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IndledningIndledning

D 
enne håndbog er til dig, der 
vil bruge undervisningsmiljø
vurderingen til at skabe et godt 
undervisningsmiljø på din ud

dannelse. Undervisningsmiljøloven 
fastslår, at alle uddannelsesinstitutioner 
med tre års mellemrum skal lave en 
vurdering af undervisningsmiljøet. 
Uanset hvem der udfører undersøgelsen 
i praksis, er det de studerendes under
visningsmiljø der vurderes, derfor skal 
vi som studerende:

 •	 Høres i undersøgelserne

•	 Inddrages i planlægning, til
rettelæggelse og gennemførelse af 
undervisningsmiljøvurderingen

•	 Inddrages i processen omkring 
opfølgning på undersøgelsen samt 
den efterfølgende evaluering af 
processen.

Hvis du er en af de studenter
repræsentanter der skal deltage i under
visningsmiljøvurderingen, kan du bruge 
håndbogen som inspiration til hvordan 
I får mest muligt ud af vurderingen 
på dit uddannelsessted . Håndbogen 

er ikke en facitliste hvor man skal nå 
alle punkterne for at have lavet en god 
undervisningsmiljøvurdering. Så læs 
i håndbogen og vælg hvilke områder 
I har interesse for og ressourcer til at 
undersøge på netop jeres uddannelse. 

I første kapitel gennemgår vi fem typi
ske spørgsmål om undervisningsmiljø. 
I andet kapitel gennemgår vi hvordan 
man forbereder en undervisningsmiljø
vurdering, herunder hvordan man kan 
inddrage internationale studerende 
og studerende med handicap. De to 
grupper vokser i disse år, men fylder 
stadig meget lidt blandt de aktive i langt 
de fleste studenterorganisationer. Det 
betyder, at de let kan blive overset, når 
vi vurderer undervisningsmiljøet. 
Tredje og fjerde kapitel handler om 
hvordan man gennemfører en under
visningsmiljøvurdering, og hvordan 
man bagefter følger op på den gennem 
en handlingsplan. 
Bagerst i håndbogen er der lister 
med spørgsmål som I kan overveje at 
inddrage jeres undervisningsmiljø
vurdering.

God læse- og arbejdslyst!

	KÆRE	LÆSER

Undervisnings- 
 miljøvurderinger er  

vigtige for at skabe et 
godt og levende studie 
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Fem spørgsmålFem spørgsmål

Er der forskel på undervisningsmiljø 
og studiemiljø?
Nej. De to ting dækker i praksis det 
samme. I hverdagen taler man oftest om 
studiemiljøet, så det er det mest kendte 
ord. I lovgivningen bruger man dog 
ordet undervisningsmiljø – og derfor 
bruger vi det også her.

Hvad er undervisningsmiljø?
I lovgivningen er undervisningsmiljø 
opdelt i tre aspekter, der til sammen skal 
give studerende gode rammer for at 
gennemføre deres uddannelse:

Det fysiske undervisningsmiljø er de 
fysiske rammer på uddannelsesinsti
tutionen som lokalernes størrelse og 
indeklima. Det fysiske undervisnings
miljø handler også om hvorvidt borde 
og stole er gode at arbejde ved, og om 
der er lokaler til de undervisningsformer 
de studerende gerne vil have. Samt 
om der er plads til gruppearbejde eller 
læsepladser og om der er plads til 
de studerendes egne aktiviteter som 
fredagsbar og fagråd.  

Det psykiske undervisningsmiljø er de 
ting der påvirker studerendes psykiske 

Kapitel 1:

FEM SPØRGSMÅL OM U NDERVISNINGSMILJØ 
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Indledning Indledning

Ordentligt indeklima, en stol 
 til alle, auditorier med godt 
 udsyn, nok læsepladser og 

 gruppe-lokaler og en sjov 
 og inddragende fredags- 

bar er alt sammen 
 afgørende for en  

god studietid
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Fem spørgsmålFem spørgsmål

velbefindende. Det er ofte en blanding 
af hvordan den enkelte studerende har 
det på uddannelsesstedet og hvordan 
det sociale fællesskab mellem de 
studerende fungerer. Det psykiske 
undervisningsmiljø handler om hvor
vidt uddannelsesstedet støtter op om 
fællesskaber blandt studerende,  fx om 
der er sociale aktiviteter, som er for 
mindre grupper af studerende eller hvor 
alkohol ikke spiller en stor rolle? Det 
psykiske undervisningsmiljø handler 
også om hvorvidt der er den nødven
dige studievejledning og rådgivning.

Det æstetiske undervisningsmiljø 
er indretningen, udsmykningen og 
vedligeholdelsen af de fysiske rammer 
som lokaler, gange og uden
dørsarealer. Det æstetiske 
undervisningsmiljø 
handler om hvorvidt 
rammerne er med til 
at gøre uddannelsen 
til et rart, spændende 
og inspirerende 
sted at være. Gode 
sanseoplevelser som 
fx flotte synsindtryk er 
vigtige, fordi de er med 
til at stimulere studerendes 
nysgerrighed og evne til at studere og 
udfolde sig generelt.
Der er også forhold af betydning for un
dervisningsmiljøet som ikke passer ind 
i en af de tre kategorier.  Dette gælder fx 
spørgsmålet om hvorvidt studerende får 

information i ordentlig tid om pensum 
og lokaler.

Hvorfor arbejde med  
undervisningsmiljø?
Man har længe anerkendt arbejdsmiljø
ets betydning for ansatte. Uddannelses
stederne er de studerendes arbejdsplads 
og studerende har lige så meget brug 
for et godt og sikkert undervisnings
miljø som arbejdstagere har for et godt 
arbejdsmiljø. Ordentligt indeklima, en 
stol til alle, auditorier med godt udsyn, 
nok læsepladser og gruppelokaler og 
en sjov og inddragende fredagsbar 
er alt sammen afgørende for en god 
studietid  og i sidste ende for dygtige 

dimittender. 
Resultaterne af et dårligt 
undervisningsmiljø har 

mange negative kon
sekvenser. Et dårligt 
fysisk undervis
ningsmiljø med for 
mange studerende 
i undervisningslo
kalerne eller dårlig 

udluftning kan føre 
til hovedpine og luft

vejsproblemer, dårlige 
stole og borde kan give ondt 

i ryggen og lys og lydforhold kan 
umuliggøre at følge med i hvad undervi
seren siger. Et dårligt psykisk undervis
ningsmiljø kan medføre at studerende 
rammes af stress, eksamensangst eller 
ensomhed og derfor ender i højrisiko

Man har  
længe anerkendt 
 arbejdsmiljøets 

betydning for 
 ansatte.

gruppen for ikke at kunne 
gennemføre deres uddannelse.

Hvordan får studerende 
indflydelse på under
visningsmiljøet?
Studerende har mulighed for at 
få indflydelse på flere måder.

•	 Tag emnet op i uddannelsens 
bestyrelse, hvor der typisk sidder to 
eller flere studenterrepræsentanter. I 
bestyrelsen kan studenterrepræsen
tanterne også foreslå hvordan led
elsen skal inddrage de studerende i 
arbejdet med undervisningsmiljøet.

•	 Lovgivningen giver studerende ret 
til at vælge to undervisningsmiljø
repræsentanter, der taler de stude
rendes sag over for uddannelsens 
ledelse i det daglige arbejde med 
undervisningsmiljøet. Det er typisk 
den lokale studenterorganisation der 
vælger repræsentanterne. 

•	 Ifølge lovgivningen skal ledelsen 
inddrage studenterrepræsentanter 
når der skal laves undervisnings
miljøvurderinger. 

Hvad er en undervisnings
miljøvurdering?
Undervisningsmiljøvurderingen er en 
skriftlige vurdering af det fysiske,  
psykiske og æstetiske undervisnings
miljø, som uddannelsesinstitutionens 

ledelse (det kan fx være rektoratet, 
dekanatet, institutlederen eller studie
lederen) har ansvar for at gennemføre. 
Ifølge lovgivningen skal undervisnings
miljøvurderingen se på alle tre dele af 
undervisningsmiljøet, men det i høj 
grad op til den enkelte uddannelses
institution at bestemme, hvordan man 
vil prioritere de forskellige dele.

Det er meget forskelligt, hvem der væl
ges til at gennemføre undervisningsmil
jøvurderingen. Nogle steder løses opga
ven af et eksternt konsulentfirma, andre 
steder af en intern forskningsenhed eller 
det tekniskadministrative personale. 
På DPU har studenterorganisationen 
gennemført undersøgelsen. Der ligger 
mange undervisningsmiljøvurderinger 
på internettet hvis I er interesserede i 
hvordan andre konkret har lavet deres 
undervisningsmiljøvurdering.

Et dårligt psykisk 
undervisningsmiljø kan 
medføre at studerende 

rammes af stress, 
eksamensangst eller 

ensomhed
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IndledningForberedelse

U 
ndervisningsmiljøvurderingen 
kan både foregå på den samlede 
uddannelsesinstitution eller på 
mindre dele af den, fx et fakultet, et 

uddannelsessted eller et institut. Derfor 
er det vigtigt, at I som studerende finder 
ud af hvordan jeres næste undervis
ningsmiljøvurdering skal foregå, så I 
kan forberede jer og gøre jeres indfly
delse gældende gennem hele processen. 
Dette kapitel beskriver hvordan man 
kan påvirke det forberedende arbejde 
før undervisningsmiljøvurderingen 
udføres.

Få nedsat et udvalg 
Ledelsen på uddannelsesinstitutionen 

har det overordnede ansvar for at 
undervisningsmiljøvurderingen udføres 
hvert tredje år. Som studerende kan 
vi opfordre ledelsen til at nedsætte et 
udvalg, som har ansvar for at planlægge 
arbejdet med undervisningsmiljø
vurderinger. Det fungerer ofte bedst 
hvis udvalget udpeger én person som 
overordnet ansvarlig for at undervis
ningsmiljøvurderingen bliver udført 
i overensstemmelse med udvalgets 
ønsker. Det er en god ide at insistere på, 
at udvalget som minimum rummer to 
studenterrepræsentanter for det er gen
nem udvalgsarbejdet at studerende kan 
få indflydelse på undervisningsmiljøvur
deringen. Studenterrepræsentanter har 

Kapitel 2:

FORBEREDELSE 
af undervisnings miljøvurderingen

Undervisningsmiljøvurderingen kan både foregå på den samlede uddannelses
institution eller på mindre dele af den. Derfor er det vigtigt, at I som studerende 
finder ud af hvordan jeres næste undervisningsmiljøvurdering skal foregå.
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ForberedelseForberedelse

ret til at deltage på lige fod med resten 
af udvalgets medlemmer. 

Tal om timing og ambitionsniveau 
Udvalget skal tænke over hvor meget tid 
der er til at gennemføre undersøgelsen, 
og hvor lang tid der kan afsættes til de 
enkelte trin i processen. Udvalget skal 
også overveje hvornår på året, det er 
bedst at gennemføre undersøgelsen. 
Hvis studerende og personale skal 
deltage i eller udføre opgaver i forhold 
til undersøgelsen, er det vigtigt at undgå 
ferier og spidsbelastede tidspunkter 
som eksamensperioder. 

Det er en god ide at udvalget fra 
starten bliver enige om, hvad der ambi
tionsniveauet for undersøgelsen. Nogle 
gange bliver undervisningsmiljøvurde
ringen kun lavet for at overholde loven. 
Men hvis der er ambitioner og budget 
til mere, kan der være uanede mængder 
af relevant viden gemt i en veludført un
dersøgelse. En sådan undersøgelse kan 
både give relevant statistik og komme 
med anbefalinger til hvordan under
visningsmiljøet konkret kan forbedres. 
En grundigt udført undersøgelse giver 
også bedre muligheder for at opnå reel 
opfølgning på resultaterne. 

Inddragelse af  
internationale studerende 
Der er næsten 30.000 internationale 
studerende i Danmark, og antallet af 
internationale studerende vokser på 
mange uddannelser. Derfor skal uddan

nelsessteder og studenterorganisationer 
forholde sig til, hvordan man får et 
studiemiljø til at fungere for folk, der 
ikke taler dansk og som ikke har den 
samme kulturbaggrund som de fleste 
danske studerende. Undervisnings
miljøvurderinger kan være med til at 

Hvis studerende og personale skal deltage i 
eller udføre opgaver i forhold til undersøgelsen, 
er det vigtigt at undgå ferier og spidsbelastede 
tidspunkter som eksamensperioder

vise hvor der skal sættes ind for at 
skabe et studiemiljø der inkluderer 
internationale studerende. Hvis I 
har internationale medstuderende 
på jeres uddannelse, er det en god 
ide at spørge om de vil bidrage til 
vurderingen. Bagerst i håndbogen er 
en tjekliste som I kan bruge til at sikre 
at jeres undervisningsmiljøvurdering 
undersøger forholdende for internatio
nale studerende.

Inddragelse af  
studerende med handicap
Studerende med handicap har særlige 
behov i forhold til, hvordan vi indretter 
undervisningsmiljøet på vores uddan
nelser. Danmark har underskrevet FNs 
handicapkonvention som forpligter 
den danske regering til at sørge for, 
at borgere med handicap kan tage en 
videregående uddannelse på lige fod 
med andre uden at blive diskrimineret. 
Unge med handicap er langt fra lige så 
godt repræsenterede som unge generelt 
på de lange videregående uddannelser. 
I 2007 havde en ud af hver fyrre stude
rende et handicap. Til sammenligning 
er det omkring hver tiende dansker der 
har et handicap. Hvis I har medstude
rende der har et handicap, er det en 
god ide at spørge om de vil bidrage til 
vurderingen. I kan også bruge tjeklisten 
bagerst i håndbogen til at sikre at jeres 
undervisningsmiljøvurdering under
søger forholdende for studerende med 
handicap. 

Skal der nedsættes et udvalg og 
hvem skal sidde i dette?

Hvilke studenterrepræsentanter skal 
der sidde i udvalget. Hvordan kan 
studerende få indflydelse på under
visningsmiljøvurderingen hvis der 
ikke nedsættes et udvalg?

Udover ledelsen hvem er så den 
hovedansvarlige for gennemførelse 
af undervisningsmiljøvurderingen?

Hvor meget tid er sat af til at lave 
undersøgelsen?

Hvornår på året skal undervisnings
miljøvurderingen gennemføres 
og hvordan kan planlægningen af 
undervisningsmiljøvurderingen 
spille bedst sammen med uddannel
sesinstitutionens øvrige aktiviteter?

Hvor ambitiøs skal undersøgelsen 
være, herunder hvor stort er budget
tet?

TJEKLISTE
 Følgende spørgsmål kan overvejes 

under forberedelsen af under
visningsmiljøvurderingen

1

2

	
3

4

5

6
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UdførelseUdførelse

Kapitel 3:

 UDFØRELSE
af undervisningsmiljøvurderingen

Indhold i undervisnings
miljøvurderingen
En undervisningsmiljøvurdering skal 
indeholde både en vurdering af det 
fysiske, psykiske og æstetiske miljø på 
uddannelsesstedet og en beskrivelse og 
vurdering af eventuelle undervisnings
miljøproblemer. 

For at leve op til loven skal vurderin
gen udover den konkrete undersøgelse 
af undervisningsmiljøet også indeholde 
en handlingsplan med forslag til 

retningslinjer for opfølgning på under
søgelsens resultater. Det er en god ide 
at lave anbefalinger i undervisningsmil
jøvurderingen, så kan anbefalingerne 
bruges når handlingsplanen skal laves.

Valg af metoder til undersøgelsen
Generelt kan det anbefales at tage flere 
metoder i brug, både kvalitative og 
kvantitative. Når I skal vælge metode, så 
tænk over hvem der skal læse og bruge 
resultaterne af undersøgelsen. Hvis man 
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IndledningUdførelse

mangler inspiration til hvordan under
visningsmiljøet kan kortlægges, har 
Dansk Center for Undervisningsmiljø 
(DCUM) lavet et redskab som findes på 
deres hjemmeside www.dcum.dk.

Nogle gange beslutter udvalget at 
uddannelsesinstitutionen selv skal 
udføre undersøgelsen. Hvis I skal lave 
et spørgeskema eller interview med 
studerende, er det en god ide at afprøve 
spørgsmålene på nogle studerendes før 
man laver selve undervisningsmiljø
vurderingen. På den måde får man en 
idé om, hvilke områder de studerende 
mener er vigtige at undersøge på 

netop jeres uddannelsesinstitution.

Hvis I bruger spørgeskemaer
Hvis I bruger spørgeskemaer, skal 
svarprocenten gerne være over 50 
procent. Mange undervisningsmiljøvur
deringer har problemer med meget lave 
svarprocenter. Det er meget vigtigt at 
spørgeskemaet ikke er for langt, det kan 
afholde folk fra at udfylde det. Det er 
bedre med få gode spørgsmål, end med 
mange der ikke bliver besvaret. Det er 
også vigtigt at planlægge undersøgel
sen så der er tid nok til dataindsamling. 
Det kan tage lang tid at indhente nok 
data til, at der kan analyseres på dem.

Hvis I skal lave et spørgeskema eller interview med studerende, er det en god ide 
at afprøve spørgsmålene på nogle studerende først

Indeholder undervis
ningsmiljøvurderin
gen en vurdering af 
det fysiske, psykiske 
og æstetiske miljø på 
uddannelsesstedet?

Indeholder undervis
ningsmiljøvurderin
gen en beskrivelse og 
vurdering af eventu
elle undervisningsmil
jøproblemer?

Indeholder under
visningsmiljøvurde
ringen anbefalinger 
der kan bruges 
som guidelines når 
handlingsplanen skal 
laves?

Indeholder undervis
ningsmiljøvurderin

gen en handlingsplan 
med retningslinjer for 
opfølgning?

Hvilke metoder skal 
anvendes i udførelsen 
af undervisningsmiljø
vurderingen; kvalita
tive, kvantitative eller 
begge dele?

Skal der laves en 
forundersøgelse, for 
eksempel i form af 
fokusgruppeinterview 
med studerende?

Hvilke muligheder 
er der i forhold til at 
opnå en høj svarpro
cent hvis I bruger 
spørgeskemaer?

TJEKLISTE
 Følgende spørgsmål kan overvejes 
 ved udførelsen af undervisnings

miljøvurderingen

1

2

	
3

4

5

6

7
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Indledning Indledning

Kapitel 4

OPFØLGNING
på undervisningsmiljøvurdering

N 
år undervisningsmiljøvurderingen er gennemført, 
skal resultaterne af undersøgelsen omsættes i hand
lingsplaner og retningslinjer for gennemførelsen af 
handlingsplanerne. 
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Indledning Udførelse

Indeholder handlingsplanen 
målbare krav?

Indgår undervisningsmiljøet i 
institutionens udviklingskontrakt??

Er undervisningsmiljøvurdering, 
herunder handlingsplan og retnings
linjer for opfølgning på handlings
plan tilgængelig på nettet?

Skal der laves en evaluering af 
arbejdsprocessen omkring under
visningsmiljøvurderingen og af 
om handlingsplanen resulterer i 
konkrete forbedringer?

Gør handlingsplanen  
konkret og forpligtende 
Hvis handlingsplanen indeholder mål
bare krav om konkrete tiltag på under
visningsmiljøområdet, kan der senere 
evalueres på om der er sket forbedringer 
på områderne. 

TJEKLISTE
Følgende spørgsmål kan 

over vejes ved opfølgning på 
undervisnings  miljø 

vurderingen

1
2

3

4

Det er vigtigt at der er en klar an
svarsfordeling i forhold til at følge op på 
handlingsplanens elementer. Ellers risi
kerer opfølgningen på handlingsplanen 
at drukne, især hvis handlingsplanerne 
går ind over flere forskellige råd, nævn 
eller afdelingers ansvarsområder.

Handlingsplan kan være for hele 
institutionen, men nogle steder betyder 
størrelsen og den fysiske placering af fa
kulteter og institutter at det er smartere 
at lave handlingsplanen på eksempelvis 
institutniveau. . 

En måde at fastholde ledelsen på 
opfølgning på handlingsplanen, er at 
skrive kravene fra handlingsplanen 
ind i uddannelsens udviklingskontakt 
med Videnskabsministeriet (sådan en 
kontrakt har alle uddannelser under 
Videnskabsministeriet). Dette vil også 
øge gennemsigtigheden i forhold til om 
der bliver fulgt op på handlingsplanen. 
Ifølge undervisningsmiljøloven skal 
undervisningsmiljøvurderingen være 
tilgængelig for studerende og ansatte 
på uddannelsesinstitutionen. 

Evaluering af processen
Efter undervisningsmiljøvurderingen er 
lavet, er det vigtigt at evaluere arbejds
processen og de brugte metoder så man 
kan bruge erfaringerne næste gang 
uddannelsesstedet skal lave en under
visningsmiljøvurdering. Evalueringen 
kan også se på hvilke dele af handlings
planen, der er blevet gennemført og 
hvilke områder der halter.
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Internationale studerendeInternationale studerende

O 
verfor er syv spørgsmål, I kan bruge 
til at sikre at jeres undervisningsmil
jøvurdering inddrager internationale 
studerendes forhold på uddannelsen. 

Dereftert er fem fakta der udgør bag
grundsviden for spørgsmålene.

Internationale studerende er både udveks
lingsstuderende som kommer til Danmark 
gennem samarbejdsaftaler med deres 
egen uddannelse, full degreestuderende 
der har valgt at læse en hel eller dele af en 
uddannelse i Danmark og udenlandske 
PhDstuderende. Der kan være forskel mel
lem grupperne på hvad der har betydning 
for undervisningsmiljøet. Fx er det måske 
mindre problematisk for udvekslingsstu
derende end for studerende der tager hele 
deres uddannelse i Danmark hvis de ikke 
får nogen danske venner.

INTERNATIONALE 
STUDERENDE
Og undervisningsmiljø

1 		
Er alle vigtige informationer om 
uddannelsen tilgængelige på 
engelsk?

2 	
Bliver frivillige sociale og 
faglige aktiviteter som fre
dagsbarer, fester og foredrag 

annonceret på engelsk?

3 			
Gør uddannelsesstedet en ind
sats for at få de internationale 
studerende med i læsegrupper 

og gruppearbejde?

4 	
Har de studerendes organisatio
ner tilbud til de internationale 
studerende, hvor man kan være 

aktiv, selvom man ikke taler dansk?

5 	
Har uddannelsesinstitutionen 
mentor eller buddyordninger, 
hvor en dansk studerende 

hjælper en international studerende 
med at lære studiemiljøet og det 
danske samfund at kende? 

6 	
Er studiestarten tilrettelagt, 
så danske og internationale 
studerende kan lære hinanden 

at kende i fælles introduktionsakti
viteter?

7 	
Støtter uddannelsesstedet de 
studenteraktiviteter, hvor danske 
og internationale studerende 

kan mødes og lære hinanden at 
kende?
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1 
Knap tre fjerdedele af 
de internationale stude
rende (74 %) svarer, at et 

godt fællesskab mellem 
danske og internationale 
studerende på studie 
er afgørende for deres 
sociale og kulturelle 
udbytte af studieopholdet 
i Danmark.

2 
Internationale 
studerende finder 
især nye venner til 

fredagsbarer og fester 
samt læsegrupper og 
gruppearbejde. Også 
introduktionsdage er et 
godt sted for internatio
nale studerende at møde 
nye venner. 
Hvis man vil give 
internationale studerende 
gode muligheder for at 
finde venner på uddan
nelsen, er der derfor 
både brug for de sociale 
aktiviteter som fredags
barer og fester, og for at 
uddannelsesstedet sætter 
rammer for læsegrupper, 
gruppearbejde, introduk

tionsdage og mentor/
buddyordninger.

3 
De fleste interna
tionale studerende 
oplever deres danske 

medstuderende som 
venlige og gode til at tale 
engelsk når de er sam
men med internationale 
studerende – men også 
som svære at komme i 
kontakt med.

4 
Næsten hver tredje 
internationale 
studerende får ikke 

danske venner på deres 
uddannelse. 

5 
Næsten hver fjerde 
internationale stude
rende oplever ensom

hed på deres uddannelse 
i Danmark. Oplevelsen 
af ensomhed indebærer 
blandt andet at være ked 
af at skulle gøre så mange 
ting alene, at føle at man 
ikke har nogen at tale 
med og at det er svært at 
blive venner med andre

fakta om  
INTERNATIONALE STUDERENDE5

Kilde: Undersøgelsen ”Den gode velkomst”, som kan læses på www.dsfnet.dk under UngdommensAnalyseEnhed

 Internationale studerende finder især nye venner til fredagsbarer og fester samt 
læsegrupper og gruppearbejde
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Studerende med

	HANDICAP
og undervisningsmiljø

	✓ Har uddannelsesinstitutionen en 
handicappolitik, som beskriver, 
hvordan man giver lige adgang til 
uddannelserne for studerende med 
handicap?

	✓ Bliver studiestarten brugt til at 
informere alle studerende om, at der 
kan være studerende med handicap 
på uddannelsen og hvordan man 
tager hensyn til studiekammerater 
med et handicap? 

	✓ Bliver undervisere og andre ansatte 
informeret om, at der kan være 
studerende med handicap på ud
dannelsen? Og lærer de, hvordan de 
kan opdage og forstå de studerende 
med handicap og hvordan de kan 
håndtere deres særlige behov og 
vilkår på uddannelsen? 

	✓ Tager studiestartsforløbet hensyn 
til, at studerende med handicap skal 
kunne deltage? Og er rusvejlederne/
tutorerne uddannet til at håndtere 
de særlige behov og ønsker, stude
rende med handicap har i forhold til 
studiestarten – fx i den måde man 
tilrettelægger rusturene?

	✓ Tilbyder uddannelsen vejledning til 
handicappede studerende i sommer
månederne, så de kan få hjælp til at 
søge støtte (fx fysiske hjælpemidler, 
tolkebistand m.m.) i så god tid, at 
hjælpen kan være klar til studiestart 
eller semesterstart? 

	✓ Tilbyder uddannelsen at hjælpe 
studerende med handicap med at 
finde et studierelevant erhvervsar
bejde ved siden af uddannelsen eller 
med at finde ud af, hvordan man gør 
det muligt at komme på praktik og 
udlandsophold som en del af uddan
nelsen?

	✓ Tilbyder uddannelsen 
pædagogisk hjælp til læse
grupper til at planlægge deres 

arbejde, så studerende med 
handicap får det bedst mulige 

udbytte af at være med?

	✓ Hjælper uddannelsesstedet 
studerende med handicap til at 
holde møder og komme i kontakt 
med nye studerende med handicap, 
eller til at mødes og hjælpe hin
anden i netværk eller grupper, fx 
for at dele erfaringer om, hvordan 
man søger støtte eller organiserer 
sin hverdag på uddannelsen bedst 
muligt? 

	✓ Er de frivillige sociale og faglige ak
tiviteter på uddannelsen som fester, 
fredagsbarer og foredrag tilrettelagt, 
så studerende med handicap kan 
deltage? 

•	 Er der sociale aktiviteter, som er 
for mindre grupper af studerende 
eller hvor alkohol ikke spiller en 
stor rolle? 

•	 Er der adgang til at bruge mikro
fon og teleslyngeanlæg, når der er 
debatter eller foredrag?

Brug de følgende spørgsmål til at finde 
ud af hvordan undervisningsmiljøet er 
for studerende med handicap.
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STUDERENDE
med handicap

 E
t åbent, inkluderende og velfun
gerende undervisningsmiljø øger 
muligheden for, at alle gennemfø
rer studietiden bedst muligt. 

Især for studerende med handicap er 
undervisningsmiljøet af afgørende 
betydning for om og hvordan uddan
nelsen kan gennemføres. 

Uddannelsesinstitutionerne har forskel
lige støtte og vejledningsinstanser, 
som alle i samarbejde skal sikre, at 
studerende med handicap får de bedste 
muligheder for at gennemføre studiet 
på lige fod med studerende uden et han
dicap. Indsatsen skal starte allerede før 
studiestart, hvor tutorer og rusvejledere 
skal tilbydes hjælp til tilrettelæggelsen 
af introforløb, hvor alle studerende kan 
være med. 

I selve studieforløbet skal den stude

rende med handicap kunne gøre brug 
af de forskelige vejlednings og støt
teordninger.  

Det følgende afsnit opsummerer, hvilke 
spørgsmål det kan være relevant at 
stille, når undervisningsmiljøet skal 
vurderes ud fra dets kvalitet for stude
rende med handicap. 

Der er især lagt vægt på specialpædago
giske støttevejlederes (SPSvejlederes) 
rolle, og på den fysiske tilgængelighed 
for studerende med handicap.
  

Specialpædagogisk støttevejledere 
(SPSvejledere)
Får alle studerende ved deres studiestart 
mundtlig og skriftlig information om, 
hvordan man kan søge vejledning 
og støtte hos en specialpædagogisk 
støttevejleder (SPSvejleder) på uddan
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nelsesstedet, hvis man har et handicap? 
•	 Står det tydeligt på uddannelsens 

hjemmeside og i det skriftlige 
velkomstmateriale til de stude
rende?

Har SPS-vejlederne fået :
•	 Efteruddannelse, der ruster dem 

fagligt til at løse opgaven med at 
vejlede studerende med handicap 
om deres muligheder for støtte?

•	 Tildelt timer nok til, at de kan 
hjælpe studerende med handicap 
med at skrive ansøgninger om 
støtte og til at sikre, at ansøgnin
gerne bliver behandlet hurtigt og 
effektivt?

Samarbejder SPSvejlederne med 
kommunen og andre myndigheder, fx 
i forhold til muligheden for at få ekstra 
hjælpemidler eller revalidering.

Er der sikret en ordentlig erfaringsover
levering fra de erfarne SPSvejledere, 
når der starter en ny SPSvejleder på 
uddannelsesstedet?

Fysisk tilgængelighed  
og hjælpemidler
Kan uddannelsens hjemmesider og de 
dokumenter der linkes til i fx PDF og 
Wordformat bruges af de programmer, 
der kan læse teksterne op for brugeren? 
Du kan finde flere oplysninger om 
dette emne på Digitaliseringsstyrelsens 
hjemmeside www.itst.dk/itarkitektur

ogstandarder/tilgengelighed

Ved uddannelsens ansatte, hvilke 
undervisningslokaler, der er indrettet, 
så de egner sig til undervisning for 
studerende med handicap? 

•	 Bruger man den viden til at 
planlægge, hvor man lægger 
undervisningen, hvis man ved at 
der er studerende med handicap 
på holdet eller årgangen?

Er der afsat plads i biblioteker og under
visningslokaler til fysiske hjælpemidler 
som kørestole eller specialbyggede 
borde og stole? 

•	 Er der strømstik til elektriske 
hjælpemidler? 

•	 Er der plads til at have en tolk 
med?

Er lydforholdene, belysningen og 
muligheden for at se underviseren i 
orden, så studerende med begrænset 
syn eller hørelse også kan deltage i 
undervisningen?

Er der mulighed for at bruge tekniske 
hjælpemidler som fx teleslyngeanlæg 
eller mikrofoner og højttalere, så stude
rende med begrænset hørelse kan høre 
underviseren eller så studerende, der 
ikke kan være til stede på grund af deres 
handicap, kan følge undervisningen 
over internettet? 
•	 Er underviserne i givet fald villige til 

Er lydforholdene,  
belysningen og muligheden  

for at se under viseren i orden, 
 så studerende med begrænset 

syn eller hørelse også kan 
deltage i undervisningen?
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at bruge de tekniske hjælpemidler, 
når der er brug for det, fx ved at tale i 
mikrofon eller bruge et webkamera?

Er der adgang med elevator eller ramper 
til alle etager og lokaler, så studerende 
med begrænset bevægelsesevne, fx kø
restolsbrugere, kan komme frem – eller 
er det muligt at lægge undervisningen 
i de rum, hvor adgangen er i orden, hvis 
der er behov for det? 
Er elevatorer og lokaler mærket med 
punktskrift, så blinde og svagtseende 
også kan orientere sig?

Er der så langt mellem undervisningslo
kalerne, at studerende med begrænset 
bevægelsesevne får svært ved at nå at 
komme fra ét undervisningslokale til det 
næste i pauserne? 
•	 Kan de nå frem til toiletterne eller 

kantinen og tilbage til undervis
ningslokalet i pauserne?

Er der gode forbindelser med offentlig 
transport til uddannelsesstedet og er 
der handicapparkeringspladser?

 

Tjeklisten bygger på resultaterne fra en landsdæk
kende undersøgelse som Danske Studerendes 
Fællesråd offentliggjorde i 2008. Du kan finde hele 
undersøgelsen på Danske Studerendes Fællesråds 
hjemmeside: www.dsfnet.dk under Ungdommens
AnalyseEnhed. 

Handicappolitik
En handicappolitik er et rigtig godt 
redskab til at sikre studerende med 
handicap lige muligheder for at tage 
en uddannelse. På hjemmesiden 
www.hpu.nu kan du finde eksempler 
på handicappolitikken på forskellige 
uddannelsesinstitutioner – og du 
kan se, om din uddannelsesinstitu
tion har lavet en handicappolitik. 
Frem til juni 2013, kan jeres uddan
nelsesinstitution få gratis hjælp af 
Sammenslutningen af Unge med 
Handicap (SUMH) i form af spar
ring, feedback eller workshops hvis I 
vil lave en handicappolitik. 

Studiestart 
Har I brug for inspiration til, 
hvordan studiestarten kan indrettes, 
så studerende med handicap kan 
deltage på lige fod med andre? Så 
kontakt Studiestartsnetværket på 
www.facebook.com/Studiestartsnet
vaerket

FLERE MÅDER
at skabe bedre undervisningsmiljø 

for studerende med handicap

1

2
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