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Undervisa tillgängligt!
Pedagogiska strategier för att funktionsnedsättning
hos studenter inte skall vara ett hinder för att
genomföra studierna.

Förord
Glädjande nog har efterfrågan på föregångaren till denna
skrift varit så stor att jag har fått önskemål om och möjlighet
till att revidera den. Tack alla som arbetar med dessa frågor
för att ni delat med er så generöst av era erfarenheter och
kunskaper samt för all uppmuntran och alla glada tillrop
genom åren!
Syftet med denna skrift, liksom med föregångaren, är att ge
inspiration och stöd till lärare samt andra som kommer i
bibliotekarier,
t.ex.
med
studenter,
kontakt
kursadministratörer, studievägledare, studierektorer. Målet är
att bidra till att vi som möter studenter ska kunna utveckla
vårt bemötande och våra pedagogiska strategier i syfte att
underlätta vardagen för de studenter som lever med en
funktionsnedsättning. Skriften är avsedd att bidra till
reflektion och till att man överväger möjliga förändringar i
bemötande och pedagogik för att möta de behov studenter
med olika typer av funktionsnedsättning har.
Skriften gör inte anspråk på att vara en vetenskaplig rapport,
utan ska snarare ses som en idébank för att fundera över,
utveckla,
förändra
och,
förhoppningsvis,
förbättra
studiesituationen för studenter med funktionsnedsättning.
Från och med den 1 januari 2009 ersattes lag om
likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286) av
Diskrimineringslagen (2008:567).
Diskrimineringsombudsmannen ska se till att lagen följs.
Denna skrift är ett led i arbetet med att undanröja de
eventuella pedagogiska hinder som skulle kunna vara ett
hinder för studierna och därmed potentiellt diskriminerande
för studenter med funktionsnedsättning.
Skriften tar främst sikte på pedagogiska strategier som kan
användas av respektive lärare, administratör, studierektor,
programansvarig etc. för att främja likabehandlingen av

studenter med funktionsnedsättning. Andra typer av
anpassningar som kan behövas, t.ex. tekniska hjälpmedel,
personlig assistans, anpassning av bostad, berörs inte här.
En grundförutsättning är att varje individ blir respekterad och
får ett värdigt bemötande med möjlighet att själv bestämma
över sitt liv. För att detta ska kunna bli verklighet krävs bland
annat medvetandegörande hos och kompetensutveckling av
de personer som i sin yrkesroll inom universitetet möter
studenter med funktionsnedsättning. Dessutom krävs en
kontinuerlig och levande dialog med den enskilda studenten.
Varje student med funktionsnedsättning har sina speciella
behov och är expert på just sin specifika funktionsnedsättning
och de hinder detta kan innebära för studierna. Det kan vara
viktigt att tänka på att alla kan få en funktionsnedsättning.
Det är inte alltid något en person föds med utan kan t.ex.
vara ett resultat av sviterna av en trafikolycka. Något jag slås
av när jag arbetar med dessa frågor är den enorma styrka och
viljekraft som många studenter med funktionsnedsättning
uppvisar. De läser och klarar sig bra trots att de i många fall
har oddsen emot sig. Vilken motivation dessa visar prov på!
Vilka resurser för samhället att ta vara på!
Att byta strategi i sin undervisning för att möta de behov en
student med funktionsnedsättning kan ha, behöver varken
vara svårt eller innebära stora och revolutionerande
förändringar. Många av de förslag som presenteras i skriften
ger en bra studiemiljö och ökade förutsättningar för lärande
för alla studenter, även de som inte har en
funktionsnedsättning!
Skriften är ett resultat av samarbete mellan avdelningen för
universitetspedagogisk utveckling och studentavdelningen vid
Uppsala universitet. Ett särskilt tack riktas till
avdelningsdirektör Birgitta Hydén som bidragit med sin stora
kunskap, omsorgsfulla synpunkter och större bearbetningar av
vissa textavsnitt. Jag vill också tacka Charlotte Sundström,
Maria Wennerström Wohrne och Margareta Erhardsson för
ovärderlig hjälp med korrektur, layout och kontakter med
tryckeriet. Jag vill också tacka de lärare som jag har intervjuat

för rapporten och vars idéer har kompletterat rapporten på
ett fantastiskt sätt. Jag sänder också varma, tacksamma tankar
till lärare och annan personal på landets alla lärosäten, samt i
vissa fall även på lärosäten i våra nordiska grannländer, som
jag har haft förmånen att möta och lära av vid otaliga
utbildningstillfällen genom åren. Och sist men inte minst vill
jag tacka alla de studenter med funktionsnedsättning som
delat med sig av sina tankar och erfarenheter, och då särskilt
en person – du vet själv vem jag menar – som frikostigt delat
med sig av sina tips, idéer och strategier.
Kungliga Tekniska Högskolan augusti 2012
Ann-Sofie Henriksson
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1
Inledning, läsanvisning och
övergripande frågor
1.1 Bakgrund
I din hand håller du en omarbetad version av ”Undervisa
tillgängligt!” Syftet är att ge perspektiv på hur läraktiviteter,
examination, information kan anpassas för att öka
likabehandlingen av studenter med funktionsnedsättning. De
övriga typer av anpassningar som kan behövas vid t.ex.
rekrytering och antagning (där bland annat studentens sakliga
förutsättningar att genomföra en viss utbildning måste prövas
innan diskrimineringslagstiftningen överhuvudtaget kommer
in) berörs inte här.
I Socialstyrelsens termbank1 återfinns följande definitioner:
funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning
innebär för en person i relation till omgivningen
funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga.
I denna bok har funktionsnedsättning använts genomgående
för att beskriva en nedsättning i funktionsförmågan. Om det
blir ett hinder eller ej avgörs i mötet med studiemiljön.

1
Se http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx,
2012-04-04

hämtad
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De typsituationer som behandlas i det följande är:
* Läraktiviteter, både traditionell undervisning såsom
föreläsningar, seminarier, tutorials och till exempel
grupparbeten ingår.
* Praktiska moment – i denna kategori ingår laborationer,
workshops,
praktik,
verksamhetsförlagd
utbildning,
exkursioner, studioarbete m.fl. praktiska moment.
* Information – i detta moment ingår kursmaterial och
information om kursen såsom schema, kursplan,
studieanvisningar samt annan kommunikation, t.ex.
schemaändringar.
* Examination – anpassning av tentamen. I tentamen inräknas
muntlig och skriftlig tentamen, hemtentamen, PM samt
uppsatser – allt som ligger till grund för betygssättning.

1.2 Tips inför din läsning
Skriften är, liksom i förra upplagan, upplagd på ett sådant sätt
att läsaren kan välja metod för genomläsningen. Den inleds
med ett första kapitel, nämligen detta, som är av mer
övergripande karaktär och där mer allmänna spörsmål berörs.
Därefter refereras diskrimineringslagstiftningen kortfattat i
kapitel två. De därpå följande kapitlen behandlar tips och
idéer för de olika situationer i vilka en lärare och student har
kontakt med varandra.
Om du är intresserad av att rent allmänt fundera över ditt
bemötande i exempelvis undervisningen kan du välja att gå in
och läsa det aktuella avsnittet (avsnitt 3.2 Läraktiviteter). Har
du däremot en student med en specifik funktionsnedsättning
kanske du i stället väljer att läsa kapitel fyra. Där är
indelningen gjord efter typ av funktionsnedsättning. Även här
finns alla de fyra typsituationerna (läraktiviteter, praktiska
moment, information och examination) med, men de är
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upptagna under respektive funktionsnedsättning. Du kan gå
in i det avsnitt som är mest aktuellt för dig i en viss situation,
t.ex. avsnitt 4.1 om du har en blind student och har frågor
och funderingar kring vad som skulle kunna underlätta
studierna för honom eller henne.
I kapitel 4 finns det en del citat med under respektive
funktionsnedsättning (under rubriken ”Studentröster”).
Citaten är hämtade från två undersökningar som gjorts av
Studerandebyrån vid Uppsala universitet dels hösten 2002,
dels i början av 2010. Citaten är ordagranna sånär som på att
författaren rättat vissa stavfel och liknande uppenbara
felskrivningar. Det saknas citat för vissa kategorier, vilket helt
enkelt beror på att inga studenter med den typen av
funktionsnedsättning har besvarat någon av enkäterna. Det
finns
också
avsnitt
i
boken
som
exemplifierar
lärarperspektivet. Avsnitten består av citat från intervjuer
med lärare vid Uppsala universitet. Dessa lärare har
erfarenheter av olika strategier och anpassningar för att möta
studenters behov. Förhoppningen är att deras sätt att arbeta
med och tänka kring detta ska kunna tjäna som inspiration för
andra.
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1.3 Övergripande frågor
1.3.1 Varför ska jag som lärare läsa detta?
Som lärare utvecklas man i takt med erfarenheten. Det gäller
också hur man ska hantera frågor kopplade till studenter med
funktionsnedsättning. En lärare2 konstaterar:
Något som kommer med åren är att man får en egen
auktoritet som lärare och det blir lättare att ta ansvar,
man vet ramarna. När man är ny vet man inte vad som
gäller, regler, vad man får göra.
Det finns fler än ett skäl till att denna skrift kan vara läsvärd
för dig som undervisar eller har andra kontakter med
studenter som berör deras studiesituation. Nedan följer fyra
skäl utan inbördes rangordning:
För det första bör det betonas att de råd som ges i denna skrift
ingalunda är specialtips som endast är till nytta för de
studenter som har en specifik funktionsnedsättning. Snarare
är det så att många av de generella råden i avsnitt 3 nämns i
samband med pedagogiska kurser och seminarier som
exempel på ”god pedagogik” till gagn för ALLA studenter.
När de sätts in i sitt sammanhang i denna skrift står det klart
att det som anses vara god pedagogik och rekommenderas för
alla studenter också är till nytta för studenter med
funktionsnedsättning. För denna studentkategori är det dock
inte bara till nytta, utan ofta också avgörande för om de ska
ha en rimlig studiesituation eller ej. Detta innebär följaktligen
omvänt att en justering av din undervisning avsedd att ge stöd
och underlätta för studenter med funktionsnedsättning i
många fall kommer alla studenter till godo. Du blir på köpet
en än tydligare och mer pedagogisk lärare. En klar vinnavinna situation! En lärare som jag har intervjuat säger så här:
2

Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap.
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Där är det också styrkan med att möta de här
studenterna som inte riktigt är som standardstudenten.
Mitt i någon normalfördelning fanns förut vit övre
medelklasskille utan några som helst fysiska eller
psykiska defekter, med akademikerföräldrar, gärna ett
par generationer. Det var den vi hade i mitten. När vi
nu börjar vidga det här, och bredda, ja det skakar om
allas
bekvämlighet.
Mycket
av
de
här
seniorprofessorerna också. Men det som är så
uppfriskande, om man nu klarar av den här
utmaningen, är när de nu kommer, de här studenterna,
som inte faller i ramen, då tydliggör de så väl de här
ramarna som vi har, ofta väldigt konstlade bara av
tradition. Utan de här studenterna visar behovet av att
förändras. Det är en förändring som ofta är väldigt
nyttig för oss. Många upplever den som lite
skrämmande, kanske lite smärtsam, men … Den är
nödvändig, den får oss att tänka lite till. Och vi får med
oss bitar, att ta med även till alla studenter. Då får vi
till det här med flera resurser. (…) Det får man med sig,
det stärker ju alla studenter.
För det andra är detta ett sätt att utvecklas pedagogiskt. Det
är roligt och det är dessutom meriterande, i vart fall om du
dokumenterar det du gör. Du kan göra det i din egen takt och
på tider som passar dig. Glöm inte bort att lägga till egna
utvecklingsprojekt till din pedagogiska meritportfölj.
För det tredje är det roligt att kunna bidra till att en student
får en rimligare situation under sin studietid. Du känner att
du gör en viktig insats och studenten får en bättre studietid.
För det fjärde finns en skyldighet enligt lag att se till att
studenter med funktionsnedsättning inte behandlas sämre än
andra studenter i en likartad situation, bortsett från
funktionsnedsättningen. Det innebär att vi ibland måste
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behandla studenter olika för att det ska bli en reell
likabehandling!
Det handlar mycket om att se studenter som individer med
olika behov. Som några av de intervjuade lärarna uttryckte
det:
Men egentligen så är det ju lite steget att man med sin
lärarerfarenhet går från grupp till att se enskilda
studenter och det gäller ju oavsett om man har en
funktionsnedsättning eller inte. För när man har stora
kurser är det ju svårt, man ser ju gruppen, man ser ju
inte den enskilda studenten.”3
”för det är ju lätt (…) att fastna i det här med att ’det
här kommer nog inte att gå’ att man är för snabb att
säga det här. Det gäller verkligen att man tittar på vad
som gäller för just den här individen.”4
”det finns enkla saker vi kan göra, som är väldigt
okomplicerade som egentligen inte betyder särskilt
mycket mer arbete för någon, men det betyder väldigt
mycket för studenterna. Sedan finns det besvärligare
ärenden som är mycket krångliga, och det är där man
behöver stöd. Ofta är det ju bara sunt förnuft och rutin
(…)5

3
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för teknik och
naturvetenskap.
4
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för medicin och
farmaci.
5
Hämtat ur intervju med manlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap.
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1.3.2 Rättvisa, bemötande, flexibilitet och dialog
Många lärare frågar sig om det är rättvist med extra stöd. Blir
det inte orättvist gentemot övriga studenter om t.ex. en
person med en motorisk funktionsnedsättning som hindrar
honom/henne från att skriva får ta del av lärarens
föreläsningsanteckningar? Vad säger övriga studenter då? Det
kan vara viktigt att tänka på att man i vissa fall måste
behandla olika för att förutsättningarna att studera skall vara
rättvisa. En metafor som ibland används6 är exemplet att både
en spik och skruv som slutresultat ska fästa en planka vid ett
visst underlag. Men för att uppnå slutmålet att plankan sitter
fast är olika tillvägagångssätt optimala för de två. För spiken
är det bäst att använda en hammare, medan det för skruven
fungerar bäst med skruvmejsel. Slutmålet är dock detsamma:
att fästa plankan. Båda gör det bra men det krävs lite olika
tillvägagångssätt.

Illustration: Emma Henriksson

6
Jag har tidigare sett en illustration av metaforen i Handikappombudsmannens
(ingår numera i Diskrimineringsombudsmannen) material. Då den ej gått att
återfinna har jag beställt en nytolkning av den och den är gjord av Emma
Henriksson.
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Ett försök att överföra metaforen till utbildningssituationen:
En person med stora skrivsvårigheter skulle hamna i ett
underläge gentemot sina studiekamrater om han eller hon
förväntades skriva sina anteckningar själv. Genom att erbjuda
anteckningsstöd kan man se till att studenten i detta exempel
inte har fullt så stor nackdel som annars på grund av sin
funktionsnedsättning. I det här sammanhanget är det också
viktigt att komma ihåg att funktionsnedsättningen i många
fall stjäl mycket tid från studierna. Trötthet på grund av
funktionsnedsättningen i sig eller på grund av medicinering,
smärta, besök hos läkare, sjukgymnast etc. kan medföra att
man inte orkar eller hinner studera lika många timmar per
dag som sina studiekamrater. Lässvårigheter kan göra att
inläsning av en text tar orimligt mycket tid i anspråk jämfört
med den tid studiekamraterna lägger ner osv. Om dessa
studenter inte skulle få t.ex. talböcker skulle det i praktiken
vara omöjligt för dem att genomföra sina studier. En lärare
som jag intervjuade sa:
(…) jag har sällan mött studenter som försöker skaffa
sig fördelar på grund av sitt funktionshinder
Ett gott bemötande som bygger på ömsesidig respekt och utgår
från en öppen dialog är en bra grund för att skapa ett mer
inkluderande undervisningsklimat och räcker dessutom ofta
långt för att studiesituationen ska fungera bättre. Det är dock
viktigt att, i all välvilja att skapa ett öppet och tillåtande
klimat, inte peka ut en enskild student inför gruppen utan att
ha tillåtelse till det. De flesta vill passa in och inte avvika för
och
det
gäller
även
studenter
med
mycket
funktionsnedsättning. Det är ibland lätt att glömma att även
en student som har en funktionsnedsättning i första hand är
just student, med allt vad det innebär av individuella
variationer. En av de intervjuade lärarna7 uttryckte det så här:
7

Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för teknik och
naturvetenskap.
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Även studenter med funktionshinder får vara lata,
slappa, glömska och slarviga. Ibland glömmer man det
och ställer högre krav: nu har jag ordnat här och så
kommer de inte…
Croona8 menar att det kan ses som en slags paradox: att alla
människor är i grunden lika, men samtidigt är vi alla unika.
Om inte annat är vi ”alla lika i det att vi aldrig är lika”. Denna
mångfald kan tas som utgångspunkt för att å ena sidan söka
gemensamma nämnare, å andra sidan bidra med fler
perspektiv. Grunden för ett gott bemötande kan vara att
förstå och reflektera kring detta att vi aldrig är lika, vilket
betyder att ett bemötande bör utgå från just detta faktum och
vara individanpassat.
Lärare som får ökad kunskap och medvetenhet om studenters
olikhet och olika behov kan få ökad trygghet. Därigenom
förmår man som lärare att vidga sin repertoar och förmåga att
möta studenters individuella skillnader. Ofta kan det räcka
med några relativt enkla strategier för att förändra
undervisningen så att den passar fler. På så sätt behöver man
inte justera utifrån varje individ eller under varje kurs, vilket
sparar arbetsinsatser i längden.9
Det är viktigt att läraren är tydlig med vilka spelregler som
gäller för samvaron i undervisningen och ger information om
kontaktpersoner, mottagningstider för den som man behöver
diskutera sin studiesituation med anledning av sin
funktionsnedsättning.
Man kan gärna diskutera sådant som att det föreligger ett
ömsesidigt ansvar för utfallet av undervisningen och att
studenterna, utöver att följa planeringen, ska vara förberedda
och har ansvar för att göra läraren uppmärksam på om de har
några särskilda behov som de önskar att läraren tar hänsyn till.
8
Croona, G. (2003). Etik och utmaning: om lärande och bemötande i
professionsutbildning. Diss. Växjö: Växjö universitet.
9
Elmgren, M. & Henriksson, A-S. (2010). Universitetspedagogik. Norstedts:
Stockholm
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I enkätundersökningen 2002 skrev en student som hade
diagnosen dyslexi:
Jag har inte sagt något till lärare eller kamrater om mitt
funktionshinder därför att jag tycker att det är lite
pinsamt.10
En flexibel hållning hos läraren räcker långt när det gäller att
möta studenters olika behov. I enkätstudien från 2002
uttryckte en student med dyslexi följande:
Jag vill bli bemött som alla andra. Jag vill inte att det
ska ses som ett problem utan bara något som ibland
kräver andra vägar.11
Det underlättar för läraren att vara flexibel om han eller hon
är klar över vad som är kursmål som ska examineras och vad
som endast är läraktiviteter som syftar till att stödja
studenterna i deras strävanden att nå kursmålen vid en
examination. För att illustrera detta utgår vi från bilden med
mannen som ger instruktionen att alla ska klättra upp i trädet
för att hämta ett äpple.12

10

Henriksson (2003), s. 53) samt längre fram i denna skrift.
Henriksson (2003), s. 53) samt längre fram i denna skrift.
12
Bilden och det dithörande resonemanget återfinns också i Elmgren & Henriksson
(2010), s. 94 f.
11
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Figur. Är den aktivitet läraren planerat ett kursmål som ska examineras
eller endast ett medel att nå målet? (Denna bild är väl spridd och
information om ursprunget saknas).

Vi tänker oss att den människoliknande figuren är lärare och
att djuren representerar en studentgrupp. Kursmålen styr i
vilken utsträckning läraren kan vara flexibel i denna situation.
Låt oss anta att det i kursmålen står ”Studenten ska efter
avslutad kurs visa god förmåga att klättra i träd.” Det innebär
att studenterna måste uppvisa den färdigheten för att bli
godkända på kursen. Det blir svårt för till exempel
sköldpaddan och denne kommer då att bli underkänd.
Om trädklättringen istället endast är en läraktivitet som syftar
till att i ett senare led uppnå ett kursmål blir lärarens
möjligheter att vara flexibel större. Kursmålet skulle till
exempel kunna vara ”Studenten ska efter avslutad kurs kunna
identifiera olika typer av cellstrukturer i ett mikroskop”. Med
ett sådant mål spelar det ingen roll om alla klättrar i trädet
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eller om till exempel apan plockar äpplen till hela
studentgruppen. Huvudsaken är att sköldpaddan kan kika i
mikroskopet och identifiera den aktuella cellstrukturen.
Äpplet är i det senare exemplet bara ett medel för att kunna
nå det egentliga kursmålet: ”identifiera olika typer av
cellstrukturer”. Ett sådant mål innebär att det inte spelar
någon roll vem som preparerar proverna och fysiskt hanterar
själva mikroskopet. Det viktiga är att kunna kika i
mikroskopet och avgöra typen av struktur. Det innebär att
olika typer av funktionsnedsättning (bortsett från
synnedsättningar) inte är ett hinder för studenten att uppnå
målet. Studenten kan bli godkänd på kursen.
Den
synpunkt
som
många
studenter
med
funktionsnedsättning framför är att läraren gärna i dialog kan
diskutera sig fram till lämpliga lösningar för de olika
situationer som kan uppstå. Det gäller både om, och i så fall i
vilken omfattning, den enskilda studenten vill ha stöd och
konkreta åtgärder. Det kan vara allt från så enkla saker som
placeringen i klassrummet till frågan om hur information om
schemaändringar bör spridas för att en student med
synnedsättning ska kunna få del av den. Den enskilda
studenten är ofta expert på sin egen funktionsnedsättning och
vet vad som skulle kunna fungera eller kanske till och med
har fungerat tidigare. En av de lärare13 jag intervjuade gav
detta tips till en kollega:
Jag tror vi skulle kunna ha mer dialog och mer
information. Hört från studenter att det inte är så
många andra lärare som tar upp det här (med
funktionsnedsättning, förf. tillägg). Och vi jobbar med
gruppinteraktion. Vi skulle kunna bli bättre på att jobba
med hur man arbetar i grupp och inte bara fokusera på
vad som ska göras.

13
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för teknik och
naturvetenskap.
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Visst är det så att anpassningar för att möta behoven hos en
student med funktionsnedsättning ibland tar mer tid i
anspråk. Men det gäller även andra studenter menar en av de
intervjuade lärarna14:
Samtidigt är det så att det är ingenting som vi som
lärare eller som universitet ska lägga sig i om vad folk
har för studieönskemål. Alla ska ha chansen. Det tycker
jag är en självklarhet. Sen är det då att de här
funktionshindren gör att man måste hjälpa till på olika
vis. Det innebär nästan alltid ett merarbete. Men
samtidigt, om man tänker efter, så tror jag nog att det
där merarbetet finns hos andra, fast det inte syns på det
sättet. Vissa studenter behöver mer resurser när det
gäller att vägleda studieteknik, förhållningssätt allt
sådant där än andra. Vissa är helt självgående, de
märker man inte. Den där gränsen som ser ut att vara
knivskarp, den finns inte på det sättet.
I skriften lyfts olika lösningar fram tänkta att fungera som
inspiration till att göra förändringar. Alla tänkbara
förändringar finns säkerligen inte med här. Det gör inte så
mycket. Varje individ är ju unik och behöver mötas utifrån
sina förutsättningar. Men - öppet sinne, flexibilitet och en
levande, fortlöpande dialog leder långt.
1.3.3 Vart vänder man sig för hjälp och stöd?
Varje universitet och högskola ska själva bekosta pedagogiskt
stöd för studenter med funktionsnedsättning. Stockholms
universitet har ett särskilt åtagande på området som omfattar
att
årligen,
efter
ansökan,
fördela
ett
extra
"högskolegemensamt" anslag mellan universitet och högskolor
14
Hämtat ur intervju med manlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap
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till de lärosäten som har kostnader som överstiger 0,3 % av
anslaget för grundutbildning.
Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning får ofta
frågor från lärare, studierektorer m.fl. angående stödåtgärder.
En vanlig fråga är:
Vad gör jag om jag misstänker att en student har en
funktionsnedsättning?
Följande checklista kan vara ett stöd:
Ta först reda på om det finns särskilda riktlinjer för hur
studenter med funktionsnedsättning tas om hand på
just din institution.
Tala sedan med studenten.
Föreslå att studenten kontaktar samordnaren för att
diskutera vilket stöd som går att få.
Om du känner dig tveksam kan du be institutionens
studievägledare/studierektor att tala med studenten.
Du kan också själv rådgöra med samordnaren.
Om du behöver stöd i lärarrollen inför kontakt med en
student med funktionsnedsättning bör du vända dig till
prefekten eller studierektorn på din institution.
Du kan också rådgöra med personalen på
Studenthälsan.
Det är viktigt att komma ihåg att, om möjligt, ha en dialog
direkt
eller
via
–
med
studenten
ifråga
studievägledare/studierektor. Det är inte säkert att studenten
vill ha alla de anpassningar som du som lärare är villig att
erbjuda. Studenter är vuxna individer med ansvar för sina liv,
ett ansvar de också i de flesta fall vill ta. Många studenter med
funktionsnedsättning har en högsta önskan – att vara som alla
andra. Det innebär att viss typ av anpassning kanske inte är
det som studenten önskar, eftersom det skulle få
honom/henne att ”sticka ut från mängden”.
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1.3.4 Stöd till studenter med funktionsnedsättning
Studenter som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd
när de studerar på universitet/högskola. Det extra stöd som
en student med funktionsnedsättning får ska vara
kompensatoriskt och ge förutsättningar till studier på
likvärdiga villkor som studenter utan funktionsnedsättning.
En del stödåtgärder har institutionen ansvar för att anordna
och en del anordnas av högskolans samordnare. En del
stödåtgärder bekostas av gemensamma medel och andra
ansvarar institutionen för. Det ser olika ut vid olika lärosäten.
För att en student ska kunna få stöd som bekostas av centrala
medel måste man i regel först ta kontakt med samordnaren
för studenter med funktionsnedsättning vid det aktuella
lärosätet.
Ibland finns högskolegemensamma riktlinjer som ger
vägledning i fråga om stöd.
Vid t.ex. Uppsala universitet har alla studenter rätt till
individuellt stöd enligt Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor:
1.3 Varje institution ska ha en beredskap för hur
studenters särskilda behov kan tillgodoses av
institutionen genom individualiserade lösningar. Detta
kan exempelvis gälla behov som aktualiseras i
universitetets föräldrapolicy, mångfaldsplan eller
tillgänglighetsplan.
1.4 Studenter med funktionsnedsättning har rätt till
särskilt stöd.
Vilket stöd kan studenter få?
Ett vanligt stöd är anteckningsstöd. Det innebär att en
kurskamrat gör anteckningar och kopierar eller skriver rent
dem på dator. Det kan passa för studenter som har ett
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rörelsehinder, en synnedsättning, en hörselnedsättning, läsoch skrivsvårigheter, kronisk sjukdom eller psykisk
funktionsnedsättning.
Högskolan ansvarar för att den som är döv eller har en
hörselnedsättning får teckenspråks- eller skrivtolksstöd i
undervisningen. Student som behöver tolk bör meddela det
till högskolan i mycket god tid före utbildningens start. Döva
studenter måste ha teckenspråkstolkar som tolkar all
undervisning. Gravt hörselskadade har oftast egen teknisk
utrustning
som
bärbar
slinga
och
trådlöst
kommunikationssystem, men behöver ibland också skrivtolkar
eller teckenspråkstolkar.
Medstudent, mentor, fadder kan vara ett gott stöd för bl.a.
studenter
med
neuropsykiatrisk
eller
psykisk
funktionsnedsättning, som många gånger behöver hjälp med
att strukturera och planera sina studier.
Anpassning av undervisning och examination är ett viktigt stöd.
Vissa kurser kan innehålla moment som måste anpassas och
ibland kan studenten behöva en individuell studieplan för att
kunna studera i långsammare studietakt. Anpassning av
examinationen kan t.ex. vara längre tid vid skriftlig tentamen,
muntlig istället för skriftlig tentamen eller hemtentamen. Det
kan också vara att studenten får sitta i enskilt rum eller
använda dator.
Ibland kan extra handledning eller stödundervisning vara
motiverad, t.ex. om studenten varit förhindrad att delta i
undervisningen p.g.a. sin funktionsnedsättning.
Språkstöd finns i olika former och ges många gånger genom
högskolornas Språkverkstäder15.
15
Se till exempel Språkverkstaden vid Uppsala universitet
http://www.engelskaparken.uu.se/Student/Spr%C3%A5kverkstaden/
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Anpassning av kursmaterial
Talböcker kan vara ett värdefullt stöd. Den som har t.ex. en
synnedsättning,
ett
rörelsehinder
eller
läsoch
skrivsvårigheter/dyslexi och som antagits till högskolestudier
har rätt att utan kostnad låna kurslitteratur från Talboks- och
punktskriftsbiblioteket (TPB). Det kan ta lång tid att
producera en bok som talbok, så beställning av litteratur bör
göras i god tid före varje kursstart. Tal- och
punktskriftsbiblioteket (TPB) producerar inte kompendier, så
det är bra om kompendier finns elektroniskt som alternativ
till papper. Ibland måste en Lektör anlitas för att läsa in
texterna. På många universitet och högskolor finns tillgång till
en Lässtudio där studenten själv kan omvandla tryckt text till
ljudfiler. Att tänka på att skapa tillgängliga dokument är ett
enkelt sätt att försäkra sig om att de dokument som ligger på
kurshemsidor kan läsas av alla. Särskilt pdf-filer måste vara
tillgängliga så att studenter med synnedsättning kan läsa dem.
En tillgänglig pdf förutsätter t.ex. att du använder
formatmallar om det ursprungliga dokumentet sparas i word.
Hur du skapar tillgängliga pdf-filer kan du läsa om här
http://www.funkanu.se/Vi-erbjuder/Webbproduktion/
Tillgangliga-pdf-filer/16
Ibland måste viss anpassning av lokaler och inredning göras.
Studenter med t.ex. ryggskador eller kroniska sjukdomar kan
behöva ett ståbord, ett höj- och sänkbart datorbord, en
inställningsbar stol eller specialstol.
Andra resurser inom högskolan:
Studenthälsan. Här finns läkare, sjuksköterskor, psykologer,
kuratorer med just studierelaterade problem som
expertområde.

16

Hämtad 2012-04-02.
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Studentkåren.
Vid
många
studentkårer
finns
ett
jämlikhetsombud eller motsvarande som ansvarar för frågor
som gäller studier och funktionsnedsättning.
Studievägledare finns både centralt och på institutioner om
man vill diskutera frågor som rör studieval och
studieplanering.
Annat stöd som studenten kan behöva, men som inte
högskolan ansvarar för kan vara personliga tekniska hjälpmedel,
färdtjänst, anpassning av bostaden eller personlig assistans.
Studenten kontaktar själv sin hemkommun eller landsting.
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2
Kort om Diskrimineringslagen
(2008:567)
Från och med den 1 januari 2009 har lag (2001:1286) om
likabehandling av studenter i högskolan ersatts av
diskrimineringslagen (2008:567). Denna genomgång av
lagtexten avser likabehandling endast med avseende på
studenter med funktionsnedsättning och den är uppdaterad
med avseende på den nya lagen. Diskriminering på grund av
någon annan grund behandlas således inte här. Hela den
aktuella lagtexten återfinns via
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20080567.htm.
I detta kapitel förekommer ordet funktionshinder eftersom
det är den definition lagstiftaren valt att använda.
Många lärare jag möter i diskussioner kring dessa frågor
uttrycker att de vill väl men att de är rädda för att göra fel. Så
här säger en lärare17 som jag har intervjuat:
Lite är det väl ett stressmoment när man får någonting
utöver det vanliga för att man vill inte göra fel. Man har
en rädsla eller respekt där man ser framför sig att om
man missköter det här så … kommer det gå vidare, bli
anmält, att man då tappar kontroll på det. Men för det
mesta så tycker jag att det rullar på. Problemen är ju det
som tar tid. Mina bästa studenter, de som jag hade
velat stå och diskutera ännu mera avancerat med - dem
har man ju inte så mycket tid för utan det blir att man
försöker få med så många som möjligt. Det är väl ett
17
Hämtat ur intervju med en manlig lärare inom vetenskapsområdet för medicin
och farmaci.
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litet dilemma. Men det tror jag inte beror så mycket på
funktionshinder.
I den inledande paragrafen anges att lagen har till ändamål att
”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.
I 1 kap 5§ räknas ett antal definitioner upp. Funktionshinder
definieras som ” varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som
till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”.
Det sägs i lagen (3 kap 14-16 §§) att en högskola ska bedriva
ett ”målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och
möjligheter för de (…) studenter som deltar i eller söker till
verksamheten, oavsett (…) funktionshinder (…)” (14§).
Dessutom sägs att till högskolans skyldigheter hör att ”vidta
åtgärder för att förebygga och förhindra att (…) någon (…)
student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för
trakasserier som har samband med (…) funktionshinder
(…)”(15§). Vidare sägs att en högskola varje år skall upprätta
en likabehandlingsplan som ska innehålla en översikt över de
åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och
förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla
redogörelse för vilka åtgärder som är avsedda att påbörjas eller
genomföras under det kommande året samt en redovisning av
hur tidigare planerade åtgärder genomförts. (16§) Högskolan
är också skyldig att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier
som man får kännedom om (2 kap 7§).
Förbudet mot diskriminering är både direkt (1 kap 4§ p. 1)
och indirekt (1 kap 4§ p. 2). Det direkta förbudet mot
diskriminering innebär att en högskola inte får missgynna en
funktionshindrad eller behandla denne sämre än en annan
person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i
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en jämförbar situation. Ett exempel på direkt diskriminering
är om en person med synnedsättning inte antas till en kurs.
I förarbetena till lagtexten (prop. 2007/08:95) sägs att
Om någon – oberoende av frågan om funktionshinder –
saknar sakliga förutsättningar för högskolestudier, kan
den saken i princip inte kompenseras genom
anpassningsåtgärder. Att en person med funktionshinder
inte antas till högskolestudier av skäl som hänför sig till
att han eller hon inte har sakliga förutsättningar för
utbildningen innebär enligt lagen om likabehandling av
studenter i högskolan inte diskriminering (jfr prop.
2001/02:27 s. 53). Om någon inte uppfyller sedvanliga
krav på förkunskaper och studieprestationer, eller inte
motsvarar examinationskrav och betygskriterier som
ställs upp för studenter i högskolan, kan inte heller det
uppvägas genom anpassningsåtgärder.
Vidare sägs att
Inte minst i fråga om diskrimineringsgrunden
funktionshinder står det klart att den enskildes sakliga
förutsättningar för att kunna ta del av eller tillgodogöra
sig en viss utbildning har betydelse för om han eller hon
är i en jämförbar situation; dvs. om han eller hon kan
åberopa diskrimineringsförbudet.
Några tydliga exempel är idrottsgymnasier och
utbildning som leder till flyglärarexamen. I det senare
fallet skulle t.ex. det faktum att en person som har en
synnedsättning inte antas inte utgöra diskriminering
eftersom personen saknar sakliga förutsättningar för
denna typ av studier och därför inte är i en jämförbar
situation. För att avgöra om en sökande med
funktionshinder är i en jämförbar situation med andra
sökande måste bedömas om funktionsnedsättningen
inverkar menligt på de sakliga förutsättningarna att
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delta i utbildningen. Om förutsättningarna saknas är
den sökande inte i en jämförbar situation.
Det indirekta förbudet mot diskriminering innefattar att
någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med
visst funktionshinder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som
används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Ett
exempel är att undervisningen formellt är öppen för alla, men
bedrivs på ett sätt som gör att vissa kategorier inte kan delta,
t.ex. i lokal utan hörslinga (kan diskriminera studenter med
hörselnedsättning) eller i lokal som ligger tre trappor upp
utan hiss (kan diskriminera student med rörelsehinder).
Utöver diskrimineringsförbudet föreligger ett förbud mot
trakasserier enligt 1 kap. 4§ p. 3. Där sägs att trakasserier är
ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har
samband med diskrimineringsgrunden funktionshinder.
Det är också förbjudet att ge order om att diskriminera en
student.
Högskolan har vidare en skyldighet att utreda och stoppa
trakasserier mellan studenter.
Förbuden mot direkt och indirekt diskriminering ska för
högskolan i egenskap av utbildningsanordnare enligt 2 kap. 5§
gälla:
– när någon söker till högskolan.
– när någon deltar i högskolans verksamhet.
Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas
med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för
anställningen eller uppdraget.
Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska se till att lagen
efterföljs, 4 kap 1§. I första hand är tanken att
ombudsmannen ska förmå högskolorna att frivilligt följa
lagen, men denne kan också, enligt 4 kap. 3§, begära in
uppgifter om förhållanden i högskolan som har betydelse för
tillsynen, få tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs
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för undersökningar samt kräva att representant för
utbildningsanordnaren kommer till överläggningar med
ombudsmannen.
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3
Uppdelning efter moment
3.1 Inledning
Du kommer säkert att märka att många av de generella råd
som ges i detta kapitel är exempel på ”god pedagogik”. När de
sätts in i sitt sammanhang i denna skrift står det, så som
tidigare nämnts, klart att det som anses vara god pedagogik
och rekommenderas för alla studenter också är till nytta för
studenter med funktionsnedsättning och vice versa.
För många studenter med funktionsnedsättning är det
viktigaste att läraren i dialog med vederbörande kan diskutera
sig fram till lämpliga lösningar för de olika situationer som
kan uppstå. Det kan vara allt från så enkla saker som
möbleringen i undervisningssalen till frågan om hur
examinationen bör vara utformad för att inte diskriminera en
student med en viss funktionsnedsättning.
Det bör återigen poängteras att vi i skriften har försökt lyfta
fram godtagbara och möjliga lösningar för olika situationer.
Alla tänkbara situationer eller förändringar finns säkerligen
inte med här och alla lösningsförslag är naturligtvis inte
tillämpliga i alla situationer. Som tidigare påpekats gör inte
detta så mycket. Öppet sinne, flexibilitet och en levande
fortlöpande dialog leder långt.

3.2 Läraktiviteter
Generellt räcker det som betraktas som god pedagogik långt
för att studiesituationen för studenter som har
funktionsnedsättningar ska bli gynnsammare. En av de lärare18
18
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för medicin
och farmaci.
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som jag har intervjuat formulerade det så här i sitt råd till en
ny lärare:
Det som jag ger som råd är ju egentligen det vi sagt. Det
gäller ju att vara tydlig i det man gör, alltså i den rena
undervisningen i föreläsningssal. (…)det grundläggande
att man ska höras, att man inte pratar för fort, att man
är förberedd, att man vet vad man ska leverera, (…) att
man alltid ger möjlighet till repetition eller att man kan
hänvisa till att man kan inhämta kunskapen vid ett
senare tillfälle också(…)
Studenter är väldigt olika också när det gäller hur öppna det
vill vara med sin funktionsnedsättning. Så här beskrev en av
de intervjuade lärarna19 olikheterna:
(…) där hade vi en dialog, vill du att jag tar kontakteller vill du själv. Och det har varit olika. En del har
velat själv … för även på en del A- och B-kurser har det
ju ofta varit flera olika lärare. Så där har jag frågat om
de vill att jag tar kontakt med de övriga lärarna under
den här terminen eller vill du själv. Och det är
jätteolika! En del säger ’Nej men det där gör jag själv för
då kan jag säga precis ur mitt eget perspektiv och min
version av det här och vad jag behöver, så jag har
kontroll’ och andra har sagt ’Nej, jag orkar inte springa
runt och berätta om det här jobbiga, så du får ta det’
och ’så här mycket vill jag att du säger’ så att det varit
väldigt olika. Och även det här med att man har haft
anteckningshjälp och där har också varit väldigt olika.
En del har sagt ’Kan du fråga någon person sådär lite i
smyg’ och andra har själva, i klassrummet sagt, att
’Hörni, nu är det så här att jag har rätt till

19
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap.
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anteckningshjälp, är det någon som vill ställa upp’ och
varit väldigt öppna. Det spelar ingen roll att fråga själv.
En engagerad lärare kan trots de bästa intentioner i sin iver att
vara pedagogisk och hålla sig à jour i sitt
undervisningsmaterial skapa en situation som inte är så
tillgänglig för alla studenter. En av de intervjuade lärarna20
berättar:
Nej, vid tredje lektionen så delar man ut en schysst
artikel som man just har hittat i någon vetenskaplig
tidskrift - och det är ju jättebra! Men det blir problem
för vissa grupper. Så är det och man får tänka på det,
och väga fram och tillbaka. Är det värt det - eller är det
en lång kurs, då kanske jag ska dela ut den till den här
personen först, eller se till att den blir inläst först och
sedan dela ut den på lektion åtta i stället, om några
veckor, så hinner den kanske ändå mer. Jag kan förstå
om man vill ha forskningsfronten. Det är ju kul att ha
något alldeles nytt. Så det ska man inte behöva
undvika, men det kan vara svårt, att få in det.
En lärare21 hade redan från början tänkt ut två alternativa sätt
att jobba med en viss uppgift. Med en sådan strategi behöver
en student med till exempel sociala svårigheter inte utmärka
sig genom att be om en särlösning. Så här berättar han:
det är inte alla som gillar att jobba i grupp och det
behöver inte hänga på en diagnos, det kan vara ändå!
(…)För ska vi designa ett lärandemoment då har vi ett
mål med det här, exempelvis vi hade då "medvetenhet
med förkunskaper inom området" för att fortsätta
kursen. Förstahandsvalet är den här studentaktiva
20
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap.
21
Hämtat ur intervju med manlig lärare inom vetenskapsområdet för
naturvetenskap och teknologi.
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övningen - den är i grupp, diskutera och hitta era
uppfattningar, vad ni tror. Variant två då sätter du dig
själv och funderar, och sedan går du igen och lyssnar på
en av de andra när de redovisar. Du är fortfarande
deltagare i sammanhanget, men vi sätter inget krav på
ditt aktiva deltagande. Du ska vara studentaktiv så till
vida att du lyssnar på vad de andra säger och relaterar
till ditt. Det fungerade med folk som haft rätt så mycket
sociala … bitar. Det fungerade, det var OK, för det var
tillräckligt mycket deltagande för att de fortfarande
skulle känna sig bekväma.
Allmän pedagogik
* Fundera över vilka undervisningsformer som förekommer på
kursen och vilka alternativ som skulle kunna finnas till dessa
som kan fungera bättre för studenter med funktionsnedsättning.
* Läs upp allt som skrivs på tavlan eller står på Powerpointbilder högt, klart och tydligt. Det underlättar både för den
som har en synnedsättning och den som har en
hörselnedsättning samt t.ex. för den som p.g.a. svårigheter att
skriva behöver mer tid för att anteckna.
* Vänd inte ryggen till studenterna när du talar. Det gäller
förstås alla studenter, men är särskilt viktigt för studenter med
hörselnedsättning som bör ha möjlighet att läsa på läpparna.
* Använd dig inte av beskrivningar med ”här och där”formuleringar, t.ex. ”hjärtat är beläget här och lungorna där”.
Precisa verbala beskrivningar bör ges istället. Annars blir det
svårt för en person med t.ex. synnedsättning att förstå den
exakta placeringen.
* Dela ut förstorade kopior av Powerpoint och annat
bildmaterial i förväg eller tillhandahåll dem via kurswebb, epost eller liknande. På så sätt kan mottagaren lättare se vad
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som står alternativt välja talsyntes (att få text uppläst av en
syntetisk röst).
*Se till att material som läggs ut på kurswebb (eller
motsvarande) alltid har både text och ljud så att både
studenter med syn- och hörselnedsättning kan ta del av
informationen.
* Skriv stort på tavlan, i Powerpoint-material etc.
* Ett skriftligt ark med nya termer är en god hjälp för t.ex.
den som är dyslektiker.
* Ordna inspelningar av lektioner/föreläsningar där så är
möjligt om en student är frånvarande. Tillåt i andra fall att
studenten gör en egen inspelning. Detta kan vara till hjälp för
t.ex. den som har en synnedsättning, den som har läs- och
skrivsvårigheter, den som har koncentrationssvårigheter.
* Minska anteckningsbördan genom att dela ut kopior av
Powerpoint-bilder, stolpar etc. Man kan erbjuda en
kurskamrat som för anteckningar eller en mp3spelare/diktafon. Detta kan vara ett bra stöd för den som t.ex.
har läs- och skrivsvårigheter eller den som har en motorisk
funktionsnedsättning som hindrar honom eller henne från att
anteckna tillräckligt snabbt.
* Undvik att stå med ryggen mot ett fönster eller annan
ljuskälla. Det blir då svårt att se ditt ansikte p.g.a. motljuset
och en student med hörselnedsättning kan då inte läsa på
läpparna.
* Upprepa frågor och kommentarer från andra personer i
rummet. På så sätt kan den som har en hörselnedsättning läsa
på dina läppar och bättre följa med i diskussionen.
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* Tugga inte heller tuggummi eller blockera munnen med
händerna eller andra föremål. Tala naturligt och tydligt –
överdriv inte läpprörelsen och inte heller volymen. Allt för att
underlätta för den som läser på läpparna.
* Använd kroppsspråk såsom ansiktsuttryck och gester för att
få fram ditt budskap. Det underlättar för den som hör dåligt
och för den som t.ex. har lässvårigheter att höra vad som sägs
respektive förstå vad som är skrivet på t.ex. en Powerpointbild.
* Underlätta för den som har en hörselnedsättning genom fler
skrivna och färre muntliga uppgifter.
* Ta rast! Det är viktigt för alla studenter att få tillfälle att
röra på sig och vila sig. Det är dock helt nödvändigt t.ex. för
dem som lider av smärtor i ryggen eller har
koncentrationssvårigheter.
* Förläng tiden för raster. Alltför korta raster mellan
lektionspassen (10 minuter eller mindre) innebär svårigheter
för rörelsehindrade personer. De måste ofta vänta på hissen,
manövrera sig fram genom trånga korridorer eller ta omvägar
på grund av dålig framkomlighet.
* Ge anvisningar, direktiv, inlämningstider både muntligt och
skriftligt.
På så sätt kan t.ex. studenter med en
funktionsnedsättning
ta
del
av
neuropsykiatrisk
informationen. Det underlättar också för t.ex. den som har
läs- och skrivsvårigheter.
* Omskriv abstrakta modeller i specifika ordalag när de ska
förklaras eller illustrera med exempel, personliga
erfarenheter, konkreta modeller eller visuella hjälpmedel
såsom diagram, kartor etc. Detta underlättar för t.ex. den som
har inlärningssvårigheter.
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* Förse studenterna med nyckelord och andra riktlinjer för att
ge dem stöd när de läser in materialet. En student med en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t.ex. ADD/ADHD)
kan ha svårigheter att strukturera sina studier och då kan
sådan information vara till stor hjälp.
* Gör muntliga instruktioner logiska och koncisa. Repetera
och formulera om komplicerade instruktioner. Det
underlättar för den som har svårt att själv hitta en struktur,
t.ex. en student med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
* Tänk på att ett rimligt överseende med frånvaro och
förseningar kan vara på sin plats i vissa fall. En rörelsehindrad
student kan ha svårt att ta sig fram, medan en student med
läs- och skrivsvårigheter kan ha missförstått en instruktion om
t.ex. ändrad undervisningslokal. En student med t.ex.
medicinsk funktionsnedsättning kan ha hög frånvaro p.g.a.
behandlingar eller trötthet som biverkan av medicinering.
* Ge tillfälle till individuella handledningstillfällen för att
studenten ifråga ska kunna ställa frågor, eftersom studenten
kan vara motvillig till att göra detta inför gruppen.
* Tänk på att samtala med en rörelsehindrad student i
dennes/dennas ögonhöjd. Detta innebär att du, om han eller
hon är rullstolsburen, bör sätta dig eller ta ett steg bakåt.
* Tänk på att tala direkt till studenten och inte till assistent
eller teckenspråkstolk.
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Undervisningslokalen
* Placera studenten rätt i undervisningslokalen. Var sitter
studenten? Det ställs olika krav på placeringen beroende på
funktionsnedsättning. En person med synnedsättning kanske
vill sitta långt fram. En student med panikångest kanske vill
sitta nära utgången. Rådgör med studenten.
* Möblera föreläsningssalen på bästa sätt för det aktuella
tillfället. Kan du underlätta genom en annan möblering, t.ex.
för en student med hörselnedsättning att kunna läsa på på
sina medstudenters läppar genom att ställa bänkarna i u-form,
för en rörelsehindrad att kunna ta sig fram genom att
kontrollera passager.
Hjälpmedel
* Använd teckenspråks- eller skrivtolkar för studenter som är
döva eller har en grav hörselnedsättning.
* Använd en mp3-spelare, hörslinga/teleslinga m.fl. tekniska
hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel ska alltid användas när
sådana finns tillgängliga. En student med hörselnedsättning
ska inte behöva säga till inför en hel föreläsningsgrupp att han
eller hon inte hör. Använder föreläsaren alltid mikrofon
kopplat till hörslinga så kan den funktionshindrade studenten
få vara anonym om han eller hon så önskar.
* Visuella hjälpmedel bör användas där det är möjligt för att
underlätta för t.ex. studenter med hörselnedsättning.
Utskrifter av filmer kan lämpligen i förväg tillhandahållas
studenten med hörselnedsättning och tolkarna.
* Använd tavlan, Powerpoint eller interaktiv skrivtavla för att
göra stödanteckningar under gruppdiskussioner, notera nya
termer, ge stödord etc. Läraren kan anteckna eller uppdra åt
annan student/studentgrupp att föra anteckningar. Uppgiften
kan cirkulera mellan studentgrupperna under kursens gång.
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Anteckningarna kan sedan föras över till data- eller
pappersmedia och distribueras till samtliga studenter.
* Arrangera så att stolpar och liknande spelas in som ljudfil
före undervisningstillfället. Det underlättar för t.ex. den som
har en synnedsättning eller för den som har lässvårigheter att
läsa in stolparna i förväg.
* Tillåt i möjligaste mån att studenten använder minnesstöd
såsom kalkylator, lexikon, rättstavningsprogram etc. när det
behövs.
* Tillåt att studenten använder datorprogram eller annan
teknisk utrustning när så är möjligt. Det mesta som läggs in
under www.uu.se går att få uppläst genom den ”talande
webben”. Kanske finns en liknande lösning för webben på ditt
lärosäte?

3.3 Praktiska moment
Detta moment behandlar olika sorters praktiska moment till
exempel laborationer, workshops, studioarbete, praktik,
verksamhetsförlagd utbildning och exkursioner. Ibland ordnas
praktiken via programmet, ibland förväntas studenten själv
ordna en praktikplats. Om det senare berättar en lärare22:
Jag har ju pratat med en om praktik … det är ju också
en väldigt intressant fråga för att vissa studenter med
funktionshinder, de är ju inne i ett program som leder
mot praktik. Då måste man ju uppmuntra … samtidigt
kommer de ju i ett väldigt annorlunda läge än andra
studenter, det råder det ju absolut ingen tvekan om. När
man söker praktik, så har vi en sådan här intrikat
22
Hämtat ur intervju med manlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap.
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fråga, som vi har diskuterat med några studenter … är
hur man ska agera som student när man söker de här
praktikplatserna, för de flesta av praktikplatserna fixar
studenterna själva. (…) att säga att man då har
funktionshinder … att jag har väldiga läs- och
skrivsvårigheter … men jag går det här programmet, och
jag har rätt att göra praktik … skulle ni vilja ta emot
mig? Eller ska man vänta med att "ja, det verkar
intressant, du kan få komma på en intervju” (…) ska
man då säga det när man kommer dit, eller ska man
säga det när man har fått en plats?
Det där är ju en intressant fråga … (…) jag tycker att
det är jättesvårt. Men jag tycker ändå att den bästa
vägen är ändå att … man skriver ju inte i en ansökan
… utan det får ju falla ut när man kommer på en
platsintervju där de är intresserade. Då kan det ju vara
lämpligt att säga det … eller?
För mer tips, se också avsnittet om olika typer av
undervisning (avsnitt 3.2) i tillämpliga delar.
Allmän pedagogik
* Ge utökad inlämningstid för skriftliga arbeten. Utökad
tidsram kan vara avgörande för att hinna med efterforskningar
då allt material kanske inte är tillgängligt i lämplig form.
* Utse lämplig samarbetspartner vid laborationer.
* Fundera över tänkbara alternativ till ett visst moment. Om
studenten anser att det inte är möjligt för honom/henne att
delta i t.ex. en exkursion kan tillfället kanske filmas så att han
eller hon kan ta del av resultatet i efterhand eller kanske till
och med streamat via internet.
* Tänk på att studenten kan behöva extra tid för förberedelse
inför t.ex. en laboration, exkursion, utlandsstudier. Studenten
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måste kanske beställa tolk, färdtjänst eller assistent samt
hinna anpassa medicinering.
*Fundera över om det går att göra anpassningar vid praktik
eller annan verksamhetsförlagd utbildning. Det kan till
exempel handla om att låta studenterna praktisera under
längre tidsperiod men ha kortare arbetsdagar och/eller att få
praktisera på studieorten för att slippa tröttande resor.
Kommunikation/information
* För en dialog med studenten. Han eller hon kan ge fler
förslag på lösningar och alternativ än de ovanstående. Sådana
lösningar bör medges när så är rimligt.
* Ge rörelsehindrade studenter tillfälle att ha synpunkter på
möjligheten att delta i exkursioner, studiebesök etc.
Hjälpmedel
* Möjliggör användning av dator för skriftliga moment.
* Ge utrymme för en student med synnedsättning att ha med
sig en stödperson som kan beskriva vad som finns att se på ett
sätt som kompletterar lärarens beskrivning eller ge som lärare
mer målande beskrivningar av vad som upptäcks längs vägen.
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3.4 Information
Information är en viktig del av tillgänglighetsarbetet i högre
utbildning. Låt oss höra ett par lärarröster om just detta:
Men jag tror att det är viktigt att vi som, när man är
kursansvarig, när man introducerar en kurs att man
rent generellt, allmänt pratar om att ta kontakt med mig
för att ni ska få den hjälp ni behöver och då kan man
exemplifiera. Jag brukar nog börja med muntlig
föreläsningsteknik eftersom jag pratar om det, att alltid
använda mikrofon och liksom utgå från att det finns
studenter, alltid, åhörare som skulle ha nytta av de här
och de ska inte behöva säga till. Utan då ska man alltid
använda mikrofon. Men därifrån så går man till sådant
som man behöver säga till om.”:23
”(…)man måste tänka till på rubriker på ordningen, att
samma information inte finns på flera olika ställen för
det skapar en osäkerhet så fort du lägger in datum på
två olika ställen, eller dokument, två olika länkar (…)
så att man tänker till, att vara tydlig. Att allting ska
vara korrekt och skall finnas på ett ställe, inte flera olika
- samma rubriksättningar, vad målet är … att man ska
känna igen sina program … att det ska heta lika. (…)
det blir ju ännu känsligare för de som har dyslexi,
ADHD, vad det nu än är … så ska man inte behöva
lägga onödig tid på att leta information utan man ska
kunna veta vad som gäller, och det är ju till nytta för
alla.24
Allmän pedagogik
* Använd undervisningsmaterial med stort typsnitt eller förse
studenterna med filer så att de kan anpassa typsnittet själva.
23
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för teknik och
naturvetenskap.
24
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för medicin
och farmaci.
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Det underlättar för t.ex. studenter med synnedsättning eller
med läs- och skrivsvårigheter.
* Förmedla viktig information tydligt. Inställda lektioner,
övningsuppgifter etc. bör ges både muntligt och skriftligt,
antingen i pappersform eller på tavlan, för att säkerställa att
alla studenter får del av informationen.
Struktur
* Strukturera materialet logiskt och översiktligt och använd
gärna samma struktur inom ett utbildningsprogram för att
underlätta för studenter som behöver hjälp med strukturen,
t.ex. personer med ADHD/ADD.
* Vinnlägg dig om att kurslitteraturen är känd i god tid före
kursen så att studenten hinner undersöka om den finns/går att
få i annan form t.ex. som talbok. Produktionstiden varierar
beroende på typ av bok. DAISY text och ljud görs med
syntetiskt tal och tar 6-8 veckor. DAISY ljud läses in med
mänskligt tal och tar 2-3 månader. Vid inläsning med
mänskligt tal kan delleveranser skickas. Punktskriftsböcker
och e-textböcker tar cirka 2 månader. Om du har frågor om
en bok under produktion, fråga ditt högskolebibliotek.25
* Meddela ändring av undervisningstid respektive -lokal i
mycket god tid. Särskilt viktigt för att t.ex. den
rörelsehindrade ska kunna vidta nödvändiga åtgärder
beträffande ev. färdtjänst, assistans och för att boka tolkar.
* Ge studenten tillgång till allt material,
kursplan/studieplan, schema osv. i mycket god tid.

t.ex.

25

och
Information
om
produktionstider
är
hämtad
från
Talpunktskriftsbibliotekets hemsida, http://www.tpb.se/fragor_och_svar/#44, hämtad
2012-04-03
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Hjälpmedel
* Maila filer alternativt lägg ut dem på kurshemsida eller
använd inspelade texter, även vad gäller övningsuppgifter,
schema. Det underlättar för t.ex. studenter med
synnedsättning.
* Tänk på att kurslitteratur som talböcker underlättar för t.ex.
studenter med synnedsättning, studenter med lässvårigheter
och studenter med koncentrationssvårigheter.

3.5 Examination
Allmän pedagogik
Möjligheten till anpassning av examinationen styrs i hög grad
av kursmålen. Gå gärna tillbaka till bilden med djuren i
avsnitt 1.3.2 och diskussionen där. Kursmålen styr i vilken
utsträckning du kan vara flexibel vad gäller examinationens
form. Kursmålens innehåll påverkar i vilken utsträckning olika
typer av funktionsnedsättning är ett hinder för studenten att
nå upp till kurskraven och bli godkänd på kursen. En av de
intervjuade lärarna26 sade:
Att prata med personen. Att prata med den som behöver
stöd, och hör vad det är för någonting egentligen- vad det
är för problem. För alla är olika och det går inte att
komma runt det - det finns ingen lista. Och det mesta
går att lösa. Dialogen, hela tiden. Sedan också att om
man har … de är ju inte speciella när det gäller vad de
ska kunna … de ska ju komma till samma resultat för
att bli godkända, så det är ju inte det … de ska ju
kunna det själva och ha uppnått - hur de uppnår det
spelar ingen roll, men de ska ju ha nått målen, och de
ska ha målet. Annars är de inte godkända. Och det

26
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap.
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tycker jag också att där ska man ju inte vackla. Det är
där kursplanen blir viktig igen.
* Tänk främst på följande: Det viktigaste är att ha en bra
dialog med berörd student och att vara flexibel. Det finns
ingen som kan den aktuella funktionsnedsättningen så bra
som studenten själv.
* Tänk på att om en student önskar få tentamensfrågor
upplästa för sig bör man läsa om frågan så många gånger som
studenten begär det. En student som själv kan läsa en fråga
har ju möjlighet att läsa den precis så många gånger som han
eller hon vill. Ett alternativ kan vara att spela in frågorna som
ljudfiler så att studenten kan lyssna på dem i sin takt och
valfritt antal gånger.
* Tänk på att långa frågor med flervalssvar kan vara
förvirrande när de ska läsas upp/lyssnas på via ljudfil. En
lösning kan vara att läsa frågan tillsammans med vart och ett
av svarsalternativen.
* Medge utökad examinationstid med möjlighet till raster.
Vissa studenter kan ha svårt att sitta stilla länge på grund av,
t.ex. smärta. Ibland hjälper dock inte utökad examinationstid
eftersom den totala examinationstiden blir för tröttande. Då
kan det t.ex. vara en lösning att dela upp tentamen på två
tillfällen. Varför inte låta studenten göra halva tentamen vid
ordinarie tentamenstillfälle och resterande del vid
omtentamen?
* Hur mycket längre tid som behövs i varje enskilt fall är
omöjligt att säga. Det måste examinator avgöra från fall till
fall.
* Tänk på att t.ex. inlärningssvårigheter och läs- och
skrivsvårigheter kan påverka bedömningen av en students
prestationer. Om så är fallet kan särskilda arrangemang
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behöva vidtas t.ex. vad gäller anonymitet. Detta varierar
givetvis från fall till fall och måste bedömas individuellt. En
lösning kan vara att rätta i två steg. Först rättas samtliga
skrivningar anonymt, därefter plockar man ut skrivningen för
den student som har uppgett att han eller hon har denna typ
av svårigheter och gör en extra bedömning av huruvida brister
i språket har påverkat bedömningen negativt på ett sätt som
inte är berättigat.
* Ge extra tid för att smälta nya kunskaper före
examinationen för t.ex. en student med inlärningssvårigheter.
Fråga inte på sådant som nyss gåtts igenom.
* Tidpunkten för examination kan behöva ändras på grund av
trötthet eller bieffekter av medicinering. Om man till
exempel är trött och har svårt att komma igång på morgonen
pga. medicinering, värk eller annat, kan det vara ett bra
alternativt att få tentera på eftermiddagen eller i vart fall
starta lite senare under förmiddagen.
Form/utformning
* Fundera över lämplig examinationsform – t.ex. muntlig,
skriftlig, en kombination av muntlig och skriftlig tentamen
eller hemtentamen? Formen för examinationen kan göra det
lämpligt att låta studenten sitta i ett enskilt rum. Det kan
gälla för t.ex. en student med synnedsättning eller en student
med koncentrationssvårigheter. Det kan också behövas
utökad examinationstid.
* Erbjud alternativa format vid examination, t.ex. muntligt,
punktskrift eller stort typsnitt?
* Fundera över alternativ examination. Löpande examination
under kursen kan t.ex. vara ett alternativ. Olika
examinationsformer kan då användas för att utvärdera en
students resultat. Som exempel kan nämnas inspelade
intervjuer, bildpresentationer, fotografiska uppsatser eller
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modeller. Detta kan leda till att det är lättare att på ett
rättvist sätt bedöma studenten.
* Undvik examinationsformer där man visuellt ska para ihop
olika saker (vid visuella inlärningssvårigheter, synnedsättning
etc.).
* Undvik essäformat på examinationen. Det kan innebära
svårigheter för studenter med läs- och skrivsvårigheter.
* Hemtentamen kan vara ett bra alternativ. Då kan t.ex.
studenter med smärtproblematik växla mellan vila och arbete
efter behov och tentera när de mår bra.
* Erbjud studenter som missar både ordinarie tentamen och
omtentamen p.g.a. sjukdomsskov en möjlighet till extra
tentamenstillfälle, t.ex. muntligt.
Hjälpmedel
* Kan du låta studenten använda dator vid examinationen där
så är möjligt? Det kan underlätta t.ex. för en student med
synnedsättning som då kan välja lämpligt format eller
talsyntes.
* Använd dig av inspelad eller uppläst tentamen och/eller
tillåt inspelade eller muntliga svar från studenten.
* Möjliggör att ha en stödperson närvarande som läser upp
frågor och skriver ner svar till studenter med synnedsättning.
* Tillhandahåll skrivhjälp för den som har
skrivsvårigheter eller en motorisk funktionsnedsättning.
* Tillåt nödvändiga hjälpmedel som
kalkylatorer, rättstavningsprogram eller annat.

t.ex.

mp3-spelare,
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Skrivningslokalen
* Fundera över alternativ lokal för examination. En sådan
relativt enkel åtgärd kan betyda mycket. Ge studenten
möjlighet att t.ex. göra skrivningen i ett separat, tyst rum.
Det kan vara avgörande för förslagsvis en person vars
funktionsnedsättning medför koncentrationssvårigheter.
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funktionsnedsättning
4.1 Att ha en synnedsättning eller vara blind
4.1.1 Bakgrund
Synnedsättningar kan vara av varierande grad och medföra allt
från att ha svårigheter att läsa normalt typsnitt till att vara
helt
blind.
Funktionsnedsättningen
innebär
många
utmaningar för studenten. En stor stötesten är de textmassor
som ska gås igenom under en kurs. Det gäller inte bara
kurslitteratur utan också scheman, kursplaner, annan
kursinformation, övningsuppgifter skrivningar etc. I
undervisningen används dessutom ofta filmer, projektorer,
Powerpoint-presentationer etc. Det kan också innebära
svårigheter
såsom
att
hitta
till
praktiska
undervisningslokalerna om de är nya för studenten, ändras i
sista stund etc. Allt detta gör det svårare för en student med
synnedsättning att bedriva sina studier.
Lässvårigheterna vid synnedsättning kan vara mer eller
mindre stora. För personer som har synrester kvar är det
möjligt att läsa tryckta texter om texten är tillräckligt stor,
kontrasten är god och layouten är logisk. Andra kan ha så
nedsatt syn att de behöver få texten som till exempel
punktskrift, talbok eller i elektronisk form för att, läsa med
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hjälp av dator med lämpliga anpassningar, såsom syntetiskt tal
eller punktdisplay.27
Eftersom det finns många olika former av synskador från grav
synskada till att ha synrester, tunnelseende eller annan
syndefekt måste stödanpassningen vara individuell.
Studenter med synnedsättning använder ofta olika metoder
för att hantera sin funktionsnedsättning i studiemiljön. Ofta
kombineras två eller flera metoder, t.ex. elektronisk
kurslitteratur, större typsnitt, kurslitteratur i form av
talböcker, inspelningar av föreläsningar, uppläsare eller
punktskriftsböcker. Den moderna teknologin har gjort en hel
rad hjälpmedel tillgängliga, exempelvis appar i smartphones
och surfplattor, talsyntes, talande miniräknare, datorer med
anpassade datorprogram etc.
Vill du läsa mer om vad det innebär att leva med en
synnedsättning? Läs på webben, t.ex. http://www.srf.nu/
Vill du veta mer om talböcker? Läs på http://www.tpb.se/
4.1.2 Vad kan du som lärare tänka på för att underlätta
situationen för en student som har en synnedsättning?
(Se kapitel 3 för fler tips under respektive rubrik)
Läraktiviteter
* Var sitter studenten? Det är bra om han eller hon kan sitta
nära tavlan eller projektorduken.
* Tänker du på att det är trevligt för en student med
synnedsättning om du vid en inledande (eventuellt enskild)
presentation även beskriver ditt utseende?

27

Innehållet i stycket hämtat från
http://www.su.se/medarbetare/service/undervisning/undervisa-tillgangligt/omsynskador-information-for-larare-1.3061, 2012-04-03
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* Går det att ordna inspelning av lektioner/föreläsningar?
* Kan man använda sig av en kurskamrat som för
anteckningar?
* Kan studenten få tillstånd att spela in föreläsningen på mp3spelare, smartphone eller dator?
* Tänker du på att allt som skrivs på tavlan bör läsas upp
högt, klart och tydligt?
* Tänker du på att använda dig av precisa verbala
beskrivningar snarare än ”här och där”-formuleringar? T.ex.
”hjärtat är beläget här och lungorna där”.
* Ger du tillgång till föreläsningsanteckningar via dator så att
studenten kan välja t.ex. större typsnitt eller att läsa med
talsyntes?
* Delar du ut förstorade kopior av Powerpoint-material i
förväg?
* Skriver du stort på svarta tavlan, på Powerpoint-material
etc. ?
* Är du flexibel med inlämningstider för att studenten ska
hinna med då allt material kanske inte är omedelbart
tillgängligt i lämplig form?
Praktiska moment
* Ger du utökad tidsram för att hinna med efterforskningar då
det material studenten behöver kanske tar tid att få fram i
tillgängligt format?
* Utser du lämplig samarbetspartner vid laborationer?
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* Tänker du på följande vid exkursioner? Ge som lärare mer
målande beskrivningar av vad som upptäcks längs vägen eller
ge utrymme för studenter med synnedsättning att ha med sig
en stödperson. Den senare kan som till komplettering av
lärarens beskrivning beskriva vad som finns att se.
Information
* Tillhandahåller du allt material med stort typsnitt eller ännu
hellre via kurshemsida eller liknande så att studenten själv kan
välja t.ex. större typsnitt eller att läsa med talsyntes?
* Finns tillgång till inspelade texter, även vad gäller
övningsuppgifter, schema?
* Tänker du på att kurslitteraturen bör vara känd i god tid
före kursstart så att studenten hinner undersöka om den finns
eller går att få som talbok/inläst av lektör? Se inledningen av
detta avsnitt för mer information om produktionstider.
Examination
* Tänker du på att formen för examinationen kan göra det
lämpligt att tillhandahålla ett särskilt rum för studenter med
synnedsättning? T.ex. om han eller hon behöver använda sig
av talsyntes för att läsa tentamensfrågorna. Det kan också
behövas utökad examinationstid.
* Har du funderat över alternativa examinationsformer/format t.ex. hemtentamen, muntlig tentamen, punktskrift
eller stort typsnitt?
* Finns det möjlighet att ha en stödperson närvarande som
läser upp frågor och skriver ner svar?
* Kan du låta studenten använda egen dator med anpassade
program vid examinationen?
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* Är det möjligt att ge inspelad tentamen och/eller tillåta
inspelade svar från studenten?
* Tänker du på att man vid uppläsning av frågor bör läsa om
frågan så många gånger som studenten begär det?
* Tänker du på att långa frågor med flervalssvar kan vara
förvirrande? En lösning kan vara att läsa frågan tillsammans
med vart och ett av svarsalternativen.
4.1.3 Studentröster
”Skulle vilja att alla filer/åhörarkopior finns på tillgängligt form eller så att de
mailas till mig. Ofta krångel t.ex. med PDF filer.”
”Jag har stor nytta av att man idag kan skicka information via e-mail. Föreläsare
har ofta alternativ information som ligger på deras egen dator som jag kan få.”
”Det viktigaste skulle vara tryggheten i att veta att när jag går på föreläsningar,
till gruppövningar eller vid examination, så är det praktiska löst utan att jag
behöver ägna energi åt det.”
”Jag skriver hellre för hand än använder dator beroende på att en labb skriver
jag på 2-3 timmar för hand, medan det tar kanske 10 timmar på dator. Många
gånger får man sämre betyg p.g.a. detta trots att man har berättat om
besvären.”
”Vissa lärare är en katastrof. När man visar upp intyg så visar de ingen
förståelse. Trots att man säger att man ser dåligt så får man höra att det inte
syns, handikappet alltså. Många gånger blir lärare sura för att man struntar i att
skriva inlämningsuppgift på dator och istället gör det för hand trots att det är
tillåtet.”
”Även om jag har haft hjälp av talböcker är det svårt att lyssna på all litteratur
så. Tiden räcker inte till, det går mer än dubbelt så fort att läsa på vanligt sätt.”
”Det är ju svårt att från början veta om en referens verkligen passar till en
uppsats man skriver eller inte. Måste man ha dyr lektörshjälp kan man ju inte
skicka in ett hundratal artiklar bara för att de möjligen är intressanta.”
”Det är inte bra när jag själv får springa runt hela institutionen och försöka få
material förstorat och det går ut över min lektionstid.”
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”I början hade läraren svårt att tro att jag inte kunde se på tavlan och jag fick
hela tiden påminna honom om att skicka kompendier via mail.”
”Det vore bra om lärarna vore mer öppna för mina frågor och eventuella
kommentarer (man känner sig så dum när man frågar om något som alla andra
kan se).”
”Drömmen vore att jag inte behövde tjata så ofta om att få material i anpassad
form.”
”Moment i skriftliga tentamen som innehåller bilder skulle jag vilja göra
muntligen eller praktiskt.”
”Att jag inte behöver fråga varje gång inför en tenta om jag får använda dator
eller inte, borde vara en självklarhet.”
”Om alla lärare behandlade mig som en ”vanlig” studerande vore livet skönt!”
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4.2 Att ha en hörselnedsättning eller vara döv
4.2.1 Bakgrund
Det finns cirka en miljon personer med hörselnedsättning (jag
väljer ordet hörselnedsättning genomgående, andra föredrar
att använda hörselskada) i Sverige. Det finns flera olika
grupper; personer med hörselnedsättning, tinnitus, personer
med Menières sjukdom, ljudöverkänslighet och personer med
cochlea-implantat. Den största gruppen är personer med
hörselnedsättning, som kan variera från lätt hörselnedsättning
till dövhet.28 Hörselnedsättning är ett av de osynliga
funktionshindren. En del studenter med hörselnedsättning bär
hörapparat, men dessa är numera så små och designade att de
oftast inte märks. Hörapparater är ett bra hjälpmedel men
den förstärker även andra ljud än talet, t.ex. bläddrande i
papper, hostningar, skrapande ljud från stolar etc. Det är
därför väldigt tröttande att bära hörapparat.
Den största utmaningen för en student med hörselnedsättning
är kommunikation. Det krävs stor koncentration för att kunna
lyssna samtidigt som man också är osäker på om man
uppfattat rätt. Formen för lämplig kommunikation skiftar
eftersom förmågan att tala, läsa på läpparna etc. varierar.
Studenten är själv expert vad gäller de anpassningar som
behöver göras för att tillgodose just hans/hennes behov.
Studenter med hörselnedsättning kompenserar oftast för sin
hörselnedsättning genom att antingen simultant läsa på
läpparna och använda resterande hörsel alternativt simultant
läsa på läpparna, använda resterande hörsel och teckenspråk.
Många använder skrivtolkar eller teckenspråkstolkar. Döva
studenter behöver teckenspråkstolkar eller skrivtolkar i
kommunikationen med hörande.

28

Hämtat från http://www.su.se/medarbetare/service/undervisning/undervisatillgangligt/om-dovhet-och-horselskador-information-for-larare-1.3057, 2012-0404
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Vill du läsa mer om hörselnedsättning?
Läs på webben t.ex. www.hrf.se eller www.sdrf.se
Här finns tips för lärare som möter teckenspråkstolkar i sin
undervisning: http://www.tolk.su.se/
4.2.2 Vad kan du som lärare tänka på för att underlätta
situationen för en student som är döv eller har en
hörselnedsättning?
(Se kapitel 3 för fler tips under respektive rubrik)
Det finns generella strategier som underlättar för denna
kategori studenter. En lärare29 berättar:
(…)men jag tycker att det handlar om sunt förnuft. Om
det är någon som har nedsatt hörsel, som ett exempel på
ett funktionshinder, så i början på kursen säger de ofta
det, och då kan de koppla in sina ljudslingor - man är
noga med att man har headseten och kontrollerar dem.
Jag som kursansvarig ser till att mina externa föreläsare
innan,… att jag påminner dem med att även koppla på
ljudslingor och det gör jag ju själv då om det är externa.
Det tycker jag är självklart. Största problemet med just
sådana saker tycker jag är, att de ibland verkar behöva
säga det här på varenda kurs, även om de går i ett
program- att påminna varje gång. Där tycker jag att vi
som lärarkår skulle vara bättre, med att man fokuserar
… Det kan inte vara så kul som funktionshindrad att
behöva prata om det varje gång.
Att undervisa i närvaro av tolkar kan vara ovant och det finns
en del att tänka på i förväg som kan underlätta. Det kan till
exempel vara att skicka föreläsningsanteckningar och

29
Hämtat ur intervju med manlig lärare inom vetenskapsområdet medicin och
farmaci.
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Powerpoint-bilder till tolkarna i förväg. Så här berättar en av
de intervjuade lärarna30 om sina erfarenheter:
Jo, jag har haft en döv student, som kanske var den
första
tydliga
med
tolken
och
så.
(…) det som var lite svårt var att det var en kurs där
jag inte hade så väldigt förberedda föreläsningar, alltså
jag hade några stolpar som jag kunde ge tolkarna i
förhand. Men just det med språket, och att jag kunde
prata fort, att det var lite som att en föreläsning gjorde
det lite svårt med tolkningen. Och vi hamnade lite i en
situation där det kom så att jag fick besked om det med
lite kort varsel så att jag inte hann göra om de här
föreläsningarna och det var en väldig skillnad från kurs
till kurs när det funkar med väl strukturerade
föreläsningar. På det viset att tolkarna ska läsa på
förhand. Det krävs förberedelser. Och inte minst då med
språket och så. Det var dåligt förberett. Det var svårt för
alla, och jag blev väldigt stressad där och så. Men jag
kompenserade det på något sätt och hade lite mer
enskilda samtal och mejlade mer med studenten och hon
fick lite extra skriftligt. I ämnet ligger det ju ofta i stilen
med ämnena att det är mycket av en växling mellan
föreläsning och seminarier där man behöver ta upp mer
aktuella saker, gå in på där studenterna är i
diskussionen.(…) Det blev inte så lyckat som jag hade
hoppats. Det blev ett dilemma.
Läraktiviteter
* Går det att använda en teckenspråkstolk eller skrivtolk?
* Finns möjlighet att använda en kurskamrat som för
anteckningar?

30
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap.
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* Kan du se till att alltid använda hörslinga, mikrofon m.fl.
tekniska hjälpmedel utan att ifrågasätta? Den student som har
en hörselnedsättning ska inte behöva säga till om detta inför
studentgruppen. Den vanliga frågan: ”Hör alla ändå?” gör att
studenten måste utmärka sig inför studentgruppen för att få
den hjälp som han eller hon behöver.
* Låter du mikrofonen vara fastsatt i headset, med klämma
eller hängandes runt halsen, undviker att leka med
mikrofonsladden samt undviker att ha knappar och smycken
som ligger mot mikrofonen? Alla dessa åtgärder syftar till att
minimera skrapljud.
* Ser du till att alla i rummet använder mikrofon när de talar?
Alternativt tänker du på att upprepa frågor och kommentarer
från andra personer i rummet så att de säkert hörs i hörslinga?
* Kan du tillhandahålla ett skriftligt ark med nya termer? Det
är till stor hjälp för både studenter och tolkar.
* Tänker du på att ta rast regelbundet för att möjliggöra för
studenten och tolkarna att återhämta sig? Det är mycket
koncentrationskrävande, och därmed tröttande, att inhämta
information när man har en hörselnedsättning eller är döv,
likaså att tolka simultant.
* Tänker du på studentens placering i undervisningslokalen?
Det är ofta bra om studenten kan sitta vänd mot läraren,
tolken och tavlan, men ändå ha kontakt med resten av
gruppen. Rådgör med vederbörande om var han eller hon
sitter bäst.
*Har skrivtolken en bra plats för sin skrivutrustning?
* Kommer du ihåg att inte vända ryggen till studenterna när
du talar? Det gäller förstås alltid som en pedagogisk
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grundregel, men är särskilt viktigt för de studenter som har en
hörselnedsättning som bör ha möjlighet att läsa på läpparna.
* Undviker du att stå med ryggen mot ett fönster eller annan
ljuskälla? Tänk på att motljuset försvårar läppläsningen.
* Talar du naturligt och tydligt? Överdriv inte läpprörelserna
och inte heller volymen. Blockera inte munnen med händerna
eller andra föremål.
* Använder du kroppsspråk såsom ansiktsuttryck och gester
för att få fram ditt budskap?
* Använder du dig av visuella hjälpmedel? Filmer och/eller
utskrifter av filmer kan lämpligen tillhandahållas studenten
som har en hörselnedsättning och tolkarna i förväg.
* Vänder du dig direkt till den döva studenten när du talar
och inte till tolken?
* Markerar du vikten av att endast en person i taget talar vid
t.ex. seminarium eller gruppdiskussioner?
Praktiska moment
* Se i tillämpliga delar tipsen under rubriken läraktiviteter
strax ovan.
Information
* Tänker du på att det är bra om viktig information förmedlas
tydligt? Inställda lektioner, övningsuppgifter etc. bör ges
skriftligt antingen via kurshemsida, i pappersform eller på
tavlan så att läraren kan försäkra sig om att alla studenter fått
del av informationen.
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Examination
* Ger du skriftliga tentamina i första hand? Vid muntlig
tentamen se tipsen under rubriken undervisning strax ovan.
4.2.3 Studentröster
”Redan från början sågs jag som vilken student som helst och det tyckte jag var
jättebra. Jag fick svar på mina frågor bland annat…”
”Ibland pratade läraren för fort – det gjorde i sin tur att teckenspråkstolkningen
försvårades lite.”
”Ingen verkar heller lägga några värderingar vid mitt funktionshinder – jag
känner mig alltså inte diskriminerad utifrån.”
”En del lärare är väldigt plockiga med mikrofonen.”
”Föreläsningar istället för seminarier. Stora klasser är alltså bra eftersom det ger
mindre utrymmer för diskussioner som jag ändå inte kan följa. Om seminarier
och uppsatsventilation ändå är nödvändiga föredras mycket små klasser (max 56 studenter).”
”Seminarier har fungerat dåligt. Brukar påminna läraren om att skicka runt
mikrofonen vid diskussioner.”
”Min drömsituation skulle vara att jag slapp instruera varje ny lärare om min
mikrofon, att lärarna får bättre information om studenter med funktionshinder
(och att de även tar till sig denna information!).”
”Dessutom har döva svenska som andra språk (döva har teckenspråk som
modersmål) och då har vi engelska som tredje språk så det är därför svårt för
mig att läsa engelska kursböcker med en sådan fart som hörande normalt läser.”
”Lärarna frågar alltid om jag hör tillräckligt, annars så kan åtgärder vidtas. Man
blir glad att de tänker på en. Universitetet är medvetet om min roll som
hörselskadad.”
”Jag hör sällan vad mina klasskamrater säger och då skulle jag vilja att läraren
upprepar det viktigaste av det (för att få ett sammanhang), men det glömmer
de ofta. Jag får fråga väldigt ofta.”
”En föreläsare (själv funktionshindrad) tog kontakt för att fråga om behov.
Ingen annan föreläsare har frågat eller brytt sig om mina speciella behov som
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funktionshindrad t.ex. att tala tydligt och långsamt, att inte vända ryggen till
eller att upprepa frågor och svar.”
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4.3 Att ha inlärningssvårigheter, läs- och
skrivsvårigheter, dyslexi eller dyskalkyli
4.3.1 Bakgrund
Inlärningssvårigheter är en vittomfattande term som
innefattar en heterogen grupp studenter. En mer generell
inlärningssvårighet innebär att personen kan ha svårare att ta
till sig ny information och använda den på ett konstruktivt
sätt. En person kan också ha mer svårigheter inom ett mer
specifikt område såsom att räkna, läsa, skriva, med sin
motorik eller med kombinationer av dessa. En student med
inlärningssvårigheter kan således ha svårigheter med att t.ex.
ta in/strukturera kunskap genom att lyssna och/eller tala
(auditiva svårigheter), att läsa och/eller skriva (visuella
svårigheter), att argumentera (minnessvårigheter) eller att
räkna. Dessa svårigheter kan bero på en dysfunktion i det
centrala nervsystemet och kan uppstå under en persons
livstid. Problem med att själv inte kunna reglera sitt beteende,
svårigheter med social perception och interaktion kan finnas
hos personer med inlärningssvårigheter men innebär inte i sig
en inlärningssvårighet.
En student med inlärningssvårigheter kan ha en intellektuell
kapacitet i nivå från medel och uppåt och adekvata motoriska
färdigheter men presterar markant under förväntad förmåga
inom ett eller flera områden. Inlärningssvårigheter kan inte
”botas”, men svårigheternas inverkan på studieresultaten kan
minskas genom pedagogiska anpassningar och genom
användande av olika strategier för att kompensera för
svårigheterna.
Generellt kan sägas att lärare som använder sig av ett brett
spektrum av pedagogiska strategier underlättar för studenter
med inlärningssvårigheter att hämta in kunskap. Det ska
också betonas att ett brett spektrum också är gynnsamt för
alla studenter, funktionshindrade eller inte. En strategi som
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ofta nämns är att skicka eller lägga ut material i förväg. Det
kan ibland vara svårt även om man vill. En lärare31 säger så
här:
Jag har skickat ut föreläsningshandouts till vissa som
har velat ha det 24 timmar innan. Där har man
konvertering till PDF så att det skall vara läsbart och
hörbart, och det fungerar väl ganska bra. (…) Vidare
säger han så här angående att lägga ut material på
exempelvis kurswebb: ”Nej. Vi lägger inte ut av olika
anledningar. Ett - att på majoriteten av kurserna jag
undervisar så försöker vi få dem att hitta läroböcker
osv., och då har vi ofta exempel från läroböckerna, och
det får man inte - vad jag har förstått - sprida (…)
elektroniskt. När vi har externa föreläsare som man får
in från myndigheter, arbetsliv, företag osv., är jag inte
alltid säker på ursprunget på deras bilder och vill inte
lägga ut det då.
Varje student med inlärningssvårigheter är unik vad gäller
hans/hennes behov. Det är därför viktigt att betrakta
studenten som expert på sina egna svårigheter och behov och
dra nytta av detta genom en dialog med vederbörande. På så
sätt kan läraren i det enskilda fallet gemensamt med
studenten komma fram till vad som fungerar bäst för just
honom/henne. En lärare32 hade gjort följande upptäckt:
En sak som jag har upptäckt, många dyslektiker har
svårt att sitta om det är slamrigt i en stor skrivsal till
exempel, då är det alltid så att de upplever att de
behöver längre skrivtid. Men de gör inte kopplingen,
deras erfarenhet är att de inte hinner, men de drar inte
slutsatsen att det beror på att det är oväsen, utan att
’jag måste tänka längre’. Och jag skulle säga åtta av tio
som får längre skrivtid är klara gott och väl inom den
31
Hämtat ur intervju med manlig lärare inom vetenskapsområdet för medicin och
farmaci.
32
Hämtat ur intervju med manlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap.
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tiden, så det är inte det som är problemet utan det är ett
de inte kan skärma av som de andra kanske kan.
Dyslexi

Dyslexi handlar i grunden om svårigheter att simultant
kunna integrera synintryck med en ljudanalys. Det är i
alla fall den hypotes forskningen lutar åt idag.
För att läsa obehindrat krävs att läsaren matchar
ljudbilden och den grafiska bilden av bokstäverna i ett
alfabetiskt skriftsystem. Denna matchning måste, för att
obehindrat kunna koncentrera sig på innehållet i en text,
läras in till en nivå där den sker automatiskt. Det
brukar kallas att knäcka den alfabetiska koden. (…)
Detta har personer med dyslexi svårigheter med. 33

Dyslexi är en form av inlärningssvårighet som manifesteras i
svårigheter att lära sig läsa trots sedvanlig lästräning,
och
sociokulturella
förutsättningar.
normalbegåvning
Funktionsnedsättningen är ofta medfödd.
Dyslexi är en funktionsnedsättning som medför att förmågan
att läsa in ett material blir sämre (långsammare) än normalt.
Man kan också ha svårt att komma ihåg vad man har läst.
Funktionsnedsättningen karakteriseras av problem med att
uttrycka eller ta in muntligt eller skriftligt språk. Om man har
svårigheter att läsa kan det t.ex. handla om att bokstäver
kastas om, t.ex. vanligt blir valingt, småord blir fel, t.ex. vi
blir vad, ord kan lägga sig över varandra och bokstäver kan
byta plats i ord, t.ex. neråt kan bli nåret. Det kan också
handla om sådant som att man tappar bokstäver, inte sätter ut
komma och punkt, blandar små och stora bokstäver, har svårt
att hitta ord och/eller formulera meningar, att få siffror i rätt
ordning eller att man särskriver ord som ska skrivas ihop
(jultomte blir jul tomte) En dyslektiker kan också ha svårt att
skilja på höger och vänster.
33

Citat hämtat från
http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/hjarnanochlarande/tiofragorsvar/
tiofragorochsvar/vadardyslexi.5.2e8f151e133b9963de48000617.html, 2012-04-05
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Läs- och skrivsvårigheter innebär inte att man inte kan läsa
och skriva – det tar bara mycket längre tid och blir kanske
inte alltid rätt. En person kan ha svårt både med att läsa och
skriva eller bara det ena. Vissa dyslektiker har också
svårigheter att ta in text via hörseln, dvs. auditivt.
Dyskalkyli
Neurobiologisk och genetisk forskning tyder på att
dyskalkyli kan förstås som störningar i funktionella
system i hjärnan för hantering av antal. 34
Dyskalkyli handlar enkelt uttryckt om svårigheter vad gäller
siffror och matematik. Flertalet personer med dyskalkyli är
normalbegåvade men klarar ändå inte matematiken. Man
räknar med att ca 6 % har svårigheter som inryms i diagnosen
dyskalkyli. En individ med dyskalkyli har ofta räknat på
fingrarna långt upp i åldrarna, har haft svårt att lära sig
klockan, har svårt att snabbt avgöra olika tals värden, har svårt
att hantera pengar och pengars värde, räknar långsammare än
andra,
har
problem
med
att
lära
sig
35
multiplikationstabellerna.
Vill du läsa mer om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi? Läs
på webben t.ex. http://www.dyslexi.org/ eller www.fmls.nu
Vill du läsa mer om dyskalkyli? Läs på webben
www.dysklakyli.nu eller Björn Adlers artikel i Lärartidningen
2003 ”Dyskalkyli – Matematiksvårigheter”. Artikeln kan
hämtas via http://www.dyskalkyli.nu/dyskalkyli.pdf

34

Citat hämtat från
http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/hjarnanochlarande/tiofragorsvar/
2012tiofragorochsvar/vadardyskalkyli.5.2e8f151e133b9963de48000632.html,
04-05
35
Se http://www.dyskalkyli.nu/, hämtad 2012-04-05
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4.3.2 Vad kan du som lärare tänka på för att underlätta
situationen för en student med inlärningssvårigheter, läs- och
skrivsvårigheter, dyslexi eller dyskalkyli?
(Se kapitel 3 för fler tips under respektive rubrik.)
Denna funktionsnedsättning kan ha många olika ansikten. En
lärare36 reflekterar i sin intervju över att det är olika strategier
som fungerar för olika individer och att vissa strategier är bra
för fler studenter än de med funktionsnedsättning:
En annan sak som handlar om erfarenhet och också om
individuell anpassning är att det inte alltid handlar om
extra tid, det är så lätt att tänka så för dyslektiker. Det
handlar om andra strukturer som till exempel att
placera läsbördan annorlunda eller olika sätt att lösa
uppgifter. (…) en som hade fått extra tid i sitt PMarbete, hon kunde inte få argumenten ner på
datorskärmen, jag sade försök att ta ett papper och sätt
ner enkla små argument och se hur du kan pussla ihop
det och skriva text som länkar samman, det gjorde att
det lossnade för henne. Det som är bra skrivmetod för
den som läser och skriver snabbt och bra är inte bra för
den som har svårigheter. Men det kan också vara bra
för fler än dyslektiker med flexibilitet...
Läraktiviteter
Generellt
* Förser du studenterna med studieanvisningar och ger du
dem nyckelord för att ge dem stöd när de läser in materialet?
* Låter du studenterna välja sittplats i undervisningssalen?
Möjligheten att välja skapar förutsättningar för att studenten
ska kunna se textmaterial som projiceras eller skrivs på tavlan
36
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap.
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på ett avstånd som ger tillräcklig fontstorlek på det som
skrivits.
* Ger du direktiv, inlämningstider m.m., både muntligt och
skriftligt?
* Tänker du på att i första hand använda uppförstorad text,
helst minst 14 punkter gärna 16-18 punkter för material som
delas ut eller tillhandahåller du materialet digitalt så att
studenterna själva kan välja storlek?
* Har du möjlighet att vara flexibel när det gäller
inlämningstider?
* Finns möjlighet att använda en kurskamrat som för
anteckningar?
Auditiva svårigheter
* Tillåter du att studenten gör en egen inspelning av
undervisningen för att kunna lyssna på den mer än en gång?
* Använder du tavlan eller projicering av datorskärmen för att
göra stödanteckningar under gruppdiskussioner, vid nya
termer, för stödord etc.? Läraren kan anteckna eller uppdra åt
annan student att föra anteckningarna.
* Delar du ut kopior av läraranteckningar, PowerPoint-bilder
etc. alternativt tillhandahåller dessa via kurswebb, e-post eller
lärplattform?
* Kan du be någon student/studentgrupp (kan varieras under
terminen) ansvara för att vid undervisningstillfället föra
anteckningar och dela ut dem till övriga?
* Tänker du på att när abstrakta modeller ska förklaras bör
dessa omskrivas i specifika ordalag eller illustreras med
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exempel, personliga erfarenheter, modeller eller visuella
hjälpmedel såsom diagram och kartor.
Visuella svårigheter
* Läser du upp det som skrivits på tavlan eller på PowerPointbilder?
* Arrangerar du så att stolpar och liknande finns som ljudfil
innan undervisningstillfället?
Minnessvårigheter
* Är dina muntliga instruktioner logiska och koncisa?
* Repeterar och omformulerar du komplicerade instruktioner?
* Ges möjlighet att använda minnesstöd såsom kalkylator,
lexikon, rättstavningsprogram etc.?
Praktiska moment
* Se i tillämpliga delar ovanstående avsnitt om läraktiviteter.
Information
Auditiva svårigheter
* Ger du studenten tillgång till kursplan/studieplan i god tid?
* Ger du informationen skriftligt?
* Tänker du på att lista över kurslitteratur bör tillhandahållas i
mycket god tid före kursens början för att möjliggöra
anpassningar i form av särskilt format? Talböcker tar lång tid
att producera.
Minnessvårigheter
* Strukturerar du materialet logiskt och koncist för att
underlätta för minnet?
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Examination
Generellt
* Tänker du på att inlärningssvårigheter kan påverka hur en
student bör bedömas? Om så är fallet kan särskilda
arrangemang behöva vidtas. Man kanske t.ex. inte kan kräva
att material som nyss gåtts igenom ska kunna tas upp vid en
tentamen, utan att man samtidigt vidtar särskilda
arrangemang för en student med inlärningssvårigheter. Den
aktuella tentamensfrågan kanske kan lyftas ut vid rättningen
och tillfälle ges att ställa motsvarande fråga vid en
omtentamen för att på så sätt få ett mer rättvisande
totalresultat?
* Har du övervägt att tillhandahålla frågorna som ljudfil och
genomföra tentamen på det sättet?
* Ges studenten möjlighet att göra skrivningen i ett separat,
tyst rum?
* Ges tillfälle till utökad examinationstid?
*Ges det extra tid att smälta nya kunskaper före
examinationen? Fråga inte på sådant som nyss gåtts igenom,
se ovan under första punkten.
* Kan studenten få möjlighet att skriva på dator?
* Tillåter du nödvändiga tekniska hjälpmedel såsom mp3spelare, kalkylatorer, rättstavningsprogram, eller annat?
* Finns möjligheter att låta studenten komplettera ett
skriftligt prov muntligt?
* Funderar du över alternativa examinationsformer, t.ex.
hemtentamen?
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* Låter du löpande examination under kursen vara ett
alternativ? Då kan olika former användas för att utvärdera en
students
resultat;
t.ex.
inspelade
intervjuer,
bildpresentationer, fotografiska uppsatser eller handgjorda
modeller. Detta kan leda till att det blir lättare att på ett
rättvisare sätt bedöma studenten, men gynnar också
studenterna i övrigt utifrån att de kan ha olika preferenser vad
gäller examination.
Auditiva svårigheter
* Undviker du muntlig examination? Om sådan ändå måste
ges, ge tillfälle till utökad examinationstid.
* Ger du möjlighet att välja alternativ lokal för examination
för att t.ex. möjliggöra användning av hjälpmedel utan att
störa övriga studenter?
Visuella svårigheter
* Undviker du skriftlig examination eller, där sådan ändå
måste ges, ger du tillfälle till utökad examinationstid?
* Ger du möjlighet att välja alternativ lokal för examination
för att t.ex. möjliggöra användning av hjälpmedel utan att
störa övriga studenter?
* Undviker du examinationsformer där man visuellt ska para
ihop olika saker?
Minnessvårigheter
* Ger du tillfälle till utökad examinationstid?
* Väljer du alternativ lokal för examination?
* Funderar du över att essäformat på examinationen kan
innebära svårigheter?
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4.3.3 Studentröster
”Det (stödet) har gett mig möjlighet att fortsätta studera och nå de mål jag har,
även om jag inte tagit ut examen ännu, den är väldigt nära dock!”
”Känslan av att kunna ta det lugnt vid tentasituationerna har betytt mycket för
mig.”
”Jag har slappnat av och min egna prestation har då blivit bättre. Och
talböckerna har varit, och är, oerhört betydelsefulla för mig. Det är så jag
skumläser.”
”Datoriserad tentamen är väldigt svårt att få, men skulle hjälpa mycket i många
fall.”
”Speciellt när det gäller att skriva mycket text. Tiden är fortfarande ALLTID
för korttrots förlängd tid. Ju mer man kan skriva fel på, desto mer blir det att
sudda i t.ex. en mattetenta med ett långt tal som man råkat skriva fel på i
början. Detta gör att det tar extremt lång tid i vissa fall när man skrivit fel i
början. Tiden räcker därmed i princip aldrig till ens när man har förlängd tid. I
vissa fall kan detta rättas till med någon form av datorsystem, då man inte
behöver sudda allt utan bara de delar man skrivit fel. Angående att sitta ensam
vid tentamen så har jag fått göra detta när jag velat, men jag behöver sällan
detta. ”
”Jag skulle behöva mer stöd, men det är något jag skulle kunna få genom
språkverkstaden. Men det är svårt för mig att be om hjälp.”
”Att faktiskt erbjuda annan examinationsform till de som har den rätten.”
”Att bli ifrågasatt många gånger, är jobbigt.”
”Att man kan få tillgång till att skriva hemtentor som sen går över till muntliga
tentor (så att föreläsaren vet att det är jag som gjort hemtentan).”
”Att lärarna håller på att det är 45 min lektion och sen rast. Går det längre än
så, kan jag inte koncentrera mig alls vilket leder till att viktig information ofta
faller bort.”
”De flesta har ej visat förståelse för mitt handikapp. En lärare har till och med
sagt att han inte kan ta hänsyn till det p.g.a. ”likhetsprincipen”!”
”Mer kommunikation mellan lärare och elev för att belysa förhållanden som kan
förbättras.”
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”Jag önskar att jag fick tillgodoräkna mig mer av det som sker på seminarierna.
Jag är mycket aktiv och det passar mig bra att muntligt visa vad jag går för.”
”Jag har inte sagt något till lärare eller kamrater om mitt funktionshinder därför
att jag tycker att det är lite pinsamt.”
”Så fort du ombeds läsa igenom något hinner man förstås inte med.”
”Min önskan är en extra timmes stöd, att sitta ensam med läraren så att man
förstår bättre. Jag är i stort behov av det!!”
”Det betyder oerhört mycket att ha lärarna med sig och att man inte måste
kämpa bara mot sitt handikapp utan även mot sina lärare som misstror en.”
”Jag skulle ha velat få mer stöd vid PM-skrivningar, t.ex. att det fanns tillfällen
där någon kunde läsa igenom det man skrivit och ge synpunkter innan själva
rättningen.”
”Vissa har haft synpunkter på mitt studieval, att jag inte kommer att klara av
det eller att det inte passar. Därför har jag inte berättat det för så många (det
syns ju inte). Lärare som rättar det jag skrivit tror nog att jag bara är dålig…”
”Jag vill bli bemött som alla andra. Jag vill inte att det ska ses som något
problem utan bara något som ibland kräver andra vägar.”
”Jag tycker om seminarier då man diskuterar mycket och hemtentor.”
”Innan jag fick intyg [på dyslexin, författarens anm.] var det som en känsla av
att läraren misstrodde mig och tog mig för en som inte ”iddes” läsa.”
”Jag kan förklara för läraren hur det är, sedan kan han eller hon ändå be mig
läsa 17 kapitel till dagen efter. Lite som att be en rullstolsbunden att ta
trapporna bara för idag… Vilket man aldrig skulle göra!!”
”Någon föreläsare har trott att dyslexi = låg intelligens.”
”Omöjligt att få kopior på OH-material. Någon lärare har uttryckt att det är
orättvist mot de andra.”
”Inget problem att spela in lektioner (…).”
”Det skulle vara bra med stödanteckningar som man kan titta på när föreläsaren
går igenom samma sak på tavlan.”
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”Vid PM-uppgiften bedömdes det språkliga väsentligt. Detta påverkade mitt
slutliga betyg. Ingen hjälp fick man vid PM-uppgiften – ej heller längre
inlämningstid!! Satt dygnet runt med PM vilket gjorde att de andra studierna
blev lidande!!”
”De förstår inte att man kan läsa ett ord 100 ggr och det blir i alla fall fel!!”
”Jag önskar hemtentamen eller muntlig tentamen istället för mer tid som inte är
bästa lösningen för mig.”
”Seminarier och grupparbeten fungerar bra, självstudier fungerar dåligt.”
”Jag skulle vilja sitta i ett eget rum. Jag skulle även vilja ha extra tid på tentan.
Helst skulle jag vilja att någon läste frågorna och instruktionerna högt.”
”Jag har bl.a. varit med om att man ändrat kurslitteraturen strax innan kursstart
och jag stod där med fel böcker [talböcker, vilka tar lång tid att producera,
författarens anm.]”
”Jag tycker att det är bra att jag har fått ett kopieringskort som gör att jag kan få
tag på alla anteckningar jag behöver utan att behöva tänka på vad det kommer
att kosta mig.”
”Jag har råkat ut för att man inte har velat veta av att jag faktiskt är dyslektiker.
(…) Det betyder jättemycket att ha lärarna med sig och känna att de vet att
man inte försöker smita från något.”
”Saltentor blir jag oftast mycket trött av och även om jag får extra tid så orkar
man inte hålla koncentrationen uppe hela tiden.”
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4.4 Att ha en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning (ADHD, ADD,
Asperger, autism, OCD m.fl.)
4.4.1 Bakgrund
Många studenter med neuropsykiatriska diagnoser drabbas
inte bara av sin sjukdom utan ofta också av människors
fördomar kring deras funktionsnedsättning. En av de
intervjuade lärarna37 beskrev de svårigheter hon upplevde så
här:
(…) när det gäller neuropsykiatriska funktionshinder
kan jag ibland bli lite förskräckt. Om det är en student
som kommer och berättar (…) då säger man att jaha, ja
det här tar vi hand om, men så har man inte en aning.
funktionsnedsättningar
är
en
Neuropsykiatriska
samlingsbeteckning som innefattar bland annat ADHD/ADD,
Aspergers syndrom och tvångssyndrom (ofta också benämnt
OCD).
Attention Deficit Hyperacitivity Disorder (ADHD) m.fl.
uppmärksamhetsstörning
med
ADHD,
på
svenska
överaktivitet, Attention Deficit Disorder (ADD) på svenska
uppmärksamhetsstörning utan överaktivitet samt Deficits in
Attention, Motor Control and Perception (DAMP) på
svenska uppmärksamhetstörning i kombination med
svårigheter med motorik och perception är tre diagnoser som
funktionsnedsättning.
neurobiologisk
inbegriper
en
Funktionsnedsättningar av denna typ inverkar på en persons
förmåga att behålla koncentrationen på en uppgift och på
förmågan att hålla tillbaka impulsivt beteende. Personen kan
växla från enorm fokusering då han eller hon blir helt
37
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för teknik och
naturvetenskap.
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uppslukad av en uppgift till att lätt distraheras och tappa
tråden. Denna kategori funktionsnedsättningar kan också
innefatta att personen är impulsiv, vilket innebär att han eller
hon kan handla fort och ogenomtänkt.
Funktionsnedsättningen kan få följder vid akademiska studier.
Det kan t.ex. gälla svårigheter med tidsplanering, med att
koncentrera sig eller behålla koncentrationen, att skifta fokus,
med att slutföra uppgifter i tid, att organisera sig eller
prioritera i tid. Förändringar är arbetsamt t.ex. att i början av
ett seminarium bestämma sig för att läsa in rasten. Det kan
också hända att studenten är impulsiv, inte tänker sig för. Det
kan innebära att han eller hon under ett undervisningspass
avbryter eller svarar utan att ha fått frågan. Det tar mycket
kraft att försöka sovra bland alla intryck samt hålla fokus och
koncentration. Trötthet, glömska och hög stresskänslighet är
därför inte ovanligt.
Trots att ADHD, ADD och DAMP är egna specifika
funktionsnedsättningar delar dessa studenter många av de
problem som studenter med inlärningssvårigheter har.
Det autistiska spektrat (autism, Aspergers m.fl.)
Spektrat innefattar autism, Aspergers syndrom och andra
autismliknande tillstånd. Dessa funktionsnedsättningar
påverkar framförallt förmågan till socialt samspel och
kommunikation med andra. Studenter med denna typ av
diagnos kan ha svårt att förstå avsikten bakom andras
handlingar och tolka hur andra reagerar, känner och tänker.
De kan också i vissa fall ha svårt att uppfatta ironi eller andra
sociala undertoner. Många har ett mycket konkret tänkande
och har svårt att föreställa sig sådant som ännu inte har hänt
eller som man ännu inte har varit med om. Det är vanligt att
man ogillar förändringar och att man trivs bäst med en tydlig
struktur och rutiner. Samtidigt har studenten svårt att skapa
den här strukturen på egen hand. En del kan ha svårigheter
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med bristande tidsuppfattning och annorlunda dygnsrytm och
behöver stöd med planering och organisering.38
En del med Asperger har en ovanlig tankeskärpa, klarsynthet
och envishet och har därmed blivit mycket framgångsrika
inom sina specialområden. Det påstås till exempel att
Nobelpristagaren i ekonomi Vernon L. Smith hade Aspergers
syndrom.39
Tvångssyndrom (OCD)
Om studiesituationen när man har tvångssyndrom,
(obssesive compulsive disorder (OCD) – ett exempel ur
verkligheten Anna40 är 20 år och läser ett yrkesprogram med
mycket hög status på ett av de sex stora universiteten i
Sverige. Så här beskriver hon sin studievardag:
Det första jag gör varje morgon är att gå upp ur sängen
och ta på mig mina ”hemmakläder”. Sköna kläder som
är relativt rena utan att jag behöver vara rädd om dem.
Sedan går jag på toaletten och tvättar händerna noga
eftersom jag ska hålla på med min frukost efteråt och jag
inte vill ha smuts i min mat. Är noga med vilken
handduk jag använder, att den inte är för fuktig eller
luktar underligt eller så. Handdukar är ofta fuktiga hos
mig eftersom jag tvättar händerna ganska ofta. Om jag
torkar händerna på en handduk som inte känns bra är
det bara att tvätta om dem och torka på en annan
handduk istället tills det känns bra.
Frukosten är havregrynsgröt tillagad i mikron och det
första att kontrollera är att skålen är helt ren. Är den
”kladdig” eller har något litet skräp på sig hamnar den i
diskhon. Samma procedur upprepas med skeden, någon
fläck, även kalkfläckar, och den hamnar i diskhon den
38

Möjligheter till högre studier – för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. En guide. Specialpedagogiska skolmyndigheten. 2012
39
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Vernon_L._Smith hämtad 2012-04-05
40
Anna heter i verkligheten något annat. Namn, lärosäte, utbildningsprogram och
andra uppgifter är utelämnade av hänsyn till hennes integritet.

78

4. Uppdelning efter typ av funktionsnedsättning

med. Innan frukosten tar jag mina mediciner, glömmer
jag dem en dag märks det framemot kvällen. Jag blir
mer och mer nedstämd under dagen och sedan jag fick
min nya medicin med noradrenalin i får jag också
myrkrypningar och stötar i armar och nacke om jag
glömmer dem. Att äta är inget konstigt, förutom att om
det finns hår, skräp eller något som ser ut som att det
inte hör hemma i gröten kan jag inte äta upp den.
Efter frukosten ska jag göra mig i ordning och klä på
mig, något som kan ta hur lång tid som helst. Jag vet
inte hur många gånger jag har stannat hemma för att
processen med att välja kläder har blivit en ond spiral
där inget känns rätt och jag blir mer och mer stressad
och frustrerad tills jag tills slut bara sitter och gråter och
inte orkar eller vill göra någonting. Det borde inte vara
så svårt att välja kläder, det känns som en så trivial
sak. Men känslan när något inte känns rätt är vidrig.
Det är en känsla i magen och bröstet, det känns tungt
och slitande, som att bröstkorgen ska slitas sönder. Det
kryper under huden och bränner och kliar överallt på
kroppen. Det är så obehagligt att det känns otänkbart
att gå utanför dörren med den känslan kvar i kroppen.
Ibland har det inte bara att göra med att kläderna
känns fel. Ibland är kläderna rätt, men jag vet att det är
en stor risk att kläder blir smutsiga när jag är i skolan
och vissa kläder är jag så rädd om att jag inte kan ha
dem i skolan av rädsla för att förstöra dem. Jag har
kastat kassar med kläder som blivit smutsiga och som
inte blir rena av att tvättas. Jag kan inte veta i förväg
om smutsen kommer att hålla i sig eller inte, utan det är
alltid en chansning när jag har på mig någonting. Det
har gått åt den andra polen nu, att kläder bara ligger i
garderoben för att jag inte vågar använda dem.
Om jag lyckats klä på mig åker jag till föreläsningarna
på universitetet och kommer oftast sent eftersom
klädprocessen allt som oftast tar väldigt lång tid. Att
komma sent innebär att slå sig ner där det finns plats

79

4. Uppdelning efter typ av funktionsnedsättning

vilket är riskfyllt eftersom jag inte har någon kontroll
över vem jag sitter bredvid. Hamnar jag bredvid en
smutsig människa ligger fokus under den föreläsningen
på att hålla mig och mina saker på behörigt avstånd
från personen bredvid. Om något trots det skulle komma
i kontakt med personen börjar jag planera för hur jag
ska gå tillväga för att jag ska kunna tvätta eller göra
mig av med det smutsiga utan att smutsa ner andra
saker under tiden. Ett exempel är att om jag blir smutsig
om ena handen måste jag ta mina saker och gå till en
toalett innan jag kan tvätta den ren. Men jag kan inte
hålla något i den smutsiga handen, i alla fall inte i
närheten av det smutsiga området. Stoppar jag in
handen i en tröj- eller jackärm blir tröjan eller jackan
smutsiga. Det blir en del planerande, särskilt om man
ska få med sig grejerna lite diskret så det inte ser så
konstigt ut.
Mest brukar det vara personer runtomkring som är
problemet på föreläsningar. Både de som sitter precis
intill, men också övriga i föreläsningssalen. Hostningar,
gäspningar och suckar tar direkt uppmärksamheten från
föreläsaren och jag koncentrerar mig på att inte andas in
”oren” luft. Oftast räcker det med att hålla andan en
stund eller andas genom halsduken ett tag.
Efter föreläsningarna åker jag hem och läser. Jag läser i
princip alltid hemma för att slippa sitta bland en massa
folk. Dessutom brukar jag behöva sova en stund efter en
förmiddags föreläsningar. Så fort jag kommer hem byter
jag om igen till hemmakläderna, de kläder jag haft på
mig under dagen är smutsiga jämfört med dem hemma,
även om de inte är så smutsiga att de måste tvättas
direkt.
Det svåraste med att läsa är koncentrationen. En
halvdag på campus räcker för att jag ska vara helt slut
och att då sedan komma hem och koncentrera sig och på
att läsa är inte helt lätt.
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En ytterligare ansträngning på campus är arbeten i
grupp. Jag är oerhört känslig för olika signaler såsom
förändringar i kroppsspråk, tonläge och eventuell
ironi/sarkasm. När jag sitter i en grupp analyserar jag
hela tiden vad som sägs och signaleras och försöker tolka
det jag uppfattar. Detta i sig innebär otroligt mycket
tankearbete och är utmattande, vilket gör att jag inte
kan fokusera på det vi faktiskt ska jobba med. Att det är
så ”arbetsamt” att vistas i grupp gör att jag mår dåligt
inför gruppträffar och oroar mig i förväg. Har jag en
gruppträff på eftermiddagen kan hela dagen innan
mötestiden gå åt till att förbereda mig inför den.
Förberedelserna är då inte konstruktiva utan består i att
göra mig i ordning utseendemässigt, hålla mig lugn
mentalt och tvinga iväg mig i tid.
Att jag analyserar och funderar mycket över saker
påverkar även inläsning och uppgiftsinlämning. När jag
gör uppgifter har jag svårt att känna mig nöjd och jag
drar mig för att börja med uppgifter eftersom jag vet att
det brukar bli en lång och slitsam process med många
omskrivningar och mycket självkritik. Jag har svårt för
att inse vad som är en rimlig nivå på arbetet. Samma
sak gäller med läsning, jag har svårt för att känna att
jag läser tillräckligt och kan inte avgöra vad som är en
vettig nivå att läsa in. Om jag läser ett stycke och hittar
ett ord/begrepp/princip, vi kallar den X, som jag inte
känner till eller förstår måste jag genast kolla upp det
och förstå X till fullo innan jag kan fortsätta läsa. Om
det under läsningen om X dyker upp ett nytt
ord/begrepp, Y, måste jag kolla upp det också innan jag
kan bli klar med X, osv. Detta gör att inläsningen blir
väldigt hackig och ojämn och det är svårt att få en
överblicksbild
eftersom
jag
gör
så
många
”djupdykningar” längs vägen. Detta mönster gör också
att det är svårt att läsa till tentor eftersom tentaläsning
kräver att man går igenom en stor mängd information
på kort tid och håller en hög hastighet på läsningen.
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Dessutom har jag svårt att läsa långa dagar då jag
oftast är helt utmattad efter en halv dags läsning. Att jag
blir trött så fort är såklart också negativt även under
tentaskrivandet, men hittills har de tentor jag skrivit inte
varit så långa att det har blivit något stort problem.
Studierna tar mycket tid och energi, men det som är
allra jobbigast för mig är att min begränsade energi gör
att jag i princip aldrig orkar delta i sociala aktiviteter.
Smutstvånget och osäkerheten i grupp gör att även en
fika med några kompisar gör mig helt färdig. En fika
med kompisar ett par timmar mitt på dagen kan ge mig
spänningshuvudvärk som håller i sig till dagen efter.
När jag bestämmer något måste jag i princip välja om
dagen ska ägnas åt vänner eller läsning. Energin räcker
inte till båda. Att gå på fester har varit helt uteslutet. En
liten fest på fredagskvällen, där jag bara är med på
förfesten och kommer hem till elva halv tolv, tar musten
ur mig till den grad att hela helgen går åt till
återhämtning.
Utifrån berättelsen är det inte svårt att förstå att
studievardagen blir komplex och att orken alls inte räcker till.
Ett ”normalt” studentliv blir svårt att uppnå såväl rent
studiemässigt, som socialt. Samtidigt är funktionsnedsättningen inte synlig.
Obsessive Compulsive Disorder (OCD), benämns på svenska
tvångssyndrom. De flesta som lider av tvångssyndrom har
både ofrivilliga tankar s.k. tvångstankar och utför ritualer s.k.
tvångshandlingar. Tvångstankarna är återkommande och
ihållande tankar, impulser eller fantasier. Dessa upplevs som
inkräktande, meningslösa och orsakar kraftig ångest, skräck,
äckel, oro eller obehag. De ofrivilliga tankarna kan dyka upp i
vilka vardagliga situationer som helst. Exempel på ofrivilliga
tankar är: tänk om det börjar brinna, tänk om jag får aids,
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tänk om min mamma dör eller tänk om jag har slängt något
viktigt.
Ritualer utför en person med tvångssyndrom för att lindra
eller för att förhindra obehagskänslor eller för att förhindra en
fruktad händelse. Ritualer kan handla om upprepade
beteenden (exempelvis handtvätt eller upprepade kontroller
av kranar, lampor, spis, kaffebryggare etc. innan man går ut).
Ritualer kan också vara mentala (bara i huvudet) och bestå av
räknande, ramsor eller andra magiska tankar. Undvikande av
situationer som ger tvångsimpulser kan också ses som en
ritual.
Att be andra om försäkringar om att saker är rätt utförda eller
att man inte nuddat något smutsigt kan lindra för stunden,
men leder lätt till att samma fråga upprepas i det oändliga.
Personer med tvångssyndrom utför ritualerna för att dämpa
ångesten. Tillståndet är vanligt men många personer med
tvångssyndrom försöker dölja sina ritualer. De vet att
tvångstankarna inte är sanna men impulsen och ångesten är så
stark att ritualen ändå måste utföras.
En person med diagnosen tvångssyndrom lever ett liv med
starkt försämrad livskvalitet. När det är som svårast går nästan
all energi åt till sjukdomen. Man försöker leva så att ångesten
och tvångsimpulserna, som ibland är överväldigande, ska hålla
sig borta. Detta gör ofta livet mycket begränsat. I de flesta fall
vet den som har tvångssyndrom att ritualerna eller tankarna
är ”konstiga” och inte ändamålsenliga, men man kan ändå inte
låta bli. Det gör att människor som lider av tvångssyndrom
ofta tiger om sina svårigheter.
Vill du läsa mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Läs på webben t.ex. www.attention-riks.nu
Om ADHD, ADD, DAMP http://www.adhd-sverige.se/
Om autism, Aspergers syndrom.
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/index.html
Om tvångssyndrom (OCD) http://www.ocdforbundet.se/
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4.4.2 Vad kan du som lärare tänka på för att underlätta
situationen för en student med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning?
(Se kapitel 3 för fler tips under respektive rubrik.)
Det finns en del mer generella strategier som, om de
införlivas i din undervisningsplanering, kan vara ett stöd för
studenter som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Genom att alltid använda dig av dessa strategier slipper du
många tidskrävande särlösningar. Dessutom uppskattas detta
av alla studenter. Det kan handla om sådant som att se till att
minska anteckningsbördan och underlätta koncentrationen
genom att dela ut kopior av PowerPoint-bilder, stolpar etc.,
alternativt tillhandahålla materialet digitalt via kurshemsida
eller e-post.
Läraktiviteter
* Har du funderat över att problembaserat lärande (PBL) kan
utgöra ett stort problem för dessa studenter? Det beror på att
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning dels kan
ha svårigheter med sociala relationer, dels kan ha problem
med att PBL är en mer ostrukturerad undervisningsform än
traditionella sådana.
* Tänker du på sittplatsen i undervisningslokalen? Rådgör
med studenten om vad som passar bäst för honom/henne.
Kanske kan du själv göra en placering för att studenten ska
slippa ”vara krånglig” gentemot sina kurskamrater?
* Har du tänkt på att det är bättre om du som lärare tar
ansvar för och gör gruppindelningen? Då behöver inte den
student som har en funktionsnedsättning med sociala
implikationer hamna i en besvärlig situation.
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* Finns det möjlighet att använda en kurskamrat för
anteckningsstöd eller att studenten får spela in
undervisningen?
* Tillåter du användning av hjälpmedel för minnet såsom
kalkylatorer, lexikon, rättstavningsprogram?
* Ger du anvisningar och inlämningstider både muntligt och
skriftligt?
* Använder du visuella hjälpmedel då det är möjligt
(PowerPoint, diabilder, tavlan etc.)?
* Finns det möjlighet att ordna med stöd i form av en
medstudent eller mentor? Det bör helst vara samma person
för en längre tid då förändringar kan innebära svårigheter för
denna grupp studenter.
* Tänker du på att rasten är extra viktig? Dessa studenter har
svårt att koncentrera sig längre stunder i taget och blir ofta
väldigt trötta.
Praktiska moment
* Se under rubriken läraktiviteter strax ovan i tillämpliga
delar.
Information
* Tänker du på att alla ändringar t.ex. schemaändringar så
långt möjligt bör göras i mycket god tid och är klara och
tydliga? För denna kategori studenter är förändringar mycket
arbetsamma och en väl planerad struktur, som tidigare
nämnts, är en nödvändighet för att studierna ska kunna
fungera så bra som möjligt.
* Ger du information skriftligt?
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* Tänker du på att ändring av undervisningslokal etc. bör
meddelas i god tid?
Examination
* Ger du utökad eller uppdelad examinationstid för att
underlätta vid t.ex. koncentrationssvårigheter?
* Tillhandahåller du en alternativ skrivsal för att t.ex. minska
distraktioner?
* Funderar du över alternativa examinationsformer?
4.4.3 Studentröster
”Jag tycker att jag har blivit väl bemött av lärare och annan personal.”
(Aspergers syndrom)
”Jag har fått möjlighet att skriva en tenta som består av tre delar genom att få
skriva en del i taget. Det underlättar väldigt mycket för mig då jag har svårt att
fokusera på mer än en sak i taget.” (ADHD)
”Funktionshindret gör att det tar lång tid att ”sätta igång”, även med små
uppdrag som t.ex. att ringa och boka en tid.” (Aspergers syndrom)
”Svårigheter med att förstå ords flerbottnade betydelser, tar gärna ord och
meningar bokstavligt.” (Aspergers syndrom)
”Studier är svårt eftersom det saknas klara gränser. Vad är en tillräcklig
prestation?” (Aspergers syndrom)
”Jag hänger upp mig på småsaker och kan då inte göra något annat under
tiden.” (Aspergers syndrom)
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4.5 Att ha en psykisk funktionsnedsättning
4.5.1 Bakgrund
Många olika typer av diagnoser, såsom psykoser, ångest,
depression, bipolaritet, schizofreni etc. faller in under denna
rubrik. Varaktiga eller tillfälliga tillstånd av denna typ kan
vara av sådan art att det dagliga livet blir mycket besvärligt.
Människor som har en psykisk funktionsnedsättning drabbas
inte bara av sin sjukdom utan ofta också av människors
fördomar kring psykisk ohälsa.
Så här säger en lärare41 angående detta:
De döva, blinda och i rullstol är en sak, de syns, men
det är speciellt osynliga funktionshinder med
bokstavsdiagnos, psykiska funktionshinder osv. är en
annan sak det syns ju inte - det är osynliga
funktionshinder. Det är svårt, svåra depressioner till
exempel, då handlar det ofta inte om att vi ska erbjuda
lösningar för studierna utan om att förmedla kontakter
med Studenthälsan. Då går ju hälsan före studierna.
Det handlar på något vis om hälsa snarare än
funktionshinder I praktiken blir det ibland så att vi
måste
se
hur
vi
kan
möta
behoven.
(…)
Vi har ju på A-kursen till exempel studenter med
psykiska problem där studievägledarna och jag som
kursföreståndare är de som vet vilka som har problem.
Vi är ett team runt studenten så att studenten kan ta
kontakt och vi har kollegor att diskutera med. Men det
är ett lite annat landskap på något vis än
funktionshinder, svårare på något sätt.

41
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap
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Depression
Depression är en vanlig sjukdom som många drabbas av, man
räknar med att ungefär tio procent av befolkningen har haft
en depression under det senaste året.42 En deprimerad person
känner sig ofta nedstämd och kan få ångest utan någon
påtaglig orsak. Stor trötthet, svårigheter med sömnen och
minskad matlust är vanligt. Hur mycket depressionen
påverkar
varierar
mycket
mellan
olika
personer.
Ibland säger man lite slarvigt att ”alla är vi väl deppiga
emellanåt”. Man får dock skilja på att vara tillfälligt ”deppig”
och depression. Den senare är djupare och håller i sig längre
och den kan också uppstå både i fall då det saknas en tydlig
orsak och i fall då yttre händelser är utlösande.
Den som har en depression kan drabbas av en
funktionsnedsättning som gör det svårt att till exempel klara
studierna. Detta beror på att symptom som svårigheter att
påbörja och ta itu med saker och ting, försämringar vad gäller
minne och koncentrationsförmåga, trötthet inskränker
möjligheterna att orka med studierna.
Bipolär sjukdom
Sjukdomen kallas även manodepressivitet. Det innebär att
personen i perioder antingen är manisk eller deprimerad.
Under maniska faser kan personen vara överdrivet upprymd,
överaktiv och ha ett extremt stort självförtroende, men också
lätt bli irriterad. Vissa behöver mindre sömn. Det innebär att
personen kan förlora omdömet och bete sig på ett sätt som
skapar svårigheter till exempel i klassrumssituationen eller i
grupparbeten. Under depressionsfaser är personen ofta
nedstämd, har svårt att koncentrera sig och dåligt
självförtroende. Det är också vanligt med sömnbesvär och
förändringar i aptiten. Under en sådan period kan allt kännas
svårt och det kan vara knepigt att till exempel ta sig till
undervisningen eller komma igång med uppgifter som ingår i
42

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-ochbesvar/Depression/, hämtad 2012-04-11
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kursen. Mellan de olika faserna i sjukdomen mår man i regel
bra och kan leva som vanligt.
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Posttraumatiskt stressyndrom förkortas till PTSD efter
engelskans posttraumatic stress disorder. PTSD kan drabba en
person som varit med om en svår händelse som inneburit
livsfara eller en allvarlig kränkning av personens integritet,
exempelvis misshandel, våldtäkt, olycka, krig eller
naturkatastrof.
De vanligaste symptomen vid posttraumatiskt stressyndrom
är att man återupplever traumat i form av mardrömmar,
undviker det som påminner om dramat vilket kan leda till
isolering, att man är onormalt lättskrämd eller lättirriterad.
Det är inte heller ovanligt med koncentrationssvårigheter och
sömnsvårigheter, vilket kan få följder för studiesituationen.43
Vill du läsa mer om psykisk funktionsnedsättning? Läs på
webben t.ex. www.rsmh.se eller http://www.kuling.nu/
Om depression http://www.foreningenbalans.se/om/mal/
Om bipolär sjukdom http://www.sinnet.nu/forening/ibis/ibisintressefoereningen-foer-bipolaer-sjukdom
Om posttraumatiskt stressyndrom
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-ochrad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Posttraumatisktstressyndrom-PTSD/
Om schizofreni http://www.levamedschizofreni.se/

43
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-ochbesvar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/, hämtad 2012-04-12
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4.5.2 Vad kan du som lärare tänka på för att underlätta
situationen för en student med psykisk
funktionsnedsättning?
(Se kapitel 3 för fler tips under respektive rubrik.)
Allmänt
* Kan du ordna hjälp med att lägga upp ett lässchema?
* Diskuterar du kurskraven enskilt med studenten?
* Har du rimligt överseende med frånvaro och förseningar?
* Har du rimligt överseende med varierande prestationer så
att studenten är medveten om förväntningarna?
* Diskuterar du olämpligt beteende med studenten enskilt,
direkt och rättframt? Man kan t.ex. komma överens om en
signal för att indikera att olämpligt beteende förekommer.
* Sätter du klara gränser för acceptabelt beteende i
undervisningssalen? Diskutera gärna spelregler med hela din
studentgrupp där aspekter kring bemötande studenter
emellan och mellan lärare-studenter kan vävas in.
Läraktiviteter
* Tänker du på att medge val av lämplig sittplats i
undervisningslokalen t.ex. nära dörren, längst bak etc.?
* Finns det möjlighet att använda en kurskamrat för
eller
att
studenten
spelar
in
anteckningsstöd
undervisningspasset?
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Praktiska moment
* Ger du utökad inlämningstid för skriftliga arbeten?
Information
* Ger du all information skriftligt? Om studenten inte mår så
bra vid det tillfälle information framförs muntligt kan han
eller hon gå till den skriftliga informationen när han eller hon
mår bättre.
* Tänker du på att ändring av undervisningslokal etc. bör
meddelas i god tid?
Examination
* Funderar du över alternativa examinationsformer t.ex.
hemtentamen, muntlig tentamen etc.?
* Ges möjlighet till utökad examinationstid?
* Finns tillgång till alternativ skrivsal för att reducera ångest
och för att minska distraktioner?
* Finns möjlighet att redovisa i mindre grupp eller enbart för
läraren för att minska anspänningen vid muntlig redovisning i
samband med examination?
4.5.3 Studentröster
”Depressioner eller psykiska besvär syns inte så ofta på utsidan, de vet kanske
inte vad de ska bemöta. Det är så pinsamt att jag inte gärna berättar nåt. Jag
tycker det är svårt att känna mig trovärdig när det just inte syns.”
”På min kurs har vi flera stora tentor som innebär massor utav utantill inlärning
(naturvetenskaplig utbildning) och det skulle hjälpa mig om det fanns möjlighet
till deltentor eller möjlighet att skriva uppsatser eller liknande som visar att jag
förstått. Jag klarar ej av stora prov längre, de senaste inläsningarna har jag
hamnat i depressionsskov”.
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4.6 Att ha en fysisk eller medicinsk
funktionsnedsättning
4.6.1 Bakgrund
Det
finns
en
rad
fysiska
och
medicinska
funktionsnedsättningar eller sjukdomar som kan påverka en
students prestationer i och utanför undervisningsrummet.
Fysiska funktionsnedsättningar
En vanlig fysisk funktionsnedsättning är att ha ett
rörelsehinder, vilket innebär att funktionen hos någon
kroppsdel helt eller delvis förlorats. Detta kan resultera i
styrka/uthållighet,
brist
på
muskelsvaghet,
dålig
muskelkontroll eller totalförlamning. Givetvis krävs en del
anpassningar i den fysiska studiemiljön för att en
rörelsehindrad student ska kunna få tillgång till lektionssalar,
bibliotek etc. Det är dock, som tidigare sagts, inte i första
hand dessa anpassningar som behandlas i denna skrift. Här tas
istället sikte på vad den pedagogiskt ansvarige kan vidta för
åtgärder för att förbättra studiemiljön för studenter med
till
funktionsnedsättning.
De
vanligaste
orsakerna44
rörelsehinder är exempelvis CP (cerebral pares),
ryggmärgsbråck, nerv- och muskelsjukdomar, förvärvade
hjärnskador, reumatiska sjukdomar, se nedan.
Studenter med rörelsehinder kan ha svårigheter med att
skriva, snabbt bli trötta när de skriver eller skriva mycket
långsammare än andra studenter. Detta leder till att t.ex.
examinationsformen måste ses över.
Talsvårigheter kan vara resultatet av en sjukdom eller en
skada. De kan förekomma ensamma eller i kombination med
andra funktionsnedsättningar. Talsvårigheterna kan variera
från svårigheter med artikulation till en total oförmåga att
uttrycka sig verbalt. Funktionsnedsättningen kan utgöras av
44

Hämtad från http://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-kompetens/Pedagogiskakonsekvenser-av-funktionsnedsattning/Rorelsehinder/, 2012-04-04
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stamning, kronisk heshet, svårigheter att frammana ett
lämpligt ord eller tal via matstrupen efter en strupoperation.
Studenter med dessa funktionsnedsättningar kan behöva
smärre justeringar av undervisningen för att vissa moment ska
fungera. De moment som kan vara aktuella är t.ex.
gruppdiskussioner eller fråga/svar-undervisning, dvs. läraren
ställer frågor till alla studenter i tur och ordning för att
besvaras av dessa. Det kan också gälla studentpresentationer.
Vill du läsa mer om rörelsehinder? Läs på webben t.ex.
www.forbundetrorelsehindrade.se/index.php eller
www.rbu.se.
Ett par exempel ur verkligheten som lärare delat med sig av:
Ja, jag har ju en erfarenhet från i höstas då hade jag en
rullstolsbunden student. Och jag förberedde det hela och
jag kollade alla lokaler och tillgänglighet och allt sådant
där. Och så kom vi till den här fasen att, ja, vi har
stora föreläsningssalar som vi föreläser i för det var 80 –
90 studenter i den här kursen, och här på campus: jorå
de är tillgängliga. Studenten i rullstol får sitta längst
bak, högst upp, kan inte ta sig ner i trappsystemet eller
får sitta längst fram. Då fick jag ju fundera för jag har
ju en massa bikupor och annat i föreläsningen, hur löser
jag det? Jo jag släpade in stolar längst bak och ställde
några extra stolar där. Men varje gång så fick jag ju då
säga till studenterna att: ”Okej, vi kommer jobba med
bikupor idag, det är meningen att alla studenter sitter så
att man har några kurskompisar bredvid sig. Det finns
stolar längst bak!” Och då kom lite knorrande och sådär
och så småningom så är det några schyssta som masar
sig dit. Och jag är ju jättekluven. Jag menar jag utsätter
då den här studenten för en särskild situation, samtidigt
så håller alla med om att det är självklart att det ska
vara så och speciellt att man då kan tala om att i den
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här föreläsningen så har vi bikupor och då ska alla ha
någon att prata med. Det gäller ju också studenter som
sätter sig på kanten och sådär att de då flyttar ihop och
sitter två och tre.
(…)Jag tror att studenten kände sig lite utsatt ibland.
Men samtidigt när jag frågade (…) så sa personen
ifråga att det är okej.
(…)Ja, men jag tycker även i en vanlig situation även
om man nu inte har bikupor så ska ju den här
studenten kunna sitta med och småsnacka och ha
kompisar bredvid sig och jag menar det är inte bra att
sitta längst bak i salen.
(…)Nu var ju det ett synligt funktionshinder ändå så
det var ju inte så att man sa någonting som var
integritetskränkande för det var alldeles uppenbart för
alla att den här studenten sitter i rullstol.45
Nästa lärare berättar:
Jag lärde mig utav när hon berättade om hur hon
studerade. För då, hon kunde ju inte hålla boken, hon
kunde inte skriva ner, hon kunde inte anteckna utan
hon var helt beroende av sitt minne. Så hon hade ju
utvecklat ett fantastiskt minne. Så hon låg på sängen
eller satt i ett hörn på golvet, för det var bra också, och
så lyssnade hon på de här banden och så memorerade
hon och så gick hon runt kvarteret i stan, ett kvarter, och
så repeterade hon för sig själv och pratade för sig själv.
Det var helt otroligt.46

45

Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för teknik och
naturvetenskap.
46
Hämtat ur intervju med kvinnlig lärare inom vetenskapsområdet för medicin
och farmaci.
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Medicinska funktionsnedsättningar
Många av dem såsom, HIV/AIDS, reumatiska sjukdomar,
kroniska sjukdomar i andningsorganen (t.ex. astma), cancer,
multipel skleros, epilepsi, narkolepsi och olika typer av
hjärnskador (medfödda och förvärvade) är inte uppenbara för
omgivningen. Vissa av studentens symptom, t.ex. begränsad
rörlighet eller nedsatt syn, berörs i övriga delar av denna
skrift. Emellertid kan variationen och instabiliteten hos vissa
av dessa tillstånd medföra att ständiga förändringar och
revisioner vad gäller studentens behov behöver göras. Det är
viktigt att tänka på att sjukdomen stjäl tid t.ex. genom att
funktionsnedsättningen i sig eller medicinering medför att
man är väldigt trött, att täta besök behöver göras i sjukvården,
att man behöver avsätta mycket tid för att organisera
praktiska saker såsom assistans eller färdtjänst. Nedan följer
en kort beskrivning av några av de mer frekvent
förekommande funktionsnedsättningarna och sjukdomarna
och förslag på vad som kan göras för denna heterogena grupp
studenter.
4.6.2 Några exempel på medicinska funktionsnedsättningar
Smärttillstånd
Olika typer av smärttillstånd påverkar såväl uthållighet som
koncentrationsförmåga. Medicinering kan medföra att man är
ovanligt trött och behöver vila oftare och längre än friska
människor.
Vill du läsa mer om att leva med kronisk smärta?
Artikel i Läkartidningen
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=3626
Vill du läsa mer om whiplash-skador? Läs på webben t.ex.
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-ochrad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Whiplash/
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Vill du läsa mer om ryggskador? Läs på webben t.ex.
www.rtp.se
Reumatiska sjukdomar
Reumatism är en folksjukdom. Det finns omkring 80 olika
reumatiska diagnoser med över 200 olika sjukdomstillstånd.
Idag har uppskattningsvis minst en miljon svenskar någon
reumatisk sjukdom.47
Reumatism, eller reumatiska sjukdomar, drabbar i huvudsak
rörelseapparaten, det vill säga leder, muskler och skelett. Men
det är inte hela sanningen. Många reumatiska sjukdomar är
inflammatoriska. Det betyder att en inflammation
uppkommit, antingen spontant eller till följd av till exempel
en skada eller infektion, och orsakar svårigheter. Men det
finns också reumatiska tillstånd där man inte kan hitta någon
inflammation utan där symptomen beror på andra
mekanismer.
En reumatisk sjukdom innebär i regel att hela tiden eller i
skov leva med smärta. Kronisk smärta kan orsaka till exempel
koncentrationssvårigheter, sämre minne, mindre stresstålighet
och framförhållning.48 Detta påverkar givetvis studierna
negativt. Smärtan kan också medföra sömnsvårigheter. Allt
detta är mycket tröttande och det kan därför t.ex. vara svårt
att hålla samma studietakt som friska studenter. Vid
begränsad rörlighet kan andra anpassningar behöva göras, se
avsnittet för rörelsehindrade studenter. Det bör betonas att en
dialog med studenten i fråga är viktig då denne/denna är
expert på sin sjukdom.
Vill du läsa mer om reumatiska sjukdomar? Läs på webben
t.ex. http://www.reumatikerforbundet.se/start.asp?sida=3578

47
48

http://reumatiker.se/tidningar/nr306/060310.pdf, hämtad 2012-04-11
http://www.reumatikerforbundet.se/start.asp?sida=3578. Hämtad 2012-04-11
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Kroniska sjukdomar i andningsorganen
Många studenter har kroniska sjukdomar på andningsorganen,
varav astma är den vanligaste. Sjukdomarna karakteriseras av
attacker med andningssvårigheter. Andningssvårigheterna
utlöses ibland också av stress, antingen fysisk eller mental.
Trötthet och svårigheter att gå uppför trappor kan också
utgöra ett problem, beroende på attackernas art och på hur
tätt de kommer. Återkommande frånvaro kan förekomma och
sjukhusvistelse kan behövas när de föreskrivna medicinerna
inte tar bort symptomen. Besvären leder till trötthet och ökad
frånvaro, vilket givetvis kan påverka studierna.
Vill du läsa mer om kroniska sjukdomar i andningsorganen?
Om astma www.astmaoallergiforbundet.se
Om cystisk fibros www.rfcf.se
Hjärnskador
Cerebral pares (CP)
CP orsakas av en hjärnskada, vilken kan ha uppstått före,
under eller en kort tid efter födseln. Skadan orsakar symptom
som dålig muskelkontroll, stelhet, spasmer, bristande
koordination, dålig balans eller bristande rumslig uppfattning.
Svårigheter med syn, hörsel, tal, nedsatt handfunktion,
krampanfall och rörelsehinder kan också förekomma. För
lämpliga anpassningar för en dialog med studenten samt se
respektive avsnitt om synnedsättning, talsvårigheter etc.
Vill du läsa mer om cerebral pares? Läs på webben t.ex.
www.nhr.se eller http://www.rbu.se/cerebral-pares
Traumatiska hjärnskador
Studenter med traumatiska hjärnskador (traumatic brain
injury) t.ex. efter en bilolycka förekommer också på
universitet och högskolor. Dessa studenter kan uppvisa ett
flertal olika typer av symptom beroende på skadans
svårighetsgrad. Funktionsnedsättningarna kan innefatta
balans, kraft-, koordinations- eller känselstörningar, försämrad
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uppmärksamhet, inlärning, koncentration och minne,
störningar vad gäller sinnena, dvs. syn, hörsel, lukt, smak och
känsel, posttraumatisk epilepsi, huvudvärk, smärta, störningar
i tal- och språkfunktioner samt förändringar i beteende,
känsloliv och personlighet t.ex. vad gäller impulskontroll,
initiativförmåga, aggressivitet.
Råden under respektive avsnitt ovan, t.ex. rörande
inlärningssvårigheter, hörselnedsättning etc., kan vara till
hjälp beroende på funktionsnedsättningens omfattning. En
dialog med studenten klargör på vilket sätt han eller hon
behöver stöd.
Vill du läsa mer om hjärnskador? Läs på webben t.ex.
www.hjarnkraft.nu
Epilepsi m.fl. krampsjukdomar
Studenter med epilepsi och andra krampsjukdomar
kontrollerar i regel sin sjukdom genom regelbunden
medicinering, tillräcklig vila och lämplig diet. En epileptiker
kan i stort sett leva ett vanligt liv, eftersom det är ovanligt
med besvär mellan anfallen. Den största svårigheten för
personer med denna typ av funktionsnedsättning är istället att
bemötandet från omgivningen ofta är negativt, sannolikt
beroende på okunskap och rädsla. Stress påverkar också
negativt och exempelvis en salstentamen eller en muntlig
redovisning kan vara ett stressmoment för studenten.
Epileptiska anfall beror på skador i hjärnan och börjar alltid
mycket plötsligt och varar från några sekunder till minuter.
Anfallen slutar av sig själva. De kan vara stora, komplexa,
partiella eller små. Efter ett anfall är studenten i regel mycket
trött och behöver snabbt få vila antingen i vilrum eller genom
att han eller hon får hjälp med att komma hem.
Vill du läsa mer om epilepsi? Läs på webben t.ex.
http://epilepsi.se
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Mag-/tarmsjukdomar
Många människor lever med magbesvär på grund av nedsatt
tarmfunktion i mag-/tarmkanalen. Det kan bero på t.ex.
missbildningar, skador eller sjukdom. När mage och tarmar
inte fungerar som de ska innebär det en osäkerhet beträffande
hur man kommer att må en viss dag. Det kan också innebära
smärta, ökad trötthet och därmed påverkan på sociala
kontakter, koncentration och inlärning. Studier, socialt
umgänge och fritid påverkas.
Vill du läsa mer om mag-tarmsjukdomar? Läs på webben
t.ex. www.magotarm.se eller www.ilco.nu (stomi).
Diabetes
Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar. Den
gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för
hög. I det dagliga livet gäller det att balansera det som höjer
och sänker blodsockret. Målet är att få en normal och jämn
nivå. Hög blodsockerhalt ger symptom som törst, ökade
urinmängder
och
trötthet.
Låga
blodsockervärden
(insulinkänningar) ger symptom som hunger, svettningar,
huvudvärk, darrningar, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter, oro, förvirring och aggressivitet. Botemedlet är att
äta druvsockertabletter, dricka juice, söt saft eller liknande.
Sjunker blodsockret mycket lågt förlorar personen med
diabetes medvetandet, ett så kallat insulinkoma. Det är ett
farligt tillstånd eftersom hjärnan kan ta skada av alltför låga
blodsockervärden.
Som en följd av diabetes kan man få problem med till
exempel tänder, ögon, njurar, smärta och stelhet i leder,
nedsatt känsel i underben och fötter, muskelsvaghet.
Vill du läsa mer om diabetes? Läs på webben t.ex.
www.diabetes.se
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Narkolepsi
Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakas av en
störning i de delar av hjärnan som reglerar sömn och
vakenhet. Sömnstörningarna yttrar sig i återkommande
sömnattacker, plötslig förlust av muskelstyrka och
sömnförlamning. Sjukdomen kan ha stort negativt inflytande
på inlärningsprocessen för den enskilde studenten.
Sömnattackerna kan komma på ett oförutsägbart sätt och
viljan att sova kan motstås endast tillfälligt. Regelbundna
vilopauser eller tupplurar räcker för att lindra symptomen för
vissa personer, medan andra kan behöva medicinering. Viktigt
att tänka på när det gäller dessa studenter är att bl.a. planera
undervisningstillfällen och examinationstider omsorgsfullt.
Vill du läsa mer om narkolepsi? Läs på webben t.ex.
http://narkolepsi.nu/
Hivinfektion och aids
Hivinfektion och aids orsakas av ett virus som angriper
immunsystemet. Hiv smittar inte vid sociala kontakter.
Yttringarna av sjukdomen varierar beroende på vilken
infektion eller sjukdom personen i fråga ådragit sig som en
följd av hivinfektionen och det nedsatta immunförsvaret. Det
är dessa sekundära infektioner som ligger bakom det
sjukdomstillstånd som kallas aids. Extrem trötthet är dock ett
vanligt generellt symptom. På grund av de olika yttringarna
kommer de anpassningar som behöver göras att variera. Det
bästa är att ha en öppen dialog med vederbörande.
Vill du läsa mer om hivinfektion och aids? Läs på webben
t.ex.
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/
eller http://www.noaksark.org/

100

4. Uppdelning efter typ av funktionsnedsättning

4.6.3 Vad kan du som lärare tänka på för att underlätta
situationen för en student som har en fysisk eller
medicinsk funktionsnedsättning?
(Se kapitel 3 för fler tips under respektive rubrik.)
Allmänna råd:
För ovanstående och andra funktionsnedsättningar som
påverkar uthållighet och allmän hälsa rekommenderas
följande anpassningar utöver dem som nämnts tidigare i
skriften.
* Tänker du på att rullstolen är en förlängning av den
rullstolsburnes kropp? Luta dig inte mot eller häng inte på
den. Det kan för den rörelsehindrade uppfattas på samma sätt
som om du skulle hänga direkt på personen.
Läraktiviteter
Rörelsehinder
* Hur är undervisningssalen möblerad? Kan du underlätta
genom en annan möblering? Finns bord som passar för den
som är rullstolsburen?
* Erbjuder du studenten en lämplig plats i undervisningslokalen?
* Tänker du på att minska anteckningsbördan genom att dela
ut kopior av PowerPoint-bilder, stolpar etc.?
* Ges det möjlighet att använda en kurskamrat för
anteckningsstöd eller en mp3-spelare för inspelning av
undervisningen?
* Tillhandahåller du dina anteckningar och kopior av
PowerPoint-bilder där så är möjligt för att minska
skrivbördan?
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* Tar du ordentliga raster? En del rörelsehinder medför att det
är mycket ansträngande att skriva eller bara sitta. Raster är då
extra viktigt för återhämtning.
* Beaktar du att alltför korta raster mellan lektionspassen (10
minuter eller mindre) innebär svårigheter för rörelsehindrade
personer? De måste ofta vänta på hissen, manövrera sig fram
genom trånga korridorer eller ta omvägar på grund av
bristande framkomlighet när de exempelvis ska hämta frisk
luft eller besöka toaletten som kan ligga på ett annat
våningsplan.
* Tänker du på att samtala med en student med
rörelsenedsättning i dennas ögonhöjd? Detta innebär att du,
om han eller hon är rullstolsburen, bör sätta dig, knäböja eller
dylikt.
* Tänker du på att tala direkt till studenten och inte till
hans/hennes assistent?
Talsvårigheter
* Tänker du på att ge fler skrivna och färre muntliga
uppgifter?
* Ges det tillfälle till individuella handledningstillfällen för att
studenten ska kunna ställa frågor? Det är viktigt eftersom
studenten kan vara motvillig till att tala inför gruppen.
* Ger du studenten tid att uttrycka sig så att han eller hon kan
få bättre självförtroende?
* Tänker du på att acceptera och uppmuntra alla lämpliga
försök till kommunikation?
* Tänker du på att motstå frestelsen att avsluta ord eller fraser
åt personer med talsvårigheter?
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Medicinska funktionsnedsättningar
* Kan studenten välja förmiddags- eller eftermiddagspass för
t.ex. seminarier, gruppövningar, labbar för att på så sätt
kunna studera den tid på dagen han eller hon mår som bäst?
* Har du rimligt överseende med frånvaro och förseningar?
* Finns det tillgång till skrivhjälp eller inspelning av föreläsningar, seminarier etc.?
* Tänker du på att vissa sjukdomstillstånd kommer i skov?
Hur kan man göra anpassningar som kompenserar för detta?
Vad är rimligt?
* Ges det tillfälle till individuella handledningstillfällen för att
studenten ska kunna ställa frågor och komma ikapp?
Praktiska moment
* Se också under rubriken läraktiviteter strax ovan.
* Finns det möjlighet att använda sig av dator för skriftliga
moment?
* Ges studenter med rörelsenedsättning tillfälle att ha
synpunkter på möjligheten att delta i exkursioner,
studiebesök etc.?
* Tänker du på att en exkursion kanske kan filmas och växter
kanske kan samlas in för att den student som anser sig inte
kunna delta, ska kunna ta del av den i efterhand?
Information
* Se också råden tidigare i skriften.
* Tänker du på att ändring av undervisningslokal etc. bör
meddelas i särskilt god tid för att den rörelsehindrade ska
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kunna vidta nödvändiga åtgärder såsom ombokning av
färdtjänst, personlig assistans etc.?
Examination
* Ger du utökad examinationstid med möjlighet till raster?
* Finns det möjlighet att dela upp examinationen på två
tillfällen?
* Tänker du på att tid på dagen för examination kan behöva
ändras på grund av trötthet eller bieffekter av medicinering?
* Funderar du över alternativa examinationsformer, t.ex.
hemtentamen?
* Ges tillfälle till extra omtentamen när sjukdomen har
hindrat studenten att delta i ordinarie tentamen/
omtentamen?
* Finns det möjlighet att tillhandahålla skrivhjälp eller dator?
* Funderar du på om det är möjligt att erbjuda
ersättningsmoment om studenten missar för mycket på grund
av ett sjukdomsskov?
* Tillåter du muntliga eller inspelade skrivningssvar?
* Vid talsvårigheter: Tänker du på att undvika muntlig
examination? Om sådan ändå förekommer, se tipsen ovan.
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4.6.4 Studentröster
”Utökad möjlighet att påverka lektionstider. Jag har t ex mycket svårt för
undervisning tidigt på morgonen och senare på eftermiddagen. Min bästa tid är
mellan 10-14.”(student med kronisk smärta)
”Lärarna är mycket förstående, dock ibland dåliga på att passa tider för raster,
vilket jag behöver regelbundet.” (student med kronisk smärta)
”Det skulle vara jättebra att inte varenda termin, ibland flera gånger per termin,
behöva dra sin historia för nya studievägledare varenda termin. Jag läser
nämligen ett program där vi hoppar mellan olika institutioner.” (student med
kronisk smärta)
”Jag har haft en hel del idéer och förslag, men istället för att planera
tillsammans med min institution hur jag ska lägga upp mina studier så är
attityden att vi får lösa problem som dyker upp i efterhand. Eller, det är ju inte
”vi” som får lösa det, utan det är ju alltid jag som gör det själv med individuella
lärare. Tror jag skulle vara halvnöjd om personer på institutionen som jag
vänder mig till skulle svara på mejl, men man kan väl inte få allt här i livet.”
(student med medicinsk funktionsnedsättning, hjärnblödning)
”Att jag pga. hjälpen faktiskt har tagit mig igenom dem så här långt och att jag
ser en möjlighet till att klara det även fortsättningsvis.” (student med
whiplashskada)
”Önskar bättre tentamensmiljö när det gäller stolarna. Oftast väldigt dålig
sittställning.” (Student med ryggproblem)
”Ståbord borde finnas i alla föreläsningssalar samt höj och sänkbart bord i alla
datasalar.” (Student med ryggproblem)
”Längre tid på tentor. Möjlighet till extraundervisning, gärna videoinspelade
föreläsningar eller eventuellt endast ljudinspelade sådana.” (Student med
whiplashskada)
”Jag önskar mera muntliga lektionsformer där jag får vara aktiv inför klassen
istället för att skriva många inlämningsuppgifter.” (Student med
ryggmärgsbråck)
”Lärarna har i stort sett varit ganska så omtänksamma. De har oftast varit
tillmötesgående när det gäller frånvaro och särskilda tentor.” (Student med
ryggmärgsskada)
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4. Uppdelning efter typ av funktionsnedsättning

”Eftersom jag har svårt att läsa in och svårt att läsa på egen hand skulle jag
behöva mer ”gymnasial” undervisning med fler lektioner. Inte bara självstudier.”
(Student med bl.a. koncentrationssvårigheter och smärtproblematik i rygg och
nacke)
”Det är jobbigt att skriva, men jag har försökt. Nu har jag bestämt mig för att
be om en dator till nästa tenta.” (Student med reumatism)
”Väldigt liten förståelse för vad det innebär att ha problem som skiljer sig från
den ”normala” studenten. Jag har ibland så ont att jag inte kan sitta, då är det
svårt att lösa en programmeringsuppgift innan deadline eller att sitta och skriva
en tenta.” (Student med kronisk muskelinflammation)
”Jag har en önskan om att skrivhjälp ska vara ordnad innan jag börjar för att
slippa känna en tacksamhetsskuld.” (student med rörelsehinder)
”Vad kan förbättras? Lägga lektionssalar i närheten av varandra, få lärarnas
förståelse, att vara tydlig i samband med bandinspelning.” (student med
rörelsehinder)
”Ibland har lärarna varit dåliga på att i förväg ordna så att lokalerna varit
lättframkomliga och haft lämplig plats reserverad för personer som använder
rullstol.” (student med rörelsehinder)
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