Meget 
oftere 

Lidt 
oftere

Lige så 
ofte

Lidt 
sjældnere

Meget 
sjældnere Total 

Mand Antal 7 23 60 23 10 123 
 Procent 5,7% 18,7% 48,8% 18,7% 8,1% 100,0% 
Kvinde Antal 14 22 108 70 33 247 
 Procent 5,7% 8,9% 43,7% 28,3% 13,4% 100,0% 
Total Antal 21 45 168 93 43 370 
 Procent 5,7% 12,2% 45,4% 25,1% 11,6% 100,0% 
χ2:11,905; df:4; p=0,018 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 43 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-e 

Studerende, der ville deltage oftere, hvis de ikke havde en funktionsnedsættelse, fordelt på køn 

 

Ville du deltage oftere i faglige 
arrangementer på dit studie, hvis du ikke 
havde en funktionsnedsættelse? 

Køn  Ja Nej Ved ikke Total
Mand Antal 51 68 12 131
 Procent 38,9% 51,9% 9,2% 100,0%
Kvinde Antal 119 118 45 282
 Procent 42,2% 41,8% 16,0% 100,0%
Total Antal 170 186 57 413
 Procent 41,2% 45,0% 13,8% 100,0%
χ2:5,238; df:2; p=0,073 
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Bilagstabel 0-f 

Studerende, der ville ønske, de var i en læsegruppe til daglig, fordelt på studietrin 

 
Ville du ønske, du var i en 
læsegruppe til daglig? 

Studietrin  Ja Nej Total
Bachelorstuderende Antal 86 91 177
 Procent 48,6% 51,4% 100,0%
Kandidatstuderende Antal 24 49 73
 Procent 32,9% 67,1% 100,0%
Total Antal 110 140 250
 Procent 44,0% 56,0% 100,0%
χ2:5,177; df:1; p=0,023 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer hhv. 8 (studietrinsvariablen) og 38 
(læsegruppevariablen) respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-g 

Studerende, der ville ønske, de var i en læsegruppe i eksamensperioder, fordelt på køn 

 
Ville du ønske, du var i en 
læsegruppe i eksamensperioder? 

Køn  Ja Nej Total
Mand Antal 26 24 50
 Procent 52,0% 48,0% 100,0%
Kvinde Antal 75 45 120
 Procent 62,5% 37,5% 100,0%
Total Antal 101 69 170
 Procent 59,4% 40,6% 100,0%
χ2:1,614; df:1; p=0,204 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 25 respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-h 

Studerende, der ville ønske, de var i en læsegruppe i eksamensperioder, fordelt studietrin 

 
Ville du ønske, du var i en 
læsegruppe i eksamensperioder? 

Studietrin  Ja Nej Total
Bachelorstuderende Antal 75 46 121
 Procent 62,0% 38,0% 100,0%
Kandidatstuderende Antal 23 22 45
 Procent 51,1% 48,9% 100,0%
Total Antal 98 68 166
 Procent 59,0% 41,0% 100,0%
χ2:1,603; df:1; p=0,205 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer hhv. 8 (studietrinsvariablen) og 25 
(læsegruppevariablen) respondenter, ikke er medtaget. 
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Bilagstabel 0-i 

Studerende, der indgår i en læsegruppe i eksamensperioder, fordelt på hvordan læsegrupperne 
dannes 

 
Er du i en læsegruppe i 
eksamensperioder? 

Dannes læsegrupper på dit studie i overvejende grad af 
de studerende selv eller centralt fra studiets side?  Ja Nej Total
Studerende danner for det meste/altid selv læsegrupper Antal 161 116 277
 Procent 58,1% 41,9% 100,0%
Læsegrupper dannes for det meste/altid centralt fra studiets 
side Antal 15 13 28
 Procent 53,6% 46,4% 100,0%
Begge dannelser af studiegrupper forekommer lige ofte Antal 44 34 78
 Procent 56,4% 43,6% 100,0%
Total Antal 220 163 383
 Procent 57,4% 42,6% 100,0%
χ2:0,258; df:2; p=0,879 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer hhv. 39 (dannelsesvariablen) og 14 
(læsegruppevariablen) respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-j 

Studerende, der er på normeret tid, fordelt på om de er i en læsegruppe i eksamensperioder 
 Er du på normeret tid? 
Er du i en læsegruppe i 
eksamensperioder?  Ja

Nej, jeg er forsinket i 
forhold til normeret tid Total 

Ja Antal 146 77 223 
 Procent 65,5% 34,5% 100,0% 
Nej Antal 74 120 194 
 Procent 38,1% 61,9% 100,0% 
Total Antal 220 197 417 
 Procent 52,8% 47,2% 100,0% 
χ2:31,083; df:1; p<0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 14 respondenter (læsegruppevariablen), ikke er 
medtaget. 
 
Bilagstabel 0-k 

Studerende, der føler sig ensomme i eksamensperioder, fordelt på om de har oplevet at blive 
diskrimineret ved gruppedannelse 
 Hvor ofte føler du dig ensom i eksamensperioder? 
Har du oplevet eller følt, at du i 
din studietid er blevet 
diskrimineret ved dannelsen af 
læsegrupper e.a. gruppearbejde  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total
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pga. din funktionsnedsættelse? 
Ja, mere end én gang Antal 22 15 4 2 43
 Procent 51,2% 34,9% 9,3% 4,7% 100,0%
Ja, én gang Antal 10 15 5 4 34
 Procent 29,4% 44,1% 14,7% 11,8% 100,0%
Nej Antal 54 99 84 78 315
 Procent 17,1% 31,4% 26,7% 24,8% 100,0%
Total Antal 86 129 93 84 392
 Procent 21,9% 32,9% 23,7% 21,4% 100,0%
χ2:37,314; df:6; p<0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer hhv. 28 (diskriminationsvariablen) og 16 
(ensomhedsvariablen) respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-l 

Studerende, der føler sig ensomme til daglig uden for studiet, fordelt på om de har oplevet at blive 
diskrimineret ved gruppedannelse 
 Hvor ofte føler du dig ensom til daglig uden for studiet? 
Har du oplevet eller følt, at du 
i din studietid er blevet 
diskrimineret ved dannelsen 
af læsegrupper e.a. 
gruppearbejde pga. din 
funktionsnedsættelse?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total
Ja, mere end én gang Antal 12 12 10 9 43
 Procent 27,9% 27,9% 23,3% 20,9% 100,0%
Ja, én gang Antal 3 11 11 9 34
 Procent 8,8% 32,4% 32,4% 26,5% 100,0%
Nej Antal 38 81 98 105 322
 Procent 11,8% 25,2% 30,4% 32,6% 100,0%
Total Antal 53 104 119 123 399
 Procent 13,3% 26,1% 29,8% 30,8% 100,0%
χ2:11,281; df:6; p=0,080 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer hhv. 28 (diskriminationsvariablen) og 8 
(ensomhedsvariablen) respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-m 

Antal gange, de studerende har modtaget dispensation i forbindelse med den daglige undervisning 
Hvor mange gange har du i alt 
modtaget dispensation i forbindelse 
med den daglige undervisning i dit 
studieforløb? 
  Antal Procent
1 gang 24 28,6%
2 gange 14 16,7%
3 gange 11 13,1%
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4 gange 2 2,4%
5 gange 2 2,4%
7 eller flere gange 2 2,4%
Ved ikke 29 34,5%
Total 84 100,0%

 
Bilagstabel 0-n 

Studerende, der modtager både handicaptillæg og dispensation til den daglige undervisning 

 
Studerende, der under studieforløbet har modtaget nogle af følgende former for 
dispensation i forbindelse med den daglige undervisning 

Modtager du 
handicaptillæg? 

Ekstra tid i 
forbindelse med 
afleveringer i 
løbet af 
semesteret (ikke 
eksaminer) 

Særlige hensyn til 
sygdomsperioder 
der har forbindelse 
til din 
funktionsnedsættelse

Mulighed for 
at lave 
mundtlige 
oplæg frem for 
skriftlige 
afleveringer 

Mulighed for at 
lave skriftlige 
afleveringer 
frem for 
mundtlige oplæg

Godkendelse 
af fravær fra 
obligatorisk 
undervisning

Ja 
12 

14,3% 
9

10,6%
2

2,4%
1

1,2%
5

6,0%

Nej 
24 

7,1% 
22

6,4%
3

0,9%
4

1,2%
8

2,4%
 
Bilagstabel 0-o 

Studerende, der både har modtaget handicaptillæg og dispensation i forbindelse med eksamen 

  
Studerende, der under studieforløbet har modtaget eller søgt om nogle af 
følgende former for dispensation i forbindelse med eksamen 

  

Udvidet tid i 
forbindelse med 

eksaminer
Ekstraordinære 

pauser

Mundtlig 
eksamen i stedet 

for skriftlig 

Eget lokale (f.eks. i 
eget hjem) i 

forbindelse med 
eksaminer

Modtager du 
handicaptillæg? Ja 

23
27,1%

4
4,8%

3 
3,6% 

4
4,8%

 Nej 
82

23,7%
10

2,9%
2 

0,6% 
11

3,2%
 

  
Studerende, der under studieforløbet har modtaget eller søgt om nogle af 
følgende former for dispensation i forbindelse med eksamen 

  
Udskydelse af 

eksaminer

Skriftlig 
eksamen i stedet 

for mundtlig

Sekretærbistand 
til f.eks. opslag, 

oplæsning, noter 

Eksamensspørgsmål 
på særlige medier 

(punktskrift, storskrift, 
lydbånd)

Modtager du 
handicaptillæg? Ja 

16
18,8%

1
1,2%

5 
6,0% 

4
4,8%

 Nej 
48

13,9%
4

1,2%
7 

2,0% 
10

2,9%
 
Bilagstabel 0-p 
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Studerende, der både har modtaget SPS og dispensation i forbindelse med eksamen 

  
Studerende, der under studieforløbet har modtaget eller søgt om nogle af 
følgende former for dispensation i forbindelse med eksamen 

  

Udvidet tid i 
forbindelse med 

eksaminer
Ekstraordinære 

pauser

Mundtlig 
eksamen i stedet 

for skriftlig 

Eget lokale (f.eks. i 
eget hjem) i 

forbindelse med 
eksaminer

Modtager du 
SPS? Ja 

56
53,3%

5
4,8%

3 
2,9% 

6
8,6%

 Nej 
49

15,0%
9

2,8%
2 

0,6% 
9

1,8%
 

  
Studerende, der under studieforløbet har modtaget eller søgt om nogle af 
følgende former for dispensation i forbindelse med eksamen 

  
Udskydelse af 

eksaminer

Skriftlig 
eksamen i stedet 

for mundtlig

Sekretærbistand 
til f.eks. opslag, 

oplæsning, noter 

Eksamensspørgsmål 
på særlige medier 

(punktskrift, storskrift, 
lydbånd)

Modtager du 
SPS? Ja 

10
9,5%

1
1,0%

8 
7,6% 

12
11,4%

 Nej 
54

16,6%
4

1,2%
4 

1,2% 
2

0,6%
 
Bilagstabel 0-q 

Antal gange, de studerende har modtaget dispensation i forbindelse med eksamen 
Hvor mange gange har du i alt 
modtaget dispensation til 
eksaminer i dit studieforløb? 
  Antal Procent 
1 gang 51 29,7% 
2 gange 29 16,9% 
3 gange 25 14,5% 
4 gange 11 6,4% 
5 gange 10 5,8% 
6 gange 2 1,2% 
7 eller flere gange 21 12,2% 
Ved ikke 23 13,4% 
Total 172 100,0% 

 
Bilagstabel 0-r 

Studerende, der har opsøgt eller er blevet tilbudt vejledning om dispensationsmuligheder, fordelt på 
type af funktionsnedsættelse 
 Opsøgte du selv denne vejledning, eller fik du den tilbudt? 
Type af 
funktionsnedsættelse  

Jeg opsøgte selv 
vejledningen

Jeg fik vejledningen 
tilbudt Begge dele Total

Sanser og kommunikation Antal 5 3 4 12
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 Procent 41,7% 25,0% 33,3% 100,0%
Mobilitet Antal 20 2 2 24
 Procent 83,3% 8,3% 8,3% 100,0%
Psykisk 
funktionsnedsættelse Antal 15 3 2 20
 Procent 75,0% 15,0% 10,0% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 5 0 2 7
 Procent 71,4% 0,0% 28,6% 100,0%
Ordblind Antal 27 4 7 38
 Procent 71,1% 10,5% 18,4% 100,0%
Total Antal 72 12 17 101
 Procent 71,3% 11,9% 16,8% 100,0%

Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 7 variable, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-s 

De studerendes grad af tilfredshed med den modtagne vejledning om dispensationsmuligheder 
Hvor tilfreds er du med den vejledning 
om dispensationsmuligheder, du 
modtog? 
  Antal Procent
Meget tilfreds 31 30,7%
Tilfreds 50 49,5%
Utilfreds 14 13,9%
Meget 
utilfreds 3 3,0%
Ved ikke 3 3,0%
Total 101 100,0%

 
 
Bilagstabel 0-t 

Vurdering af tilfredshed med planlægningen og afviklingen af timer på studiet, fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 
Hvor tilfreds er du med planlægning og afvikling af 
timerne på studiet? 

Type af funktionsnedsættelse  
Meget 

tilfreds Tilfreds Utilfreds
Meget 

utilfreds Total
Sanser og kommunikation Antal 11 25 7 0 43
 Procent 25,6% 58,1% 16,3% 0,0% 100,0%
Mobilitet Antal 12 50 17 8 87
 Procent 13,8% 57,5% 19,5% 9,2% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 13 61 17 13 104
 Procent 12,5% 58,7% 16,3% 12,5% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 13 24 12 3 52
 Procent 25,0% 46,2% 23,1% 5,8% 100,0%
Ordblind Antal 11 34 14 1 60
 Procent 18,3% 56,7% 23,3% 1,7% 100,0%
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Total Antal 60 194 67 25 346
 Procent 17,3% 56,1% 19,4% 7,2% 100,0%
χ2:18,474; df:12; p=0,102 
Kategorien ”Ved ikke/irrelevant for mig” er ikke medtaget, da vi her netop er interesserede i at 
undersøge forholdene for de studerende, de enkelte problemstillinger er relevante for. 
 
Bilagstabel 0-u 

Vurdering af tilfredshed med planlægningen og afviklingen af timer på studiet, fordelt på type af 
uddannelse 

 
Hvor tilfreds er du med planlægning og afvikling af 
timerne på studiet? 

Type af uddannelse  
Meget 

tilfreds Tilfreds Utilfreds
Meget 

utilfreds Total 
Universitetsuddannelse Antal 53 158 50 16 277 
 Procent 19,1% 57,0% 18,1% 5,8% 100,0% 
Kulturministeriel 
uddannelse Antal 7 36 17 9 69 
 Procent 10,1% 52,2% 24,6% 13,0% 100,0% 
Total Antal 60 194 67 25 346 
 Procent 17,3% 56,1% 19,4% 7,2% 100,0% 
χ2:8,083; df:3; p=0,044 
 
Bilagstabel 0-v 

Vurdering af tilfredshed med adgangen til studierelevant information m.v., fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 
Hvor tilfreds er du med adgangen til studierelevant 
information mv.? 

Type af funktionsnedsættelse  
Meget 

tilfreds Tilfreds Utilfreds
Meget 

utilfreds Total
Sanser og kommunikation Antal 14 27 7 0 48
 Procent 29,2% 56,3% 14,6% 0,0% 100,0%
Mobilitet Antal 15 49 11 11 86
 Procent 17,4% 57,0% 12,8% 12,8% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 15 66 20 8 109
 Procent 13,8% 60,6% 18,3% 7,3% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 12 30 9 3 54
 Procent 22,2% 55,6% 16,7% 5,6% 100,0%
Ordblind Antal 6 30 23 5 64
 Procent 9,4% 46,9% 35,9% 7,8% 100,0%
Total Antal 62 202 70 27 361
 Procent 17,2% 56,0% 19,4% 7,5% 100,0%
χ2:28,125; df:12; p=0,005 
 
Bilagstabel 0-w 
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Studerende, der oplever problemer med at få booket hjælper e.l. i tide, fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 
Hvor ofte oplever du problemer med at få booket hjælper, tolk 
eller sekretærhjælp i tide? 

Type af 
funktionsnedsættelse  

Ugentligt (1 
eller flere 
gange om 

ugen)

Månedligt 
(1-3 

gange om 
måneden)

Sjældnere 
(mindre end 

1 gang om 
måneden) Aldrig Total

Sanser og kommunikation Antal 0 1 3 11 15
 Procent 0,0% 6,7% 20,0% 73,3% 100,0%
Mobilitet Antal 0 1 1 7 9
 Procent 0,0% 11,1% 11,1% 77,8% 100,0%
Psykisk 
funktionsnedsættelse Antal 0 0 0 7 7
 Procent 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 1 0 0 3 4
 Procent 25,0% 0,0% 0,0% 75,0% 100,0%
Ordblind Antal 0 0 2 7 9
 Procent 0,0% 0,0% 22,2% 77,8% 100,0%
Total Antal 1 2 6 35 44
 Procent 2,3% 4,5% 13,6% 79,5% 100,0%
Bemærk at kategorien ”Ved ikke/Irrelevant for mig”, der her rummer 390 respondenter, ikke er 
medtaget. 
 
Bilagstabel 0-x 

Studerende, der oplever problemer med at få information i tide 

 
Hvor ofte oplever du problemer med at få information som fx 
pensumlister og læseplaner i tide? 

Type af 
funktionsnedsættelse  

Ugentligt (1 
eller flere 
gange om 

ugen)

Månedligt 
(1-3 

gange om 
måneden)

Sjældnere 
(mindre end 

1 gang om 
måneden) Aldrig Total

Sanser og kommunikation Antal 0 8 11 24 43
 Procent 0,0% 18,6% 25,6% 55,8% 100,0%
Mobilitet Antal 2 9 29 28 68
 Procent 2,9% 13,2% 42,6% 41,2% 100,0%
Psykisk 
funktionsnedsættelse Antal 4 14 42 34 94
 Procent 4,3% 14,9% 44,7% 36,2% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 3 7 15 14 39
 Procent 7,7% 17,9% 38,5% 35,9% 100,0%
Ordblind Antal 3 9 28 18 58
 Procent 5,2% 15,5% 48,3% 31,0% 100,0%
Total Antal 12 47 125 118 302
 Procent 4,0% 15,6% 41,4% 39,1% 100,0%
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Bilagstabel 0-y 

Studerende, der har problemer med, at underviserne mangler forståelse for deres særlige behov, 
fordelt på funktionsnedsættelserne synlighed eller ikke-synlighed 

 
Hvor ofte oplever du problemer med, at underviserne mangler 
forståelse for de behov, du har pga. din funktionsnedsættelse? 

Funktionsnedsættelsens 
synlighed  

Ugentligt (1 
eller flere 
gange om 

ugen)

Månedligt 
(1-3 gange 

om 
måneden)

Sjældnere 
(mindre end 

1 gang om 
måneden) Aldrig Total

Synlig funktionsnedsættelse Antal 17 13 36 55 121
 Procent 14,0% 10,7% 29,8% 45,5% 100,0%
Ikke-synlig 
funktionsnedsættelse Antal 27 28 45 54 154
 Procent 17,5% 18,2% 29,2% 35,1% 100,0%
Total Antal 44 41 81 109 275
 Procent 16,0% 14,9% 29,5% 39,6% 100,0%
χ2:4,880; df:3; p=0,181 
Sammenligning af andelen, der svarer ”Aldrig”: z=1,75, p=0,08 ved dobbeltsidet test.  
Bemærk at kategorien ”Ved ikke/Irrelevant for mig”, der her rummer 159 respondenter, ikke er 
medtaget. 
 
Bilagstabel 0-z 

Studerende, der har problemer med, at underviserne mangler forståelse for deres særlige behov, 
fordelt på antal af handicap 

 
Hvor ofte oplever du problemer med, at underviserne mangler forståelse 
for de behov, du har pga. din funktionsnedsættelse? 

Antal handicap  

Ugentligt (1 
eller flere 
gange om 

ugen)

Månedligt 
(1-3 gange 

om 
måneden)

Sjældnere 
(mindre end 1 

gang om 
måneden) Aldrig Total

1 handicap Antal 22 35 63 94 214
 Procent 10,3% 16,4% 29,4% 43,9% 100,0%
2 handicap eller 
flere Antal 22 6 18 15 61
 Procent 36,1% 9,8% 29,5% 24,6% 100,0%
Total Antal 44 41 81 109 275
 Procent 16,0% 14,9% 29,5% 39,6% 100,0%
χ2:25,556; df:3; p<0,001 
 
Bilagstabel 0-aa 

Studerende, der har været på eller søgt om at tage et udlandsophold, fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 
  Har du gennem dit udlandsforløb været på eller søgt om at tage et 
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udlandsophold? 

Type af funktions-
nedsættelse  

Ja, jeg 
har 

været på 
udlands-

ophold

Jeg har søgt 
men fik 

afslag fra mit 
eget 

uddannelses-
sted

Jeg har søgt 
men fik afslag 

fra 
praktikstedet / 
uddannelses-

institutionen i 
udlandet

Jeg er i 
gang med 

ansøgnings-
processen 

Nej, 
jeg 
har 

aldrig 
søgt

Ved 
ikke Total

Sanser og 
kommunikation Antal 5 0 0 4 48 0 57
 Procent 8,8% 0,0% 0,0% 7,0% 84,2% 0,0% 100,0%
Mobilitet Antal 7 0 0 3 84 2 96
 Procent 7,3% 0,0% 0,0% 3,1% 87,5% 2,1% 100,0%
Psykisk 
funktionsnedsættelse Antal 10 1 0 8 114 2 135
 Procent 7,4% 0,7% 0,0% 5,9% 84,4% 1,5% 100,0%
Sygdomme/ 
andet Antal 11 0 0 1 53 2 67
 Procent 16,4% 0,0% 0,0% 1,5% 79,1% 3,0% 100,0%
Ordblind Antal 8 1 1 3 65 1 79
 Procent 10,1% 1,3% 1,3% 3,8% 82,3% 1,3% 100,0%
Total Antal 41 2 1 19 364 7 434
 Procent 9,4% 0,5% 0,2% 4,4% 83,9% 1,6% 100,0%
 
Bilagstabel 0-bb 

Modtog den studerende i udlandet mere eller mindre støtte end på den hjemlige 
uddannelsesinstitution? 
Modtog du i udlandet mere eller 
mindre støtte end hjemme? 
 Antal Procent
Mere 1 2,4%
Det samme 17 41,5%
Mindre 11 26,8%
Ved ikke 12 29,3%
Total 41 100,0%
 
Bilagstabel 0-cc 

Årsager til manglende ansøgninger om udlandsophold 
Hvilke af disse forhold har indvirket på, at du ikke har søgt om 
udlandsophold? 
 Enig Total

Jeg kender ikke reglerne for, hvorvidt 
jeg kan få min praktiske og/eller 
økonomiske støtte med til udlandet 

85
23,4%

364
100,0%
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Jeg har aldrig haft lyst til at tage et 
udlandsophold 

129
35,4%

364
100,0%

Det har af studiemæssige årsager (som 
ikke er knyttet til min 
funktionsnedsættelse) ikke været muligt 
at tage udlandsophold 

89
24,5%

364
100,0%

Jeg ved, at jeg ikke ville kunne få samme 
økonomiske støtte i udlandet som 
herhjemme 

21
5,8%

364
100,0%

Jeg ved, at jeg ikke ville kunne få samme 
praktiske støtte i udlandet som 
herhjemme (f.eks. passende bolig, 
transport, hjælpere) 

33
9,1%

364
100,0%

 
Jeg ved, at jeg ikke ville kunne få samme 
støtte til studiemæssige forhold som 
herhjemme (f.eks. sekretærhjælp, 
tekniske hjælpemidler, dispensationer til 
eksamen) 

23
6,3%

364
100,0%

Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 25 respondenter, ikke er medtaget. 
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Bilag til Social tilgængelighed 
 
Bilagstabel 0-a 

De studerendes grad af deltagelse i fester og caféarrangementer på studiet, fordelt på antal 
funktionsnedsættelser 
 Omtrent hvor ofte deltager du i fester eller caféarrangementer på dit studie?

Antal 
funktionsnedsættelser  

Hver 
gang

Hver 
anden 
gang

Hver 
tredje 
gang

Hver 
fjerde 
gang 

Hver 
femte 
gang 
eller 

sjældnere Aldrig Total
1 funktionsnedsættelse Antal 34 65 54 36 81 73 343
 Procent 9,9% 19,0% 15,7% 10,5% 23,6% 21,3% 100,0%

Antal 5 6 9 5 31 27 832 funktionsned-
sættelser eller flere Procent 6,0% 7,2% 10,8% 6,0% 37,3% 32,5% 100,0%
Total Antal 39 71 63 41 112 100 426
 Procent 9,2% 16,7% 14,8% 9,6% 26,3% 23,5% 100,0%
χ2:17,482; df:5; p=0,004 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 4 respondenter, ikke er medtaget.  
 
Bilagstabel 0-b 

Angivelse af funktionsnedsættelsen som årsag til sjælden eller manglende deltagelse i fester eller 
caféarrangementer på studiet, fordelt på køn 

 

I hvor høj grad er din funktionsnedsættelse årsagen 
til, at du ikke deltager oftere i fester eller 
caféarrangementer? 

Køn  
I høj 
grad 

I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet 
ikke Total

Mand Antal 12 10 6 24 52
 Procent 23,1% 19,2% 11,5% 46,2% 100,0%
Kvinde Antal 51 43 23 41 158
 Procent 32,3% 27,2% 14,6% 25,9% 100,0%
Total Antal 63 53 29 65 210
 Procent 30,0% 25,2% 13,8% 31,0% 100,0%
χ2:7,510; df:3; p=0,057 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 2 respondenter, ikke er medtaget.  
 
Bilagstabel 0-c 

Vurdering af forskelle i deltagelseshyppighed i fester og caféarrangementer på studiet mellem 
studerende med og uden funktionsnedsættelser, fordelt på antal funktionsnedsættelser hos den 
adspurgte 

 
Hvor ofte deltager du i fester eller caféarrangementer 
sammenlignet med dine medstuderende? 
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Antal 
funktionsnedsættelser  

Meget 
oftere

Lidt 
oftere

Lige så 
ofte

Lidt 
sjældnere

Meget 
sjældnere Total

1 funktionsnedsættelse Antal 25 30 93 100 84 332
 Procent 7,5% 9,0% 28,0% 30,1% 25,3% 100,0%

Antal 2 4 14 22 37 792 funktionsned-
sættelser eller flere Procent 2,5% 5,1% 17,7% 27,8% 46,8% 100,0%
Total Antal 27 34 107 122 121 411
 Procent 6,6% 8,3% 26,0% 29,7% 29,4% 100,0%
χ2:16,403; df:4; p=0,003 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 19 respondenter, ikke er medtaget.  
 
Bilagstabel 0-d 

Vurdering af forskelle i deltagelseshyppighed i fester og caféarrangementer på studiet mellem 
studerende med og uden funktionsnedsættelse, fordelt på køn hos den adspurgte 

 
Hvor ofte deltager du i fester eller caféarrangementer 
sammenlignet med dine medstuderende? 

Køn  
Meget 
oftere 

Lidt 
oftere

Lige så 
ofte

Lidt 
sjældnere

Meget 
sjældnere Total 

Mand Antal 13 15 40 44 21 133 
 Procent 9,8% 11,3% 30,1% 33,1% 15,8% 100,0% 
Kvinde Antal 14 19 67 78 100 278 
 Procent 5,0% 6,8% 24,1% 28,1% 36,0% 100,0% 
Total Antal 27 34 107 122 121 411 
 Procent 6,6% 8,3% 26,0% 29,7% 29,4% 100,0% 
χ2:19,667; df:4; p=0,001 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 19 respondenter, ikke er medtaget.  
 
Bilagstabel 0-e 

Studerende, der ville deltage oftere i fester og caféarrangementer på studiet, hvis de ikke havde en 
funktionsnedsættelse, fordelt på køn 

 

Ville du deltage oftere i fester eller 
caféarrangementer på dit studie, hvis du ikke 
havde en funktionsnedsættelse? 

Køn  Ja Nej 
Ved 
ikke Total

Mand Antal 44 82 11 137
 Procent 32,1% 59,9% 8,0% 100,0%
Kvinde Antal 124 129 40 293
 Procent 42,3% 44,0% 13,7% 100,0%
Total Antal 168 211 51 430
 Procent 39,1% 49,1% 11,9% 100,0%
χ2:9,741; df:2; p=0,008 
 
 
Bilagstabel 0-f 
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Sammenligning med tal fra Århus universitet, om ensomhedsfølelse 
Betragter man tallene fra undersøgelse og fra Århus Universitets undersøgelse som to stikprøver fra 
samme population, og tester man, om andelen af studerende, der svarer, at de ofte (eller altid) føler 
sig ensomme i de tre situationer, er forskellige, får man følgende z- og p-værdier for en dobbeltsidet 
alternativhypotese: 
 
Z- og p-værdier ved test af to andele 
Z- og p-værdier ved test af to 
andele 
Variabel p-værdi 
I eksamensperioden 0,001 
Til daglig på studiet 0,000 
Til daglig uden for 
studiet 0,060 
 
Da de to første p-værdier ligger under signifikansniveauet på 0,05, er andelene af studerende, der 
ofte føler sig ensomme, ikke ens for den århusianske undersøgelse blandt alle studerende og denne 
undersøgelse blandt studerende med funktionsnedsættelser. Den tredje p-værdi ligger kun lige 
akkurat over de 0,05, og det er derfor ikke særligt sandsynligt, at de to andele skulle være ens. 
Andelene er altså forskellige i de to undersøgelser, og da tallene ligger højere for studerende med 
funktionsnedsættelser end for de århusianske studerende, tyder noget på, at flere studerende med 
funktionsnedsættelser end studerende uden funktionsnedsættelser ofte føler sig ensomme. 
 
 
Bilagstabel 0-a 

Hyppighed af ensomhedsfølelse i eksamensperioder, fordelt på de studerendes antal 
funktionsnedsættelser 
 Hvor ofte føler du dig ensom i eksamensperioder? 
Antal 
funktionsnedsættelser  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 
1 funktionsnedsættelse Antal 66 108 87 72 333 
 Procent 19,8% 32,4% 26,1% 21,6% 100,0% 

Antal 27 32 14 12 85 2 funktionsned-
sættelser eller flere Procent 31,8% 37,6% 16,5% 14,1% 100,0% 
Total Antal 93 140 101 84 418 
 Procent 22,2% 33,5% 24,2% 20,1% 100,0% 
χ2:9,402; df:3; p=0,024 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 16 respondenter, ikke er medtaget 
 
Bilagstabel 0-b 

Hyppighed af ensomhedsfølelse i eksamensperioder, fordelt på hyppighed af deltagelse i fester eller 
caféarrangementer på studiet 
 Hvor ofte føler du dig ensom i eksamensperioder? 
Omtrent hvor ofte deltager du i fester 
eller caféarrangementer på dit studie?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total
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Hver gang Antal 4 14 8 11 37
 Procent 10,8% 37,8% 21,6% 29,7% 100,0%
Hver anden gang Antal 9 21 17 20 67
 Procent 13,4% 31,3% 25,4% 29,9% 100,0%
Hver tredje gang Antal 7 26 18 11 62
 Procent 11,3% 41,9% 29,0% 17,7% 100,0%
Hver fjerde gang Antal 7 11 11 9 38
 Procent 18,4% 28,9% 28,9% 23,7% 100,0%
Hver femte gang eller sjældnere Antal 29 36 29 16 110
 Procent 26,4% 32,7% 26,4% 14,5% 100,0%
Aldrig Antal 36 28 17 15 96
 Procent 37,5% 29,2% 17,7% 15,6% 100,0%
Der er ingen fester/ 
caféarrangementer på mit studie Antal 1 2 1 0 4
 Procent 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0%
Total Antal 93 138 101 82 414
 Procent 22,5% 33,3% 24,4% 19,8% 100,0%
χ2:33,353; df:18; p=0,015 
Bemærk, at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer hhv. 16 (ensomhedsvariabel) og 4 
(deltagelsesvariabel) respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-c 

Hyppighed af ensomhedsfølelse til daglig på studiet, fordelt på antal funktionsnedsættelser 
 Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 
Antal 
funktionsnedsættelser  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total 
1 funktionsnedsættelse Antal 48 110 86 96 340 
 Procent 14,1% 32,4% 25,3% 28,2% 100,0% 

Antal 21 35 19 10 85 2 funktionsned-
sættelser eller flere Procent 24,7% 41,2% 22,4% 11,8% 100,0% 
Total Antal 69 145 105 106 425 
 Procent 16,2% 34,1% 24,7% 24,9% 100,0% 
χ2:13,882; df:3; p=0,003 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 9 respondenter, ikke er medtaget.  
 
Bilagstabel 0-d 

Hyppighed af ensomhedsfølelse til daglig på studiet, fordelt på hyppighed af deltagelse i fester eller 
caféarrangementer på studiet 
 Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 
Omtrent hvor ofte deltager du i 
fester eller caféarrangementer på 
dit studie?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total
Hver gang Antal 1 7 11 20 39
 Procent 2,6% 17,9% 28,2% 51,3% 100,0%
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Hver anden gang Antal 1 16 27 24 68
 Procent 1,5% 23,5% 39,7% 35,3% 100,0%
Hver tredje gang Antal 5 27 20 11 63
 Procent 7,9% 42,9% 31,7% 17,5% 100,0%
Hver fjerde gang Antal 7 11 10 12 40
 Procent 17,5% 27,5% 25,0% 30,0% 100,0%
Hver femte gang eller sjældnere Antal 20 50 23 18 111
 Procent 18,0% 45,0% 20,7% 16,2% 100,0%
Aldrig Antal 34 32 11 19 96
 Procent 35,4% 33,3% 11,5% 19,8% 100,0%
Der er ingen fester/ 
caféarrangementer på mit studie Antal 1 1 2 0 4
 Procent 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100,0%
Total Antal 69 144 104 104 421
 Procent 16,4% 34,2% 24,7% 24,7% 100,0%
 χ2:86,660; df:18; p<0,001 
Bemærk, at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer hhv. 9 (ensomhedsvariabel) og 4 
(deltagelsesvariabel) respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-e 

Hyppighed af ensomhedsfølelse til daglig uden for studiet, fordelt på deltagelse i fester eller 
caféarrangementer på studiet 

 
Hvor ofte føler du dig ensom til daglig uden for 
studiet? 

Omtrent hvor ofte deltager du i 
fester eller caféarrangementer på 
dit studie?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total
Hver gang Antal 1 11 10 17 39
 Procent 2,6% 28,2% 25,6% 43,6% 100,0%
Hver anden gang Antal 2 16 26 24 68
 Procent 2,9% 23,5% 38,2% 35,3% 100,0%
Hver tredje gang Antal 8 21 21 13 63
 Procent 12,7% 33,3% 33,3% 20,6% 100,0%
Hver fjerde gang Antal 6 14 11 9 40
 Procent 15,0% 35,0% 27,5% 22,5% 100,0%
Hver femte gang eller sjældnere Antal 22 32 24 33 111
 Procent 19,8% 28,8% 21,6% 29,7% 100,0%
Aldrig Antal 18 20 30 29 97
 Procent 18,6% 20,6% 30,9% 29,9% 100,0%
Der er ingen fester/ 
caféarrangementer på mit studie Antal 1 2 1 0 4
 Procent 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0%
Total Antal 58 116 123 125 422
 Procent 13,7% 27,5% 29,1% 29,6% 100,0%
χ2:30,567; df:18; p=0,032 
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Bemærk, at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer hhv. 8 (ensomhedsvariabel) og 4 
(deltagelsesvariabel) respondenter, ikke er medtaget. 
 
Bilagstabel 0-f 

Studerende, der har overvejet at forlade deres studie, fordelt på hyppigheden af deltagelse i fester 
eller caféarrangementer på studiet 
 Hvor ofte har du overvejet at stoppe på dit studie? 
Omtrent hvor ofte deltager du 
i fester eller 
caféarrangementer på dit 
studie?  Ofte Af og til Sjældent Aldrig Total
Hver gang Antal 0 7 16 16 39
 Procent 0,0% 17,9% 41,0% 41,0% 100,0%
Hver anden gang Antal 6 21 15 27 69
 Procent 8,7% 30,4% 21,7% 39,1% 100,0%
Hver tredje gang Antal 8 19 20 15 62
 Procent 12,9% 30,6% 32,3% 24,2% 100,0%
Hver fjerde gang Antal 5 11 13 12 41
 Procent 12,2% 26,8% 31,7% 29,3% 100,0%
Hver femte gang eller sjældnere Antal 12 43 32 24 111
 Procent 10,8% 38,7% 28,8% 21,6% 100,0%
Aldrig Antal 16 37 22 25 100
 Procent 16,0% 37,0% 22,0% 25,0% 100,0%
Der er ingen fester/ 
caféarrangementer på mit studie Antal 0 3 1 0 4
 Procent 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 100,0%
Total Antal 47 141 119 119 426
 Procent 11,0% 33,1% 27,9% 27,9% 100,0%
 Bemærk, at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 4 respondenter for begge variable, ikke er 
medtaget. 
 
 
Bilagstabel 0-g 

Vurdering af funktionsnedsættelsens betydning for de studerendes deltagelse i det sociale liv på 
studiet, fordelt på køn 

 
I hvor høj grad mener du, at din funktionsnedsættelse har haft en positiv eller negativ 
indflydelse på din deltagelse i det sociale liv på studiet? 

Køn  

Meget 
positiv 

indflydel
se

Positiv 
indflydel

se 

Overvejen
de positiv 

indflydelse

Overvejen
de negativ 

indflydelse

Negativ 
indflydel

se

Meget 
negativ 

indflydel
se 

Ved 
ikke Total

Mand Antal 2 4 27 38 21 5 41 138

 
Proce
nt 1,4% 2,9% 19,6% 27,5% 15,2% 3,6% 

29,7
%

100,0
%

Kvin Antal 2 8 28 93 54 30 81 296
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de 

 
Proce
nt 0,7% 2,7% 9,5% 31,4% 18,2% 10,1% 

27,4
%

100,0
%

Total Antal 4 12 55 131 75 35 122 434

 
Proce
nt 0,9% 2,8% 12,7% 30,2% 17,3% 8,1% 

28,1
%

100,0
%

 
Bilagstabel 0-h 

Vurdering af, i hvor høj grad de studerende føler sig som del af et større fællesskab på studiet, 
fordelt på køn 

 
I hvor høj grad føler du dig som en del af et større 
fællesskab på dit studie? 

Køn  
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad

Slet 
ikke Total

Mand Antal 44 49 34 10 137
 Procent 32,1% 35,8% 24,8% 7,3% 100,0%
Kvinde Antal 65 88 97 43 293
 Procent 22,2% 30,0% 33,1% 14,7% 100,0%
Total Antal 109 137 131 53 430
 Procent 25,3% 31,9% 30,5% 12,3% 100,0%
χ2:10,822; df:3; p=0,013 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 4 respondenter, ikke er medtaget.  

Bilag til Levevilkår 
 
Bilagstabel 0-a 

Vurdering af problemer med at finde en passende bolig, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
I hvor høj grad har du haft problemer med at finde en passende 
bolig? 

Type af funktionsnedsættelse  
I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet 
ikke 

Ved 
ikke Total

Sanser og kommunikation Antal 0 0 1 1 0 2
 Procent 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%
Mobilitet Antal 7 % 12 9 0 40
 Procent 17,5% 30,0% 30,0% 22,5% 0,0% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 6 1 2 2 0 11
 Procent 54,5% 9,1% 18,2% 18,2% 0,0% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 5 3 4 1 1 14
 Procent 35,7% 21,4% 28,6% 7,1% 7,1% 100,0%
Ordblind Antal 0 0 1 0 0 1
 Procent 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Total Antal 18 16 20 13 1 68
 Procent 26,5% 23,5% 29,4% 19,1% 1,5% 100,0%
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Bilagstabel 0-b 

Vurdering af specielle behov for transport til og fra studiet 
Betyder din 
funktionsnedsættelse, at 
du har specielle 
transportbehov? 
 Antal Procent 
Ja 57 13,1% 
Nej 377 86,9% 
Total 434 100,0% 
 
Bilagstabel 0-c 

Vurdering af problemer med transporten til og fra studiet, fordelt på uddannelsesinstitutioner 

 
I hvor høj grad har du oplevet problemer med transport til og 
fra studiet? 

Uddannelsesinstitution  
I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet 
ikke 

Ved 
ikke Total

Aalborg Universitet Antal 0 1 2 0 0 3
 Procent 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0%
Aarhus Universitet Antal 1 4 2 3 0 10
 Procent 10,0% 40,0% 20,0% 30,0% 0,0% 100,0%
Københavns Universitet Antal 4 9 4 2 0 19
 Procent 21,1% 47,4% 21,1% 10,5% 0,0% 100,0%
Copenhagen Business School Antal 0 1 0 0 0 1
 Procent 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Danmarks Pædagogiske 
Universitet Antal 0 1 0 1 0 2
 Procent 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0%
Roskilde Universitetscenter Antal 1 3 1 2 0 7
 Procent 14,3% 42,9% 14,3% 28,6% 0,0% 100,0%
Syddansk Universitet Antal 2 1 1 3 0 7
 Procent 28,6% 14,3% 14,3% 42,9% 0,0% 100,0%
Kulturministerielle uddannelser Antal 3 2 1 1 1 8
 Procent 37,5% 25,0% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0%
Total Antal 11 22 11 12 1 57
 Procent 19,3% 38,6% 19,3% 21,1% 1,8% 100,0%
 
Bilagstabel 0-d 

Studerende, der har haft erhvervsarbejde under studieforløbet, fordelt på køn 

 

Har du, eller har du haft, et 
erhvervsarbejde under dit 
studieforløb? 

Køn  Ja Nej Total
Mand Antal 65 73 138
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 Procent 47,1% 52,9% 100,0%
Kvinde Antal 169 127 296
 Procent 57,1% 42,9% 100,0%
Total Antal 234 200 434
 Procent 53,9% 46,1% 100,0%
χ2:3,783; df:1; p=0,052 
 
Bilagstabel 0-e 

Studerende, der har haft erhvervsarbejde under studieforløbet, fordelt på funktionsnedsættelsens 
synlighed eller ikke-synlighed 

 

Har du, eller har du haft, et 
erhvervsarbejde under dit 
studieforløb? 

Funktionsnedsættelsens 
synlighed  Ja Nej Total
Synlig funktionsnedsættelse Antal 87 93 180
 Procent 48,3% 51,7% 100,0%
Ikke-synlig 
funktionsnedsættelse Antal 147 107 254
 Procent 57,9% 42,1% 100,0%
Total Antal 234 200 434
 Procent 53,9% 46,1% 100,0%
χ2:3,859; df:1; p=0,049 
 
Bilagstabel 0-f 

Studerende, der har haft erhvervsarbejde under studieforløbet, fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 

Har du, eller har du haft, et 
erhvervsarbejde under dit 
studieforløb? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total 
Sanser og kommunikation Antal 29 28 57 
 Procent 50,9% 49,1% 100,0% 
Mobilitet Antal 44 52 96 
 Procent 45,8% 54,2% 100,0% 
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 71 64 135 
 Procent 52,6% 47,4% 100,0% 
Sygdomme/andet Antal 41 26 67 
 Procent 61,2% 38,8% 100,0% 
Ordblind Antal 49 30 79 
 Procent 62,0% 38,0% 100,0% 
Total Antal 234 200 434 
 Procent 53,9% 46,1% 100,0% 
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Bilagstabel 0-g 

Studerende, der har haft studierelevant erhvervsarbejde, fordelt på type af funktionsnedsættelse  

 

Har et eller flere af dine 
erhvervsarbejder været 
studierelevante? 

Type af funktionsnedsættelse  Ja Nej Total
Sanser og kommunikation Antal 13 16 29
 Procent 44,8% 55,2% 100,0%
Mobilitet Antal 31 12 43
 Procent 72,1% 27,9% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 37 34 71
 Procent 52,1% 47,9% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 22 17 39
 Procent 56,4% 43,6% 100,0%
Ordblind Antal 21 26 47
 Procent 44,7% 55,3% 100,0%
Total Antal 124 105 229
 Procent 54,1% 45,9% 100,0%
Kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 5 respondenter, er ikke medtaget. 
 
Bilagstabel 0-h 

Vurdering af vigtigheden af at have et studierelevant arbejde, fordelt på hvor langt den studerende 
er nået i studieforløbet 

 
Holdning til udsagnet ”Det er vigtigt at have et studierelevant 
arbejde, mens man studerer” 

Studietrin  
Meget 

enig Enig Uenig
Meget 
uenig

Ved 
ikke Total 

Bachelorstuderende Antal 97 143 44 13 27 324 
 Procent 29,9% 44,1% 13,6% 4,0% 8,3% 100,0% 
Kandidatstuderende Antal 43 38 8 2 11 102 
 Procent 42,2% 37,3% 7,8% 2,0% 10,8% 100,0% 
Total Antal 140 181 52 15 38 426 
 Procent 32,9% 42,5% 12,2% 3,5% 8,9% 100,0% 
 
Bilagstabel 0-i 

Studerende, der ikke har tid til at have et studiejob, fordelt på køn 

 
Holdning til udsagnet ”Jeg har ikke tid til at have et 
studiejob” 

Køn  
Meget 

enig Enig Uenig
Meget 
uenig Total

Mand Antal 28 22 17 6 73
 Procent 38,4% 30,1% 23,3% 8,2% 100,0%
Kvinde Antal 67 34 17 3 121
 Procent 55,4% 28,1% 14,0% 2,5% 100,0%
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Total Antal 95 56 34 9 194
 Procent 49,0% 28,9% 17,5% 4,6% 100,0%
χ2:8,208; df:3; p=0,042 
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 6 respondenter, ikke er medtaget.  
 
Bilagstabel 0-j 

Studerende, der ikke har lyst til at have et studiejob, fordelt på type af funktionsnedsættelse 

 
Holdning til udsagnet ”Jeg har ikke lyst til at have et 
studiejob” 

Type af funktionsnedsættelse  
Meget 

enig Enig Uenig
Meget 
uenig Total

Sanser og kommunikation Antal 2 4 13 6 25
 Procent 8,0% 16,0% 52,0% 24,0% 100,0%
Mobilitet Antal 7 10 20 10 47
 Procent 14,9% 21,3% 42,6% 21,3% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 13 14 23 13 63
 Procent 20,6% 22,2% 36,5% 20,6% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 2 2 11 9 24
 Procent 8,3% 8,3% 45,8% 37,5% 100,0%
Ordblind Antal 1 5 13 11 30
 Procent 3,3% 16,7% 43,3% 36,7% 100,0%
Total Antal 25 35 80 49 189
 Procent 13,2% 18,5% 42,3% 25,9% 100,0%
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 11 respondenter, ikke er medtaget.  
 
Bilagstabel 0-k 

Studerende, der ikke har mulighed for at have et erhvervsarbejde, fordelt på type af 
funktionsnedsættelse 

 

Holdning til udsagnet ”Det er ikke muligt for mig at 
have et erhvervsarbejde pga. min 
funktionsnedsættelse” 

Type af funktionsnedsættelse  
Meget 

enig Enig Uenig
Meget 
uenig Total

Sanser og kommunikation Antal 4 2 14 6 26
 Procent 15,4% 7,7% 53,8% 23,1% 100,0%
Mobilitet Antal 23 15 7 4 49
 Procent 46,9% 30,6% 14,3% 8,2% 100,0%
Psykisk funktionsnedsættelse Antal 24 11 8 10 53
 Procent 45,3% 20,8% 15,1% 18,9% 100,0%
Sygdomme/andet Antal 16 2 1 4 23
 Procent 69,6% 8,7% 4,3% 17,4% 100,0%
Ordblind Antal 4 5 1 15 25
 Procent 16,0% 20,0% 4,0% 60,0% 100,0%
Total Antal 71 35 31 39 176
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 Procent 40,3% 19,9% 17,6% 22,2% 100,0%
Bemærk at kategorien ”Ved ikke”, der her rummer 24 respondenter, ikke er medtaget.  
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