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Formålet med denne rapport er at afdække og skabe over-
blik over trivslen blandt den del af de studerende ved Aar-
hus Universitet, som angiver at have et handikap.  

Af de 11.401 studerende, som har deltaget i Studiemiljøun-
dersøgelsen 2011 har 5 procent svaret ja på spørgsmålet 
om, hvorvidt de har et fysisk eller psykisk handikap. Efterføl-
gende har det været muligt for denne gruppe af studerende 
skriftligt at give udtryk for eventuelle positive eller negative 
oplevelser, som handikappet har medført i forbindelse med 
deres studie.  

Det kvalitative materiale er af cirka 35 siders omfang. Her er 
kommentarer fra ca. 230 studerende, hvor 68 er ordblinde, 
67 har et fysisk handikap og 97 lider af et psykisk handikap 
herunder ADHD og Aspergers Syndrom. 

Dette materiale bidrager til at skabe klarhed over eventuelle 
særlige oplevelser og udfordringer, som er forbundet med at 
være studerende og samtidig have et handikap.  

I det følgende afrapporteres de handikappede studerendes 
trivsel, herunder kontakt til medstuderende og undervisere, 
graden af ensomhed og stress samt muligheden for at få 
hjælp. Som udgangspunkt sammenlignes trivslen for de stu-
derende, som har angivet at have et handikap med de øvri-
ge studerende mens der, hvor det findes relevant uddybes 
på baggrund af de kvalitative kommentarer. Rapportens 
vigtigste konklusioner opridses i det følgende. 

 

Konklusioner          
Ca. hver tyvende studerende blandt respondenterne angi-
ver at lide af et handikap. Disse handikap dækker over 
mange forskellige lidelser, fra dysleksi over angst og depres-
sion til fysiske handikaps.          

De studerende har haft mulighed for at beskrive deres erfa-
ringer med samspillet mellem at være studerende og leve 

med et handikap, og mange har benyttet lejligheden til at 
beskrive deres situation.          

De handikappede studerende føler sig mindre tilpasse på 
studiet end de ikke-handikappede, men forskellen er dog 
heller ikke voldsom. Der er rent substantielt ikke nogen næv-
neværdig forskel i forhold til tilfredshed med studiet. Det er 
ikke muligt på baggrund af datamaterialet, hverken kvanti-
tativt eller kvalitativt, at vide, om den lavere tilpashed skyl-
des studiet eller i det hele taget de svære almene livsbetin-
gelser, der følger af at lide af et handikap.           

En meget stor andel af de studerende med handikap angi-
ver, at deres medstuderende er imødekommende, og at un-
derviserne virker interesserede i de studerende.          

Af det kvalitative materiale fremgår det, at mange af de 
studerende, der vælger at stå frem med deres handikap, får 
positive og forstående reaktioner – både fra undervisere og 
medstuderende.          

Studerende med et handikap er mere ensomme på studiet 
end ikke-handikappede studerende, men dette gælder og-
så for ensomheden uden for studiet. Særligt lidelser som de-
pression og angst hænger tit sammen med ensomhed. Igen 
er det ikke muligt at vide, om det er universitetsstudiet eller 
de generelle livsvilkår, der er årsag til den større ensomhed.  

30 procent af de studerende med handikap har ofte eller al-
tid stærke stresssymptomer i dagligdagen.          

Nogle studerende med handikap efterspørger mere infor-
mation om, hvor man kan få hjælp. Men det lader også til, at 
mange studerende har kunnet få hjælp hos Rådgivnings- og 
Støttecenteret, som udelukkende beskrives i meget positive 
vendinger.           

Det lader til, at der gælder forskellige studieadministrative 
praksisser lokalt i forhold til ansøgninger om dispensationer. 
Hvor nogle studerende med handikap oplever et gnidnings-
frit samarbejde, føler andre sig mistænkeliggjort og undrer 
sig over, at de gentagne gange skal dokumentere deres 

1. INDLEDNING 
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handikap. Enkelte undrer sig over, at en lægeerklæring ikke 
er tilstrækkelig dokumentation. 
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Formålet med dette kapitel er at fremlægge tilpashed på og 
tilfredshed med studiet blandt de studerende ved Aarhus 
Universitet, som har angivet, at de har et fysisk eller psykisk 
handikap. Som det fremgår af Figur 2.1. svarer 75 procent af 
de studerende, som angiver at have et handikap, at de er 
helt eller overvejende enige i, at de generelt føler sig rigtig 
godt tilpas på deres studie. Det samme gør sig gældende for 
87 procent af de studerende, som har angivet ikke at have 
et handikap. Samtidig ses det af Figur 2.2., at 80 procent af 

de handikappede studerende angiver, at de er meget til-
fredse eller tilfredse med studiet overordnet set, hvilket er til-
fældet for 86 procent af de øvrige studerende. Dermed kan 
det konstateres, at en større andel af de studerende, der har 
angivet ikke at have et handikap trives end dem, der har 
angivet at have. Således svarer henholdsvis 12 og seks pro-
centpoint flere ikke-handikappede bekræftende på de to 
spørgsmål.     

Figur 2.1.  

Jeg føler mig generelt godt tilpas på mit studie  

Figur 2.2.  

Hvor tilfreds er du med studiet overordnet set? 
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I dette kapitel er formålet at kortlægge de handikappede 
studerendes kontakt til medstuderende og undervisere samt 

forekomsten af henholdsvis stress og ensomhed blandt den-
ne gruppe studerende.  

 

Figur 3.1.  
Kontakt til medstuderende og undervisere 

 

 

Som det fremgår af Figur 3.1. er 77 procent af de studeren-
de, som angiver at have et handikap, helt eller overvejende 
enige i, at deres medstuderende generelt er imødekom-
mende, hvilket er 10 procentpoint færre end den andel af 
de øvrige studerende som mener det samme. På spørgsmå-
let om, hvorvidt de studerende føler sig som en del af et stør-
re fællesskab på studiet har 41 procent af de handikappede 

studerende erklæret sig helt eller overvejende enige. Det 
gælder for 57 procent af de øvrige studerende.   

66 procent af de handikappede studerende er helt eller 
overvejende enige i, at de fleste undervisere er nemme at 
opnå personlig kontakt til, mens det er tilfældet for 72 pro-
cent af de øvrige studerende. Imidlertid er andelen af han-
dikappede studerende, som oplever at de undervisere, de 
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har haft kontakt til generelt virker interesserede i de stude-
rende næsten identisk med den andel af de øvrige stude-
rende, som oplever det samme. Således gør det sig gæl-
dende for henholdsvis af 79 og 81 procent af de to grupper 
af studerende. Samlet set er der altså en tendens til, at stu-
derende med et handikap oplever, at det er lidt sværere at 
komme i kontakt med medstuderende og undervisere.  

Dette underbygges ligeledes af de kvalitative kommentarer, 
hvor flere beretter, at det kan være svært at indfinde sig i so-
ciale sammenhænge, hvis man fx lider af social angst, 
Aspergers Syndrom eller depression i forskellige former og at 
dette gør det vanskeligt at finde sig til rette blandt medstu-
derende. På den anden side er der en lang række studeren-
de, der oplever, at deres medstuderende udviser stor forstå-

else og hjælpsomhed. Flere studerende kommenterer også, 
at deres undervisere har været behjælpelige med støtte, råd 
og vejledning. 

”Efter første semester fik en underviser (…) mig til at tage en 
ordblindetest. Den viste at jeg er ordblind. Jeg har sammen-
lagt gået i skole i 16 år og har altid fået at vide, at jeg er sju-
sket (især i folkeskolen). Med viden om min ordblindhed har 
jeg fået mere indre ro, idet at mine fejl har en årsag og at 
det ikke er fordi jeg er sjusket. ” 

Enkelte studerende med psykiske handikap oplever, at de-
res undervisere stiller sig uforstående over for de udfordrin-
ger som den studerende oplever. Dette påvirker den stude-
rendes tiltro til egen formåen og lyst til at fortsætte med stu-
diet.  

 
 
Figur 3.2.  
Ensomhed og Stress  

 
 
 
Af Figur 3.2. ses, at 19 procent af de studerende, som angi-
ver at have et handikap ofte eller altid føler sig ensomme til 
dagligt på studiet, hvilket er en lidt større andel end de 17 
procent, der føler sig ensomme til daglig udenfor studiet. 
Imidlertid føler en større andel af de handikappede stude-
rende sig ensomme, da tallene for ensomhed på og udenfor 
studiet ligger på henholdsvis 8 og 6 procent for studerende, 
som angiver ikke at have et handikap.  

Af de kvalitative kommentarer fremgår det, at ensomheden 
også opstår som følge af studieforsinkelse. Mange studeren-
de med handikap bliver nødt til i kortere eller længere peri-

oder at studere på nedsat tid, hvilket betyder, at de mister 
deres stamhold og dermed det sociale fællesskab. Flere 
studerende fortæller også, at de ikke taler med deres med-
studerende om deres handikap fordi de frygter deres reakti-
oner, har en forventning om manglende forståelse eller ikke 
ønsker at udstille sig selv. Omvendt oplever flere af dem, der 
taler åbent med deres omgivelser om deres handikap, for-
ståelse, hjælp og imødekommenhed.  

”Selvom jeg ikke har eller har haft den store kontakt med 
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20%

34%
25%

37%

15%

33%

8%
16%

32%

38%

36%

39%

24%

32%

14%

22%

29%

20%

22%

18%

30%

26%

24%

31%

15%

7%

13%

5%

24%

9%

29%

22%

4% 1% 4% 1%
6%

1%

25%

9%

0%

25%

50%

75%

100%

Handikap Ikke-handikap Handikap Ikke-handikap Handikap Ikke-handikap Handikap Ikke-handikap

Ensomhed til daglig på studiet Eneomhed til daglig uden for studiet Stærke stress-symptomer i 
dagligdagen

Stærke stress-symptomer op til 
eksamen

Aldrig Sjældent Nogle gange Ofte Altid



STUDIEMILJØ2011  Rapport nr. 7 ∙ Handikaprapport 
 

10 

mine mundtlige eksamener og mere mod til forhold til at stil-
le spørgsmål og lave oplæg på klassen. ” 

30 procent af de studerende med handikap oplever ofte el-
ler altid stress i dagligdagen på studiet, mens det er tilfældet 
54 procent op til eksamen. Sammenlignes andelen med 
andelen af de øvrige studerende, ses en tendens til, at den 
andel af de handikappede. der er stressede til dagligdagen 
på studiet er tre gange så stor som andelen af de øvrige stu-
derende, der oplever det samme.   

På baggrund af de kvalitative kommentarer identificeres en 
mulig årsag til stress blandt de handikappede studerende. 

Således anfører flere personer med dysleksi, at de grundet 
nedsat læsehastighed har svært ved at nå igennem det sto-
re læsepensum både til daglig og eksamensperioden. Flere 
kommenterer at selvom der tages hensyn til handikap i ek-
samenssituationen, tages der sjældent hensyn i dagligda-
gen, hvilket betyder, at underviserne stiller samme krav til 
studerende med og uden handikap.  

”Det er meget fint, at vi kan søge om forlænget eksamenstid 
på op til 25 %, men det hjælper ikke til hverdag, når man har 
nedsat læsehastighed”.  
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I dette kapitel afrapporteres de handikappede studerendes 
oplevelse af muligheden for at få hjælp i hverdagen på studi-
et. Muligheden for at få hjælp skal her forstås bredt, idet den 

omfatter både hjælp til bedre at mestre studielivet på trods af 
en specifik funktionsnedsættelse og hjælp fra medstuderende 
i forhold til at klare faglige udfordringer.  

 
Figur 4.1.  
Mulighed for information og vejledning 

 
 

 

Som det fremgår af Figur 4.1. er 65 procent af de studerende, 
der angiver at have et handikap, helt eller overvejende enige 
i at studievejledningen generelt kan hjælp med de problemer 
og spørgsmål, som de henvender sig med. For de øvrige stu-
derende gør det sig gældende for 69 procent. Af de indsam-
lede kommentarer ses at flere studerende roser deres studie-
vejledning mens det samtidig gælder, at en del er frustrerede 
over deres manglende viden som specifikke diagnoser og 
deraf følgende manglende kompetence til at hjælpe.   

”Studievejledningen gør sig til herre over de lægeerklæringer 
man kommer med. Det er ikke deres opgave at vurdere, hvor-
vidt man er syg nok eller ej. Når ens læge qua ens kroniske 
sygdom vurderer, at man skal bruge ekstra tid til eksamen, er 
det ikke studievejledningens job at stille spørgsmålstegn ved 
dette. ” 
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Samtidig erklærer 75 procent af de handikappede studeren-
de sig helt eller overvejende enige i, at de på nettet har gode 
muligheder for at finde de oplysninger de har brug for om un-
dervisning, eksamen, studieordninger mv.  Det samme er til-

fældet for 82 procent af de øvrige studerende. Af de kvalitati-
ve kommentarer fremgår, at flere studerende med handikap 
påvirkes meget af dårlig information om undervisningstilrette-
læggelse, pensum mv.  

 

Figur 4.2.  
Vurdering af muligheden for at få hjælp fra medstuderende 

 

 

Af figur 4.2. ses, at de studerende som angiver at have et han-
dikap i mindre grad end deres medstuderende føler, at de kan 
få støtte og hjælp i studierne fra medstuderende, hvis de har 
behov. Således gør det sig gældende for 53 procent af de 
studerende med handikap og 67 procent af de øvrige stude-
rende, hvilket er en forskel på 14 procentpoint. En hel del stu-
derende fortæller, at de har god glæde af en velfungerende 
læsegruppe, der kan ”tage over” i dårlige perioder.  

”En meget positiv oplevelse jeg har haft med det er min læse-
gruppe som i eksamensperioden har lettet min byrde af tek-
ster som skulle læses. De har været meget forstående og det 
har i høj grad hjulpet mig til at kunne overskue min eksamens-
læsning. ” 

Dette stiller store krav til læsegruppen og dens sammensæt-
ning, da mange studerende oplever, at læsegrupper ikke fun-
gerer eller at de kan være svært at initiere et nyt samarbejde, 
hvis de fx har Aspergers eller lider af social angst. 

Nedenfor afrapporteres, hvordan studerende med handikap 
oplever muligheden for at få hjælp hos henholdsvis Rådgiv-
nings- og Støttecenteret og Studieadministrationen enten lo-
kalt eller central på Aarhus Universitet.  Helt overordnet er der 
meget stor ros til Rådgivnings- og Støttecenteret. Rigtig mange 
studerende har oplevet centerets indsats som afgørende for, 
at de har kunnet gennemføre et studie.   

”Overvejelsen om at droppe studiet har været der mange 
gange (…). Heldigvis fandt jeg støtte og hjælp ved Aarhus Uni-
versitets Rådgivnings- og Støttecenter, og det er udelukkende 
med hjælp fra dem, at jeg stadig er studerende i dag og vig-
tigst af alt, at jeg er glad for mit studie.” 

De studerende værdsætter den hjælp og de hjælpemidler 
centeret tilbyder. Dette er gældende på tværs af uddannelser 
og handikap. Dog kan centerets tilbud med fordel gøres mere 
synlige, da flere efterlyser viden om, hvor det er muligt at få 
hjælp.   

Ser man på de studerendes oplevelse af studieadministratio-
nen, er det meget varierende, hvor fleksibel og samarbejdsvil-
lig den opfattes. Mange studerende roser muligheden for eks-
tra tid til eksamen og mulighederne for alternative løsninger 
ved særlige udfordringer.  

”(…) samtidig har jeg store problemer med mundtlige præstati-
oner, men mit studie har været gode til at finde ting jeg så 
kunne undgå disse (alternativ eksamen) eller ekstra skriftlige 
opgaver.” 

Andre steder på universitetet opleves ansøgningsproceduren 
om mere tid til eksamen meget bureaukratisk og vanskelig. 
For en del studerende er det en meget omfattende proces at 
skulle søge dispensation hver eneste gang og enkelte oplever 
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at skulle have en ny lægeerklæring med ved hver ansøgning, 
hvilket både er dyrt og tidskrævende. Andre oplever, at det 
kan være svært at få handikappet anerkendt fordi det ikke er 
synligt.  

Ligeledes oplever nogle studerende, at kravene til deltagelse 
og eksamensformer er meget lidt fleksible. Studerende med 
stærke fysiske smerter, social angst eller andet oplever, at kra-
vene om fysisk deltagelse i undervisningen kan gøre det svært 
for dem at bestå et fag. Studerende med fx ADHD oplever, at 
det er problematisk at gå til mundtlig eksamen eller lave frem-
læggelser, hvilket de ikke føler, der kan tages højde for i de 
eksisterende rammer. Generelt efterspørges fleksibilitet i for-
hold til den enkeltes situation. 

I det følgende fremlægges en række udfordringer som særligt 
studerende med fysiske handikap har påpeget. Det er svært 
for studerende med motoriske funktionsnedsættelser at fær-
des på Aarhus Universitet. Der efterspørges generelt bedre 
adgangsforhold til og i universitets bygninger, ligesom de stu-
derende udtrykker ønske om flere automatiske døråbnere. 
Særligt i de tilfælde, hvor undervisningen er spredt over hele 
Campusarealet kræver det ekstra meget af de studerende at 
komme rundt. En problematik, som dårligt markerede og for få 
handikapparkeringspladser blot forstærker. Samtidig efter-
spørges, at underviserne instrueres bedre i at bruge det tekni-
ske udstyr i forhold til at hjælpe hørehæmmede.  
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