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Titel
Att göra olika lika.
Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
Författare
Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Lotta Holme

Sammanfattning
Vid svenska universitet och högskolor pågår ett förändringsarbete vars syfte är att anpassa undervisningen och tillgängliggöra högskolan för
funktionshindrade. Vid Linköpings universitet arbetar Strategigruppen för lika villkor för att förebygga och åtgärda diskriminering och trakasserier på både strukturell och individuell nivå.
Forskningen om funktionshindrade studenter i högre utbildning är inte särskilt omfattande och samtidigt ökar antalet funktionshindrade
studerande. Ny lagstiftning ställer nya krav på högskolors och universitets anpassning och tillgänglighet och universitetslärarna blir nyckelpersoner i studenternas möte med de akademiska studierna.
I denna rapport presenteras en undersökning som fokuserat universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av
funktionshindrade studenter. I fokusgruppssamtal har akademiska lärare samtalat om för området centrala begrepp och aktuell lagstiftning.
De har också diskuterat undervisningserfarenheter och erfarenheter från möten med funktionshindrade studenter och grupper i vilka dessa
studenter har ingått.
Av resultaten framgår att lärare har kännedom om lagstiftningen gällande lika villkor för studier inom högre utbildning. Lärarna problematiserar lagstiftningen och dess konsekvenser under utbildningstiden och reflekterar över hur personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna hantera sin vardag och de krav de ställs inför i arbets- och vuxenliv. Lagstiftningen är inte alltid enkel att tolka och det lyfts fram
funderingar huruvida det finns en gräns för möjligheter till studiernas anpassning och tillgängliggörande.
Alla i studien deltagande lärare har erfarenhet av studerandegrupper i vilka funktionshindrade studenter ingått och de har mött både
synliga och så kallade dolda funktionshinder. Lärarna visar på en tydlig ambition att skapa lika villkor för alla, men är osäkra på om studenterna uppfattar tillrättalägganden och bemötande som ett verkligt och tillräckligt stöd. Öppenhet och information om såväl funktionshinder,
behov som lämpliga stödinsatser efterfrågas av lärarna. Insatserna för att möta studenter utifrån deras olika behov innebär en ökad arbetsbörda och brist på resurser av olika slag lyfts fram som begränsningar i arbetet. Examinationer är betydelsefulla när det gäller att upprätthålla
kvalitet i utbildningar och kurser och lärarna framhåller vikten av att samma kriterier för bedömning och samma krav ska uppfyllas av alla
studenter när det gäller både kunskaper och färdigheter. Detta lyfts fram som ett av flera dilemman i den akademiska lärarens vardag.
Nyckelord
universitetslärare, undervisning i högskolan, funktionshindrade studenter, akademiska studier, lika villkor, diskrimineringslagstiftning

Förord
Vi vill rikta ett tack till Strategigruppen för lika villkor vid Linköpings universitet som genom ett anslag har möjliggjort denna studie. Vi vill också tacka alla de universitetslärare som har deltagit i
våra fokusgruppsintervjuer och generöst delat med sig av sina uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter. Värdefulla synpunkter på vårt manus har givits av
Fredrik Alm och Andrzej Szklarski vid ett forskningsseminarium
inom avdelningen för Pedagogik i utbildning och skola, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
Vårt manus har även lästs och kommenterats av Gunnel Colnerud,
Claes Nilholm, Ingrid Olsson och Maria Sundkvist. Stort tack för
det!
Linköping i juni 2009
Anna-Lena Eriksson Gustavsson
Lotta Holme
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Studiens utgångspunkter
Tillgänglighet och delaktighet genom lagstiftning och förändringsarbete
För studerande vid universitet och högskolor fanns från 2002 fram
till och med december 2008 en lag om likabehandling (Lag om likabehandling av studenter i högskolan, 2001:1286). Likabehandlingslagen tillkom för att skapa lika villkor för alla studenter och motverka kränkningar och trakasserier. Lagen utgick från samma diskrimineringsgrunder, dvs kön, funktionshinder, etnicitet, religion
eller annan trosuppfattning samt sexuell läggning, som angavs i
andra diskrimineringslagar. Från och med januari 2009 upphörde
de tidigare lagarna, som var sju till antalet, och ersattes med en
sammanhållen diskrimineringslag (Diskrimineringslag, 2008:567).
Lagen om likabehandling av studenter i högskolan har alltså upphört och ingår nu i den nya sammanhållna diskrimineringslagen. De
diskrimineringsgrunder som tillkommit är ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck och den nya lagen omfattar all utbildningsverksamhet och även anställda. I lagen anges att varje universitet och högskola har ett ansvar att arbeta för alla studenters och
anställdas lika rättigheter och i ansvaret ingår också att aktivt förebygga och motverka diskriminering. Vid misstanke om diskriminering skall högskolan utreda den uppkomna situationen eller ärendet.
Vid svenska universitet och högskolor pågår i linje med aktuell lagstiftning ett förändringsarbete vars syfte är att anpassa undervisningen och tillgängliggöra högskolan för funktionshindrade1. Det
mål som satts upp för arbetet är att öka medvetenheten om hur man
1 Vår begreppsanvändning följer Socialstyrelsens rekommendationer från 200710-10: ”Nyhet: Bort med termen handikapp. Socialstyrelsens terminologiråd har
tagit beslut om revidering av termerna funktionsnedsättning och handikapp. Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer, funktionshinder
blir en egen term och handikapp utgår. I och med detta definieras begreppet
funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. För båda
termerna avråds handikapp som synonym. En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande.” (Socialstyrelsen, 2007-10-10)

7

kan arbeta för att göra högskolan mera tillgänglig för både studenter och anställda. Vid Linköpings universitet (LiU) arbetar Strategigruppen för lika villkor för att ”förebygga och åtgärda diskriminering och trakasserier på både strukturell och individuell nivå” (Linköpings universitet, 2008, s. 3). I gruppens handlingsplan för 2009
framhålls att universitetet ska ta hänsyn till allas olika behov, såväl
studenters som anställdas och att utbildning och information är viktiga inslag i arbetet med att skapa öppenhet för variation och olikheter av skilda slag. I strategin för Lika villkor2 framhålls att universitetet alltid skall ”sträva efter att dess regler, normer och rutiner
speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och
hennes eller hans olika förutsättningar” och att ”hänsyn skall tas till
Lika villkor vad gäller form, genomförande och bemötande vid planering av universitetets utbildningar (Linköpings universitet, 2008,
s. 3). Då det gäller funktionshinder som diskrimineringsgrund
framhålls i handlingsplanen att
LiU ska vara ett tillgängligt universitet – där man inte blir utestängd från att
kunna tillgodogöra sig information, delta i aktiviteter, studera eller arbeta
på grund av en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning
ska kunna vara delaktiga och jämlika i den verksamhet som bedrivs vid
universitetet. (Linköpings universitet 2008, s. 12)

Arbetet med Lika villkor vid LiU har således som syfte att öka medvetenheten om hur utbildning, information, tjänster och miljöer etcetera kan planeras och organiseras så att tillgängligheten blir så
god som möjligt.
Statistiska centralbyrån konstaterade 2007 att andelen funktionshindrade med högskoleutbildning sedan 1996 har ökat från 14% till
24 % (Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska centralbyrån, 2007).
Enligt Stockholms universitet (2008), Studera med funktionhinder.nu,
beviljades år 2007 i Sverige nästan 4 300 studenter kompensatoriskt
stöd för universitetsstudier. Under det senaste decenniet har antalet
funktionshindrade studenter ökat och detta förhållande är liknande
i flera länder. Statistik från England och Skottland under åren 1995
till 2000 visar att antalet studerande med funktionshinder har ökat i
omfattning. Dessutom har olika typer av svårigheter och funktionsnedsättningar, vilka studenter gjort kända för utbildningsansvariga,
blivit allt vanligare (Riddell, Tinklin och Wilson, 2005). Detta visar
2 ”Lika villkor” är det begrepp som Linköpings universitet använder i arbetet
för att implementera diskrimineringslagstiftningen.
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att funktionshindrade verkligen studerar inom högre utbildning och
det finns anledning att anta att de flesta universitetslärare förr eller
senare kommer att undervisa funktionshindrade studenter. Frågan
om funktionshindrades högre studier är alltså inte längre marginell,
utan i högsta grad aktuell.
Fokus för vår undersökning är universitetslärares uppfattningar om
och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter.
Vi inleder denna rapport med att beskriva tidigare forskning, några
centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter samt motiven för
arbetet. Därefter redogör vi för syfte, frågeställningar och den metod vi använt oss av. Sedan följer två avsnitt i vilka våra resultat
presenteras och diskuteras. Slutligen lyfter vi fram och reflekterar
över några centrala pedagogiska dilemman som rör funktionshinder, högre utbildning och Lika villkor.
Forskning om högre utbildning och funktionshinder
Forskningen om funktionshindrade studenter i högre utbildning är
inte särskilt omfattande och den som finns är i stor utsträckning sociologisk och inte pedagogisk. I följande avsnitt diskuterar vi den
empiriska forskningen och de teoretiska perspektiv och begrepp
inom området som vi anser vara relevanta för vår undersökning.
Riddells m fl (2005) visar i sin forskning att de studenter som erhåller stöd i sina akademiska studier redan innan dessa åtgärder sätts
in har en relativt gynnsam social situation. De kommer från en god
socioekonomisk miljö och de tillhör inte någon etnisk minoritetsgrupp. Majoriteten av studenterna som har särskilt stöd på grund
av svårigheter är män och de är något äldre än studenter utan bekräftade och tillkännagjorda funktionsnedsättningar. De vanligaste
svårigheterna som kompenseras genom stödåtgärder är så kallade
osynliga funktionshinder som t ex dyslexi och kroniska sjukdomar
(t ex epilepsi och diabetes). Även om studenterna genom intyg och
muntlig redogörelse för sina svårigheter har erhållit och använt olika stödinsatser är de obenägna att öppet och i vardagen acceptera
och berätta om problemen. En minoritet av de funktionshindrade
studenterna är medvetna och har kunskap om ”disability politics”3
och funktionshindrades organisationer. De är alltså inte personligt
engagerade i ett politiskt intressearbete för att på ett samhälleligt
3 ”Disability politics” betyder politik i syfte att verka för jämlikhet och delaktighet i samhället för funktionshindrade. ”Lika villkor” är en del av en sådan
politik.
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plan föra fram frågor om funktionshindrades situation i olika avseenden.
I Riddells m fl (2005) kritiska granskning framkommer att information och kunskap om stödåtgärder är bristfällig samt att akademins
lärare till och med är ovilliga att acceptera alternativa stödåtgärder
(t ex inläst litteratur, förlängd skrivtid). De utvecklar inte förhållningssätt för att stödja studenters akademiska studier i tillräcklig
utsträckning. Även om lagstiftningen vad gäller rätt till kompensatoriskt stöd inom högre utbildning är tydlig och juridiskt bindande
konstaterar Riddell m fl (2005) att retoriken kring arbetet med stöd
och hjälpmedel på universitet och högskolor inte alltid speglar den
verksamhet som skulle kunna vara resultatet av styrdokumentens
föreskrifter. Slutsatsen är således att situationen för funktionshindrade studenter fungerar bristfälligt i en rad avseenden.
Förhållandet med en ökande grupp funktionshindrade studenter
inom högre utbildning har lett till att ett antal forskare från olika discipliner börjat intressera sig för hur funktionshindrade tas emot
inom högre utbildning. Barnes (2007) har i en forskningsöversikt
presenterat studier med fokus på den fysiska och sociala miljöns
begränsningar för studerande inom högre studier. I översikten redogörs också för forskning om hur individers fysiska och intellektuella begränsningar påverkar mötet med studiemiljön. Barnes nämner företrädesvis forskare med sociologi som sitt huvudområde,
men även antropologer, geografer, historiker och filosofer har visat
intresse för denna problematik. Han lyfter emellertid inte fram något om pedagogisk forskning inom området, vilket i föreliggande
studies sammanhang kan vara värt att notera. Parallellt med den
akademiska forskningen bedrivs också ”disability studies” som har
utvecklats genom ett politiskt engagemang hos funktionshindrade
och deras intressepolitiska organisationer och dessa studier är ett
uttryck för viljan att komplettera den akademiska kunskapsproduktionen med fokus på funktionshinder. Högre studier har dock inte i
någon större utsträckning varit föremål för ”disability studies”
(Barnes, 2007).
Begrepp och perspektiv
”Disability studies” bygger på en social förklaringsmodell av funktionshinder med demokratiska förtecken och med en konstruktionistiskt utgångspunkt (Gustavsson Holmström, 2005). ”Den sociala
modellen” är ett centralt begrepp inom ”disability studies” och kan
sägas vara en reaktion på, och ett alternativ till, biologiska definitio10

ner och medicinsk diagnostisering av olika funktionshinder (den
medicinska modellen). Modellen är ett uttryck för hur perspektiv
och synsätt har förskjutits från att fokusera fysiska och intellektuella
begränsningar hos den enskilda individen till att uppmärksamma
hur fysiska och sociala miljöer begränsar individer och/eller grupper (Barnes, 2007). I dess mest renodlade form blir funktionshinder
något som konstrueras av samhället och endast existerar i en social
mening, till exempel i form av diskriminering (Gustavsson Holmström, 2005). Modellens inflytande märks bland annat i de diskussioner som förs om olika begrepp för funktionshinder i Sverige och
internationellt. Den har också påverkat det svenska så kallade miljörelativa handikappbegreppet som innebär att funktionshinder uppstår som en följd av relationen mellan individ och miljö. I förhållande till dessa sociala synsätt har även begreppet ”inkluderande pedagogik” (”inclusive education”) vuxit fram som ett led i strävan att
finna ämnesbeteckningar som inte förknippas med särskiljning, exkludering och segregering. Inkluderande pedagogik rör sig om ett
pedagogiskt förhållningssätt som förespråkar metoder och arbetssätt som fungerar för alla, medger olikhet och inte kategoriserar
människor som annorlunda eller avvikare. I Sverige har dock beteckningen specialpedagogik behållits som begrepp, men ämnet har
förändrats och fått en starkare inkluderande innebörd under de senaste 20 åren.
Nilholm (2007) menar att den specialpedagogiska teoretiska diskussionen sedan cirka 1990 medverkat till och samspelat med praxis då
det gällt att ”flytta”, eller åtminstone förskjuta, funktionsnedsättningen från den enskilde individen mot miljön. Begreppet funktionshinder, som numera rekommenderas4 (Socialstyrelsen, 2007) är
en tydlig markering av att en individ i relation till sin omgivning
ställs inför olika hinder. Problematiken finns alltså inte längre endast hos individen utan uppstår i relation till omgivningens krav på
funktioner och förmågor. Att förlägga problemen hos individen
brukar kallas ett kategoriskt perspektiv inom specialpedagogiken
och att se till relationen mellan individ och miljö utgör ett relationellt synsätt. Ett kategoriskt perspektiv innebär renodlat att man
betraktar svårigheter och problem som individuella och att det är
individen som skall kompenseras för brister och tillkortakommanden. Mot detta synsätt ställs i specialpedagogiska teoretiska diskussioner alltså det relationella perspektivet, som innebär att problem
och svårigheter uppstår på grund av exempelvis den omgivande
4 Se not 1.
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miljöns, pedagogikens eller organisationens brister. Nilholm diskuterar vad ett sådant relationellt perspektiv kan få för betydelse för
den samhällsvetenskapliga forskningen om funktionshinder i allmänhet och för den specialpedagogiska forskningen i synnerhet.
Nilholm (2007) intar en kritisk hållning till det kategoriska perspektivet inom den specialpedagogiska forskningen och till att ett kompensatoriskt synsätt dominerar inom specialpedagogisk verksamhet. Men han ställer sig även kritiskt till det relationella perspektivet
inom den specialpedagogiska teoretiska diskussionen och praktiken. Inspirerad av brittiska forskare föreslår Nilholm i stället en
”tredje väg” i syfte att motverka såväl en alltför stark betoning av
individens problem som en ensidig och normativ position som det
relationella perspektivet kan innebära. Han kallar den tredje vägen
för ”dilemmaperspektiv”, ett perspektiv som öppnar för studier av
komplicerade empiriska specialpedagogiska frågor, som tillåter en
beskrivning av olika dilemman i en komplex pedagogisk vardag
och som uppmuntrar ett nyanserat, pragmatiskt och konstruktivt
förhållningssätt. Perspektivet erbjuder snarare ett eller flera förhållningssätt, än lösningar på komplicerade specialpedagogiska problem. Dilemmaperspektivet har dock också vissa nackdelar, eftersom det kan uppfattas som komplicerat, vagt och relativistisk. Ändå
menar Nilholm att både normativa låsningar, ideologiproduktion
och individualisering av olika svårigheter i skolmiljön skulle kunna
undvikas om dilemmaperspektivet vann terräng. Han skriver att
forskningens uppgift, i stället för att ”komma med nya ’sanningar’
/…/ blir att öka reflexiviteten kring de samhälleliga praktikerna.
/…/ Forskningens styrka ligger kanske delvis i att tydliggöra vilka
perspektiv som ’finns’ inom ett område och de traditioner och premisser som dessa vilar på” (Nilholm, 2007, s. 118). Nilholm förespråkar forskning som tydliggör och reflekterar över perspektiv och
traditioner inom det specialpedagogiska området, men som också
undersöker och beskriver de dilemman som finns i de (special)pedagogiska praktikerna.
Nilholms kritik av det relationella perspektivet kan jämföras med
den kritik som Shakespeare (2006) för fram mot den sociala modellen och ”disability studies”. Shakespeare menar att en helhetssyn på
funktionshinder både inom forskningen, inom politiken och i praktiken, är nödvändig för att komma ur den återvändsgränd som den
sociala modellen, enligt honom, har inneburit för forskningen om
funktionshinder. De ideologiska och normativa ställningstagandena
inom ”disability studies” har, enligt Shakespeare (2006), till och med
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förhindrat studier av funktionshinder som både en individuell och
en strukturell fråga. Shakespeare menar att erfarenheter av till exempel skador, svårigheter, diskriminering och vardagliga hinder är
en realitet och inte sociala konstruktioner. Shakespeare (2006) ber
uttryckligen om ursäkt för att han skrivit ännu en teoretisk bok om
funktionshinder: ”Disability studies should work to provide rich
empirical studies, both quantitative and qualitative, of how disabled
people experience barriers, and how they experience there impairments. /…/ Rather than being restricted by social model orthodoxy,
disability studies should be pluralist, valuing analytical rigour and
open debate” (Shakespeare, 2006, s. 198). Shakespeare efterlyser således forskning som inte tar sin utgångspunkt i en politisk, normativ eller moralisk hållning vad gäller synen på vad som skapar funktionshinder, utan i stället styrs av genuin empirisk nyfikenhet på
funktionshindrades situation i samhället och funktionshinder som
socialt och individuellt fenomen.
Sammanfattningsvis menar vi att specialpedagogisk forskning i stor
utsträckning har uppehållit sig vid specialpedagogiska frågor inom
skolan och vid funktionshindrade barn och elever. Forskningen har
också i hög grad varit kompensatoriskt inriktad och ett kategoriskt
perspektiv dominerar även verksamheten i skolan. Vi menar att den
specialpedagogiska forskningen kan berikas och utvecklas genom
empiriska studier om utbildning också på högre nivåer inom utbildningssystemet, exempelvis högskolestudier. Vårt bidrag i föreliggande studie är att beskriva och diskutera de pedagogiska möjligheter, hinder och utmaningar som uppstår inom den högre utbildningen, då det bland studenterna finns funktionshindrade personer. Vi menar att de problem som uppstår i en komplex pedagogisk vardag med fördel beskrivs och diskuteras med utgångspunkt i
ett dilemmaperspektiv. Vi har därför valt att ha detta perspektiv
som utgångspunkt då vi problematiserar och diskuterar lärares
uppfattningar och erfarenheter.
Universitetspedagogisk litteratur och universitetslärarnas betydelse
Den forskning som behandlar funktionshindrade studenter och deras situation är inte omfattande och inom den högskolepedagogiska
lärobokslitteraturen är frågor som rör funktionshindrade inte aktualiserade. Vi har gjort en avgränsad genomgång av några universitetspedagogiska läroböcker som används inom de universitetspedagogiska kurserna för universitetslärare. Ingen av böckerna diskuterar undervisning av funktionshindrade studenter (students with
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disabilities eller disabled students), olika studierelaterade svårigheter eller särskilt stöd. Inte heller redovisas någon forskning på området. Hedin (2006) berör dock ämnet något sin bok Lärande på hög
nivå, då hon diskuterar heterogenitet och social integrering i studentgrupperna, bland annat med avseende på etnicitet och funktionshinder. Hedin (2006) konstaterar att universitetet har blivit
mångkulturellt och att rekryteringen breddats. Hon tar däremot inte
upp funktionshindrades rättigheter enligt lagen från 2001 om likabehandling av studenter i högskolan.
Avsaknaden av specialpedagogiska resonemang gäller också Designing Courses for Higher Education av Susan Toohey från 1999, Teaching for Quality Learning at University av John Biggs från 2003 och
Learning to Teach in Higher Education av Paul Ramsden från 2003. Det
står heller ingenting om funktionshindrade studenter i Högskoleverkets översikt Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling från
2006. Dessa läroböcker och rapporter, som bygger på modern universitetspedagogisk forskning, tar heller inte upp begreppet ”inclusive education” (inkluderande pedagogik). Av det kan man dra
slutsatsen att diskussioner och forskning om inkluderade pedagogik
ännu inte fått något större utrymme inom den universitetspedagogiska forskningen.
Den begränsade tillgången på i detta ämne relevant litteratur gör att
vi antar att möjligheterna för universitetslärarna att inhämta teoretiska kunskaper är begränsade och vi har inte funnit några studier
som behandlar frågor om universitetslärarnas uppfattningar och
erfarenheter. Däremot har vi tillsammans med kollegor och i olika
sammanhang inom högskolan deltagit i diskussioner om dessa
komplicerade frågor och har fått uppfattningen att en studie av universitetslärares uppfattningar och erfarenheter av om undervisning
av funktionshindrade studenter är väl motiverad. Frågan är i högsta
grad engagerande.
Eriksson Gustavsson & Gustavsson (2006) och Eriksson Gustavsson
(2007) har i två undersökningar av studenter med läs- och skrivsvårigheter visat att lärarna har en avgörande betydelse för denna studentgrupps studiemöjligheter, motivation och studieresultat. Lärarnas förhållningssätt utgör en viktig del i möjliggörandet av Lika
villkor i högre studier för funktionshindrade studenter (Eriksson
Gustavsson & Gustavsson, 2006; Eriksson Gustavsson, 2007).
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Sammanfattningsvis hävdar vi att det finns flera motiv för en studie
med fokus på universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter
av undervisning av funktionshindrade studenter. De motiv vi
främst vill lyfta fram är följande:
• antalet funktionshindrade studenter ökar,
• pedagogisk forskning om studiesituationen för funktionshindrade studenter är av liten omfattning,
• lagstiftningen ställer nya krav på högskolors och universitets
anpassning och tillgänglighet,
• universitetslärare har stor betydelse för funktionshindrade
studenters studieframgångar,
• universitetslärares möte med allt fler funktionshindrade studenter skapar behov av specialpedagogisk kompetensutveckling och utbildning.
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Studiens syfte och genomförande
Syfte
Syftet med projektet Högre utbildning för alla? Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter är att undersöka lärares uppfattningar om centrala begrepp
och lagstiftning samt pedagogiska erfarenheter inom området. Frågor vi söker svar på är: Vad anser lärarna om det arbete för likabehandling av funktionshindrade studenter som pågår vid universiteten och vilken kännedom har de om aktuell lagstiftning? Hur
påverkas undervisningen när personer med olika svårigheter finns
bland studenterna? Vilka erfarenheter har lärarna av detta? Hur förändras arbetet som universitetslärare, då man tillgängliggör undervisningen för funktionshindrade studenter? Hur anpassar man till
exempel undervisnings- och examinationsformerna?
Vår studie är inriktad på universitetslärares uppfattningar och erfarenheter.5 Det saknas, som tidigare framhållits, forskningsbaserad
kunskap om lärares uppfattningar om aktuella ramar och regelverk
samt lärares erfarenheter när det gäller undervisning av funktionshindrade på högskolenivå. Vi vill således synliggöra de uppfattningar och den erfarenhetsbaserade kunskap som finns. Som ett resultat av denna forskning kan teorier och metoder utvecklas och utbildningar genomföras i syfte att underlätta för både lärare och studenter.
Undersökningens fokus och metod
I föreliggande studie har vi en universitetspedagogisk utgångspunkt och menar att praxisnära pedagogisk forskning är viktig för
utvecklingen av universitetspedagogiken. Vårt intresse är inte den
övergripande studieorganisationen ur ett lednings- eller ett administrativt perspektiv utan lärares uppfattningar om sitt lärararbete i
mötet med funktionshindrade studenter. Vi vill således fokusera på
universitetspedagogers dagliga arbete med undervisning och examination med särskild inriktning på arbete för Lika villkor.

5 Med uppfattningar menar vi ställningstaganden grundade på information
och erfarenhetsbaserad kunskap. Med erfarenheter avser vi reflekterad kunskap med utgångspunkt i praxis över tid.
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Vårt empiriska material har vi hämtat från fokusgruppsintervjuer
med universitetslärare. Motivet för att välja fokusgruppsintervju
som metod är att denna skapar goda möjligheter för att få fram ett
spektrum av olika uppfattningar och erfarenheter (Berg, 2001).
Gruppen i sig kan innebära att deltagarna påverkar varandra i avseendet att framföra och delge sina uppfattningar och berätta om erfarenheter på ett nyanserat sätt (Millward, 1995). Därutöver kan
gruppsituationen ha en trygghetsskapande effekt för samtalsdeltagarna (Thomson, 2002). Deltagare i fokusgruppsintervjuer bör enligt
vissa forskare inte känna till varandra medan andra menar att det
kan ha en positiv påverkan på samtalet (Bryman, 2002). Våra fokusgruppsdeltagare hade inga personliga relationer till varandra sedan
tidigare men delade erfarenheten av att under många år ha varit
akademiska lärare och ledare. Samtliga deltagare var förberedda på
fokusgruppssamtalets innehåll genom att i förväg ha fått ta del av
en intervjuguide, vilket är ett tillvägagångssätt som enligt Wibäck
(2000) ger bättre kommunikativa förutsättningar.
Urval
Fokusgrupperna som var fem till antalet bestod av tre till fem lärare.
Vi har använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval vilket innebär
att vi gjort en bedömning att de deltagande informanterna har den
erfarenhet och kunskap som vi som forskare söker. I enlighet med
ett bekvämlighetsurval är informanterna också möjliga att engagera
och de är tillgängliga för forskaren (Bryman, 2002). I vårt fall var
det av betydelse att få informanter med flerårig erfarenhet av akademiskt lärar- och ledarskap och urvalet av intervjupersoner gjordes så att fokusgruppernas deltagare representerade olika kön samt
skilda åldrar, fakulteter, akademiska yrkesnivåer och ämnen. Lärarna representerade således alla de fyra fakulteterna vid Linköpings
universitet och också universitetets båda campus. Sammanlagt deltog 19 lärare, 11 kvinnor och 8 män, och de akademiska nivåerna
som dessa representerade var professor, docent, lektor och adjunkt.
Lärarna undervisade såväl på grundnivå och avancerad nivå som
forskarnivå. Några av de ämnes- och kunskapsområden som lärarna representerade var språkvetenskap, pedagogik, psykologi, arbetsterapi, omvårdnadskunskap, kognitionsvetenskap, informatik,
matematik, sociologi och miljövetenskap.6

6 Vi känner inte till i vilken utsträckning som våra informanter genomgått universitetspedagogisk utbildning, men under de senaste åren har nyanställda lektorer vid LiU i regel gjort det.
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Eftersom vi har arbetat under lång tid vid LiU känner vi till samtliga informanter som har deltagit i studien. Informanterna känner
också till varandra i en del fall, men arbetar idag inte som nära kollegor.
Genomförande
Samtliga fokusgruppsintervjuer genomfördes i lokaler på universitetet och alla informanter fick före intervjutillfället en intervjuguide
(se bilaga) och också en kort version av studiens syfte och frågeställningar. Vid fokusgruppintervjuerna introducerade samtalsledaren fokus för intervjun och lyfte fram såväl bakgrunden till projektet
som intervjuguidens teman. Samtalsledaren tydliggjorde också att
det aktuella projektarbetet och datainsamlingen följer de forskningsetiska principer som Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet fastslagit för humaniora och samhällsvetenskap
(Vetenskapsrådet, 2007). Deltagarna styrde till allra största delen
samtalets flöde medan samtalsledaren följde upp inlägg och påståenden genom att ställa följdfrågor och be om förtydliganden. Vid
samtliga intervjuer förutom en deltog vi båda två. Den ena av oss
fungerade som samtalsledare, medan den andra observerade och
förde anteckningar. Diskussionerna i fokusgrupperna spelades in
och transkriberades. Syftet med att förutom inspelningarna också
föra skriftliga anteckningar var att de senare skulle utgöra ett stöd i
analysarbetet och komplettera det underlag för bearbetning och
analys som transkriptionerna utgjorde.
Analys
Vid bearbetningen av det empiriska datamaterialet har vi med hjälp
av en kvalitativ ansats gjort en innehållsanalys som resulterat i beskrivningar av olika teman (Ely m fl, 1993) . Vi har efter upprepad
läsning av transkriptionerna och med utgångspunkt i intervjuguidens olika frågeområden vid flera tillfällen diskuterat bearbetningen och tolkningen av informanternas utsagor. De konstruerade temana har således växt fram genom växelvis individuell läsning och
tolkning av datamaterialet samt återkommande samtal mellan oss
forskare under bearbetnings- och tolkningsfasen (Starrin m fl, 1991).
Detta har inneburit att våra individuella tolkningar problematiserats och ifrågasatts och förhållandet, att vi under hela analysarbetet
diskuterat upptäckter och tolkningar med varandra, har varit ett
sätt att ifrågasätta och pröva såväl förförståelse som ”bias”.
Analysarbetet har strukturerats utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Vi arbetade först med bearbetning, tolkning och analys av
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informanternas uppfattningar om rådande lagstiftning samt definitioner och innebörder av för området centrala begrepp. Därefter fokuserades analysarbetet på de erfarenheter som lärarna redovisade.
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Undersökningens resultat
Tillgänglighet och delaktighet genom lagstiftning
Vi inleder vår resultatredovisning med att redogöra för de tre teman
som vår analys har lett fram till när det gäller deltagarnas uppfattning om lagstiftningen om Lika villkor och de centrala begrepp som
anknyter till densamma. Vi har funnit tre centrala teman som presenteras under rubrikerna En ”svårfångad” vetskap, En omedveten
medvetenhet och Lika villkor är komplicerat. I resultatredovisningen
presenterar vi ett stort antal direkta citat som hämtats ut våra transkriptioner i syfte att underbygga våra tolkningar.
En ”svårfångad” vetskap
Lagstiftningen med fokus på Lika villkor och dess innebörd är problematiskt att språkliggöra och det framkommer att tolkningar av
lagen dessutom kan vara olika beroende på vilka studier och vilken
utbildningskontext som avses; akademiska studier fram till en generell examen eller studier fram till en yrkesexamen.
Jag tänker på begreppet Lika villkor, vad innebär det? Då är min tes
med bestämdhet att begreppet kan definieras olika beroende på i vilken
grundutbildning vi befinner oss.

I samtalen om Lika villkor framkommer att det är olikheter som ska
hanteras och detta leder till variationer i olika avseenden. Lagtextens beskrivning som anger att individen har rätt till kompensatoriskt stöd av olika slag och som är central för att nå fram till Lika
villkor för studier lyfts också fram. Lika villkorslagstiftningens
grund är allas rätt till utbildning och genom att anpassa utbildningen på olika sätt för studenter i behov av särskilt stöd uppfyller man
regelverkets bestämmelser. Detta skulle kunna tolkas som uttryck
för ett relationellt förhållningssätt i avseendet att anpassning inte
enbart är individens ansvar utan att detta delas med omgivningen
och motparter av olika slag.
Lika villkor det innebär att det blir olika. Så tänker jag. Alltså kring
kravet på Lika villkor tror jag att det blir olika för.
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…så är ju frågan i första hand att man har rätt till utbildning, och att
det är det grundläggande och då är det vår sak att ordna så att det blir
Lika villkor, nämligen att göra det olika.

Den grundläggande rätten till utbildning ifrågasätts emellertid genom att frågan uppkommer om detta också innebär rätten att erhålla en examen. Finns det slutkrav och examenskrav inom vissa utbildningar som Lika villkor och kompensatoriskt stöd under studierna inte kan leda fram till?
…rätt till utbildning, är det rättighet också att komma ut ur utbildningen för där finns ju ett staket?

Innebörden i begreppet Lika villkor lyfts fram och vidgas och uttrycks inte bara som ett krav och en fråga under de akademiska studierna utan tycks också sättas i relation till vad den akademiska examen ska leda fram och användas till. Anpassningar och tillrättalägganden under studierna är en del av en helhet som också innefattar möjligheter att använda utbildningen i den framtida yrkesverksamheten. Detta gäller särskilt utbildningar som leder fram till en
yrkesexamen.
…men det är ju också olika i våra utbildningar genom att vi då först
har en utbildningssida där dom går hos oss och där kan vi leva upp
till en del av det här med Lika villkor lättare troligen än vad som sker
ute på fältet när man ska praktisera eftersom det är en yrkesutbildning som är väldigt krävande på sitt speciella sätt.

Ja men alltså dom har ju rätt till utbildning och sen är det ju förstås
inte vårt ansvar om dom får arbete eller inte, men man kan ju känna
nån sorts, man vill ju inte lura nån i flera år att lägga tid och pengar
på nånting som inte blir så himla lätt att…

Det finns emellertid uttalanden som också klart uttrycker att allas
rätt till utbildning inte gäller i alla situationer och till alla utbildningar. Som exempel på sådana utbildningar nämns bland annat
polis- och pilotutbildningar och frågan ställs varför inte andra utbildningar också skulle kunna sätta upp speciella och absoluta krav
som inte kan kompenseras och som därmed skulle begränsa tillgängligheten för studenter med vissa funktionsnedsättningar.
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Ja då menar jag man har inte rätt till alla utbildningar idag. Det kan
man ju inte ha. Utan man har rätt att gå vissa utbildningar.

En omedveten medvetenhet
Kännedomen om att det idag finns ett regelverk som innebär krav
på Lika villkor i studier är tydlig, men en specifik eller formell kunskap om regelverkets innebörd är svårare att redogöra för. Lärarna
har kännedom om lagstiftningen men kunskapen om det faktiska
och exakta innehållet och dess konsekvenser är inte klart och tydligt
uttalat.
…men alltså för mig är det ändå en självklarhet om det var det du
undrade med lagen och levande att jag utgår ifrån att det ändå finns
med hos var och en att man måste göra, och jag tror att lärare på universitet och högskolor i stor utsträckning gör det här också men det
finns en omedvetenhet samtidigt.

Men den är väl som all annan lagstiftning att den fungerar. Lagen i
sig tittar man aldrig på överhuvudtaget.

Lärarna menar att den kännedom och kunskap om lagstiftningen
med fokus på Lika villkor har de tillägnat sig på egen hand, mera
informellt, men också i samband med till exempel chefsutbildningar. Kännedom om regelverk och lagstiftning är emellertid av stor
betydelse då denna är utgångspunkt för ett aktivt sökande efter
kunskap när sådan verkligen behövs. Mötena med studenter i behov av särskilt stöd och kompensatoriska åtgärder är inte dagligen
förekommande och lärarna är medvetna om behovet av kunskap då
situationen uttryckligen kräver detta.
Jag tror också att det är väldigt situationsanpassat det här att den dag
man står inför det här som jag gör nu till exempel då tar man reda på,
man måste ta reda på va.

Informanterna talar också om ”före och efter” den nu rådande lagstiftningen och om hur studiemöjligheterna såg ut innan detta regelverk fanns. Synen på vem eller vilka grupper som har behov av
särskilda insatser för att kunna studera på Lika villkor är i samtalen
kopplad till yrkesverksamheten efter fullföljda studier. Återigen lyfter de akademiska lärarna fram och problematiserar utbildningens
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anpassning i förhållande till anpassning i arbetslivet och i de uppgifter som utbildningen efter fullföljda studier ska förbereda för.
Här ställs det relationella synsättet på prov och även om utbildningen omfattas av detta synsätt, så tycks individen själv bli bärare
av sina tillkortakommanden efter fullföljd utbildning. Samhället
utanför akademin förväntas inte agera utifrån ett relationellt synsätt.
…ja nu var det kännedom om lagstiftningen, nej jag funderar på så
här att hur hade vi pratat om det här för trettio år sen om vi hade suttit här. Då tror jag att vi hade kunnat få helt andra grupper som vi
hade pratat om. Det hade inte varit möjligt för en rörelsehindrad att
gå på sjuksköterskeutbildningen men då kanske vi hade haft andra
som vi hade funderat på om dom var lämpliga att bli sjuksköterskor.
Till exempel om man var…ja…såg ut på ett visst sätt…

Lika villkorslagstiftningen ställer frågan om normalitet och avvikelse på sin spets och funderingar om huruvida det finns en gräns för
de akademiska studiernas anpassning och tillgängliggörande lyfts
fram med tanke på eventuella framtida studerandegrupper.
Man kan ju fundera på vad det skulle vara för grupper man sitter och
funderar på om femton år i det här sammanhanget. …hur avvikande
får man vara för och duga och så va…

Talet om Lika villkor och funktionshindrade studenter är idag en
del av lärarnas vardag och i det avseendet har det skett en förändring från hur det var innan lagstiftningens tillkomst. Informanterna
ger exempel på såväl organisatoriska förändringar med särskilt utsedda och ansvariga personer för att lagstiftningens krav ska uppmärksammas och genomföras som tillfällen för alla att samtala om
regelverket.
…men det är klart tittar vi på institutionsvardagen så har du Lika
villkorsombud och dom är med på våra temadagar och pratar och berättar och som jag upplever dom ganska naturligt inslag i vårt gemensamma arbete på institutionen…mot för femton år sen kändes det
som att folk fnissade och det kändes lite… Jag tror precis som X (annan informant) att det nog är ganska inarbetat att vi tar upp dom här
sakerna och att vi liksom återkommer till dem i ordnade former, det är
inget konstigt på det sättet.
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Ja det lever ju i medvetandet för oss.

Och det är inget som…man skrattar inte åt det.

Nej, Nej det gör man inte. Det är sant.

Lika villkor är komplicerat
Ansvaret att i utbildningssituationer skapa Lika villkor för alla studenter innebär ofta att tillrättalägganden och arrangemang resulterar i olikheter vad gäller till exempel organisatoriska förhållanden i
samband med undervisning och examination. Förlängd skrivtid vid
tentamen och inläsning av texter på ljudband är exempel på vanligt
förekommande kompensatoriskt stöd. Funderingar över huruvida
detta är rättvist i förhållande till övriga studenter och om detta påverkar kvaliteten i utbildningen infinner sig. Lärarna uttrycker både
att de upplevt att medstudenter ifrågasatt särskilda arrangemang
och också att de inte känt av att medstudenter haft synpunkter på
de kompensatoriska insatserna.
Jag tycker också att man ibland stöter på reaktioner från medstudenter
som inte tycker att detta är rättvist, alltså det här med förlängd tentamenstid till exempel.

…vad gäller rättvisa tänker jag…omgivningen kräver rättvisa, rättning i ledet, alla ska göra likadant. Och det är jag inte så säker på att
det förekommer, jag har inte mött det i varje fall, att det skulle finnas
den typen av problematik och att ett tryck från andra studenter…

Man skulle kunna tänka sig att man blir avundsjuk på dom, han får
tentan inläst, hade nån bara läst den för mig skulle jag också ha förstått det där…men det har jag aldrig varit med om.

Det är emellertid inte bara enskilda medstudenter eller studerandegrupper som kan ha synpunkter på rättvisa och ifrågasätta stödinsatser. Även lärare kan uppfatta att tillrättalägganden för att skapa
Lika villkor i studierna påverkar situationen så att den inte upplevs
som rättvis.
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…att man tvingas så att säga kanske tumma på det här med olikheten
som Lika villkor kräver för att gruppen kräver rättvisa, eller lärare
kräver rättvisa.

Lärares tankar om rättvisa i utbildningssituationen kan möjligen
vara påverkade av kraven på kvalitet i utbildningen. Det framkommer emellertid att lärarna skiljer på studentens möjlighet att på
olika sätt nå fram till studiemålet och själva studiemålet. En examinations innehåll och kravnivå är densamma för alla studenter, men
förberedelserna för att till sist uppfylla kriterierna för ett godkänt
resultat kan variera.
…det var ändrade förutsättningar, ja men målen uppfylldes ändå…ja.

…att om man har kvar samma kriterier, det är ju det som är kvaliteten och det är ju där som dom måste behandlas lika.

Men kriterierna och lyckas vi få med andra grupper som tidigare inte
har lyckats i högre utbildning, få dom här som jag säger med samma
kriterier som andra, då tycker jag att vi höjer kvaliteten, då är ju det
en kvalitet i sig.

Som framkommit ovan ska kvaliteten i utbildningarna inte påverkas
av olika typer av särskilda insatser och examinationen är enligt informanterna ett viktigt moment för att garantera kvaliteten. Även
om förberedelserna och åtgärderna för att nå ett studiemål har arrangerats för att skapa Lika villkor kan examinationen vara omöjlig
att genomföra med ett godkänt resultat. Det tycks i vissa situationer
finnas förmågor som ska examineras och som inte kan kompenseras
om utbildningens kvalitet ska bibehållas.
Jag kom också att tänka på det, dom här examinerande momenten så
att säga att…Jag hade faktiskt ett fall i min grupp, en student…Och
då tänkte jag, okej, hon kommer ju inte att klara det examinerande
momentet för hon kunde inte genomföra en kommunikativ aktivitet…

Men det var ju jäkligt grymt å andra sidan. Det är jäkligt grymt alltså, jag skulle ju vilja, jag förde ju samtal med henne, hur tycker du att
vi ska göra…
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Visst man får gå på en utbildning tycker jag med, och vi gav henne
alla hjälpmedel vi har kunnat va, och hon har också tagit dom med anteckningshjälp och så, längre tid för uppgifter, ja ni vet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att informanterna har kännedom om lagstiftningen gällande Lika villkor för studier inom högre
utbildning. De problematiserar lagstiftningen och dess konsekvenser under utbildningstiden och funderar över hur personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna hantera sin vardag och de
krav de ställs inför i arbets- och vuxenliv eftersom det kompensatoriska stödet inte alltid är tillgängligt där. Kompensationen innebär
enligt detta sätt att resonera inte att förmågenivåer och kompetenser
utvecklas vidare under studietiden, utan att individen är beroende
av fortsatt stöd och kompensation i olika avseenden. Likavillkorslagstiftningen är inte alltid enkel att tolka och det finns funderingar
huruvida det finns en gräns för de akademiska studiernas anpassning och tillgängliggörande. Rättvisa i förhållande till andra studenter lyfts fram och likaså hur anpassningar påverkar kraven på utbildningarnas och examinationernas kvalitet.
Tillgänglighet och delaktighet i den pedagogiska vardagen
I detta avsnitt redovisar vi de teman som vår analys har lett fram till
när det gäller informanternas möten med och erfarenheter av det
pedagogiska arbetet i studerandegrupper där funktionshindrade
studenter varit aktiva. I resultaten synliggörs såväl pedagogiska anpassningar och tillgängliggörande som förändringar i själva lärararbetet. Resultaten presenteras under rubrikerna Arbetsbördan ökar det tar tid och kraft, Vad kan och vad får jag göra?, Möten med studerandegrupper - information bidrar till förståelse, Dolda och synliga funktionshinder och Examinationen - ett nålsöga.
Arbetsbördan ökar - det tar tid och kraft och kostar
Det finns en tydlig tendens i våra resultat som pekar mot att den
akademiska lärarens arbetsbörda upplevs öka då det finns funktionshindrade studenter i studerandegrupperna. Merarbetet innebär
extra tid för planering och förberedelser dels tillsammans med kollegor och andra befattningshavare och dels extra tid för studerandesamtal och handledning. Läraren kan också uppleva att planering
av kurser och kursinslag måste tidigareläggas för att alla arrangemang för en student ska hinna förberedas i god tid.
För det är ett rejält merarbete. Mycket samtal, mycket kontakter
och…
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Utan det är mer som en vad ska man säga, det påverkar arbetet och
det är, som universitetslärare, och det är lite grann som en belastning.

Och det är särskilt då när vi vill…utländsk litteratur som gör det
ännu besvärligare, nu är grundboken på engelska och…Nu tipsar jag
henne för att hon ska få en bra struktur på helheten utan att fastna i
den.

Det har väl upplevts vid något tillfälle som att det blev en extra belastning på läraren när studenten kom ett halvt år innan ungefär.
När man jobbar med PBL så har man ju inte styrt vilken litteratur
studenten ska ha. Den här tjejen hade ju ändå rätt att få viss kurslitteratur inläst och då var det ju liksom, då lades det på kursansvarig
att tala om vilka böcker som borde läsas in och då blir det liksom den
här mer extra arbetsuppgiften, och när man dessutom…ett halvår innan man…ens är färdig med plan… kursplaneringen, där haltar det
ju lite grand.

Ett problem som lyfts fram i anslutning till den ökade arbetsbördan
för lärare och kursansvariga är bristen på ekonomiska resurser för
att ersätta det extra arbete som kan uppkomma vid till exempel examinationer. Ekonomiska nedskärningar underlättar inte heller situationen för studierektorer och utbildningsansvariga som ska hantera extra arbetsinsatser utifrån en allt mer krympande budget.
Bristande resurser kan till och med innebära att läraren upplever att
han eller hon över huvud taget inte blir ersatt för det extra arbete
som läggs ner.
Alltså det måste till resurser. Det är inte allt alltså, det är andra saker
men många utav dom har väldigt lite. Och jag hade, jag hade senast
häromdagen alltså en, en mailväxling med en kursansvarig som alltså
känner, jag orkar inte ta det här också. Och då rörde det sig alltså om
kompletteringar och annorlunda examinationer. Alltså det här
…Alltså det är så pressat idag och det finns inte luft alltså i lärartjänsten.
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Alltså det kan jag tänka är att det självklart är ett merarbete och att
det rimmar väldigt illa med dom ekonomiska nedskärningar
och…alltså det är ju, det är verkligen ett problem, det tror jag. För det
här skulle ju finnas pengar till även på institutionsnivå och för och få
det här och fungera skulle det finnas så att man inte jobbar extra eller
gratis kring det här.

Ja. Ja, absolut. Och vilka pengar ska vi ta till det, den där kursen som
…som studenten gick i, ska vi spara dom? Eller …ja. Det är …kräver
mycket tid och kräver mycket planering och på det sättet är jag involverad som studierektor.

Den upplevda resursbristen tycks till och med kunna påverka lärarens ansvar och uppdrag att skapa Lika villkor för alla studenter
negativt. Bland mängden arbetsuppgifter prioriteras inte riktade extrainsatser för att skapa Lika villkor.
Egentligen, har studenten fått det här stödet på ett eller annat sätt då,
då borde det följa med en pott till kursansvarig, att förläggas till examination exempelvis. För det skulle ju göra så att man inte behöver
känna att jag har inte tid eller jag har inte ork utan då blir det ens ansvar att faktiskt ta itu med det här.

En särskilt resurskrävande insats är organisationen runt examinationer. Informanterna beskriver hur det kan vara problematiskt att
fördela resurser mellan undervisning och examination. Att anpassa
examinationen till funktionshindrade studenter kräver merarbete av
såväl undervisande lärare som kursansvarig.
Det är ju det här med resurserna som vi pratade om. Hur mycket av
kursens resurser ska läggas på examinationer till exempel eller att ge
återkoppling?

…så att det är ju ett merarbete. Och sen också examinationsformerna
märker jag med kursansvariga att det måste man också avsätta resurser för.
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Examination om den ordinarie tentan, omtenta och omtenta och så
håller man på i alla dom här stegen som vi är…

Det finns också lärarröster som menar att anpassningar och tillrättalägganden i den pedagogiska vardagen inte är nödvändiga för studenter i behov av kompensatoriska åtgärder. De har erfarenhet av
att särskild personal ser till att studentens erhåller de särskilda insatser och det stöd som krävs och att läraren inte är direkt berörd av
eller har ansvar för att dessa extra insatser och arrangemang ska
fungera.
Jag tycker i och för sig…liksom är nånting man behöver. Jag har aldrig egentligen tänkt att jag behövt göra något speciellt, ändra på
kursupplägg eller undervisningsformen så där på grund av funktionshinder i studentgruppen. Har ni?

Och så har jag upplevt att egentligen har jag inte stött på så mycket
sånt som liksom påverkat mig. Utan normalt sett så har det varit då
att någon har kommit och berättat för mig att jag har varit och pratat
med vem det nu är som sköter sånt här på StudentCentrum och jag
kommer och få förlängd skrivtid till exempel. Alltså det är ingenting
som läraren nödvändigtvis har med och göra…

En sådan inställning kan också vara skälet till att en lärare inte upplever att arbetsbördan är annorlunda i studerandegrupper med studenter med olika funktionshinder.
Alltså dom fall jag har haft har varit så lite betungande att det aldrig
skulle fallit mig in att gå och prata med arbetsledare om nån extra ersättning.

Vad kan och vad får jag göra?
Det framskymtar en osäkerhet och en oro i samtalen när lärarna
diskuterar erfarenheter från möten med studenter med funktionshinder. Osäkerheten rör såväl speciella insatser, arrangemang och
åtgärder som förhållningssätt och bemötande. I svåra och komplicerade situationer uttrycks återigen behovet av att söka djupare kunskap om vad lagstiftning och regelverk föreskriver. Osäkerheten i
den pedagogiska vardagen kan, trots stöd i regelverk och styrdo-
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kument, föranleda oro för att bli ifrågasatt och till och med anmäld
för till exempel kränkning.
…men jag tänkte på din förra fråga.. I min lärargrupp hade vi en lärare som blev anmäld för diskriminering och när det ärendet var aktuellt, det är säkert 5-6 år sedan, då alltså då var det ju en oro i gruppen. Vad gör vi egentligen och vad är tillåtet, och man blev väldigt
försiktig runt den här studenten som hade gjort anmälan då även i
senare fall. När det kommer närmare inpå en så är man ganska försiktig och kollar verkligen upp en extra gång att man har belägg för att
säga saker och ting.

Men det finns också tillfällen när man kanske är osäker då kring
sin…ja, yrkesutövning vad gäller…hjälp, tänk om nån anmäler
mig…man…man får en sån känsla va, när man hanterar dom här
frågorna.

Men just det här med att studenter uttrycker att dom blir kränkta när
lärare pratar med dom, det är vad jag har hört, inte jag
som…kursansvariga har kommit till mig och talat om att dom har
haft samtal med studenten och så har studenten gått därifrån och sagt
att jag känner mig rätteligen kränkt utav det som du sagt och sen har
det inte blivit nånting mera men…men att det finns kursansvariga
som känt sig hotade i dialogen med studenten. Så att det…det
var…det var obehagligt, ja…

Som framgår av citaten ovan är det inte bara lärare i den pedagogiska vardagen som känner en viss osäkerhet i arbetet med att skapa Lika villkor för alla, utan såväl kursansvariga som arbetsledare
involveras i processen. Erfarenheter och upplevelser problematiseras och diskuteras emellertid i olika grupper och sammanhang. Sådana samtal leder fram till såväl minskad osäkerhet och oro som
ökad kunskap om hanteringen av kompensatoriskt stöd och bemötande i samtal och handledningssituationer.7
7 I samband med fokusgruppssamtalens genomförande uttryckte också flera av
informanterna värdet av att föra en diskussion om de dilemman som förknippas med Lika villkor.
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Funderingar finns om lärares osäkerhet och rädsla i hanteringen och
bemötandet av studenter kan ha betydelse för bedömningen av
kurs- och examinationsuppgifter. Rädslan för att bli anmäld för
diskriminering skulle i så fall kunna påverka kvaliteten i utbildningen i avseendet att krav och kriterier för godkänt resultat förändras.
Jag tror att i viss mån så finns det en risk för omvänd alltså diskriminering i stället för att, lärare i samband med bedömningssituationer,
examinationer…man tar dels funktionshindrade så att man kanske,
för att man vet att att en student har ett funktions…alltså har svårt
för att skriva, skriver konstigt, skriver fel, att man är välvillig i sin
tolkning. Alltså man går igenom materialet och man är rädd att bli
påhoppad för att diskriminera.

Möten med studerandegrupper - information bidrar till förståelse
Alla informanter uttrycker att de har erfarenheter av möten med
studerandegrupper i vilka studenter med olika funktionshinder ingått. Erfarenheterna grundar sig inte enbart på situationer där ett
funktionshinder varit bekräftat och känt för läraren, utan också på
situationer där läraren anat att det funnits behov av särskilt stöd. I
dessa senare fall rör det sig oftast om så kallade dolda funktionshinder, som till exempel neuropsykiatriska problem och allvarliga
skriftspråkliga svårigheter. Detta resultat bekräftar kartläggningar
och statistik som tidigare presenterats i avseendet att andelen funktionshindrade studenter har ökar de senaste decennierna och att
detta är ett förhållande som får konsekvenser för alla akademiska
utbildningar.
Informanterna beskriver att en student i behov av kompensatoriskt
stöd inte innebär att den studerandegrupp som studenten är en del
av fungerar på ett annorlunda eller avvikande sätt. I stället har de
erfarenhet av att studenter stödjer varandra i studiearbetet, i synnerhet om omgivningen informerats om den funktionshindrade
studentens svårigheter och behov. Det tycks alltså finnas en acceptans för olikheter och möjlighen skulle detta kunna tolkas som ett
inkluderande förhållningssätt där allas lika värde och allas lika rätt
till studier gäller.
…jag har inte mött det i varje fall att det skulle finnas den typen av
problematik att ett tryck från andra studenter…
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Mitt intryck är att studenterna är väldigt omhändertagande.

…sett många exempel på dyslektiker som har haft en medstudent som
har slitit och liksom hjälpt till med texter och så…

Min uppfattning är också att medstudenter kan vara omhändertagande om dom känner till det här och blir introducerade till situationen
och uppfattar att det inte är alltför märkligt eller kaotiskt eller störande eller så…

En viktig förutsättning för att inte en studerandegrupp ska känna
osäkerhet och oro inför enskilda studenters reaktioner och ageranden är emellertid information och öppenhet. Känslan av att ”något
inte stämmer” påverkar huruvida medstudenter känner trygghet i
hur de ska bemöta och förhålla sig i situationer som till exempel
ställer krav på en grupps gemensamma ansvar för uppgifter och aktiviteter. Lärare har alltså uppmärksammat att medstudenter varit
fundersamma över hur en funktionshindrad student reagerat och
visat osäkerhet i bemötandet av denne.
…och så hade dom en …en student som dom uppfattade som först
…den här studenten är nog berusad, fungerar inte, pratar osammanhängande …men det var ingen som sa någonting att han har problem
med det här eller …han har svårigheter med det här och dom här studenterna blev ju väldigt villrådiga och visste inte hur dom skulle agera.

Vid ett tillfälle framkommer att en lärare agerat aktivt för att påverka gemenskapen och delaktigheten i en studerandegrupp. I det här
fallet var det både studenten med funktionshinder och studerandegruppen som visade osäkerhet inför organisering av ett utbildningsmoment. Läraren upplevde inför grupparbetet att studenten i behov
av särskilt stöd reagerade inför en förestående gruppindelning och
läraren tog då initiativet och organiserade gruppindelningen i stället för att överlåta den åt gruppen själv.
Jag upplevde i början att den här studenten var utanför i gruppen så
att säga, dom andra försvann liksom. Han har lite svårt att gå också.
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…så att när jag sa det att jag bestämmer att ni jobbar i de här grupperna och jag såg ju på honom att ha drog en lättnandens suck….Men
hade dom fått välja då hade han inte hunnit med, då hade dom andra
börjat springa till varann och ska vi och ska vi och ska vi. Men så sa
jag nej, ni jobbar ihop och dom accepterade det.

Trots att det i det här fallet rörde sig om ett så kallat synligt funktionshinder hade studerandegruppen inte kunskap om på vilket sätt
de bäst skulle kunna bemöta och stödja studiekamraten. Det är alltid den enskilde studenten som avgör på vilket sätt information ska
ges och också till vem, men i detta fall försökte läraren att skapa en
gynnsam lärandemiljö utifrån sina omedelbara upplevelser i situationen.
Dolda och synliga funktionshinder
Funktionshinder är ett begrepp som inrymmer många olika typer
av funktionsnedsättningar och svårigheter och resultaten från våra
fokusgruppsintervjuer visar att lärare inom akademin möter studenter med många olika funktionsnedsättningar. Vissa svårigheter
är av naturliga skäl lätta för omgivningen att upptäcka medan
andra är så kallade dolda funktionshinder. En del svårigheter uppfattas som relativt enkla att kompensera medan andra ställer större
krav på anpassningar och åtgärder.
Men jag kan också komma att tänka på exempel, genom åren så har
jag nog träffat på ganska många typer, alltså inte många numerärt
sett men många olika typer av handikapp och det tar sig lite olika uttryck hur mycket det påverkar mig som lärare…

…diagnostiserad dyslektiker, det är …dyker ju upp några stycken årligen. Och vi har också haft …vi har haft en i alla fall som har haft
…som hade kraftig hörselnedsättning. Och lite sån här andra
…problem med armar. En som saknade en arm…

Sen tycker jag att funktionshinder är också ett paraply då, där det kan
vara…olika saker där vissa funktionshinder både är enkla för den utomstående att se, upptäcka och kanske förhålla sig till på ett annat
sätt. Så är man liksom mer, okej du hör inte men det funkar om jag
har mikrofon eller…
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…det är ju mycket svårare med det där diffusa där man liksom inte
riktigt vet, den här personen kanske inte riktigt vill va öppen med vad
det är för problem eller om det är nån typ av psykiska handikapp eller
om det är, och även dyslexi kan vara lite, det är väl mer på gränsen
sådär så att den är inte så svart eller vit.

Åtgärder och kompensatoriska insatser upplevs mindre komplicerade när det gäller de synliga funktionsnedsättningarna. Dels kan
åtgärder, som till exempel en mikrofon, på ett konkret och tydligt
sätt lösa de problem som finns för stunden och dels kan insatserna
kännas mer självklara eftersom individens behov är synligt och uppenbart.8
Sen upplever jag, rätt eller fel, att det är lättare med synliga funktionshinder än osynliga funktionshinder.

Variationen av funktionshinder är således stor men samtidigt tycks
det finnas en dominans av vissa sådana. Särskilt nämns skriftspråkliga svårigheter, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, samt så kallade neuropsykiatriska funktionshinder, till exempel ADHD, Tourettes syndrom och Asperger syndrom. Dessa funktionshinder betecknas oftast som dolda funktionshinder.
…det jag har mest kontakt med eller haft kontakt med där jag hör i
min funktion som studierektor då, kursansvariga har…har mest kontakt med dom studenter som har olika former av läs- och skrivsvårigheter. Det är vanligare…vi har inte så många rörelsehindrade, synskadade eller döva eller nånting sånt utan det…det är ju det här med
läs och skriv…och det kommer också in fler och fler som kanske har
nån diagnos som kanske ADHD eller nåt sånt där.

Som framgår av beteckningen dolda funktionshinder är det inte
möjligt att ”se” dessa på samma sätt som till exempel en CP-skada
eller om en person har en grav synnedsättning. Ibland upplever
emellertid lärare att det finns studenter som har svårigheter att följa
studietakten och att bearbeta studieuppgifter så som det förväntas
av dem, men det finns inga synliga orsaker till detta. Funderingar
huruvida bristfälliga studieresultat är orsakade av just dolda funk8 Hjälpmedelsteknisk utrustning kan emellertid också synliggöra ett funktionshinder som studenten egenligen skulle vilja dölja.

35

tionsnedsättningar dyker upp och dessa kan vara svåra att hantera
så att studenten inte upplever ifrågasättanden eller antydningar om
eventuella dolda svårigheter.
Alltså den är som en…svårigheten det är ju att man inte alltid får
veta och det gäller ju både läs och skriv och dyslexi. Alltså man märker som lärare, märker som kursansvarig här finns det studenter som
inte hänger med, men dom har inte kommit ut och deklarerat det öppet och då kan man inte bemöta det på…ett bra sätt. Och det kanske
är likadant med dom här neuropsykologiska hindren, om dom inte
kommer…ja…

Vi har tidigare påpekat är det alltid studenten själv som avgör om
och hur omgivningen ska informeras om en funktionsnedsättning.
Regelverket fastslår emellertid att för att en student ska erhålla
kompensatoriskt stöd av olika slag måste en handläggare fatta beslut om sådana insatser. Besluten måste grundas på intyg och kartläggningar i vilka det framgår vilka problem och svårigheter som
ska kompenseras. Vissa kompensatoriska insatser kan vara svåra att
dölja för omgivningen, till exempel anteckningshjälp, medan andra
kan hanteras av studenten utan att omgivningen vare sig ser eller
berörs av desamma, till exempel beslut om tillgång till datorstöd
med talsyntes. Kursansvariga eller lärare behöver alltså inte informeras om beslut om kompensatoriskt stöd, vilket av lärarnas upplevdes som ett problem. Öppenhet och information underlättar arbetet med Lika villkor.
Examinationen - ett nålsöga
En betydelsefull del av den akademiska lärarens arbete är att granska och examinera de olika uppgifter och arbeten som ska visa resultatet och utfallet av en utbildning. Även om vägen fram till slutmålet kan ha varit olika och anpassad på olika sätt, så framhålls vikten
av att examinationen är en slutlig granskning som ska vara lika för
alla. Med lika avses i detta fall att samma kriterier ska gälla och
samma krav ska uppfyllas när det gäller såväl kunskaper som färdigheter.
Och det är ju ett problem va, alltså det är ju samma alltså om man har
löpning som examinationsform och nån inte kan springa, då är det ju,
och då är frågan om man då ska bli löpare i den här yrkesutbildningen…
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Samtidigt framhålls vikten av att de krav som slutgranskningen utgår ifrån ska vara kända och också prövas och övas under utbildningstiden. Studenten måste få möjlighet till stöd i sin lärprocess för
att kunna utvecklas och motsvara de krav som ställs i den slutliga
examinationen.
Alltså det finns ju ett antal examinerande moment så att man kan ju
tänka sig att har man svårt med det här med empatisk förmåga så
kommer det ju…det blir väldigt svårt att klara prakt…alltså praktikmoment ute. Det kommer att bli svårt med, med såna här samtalsmoment och sånt va. Så det finns ju en massa kontrollstationer på vägen.

Vissa examinationstillfällen kan också betraktas som särskilda lärtillfällen vid vilka studerandegruppen är en viktig resurs, och tillsammans ska studenterna hjälpas åt att bearbeta och fördjupa sina
kunskaper.
Alltså som jag vet att vi har diskuterat på... XX (en institution) där
jag jobbat, där har vi pratat mycket om att examinationen hos oss den
är ju inte i första hand den här kunskapskontrollen.

…utan det hand…det är framåtsyftande och det handlar om att delge
varandra kunskap och …även examinationen så har det syftet att det
ta hela gruppen och individerna ett steg framåt, va…

Lärarens ansvar är stort för att examinationerna ska bli rättssäkra
och för att studenterna tydligt ska förstå vad som examineras. Tydligheten är betydelsefull för en rättvis granskning och bedömning.
Det ska således inte finnas några oklarheter på vilka grunder som
ett betyg sätts och en student, som till exempel har skriftspråkliga
svårigheter, ska inte missgynnas vid ett kunskapsprov som inte fokuserar den skriftspråkliga förmågan, utan ett kunskapsinnehåll.
Och så ställer det också väldigt stora krav som jag ser det då. På att vi
har utformat examinationerna så tydligt så man verkligen ser, vad är
det vi examinerar? Det är både färdigheten eller kunskapen eller vad
det nu är. Så att där är ingen tvekan i bedömningen sen. Utan då har
vi svart på vitt för alla.
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Alltså det, det problem jag ser med det här det är ju att det finns risk
att man själv som, som examinator på någon kurs gör sig lite grann
som polis över fel saker. Det gäller att man som examinator är fullständigt klar över vad det är för något som man ska examinera på i
den, i den examinationen man har framför sig för tillfället. Om det är
så att jag har en, en examination som handlar om vetenskaplig metod
och statistik, då, då, då måste jag sätta mig över vad jag tycker om den
språkliga framställningen i den uppgiften…

Medvetenheten om det stora ansvaret att som examinator garantera
rättsäkra examinationer är tydligt uttalad och nya regler när det
gäller krav på anonyma tentamina ifrågasätts särskilt med tanke på
funktionshindrade studenters rättsäkerhet. Påverkas studenter med
funktionshinder i negativt hänseende på grund av att examinator
inte vet vem som har skrivit tentan?
En grej som komplicerar det här med examinationer och sånt är ju det
här med det obligatoriska som införs på prov nu men anonyma salstentamina, än så länge. Lite korkat, men relevant på hemtentor kan
man ju tycka. Men alltså det gör ju att det blir fritt fram att såga studenter för att dom skriver illa egentligen och att man inte behöver ta
hänsyn längre. Finns inget namn där så kan jag ju inte känna till vad
den studenten har för funktionshinder…

Samtidigt har det ju tidigare framkommit att kriterier och krav vid
examinationer ska vara lika för alla för att kvaliteten i utbildningen
inte ska påverkas negativt och också att det måste vara tydligt angivet vad som ska examineras.
Det mesta tycker jag handlar om examinationer och det är ju väldigt
reglerat och det behöver man egentligen inte som kursansvarig…tänka så där värst mycket på mer än alltså att, man ska vara
medveten om att är en salstenta så, så erbjuder man studenten med
läs- och skrivsvårigheter eller om det skulle vara matematik
så…förlängs examinationstid. Samma sak kan gälla om det är en,
en… hemtenta, att är förlängd examinationstid och såna saker.

Sammanfattningsvis kan konstateras att lärares insatser för att skapa Lika villkor för alla studenter i högre studier uppfattas som en
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ökad arbetsbörda och som resurskrävande. Merarbetet består bland
annat av extra tid för planering och förberedelser, individuell handledning och särskilda tillrättalägganden samt en ibland väldigt lång
framförhållning i organisering av kursers innehåll och uppläggning.
Informanterna redogör också för en viss osäkerhet i mötet med och
bemötandet av studenter med funktionshinder. Lärarna visar på en
tydlig ambition att skapa Lika villkor men är osäkra på huruvida
studenterna uppfattar tillrättalägganden och bemötande som ett
verkligt och tillräckligt stöd i studierna.
Alla informanter har erfarenhet av studerandegrupper i vilka funktionshindrade studenter ingått och de har mött flera olika typer av
funktionshinder, både synliga och så kallade dolda funktionshinder.
För att kunna möta såväl studerandegrupper som enskilda studenter på bästa sätt är information och öppenhet om funktionshindret
och studentens behov av särskilt stöd av stor betydelse.
Examinationerna i kurser och på program är betydelsefulla när det
gäller att borga för kvalitet i utbildningar. Informanterna framhåller
att examinationen är en slutlig bedömning och ska vara lika för alla,
samma kriterier ska gälla och samma krav ska uppfyllas när det
gäller såväl kunskaper som färdigheter. Studenter i behov av särskilt stöd ska emellertid få tillrättalagda möjligheter och kompensation under lärandeprocessen och det ska inte finnas några oklarheter på vilka grunder som slutbedömning görs och betyg sätts.
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Dilemman i den akademiska lärarens
vardag
Specialpedagogiska perspektiv
Vi har tidigare konstaterat att dilemmaperspektivet inom specialpedagogisk forskning öppnar för studier av komplicerade specialpedagogiska frågor i en komplex pedagogisk vardag och att detta
perspektiv medger olika förhållningssätt och beskrivningar, utan att
egentligen tillhandahålla eller erbjuda några enkla lösningar eller
generella metoder (Nilholm, 2007). Med begreppet ”dilemma” avser
vi en situation som fordrar handling, men där samtliga möjliga
handlingsalternativ har såväl goda som mindre goda konsekvenser.
Nationalencyklopedins ordbok (1995) definierar ”dilemma” som en
”svår valsituation vanligen på grund av att motstridiga krav måste
uppfyllas” och ”knipa” och ”trångmål” anges som synonyma med
begreppet (NEO, 1995, s. 286). Wikipedia anger att ordet dilemma
”ungefär /betyder/ en valsituation där båda alternativen är dåliga”
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Dilemma, 2009-03-10).
Vi har valt att diskutera våra resultat genom att tydliggöra, beskriva
och förklara olika dilemman som universitetslärare står inför i sin
vardag i det pedagogiska mötet med funktionshindrade studenter.
Vi väljer att tolka vår uppgift som att försöka bidra till att ”öka reflexiviteten kring de samhälleliga praktikerna” (Nilholm, 2007,
s. 118). Vi hoppas kunna tillföra diskussionen om Lika villkor fler
perspektiv, bidra till nya kunskaper om universitetslärares möten
med funktionshindrade studenter och medverka till att stärka lärares handlingsberedskap i en komplex pedagogisk vardag inom högre utbildning.
Vi vill i detta sammanhang göra några metodiska reflektioner och
särskilt betona att vår diskussion bygger på kvalitativ empiri, vilket
innebär att vi grundar våra tolkningar och analyser på datamaterial
från de genomförda fokusgruppsintervjuerna. Vi har funnit ett antal
uppfattningar och erfarenheter hos våra informanter som vi anser
vara värda att diskutera i ett Lika villkorsperspektiv. Vi har också
kommit fram till att det delvis råder skilda uppfattningar bland våra
informanter om olika aspekter av det problemområde som vår undersökning gäller. Vi har dock inte funnit att dessa skillnader skulle
vara systematiska i något avseende, till exempel bundna till program, ämne eller fakultet. Till yttermera visso finns det också exem41

pel på att informanterna resonerar sig fram till olika förhållningssätt
och uppfattningar under intervjuns gång och uttrycker åsikter som
de kanske inte formulerat tidigare.
Ingen av våra informanter ifrågasätter egentligen i grunden funktionshindrades rätt att bedriva högre studier och det finns en medvetenhet om det relationella förhållningssätt som då synliggörs av
universitetslärarna. Det är ingen informant som påstår att ett relationellt synsätt på lärande skulle vara felaktigt eller irrelevant. Undervisningens organisation ses således inte som oväsentlig i sammanhanget och miljön, den pedagogiska, fysiska och sociala, är viktig att tillgängliggöra. Men diskussionerna i fokusgrupperna vilar
inte i ett relationellt förhållningssätt, utan präglas snarare av ett
kompensatoriskt perspektiv, med allt vad detta innebär av lärarens
merarbete och mot bakgrund av knappa resurser. Endast någon av
våra informanter prövar tanken att funktionshindrade studenter
skulle kunna betraktas som en tillgång i olika pedagogiska sammanhang. Att funktionshindrade studenter skulle kunna ses som en
möjlighet i stället för ett hinder eller belastning är alltså inget framträdande synsätt i våra intervjuer.
Arbets- och undervisningsformer
I vår studie om universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter framkommer
alltså att flera dilemman uppstår i mötena med dessa studenter. Utgångspunkten för lärarna är att de känner till lagstiftningen om Lika
villkor, men inte vad som explicit står i lagtexten. Snarare är det så
att de i olika sammanhang fått information om lagen och att de med
denna information som grund diskuterat Lika villkor med kollegor
då en konkret situation, som berör dessa frågor, uppstått i något
undervisningssammanhang. Diskussionen med kollegor har enligt
våra informanter ibland präglats av upplevelser av osäkerhet och
svårigheter och också en oro för studenternas professionella framtid.
Ett dilemma för lärarna är å ena sidan vad lagen föreskriver och å
andra sidan vad de uppfattar vara ett tydligt professionellt, akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt. I professionen som akademisk lärare ingår, enligt lärarnas uppfattningar, kraven på att behandla studenterna lika, eller snarare att ställa samma krav på alla
studenter. Att ta hänsyn till studenternas varierande förutsättningar
innebär att behandla studenterna olika. En retorisk fråga, som en av
våra informanter ställer, är om Lika villkor i praktiken innebär olika
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villkor. Om lärare behandlar studenter olika, är det då ett sätt skapa
lika villkor och förutsättningar för att till exempel funktionshindrade skall lyckas inom högre studier? Är det ett demokratiskt förhållningssätt?
Att bemöta studenter på olika sätt är alltså ibland svårt att förena
med den akademiska lärarens uppgift att ställa samma krav på alla
studenter. Dilemmat i detta fall är att tillgodose särskilda behov,
samtidigt som alla skall ”likabehandlas”. Arbets- och undervisningsformerna kan ibland innebära svårigheter för vissa funktionshindrade studenter men arbetssätten är ofta möjliga att kompromissa med. Arbets- och undervisningsformerna kan anpassas och tillgängliggöras. Grupparbeten, till exempel, kan undvikas i vissa fall.
Ett undantag är emellertid de utbildningar som bygger på problembaserat lärande (PBL). Här kan det bli stora svårigheter om studenten, på grund av till exempel en neuropsykiatrisk problematik, måste särbehandlas.
Att anpassa undervisningen och tillgängliggöra högre studier för
funktionshindrade kräver ökade resurser. Det är något som våra
informanter framhåller. Att arbetet inte ingår naturligt i lärares arbetsuppgifter kan utläsas av de begrepp som informanterna använder, såsom ”extra arbete” och ”merarbete”. Resursbristen är ett hot
mot Lika villkor och innebär svårigheter för lärare att klara av anpassningen på ett bra sätt. Det kan, på grund av bristande resurser,
till och med uppstå en viss motvilja mot arbetet för Lika villkor.
Examination på samma villkor
Då det gäller examinationerna är det svårare att frångå det som man
uppfattar som den akademiska kulturens krav på att alla skall prövas på samma sätt, såväl till form som innehåll. Flertalet av informanterna menar sig inte kunna ge avkall varken på examinationernas form, innehåll eller kvalitet. Det skulle i så fall innebära att
kompromissa med en av hörnstenarna i det akademiska uppdraget.9 Samtidigt är många medvetna om att kraven verkligen kan
ställas lika, men att det finns olika pedagogiska vägar till en likvärdig examination. Men kan utbildningen sägas vara enhetlig om va9 Ett problem som vi kan se i våra intervjuer är att då det gäller funktionshinder som diskrimineringsgrund finns en tendens att sammanblanda funktionshindrade med lågpresterande studenter. Det är uppenbart att lärarna vid flera
tillfällen egentligen inte menar just funktionshindrade studenter, utan snarare
studenter som saknar kompetens för att bedriva högre studier. Vi har beaktat
detta i våra analyser, tolkningar och diskussioner.
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riation och olika examinationssätt tillåts? Hur mäter man då och
värnar kvaliteten i högre utbildning?
Några informanter uppfattar också att motsatta budskap förs fram
om man jämför diskrimineringslagstiftningen för Lika villkor med
Bolognaanpassningens krav på tydliga och enhetliga lärandemål för
alla studenter. Lärandemålen och examinationsreglerna styr verksamheten mot likriktning och likformighet, medan Lika villkorslagstiftningen innebär en strävan efter acceptans för olikhet och variation. Detta är ett tydligt exempel på att universitetslärarnas vardag
är komplicerad, vilket innebär att de måste hantera motsägelsefulla
uppdrag i sin yrkesutövning.
En särskilt intressant aspekt av examinationerna är de verksamhetsförlagda delarna i olika utbildningar som kan innebära en möjlighet
att underkänna olämpliga studenter. Informanterna upplever det
som svårt, näst intill omöjligt, att underkänna eller avråda studenter
som är olämpliga för ett viss yrke, men klarar de teoretiska delarna
av utbildningen. I detta sammanhang blir praktiken och handledaren på praktiken en utväg för utbildningen att ”göra sig av med” en
student som man bedömer som olämplig och som inte uppnår de
färdigheter och förmågor som krävs i den verksamhetsförlagda utbildningsdelen.
De anonyma salstentor som infördes vid LiU successivt under hösten 2008 ger näring åt en diskussion om omvänd diskriminering vid
granskning och bedömning av tentorna. Efter detta systems införande finns det ingen möjlighet för lärare att göra bedömningar av
en persons individuella eller specifika prestation eller att ta hänsyn
till studenters olika förutsättningar eller eventuella funktionshinder.
Tidigare fanns enligt informanterna ibland en praxis att ta hänsyn
till studenter med svårigheter vid bedömning, men nu har denna
möjlighet tagits bort till fromma för rättvisa, lika krav och kvalitet,
men kanske på bekostnad av hänsyn till olikhet och variation.
Vi kan konstatera att i diskussionerna om examinationerna ställs
kraven på Lika villkor på sin absoluta spets. Här kan vi tydligt se att
lärarna uppfattar att de ställs inför dilemman som också har med
rättvisa att göra. Hur kan rättvisa uppnås om variation och olikhet i
examinationsformer tillåts? Hur kan rättvisa praktiseras så att
samma akademiska krav ställs och lika hög kvalitet uppnås? Kvalitet inom högre utbildning uppnås genom höga akademiska och professionella krav som alla studenter skall klara. Ställs kraven olika
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uppstår orättvisor. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är i
resonemangen om examinationer som mindre acceptans för anpassning och tillgänglighet lyfts fram, då med motiveringen att kvaliteten och rättvisan måste upprätthållas genom att samma krav
ställs på alla studenter.
Erfarenheter av Lika villkor
Att lika villkor är komplicerat i vardagen för lärarna visar våra intervjuer på mer än ett sätt. Bland annat råder delade meningar i vilken grad Lika villkor kräver merarbete från lärarnas sida. Några
menar att det är ett omfattande arbete, medan andra menar sig
knappast ha stött på företeelsen. Någon anser att det ligger på studievägledarna, Studenthälsan eller Avdelningen för Studenttjänster att
ge service till studenter i behov av särskilt stöd. Att det är studenten
som gör det mesta arbetet är dock för samtliga lärare uppenbart. En
farhåga är att förståelsen för dessa studenters situation ibland är
bristande pga av otillräckliga kunskaper och information. Det är
förvisso inte alla studenter som gör sitt funktionshinder känt för lärare och kurskamrater, än mindre för utbildningsansvariga. Öppenhet och information skulle underlätta betydligt, men dilemmat är
här att man inte varken kan eller har rätt att ställa krav på detta.
Informanterna har alla varit deltagare i olika slags diskussioner om
studenter med svårigheter under lång tid, ibland under flera decennier. På senare tid har begreppet Lika villkor införts och diskussioner såväl av mer informell som formell karaktär har förts. Något informanterna reflekterar över är hur talet om Lika villkor förändrats
över tid. Från att ha varit en icke-fråga aktualiseras ämnet i större
utsträckning vid universitetet och tas numera på allvar till skillnad
från tidigare, då det inte ens ansågs vara möjligt för funktionshindrade att studera. Vår slutsats är att lärarna inte alls, till skillnad mot
vad Riddell (2005) erfar i sin studie om funktionshindrade studenters situation, är ovilliga att tillgängliggöra undervisningen för
funktionshindrade studenter, men man vill samtidigt också uppfylla andra krav som professionen ställer och informanterna uppfattar
inte alltid kraven som samstämmiga. En universitetslärare har
många uppdrag och uppdragen är delvis motstridiga och uppfattas
också till viss del olika, i linje med den enskilde lärarens tolkningar.
Flera informanter framhåller att det för vissa studenter, med en viss
problematik, torde vara omöjligt att bedriva högre studier och att
dessa inte heller skall göra det. De bör åtminstone inte läsa vissa
professionsutbildningar. Funktionshindrade studenter betraktas
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alltså mest som ett hinder och en belastning, och ytterligare ett dilemma uppstår, då dessa faktiskt befinner sig på en utbildning, där
de, enligt lärarna, inte borde vara. Då har läraren att acceptera situationen tvärt emot sin egen övertygelse om att studenten inte är
lämplig för en viss utbildning eller yrke. Det dilemma som då uppkommer kan formuleras i följande frågeställningar: Har alla rätt till
alla utbildningar? Och om så är fallet, har alla då också rätt att examineras? Dessa resonemang ställs definitivt på sin spets, då det
gäller professionsutbildningar till skillnad mot fristående kurser eller utbildningsprogram utan tydlig yrkesexamen. Det finns också en
uppfattning bland informanterna att det finns en gräns för hur långt
det är möjligt och rimligt att gå när det gäller kompensatoriskt stöd
för studenter i behov av särskilt stöd.
Erfarenheterna av arbetet med Lika villkor berör givetvis inte bara
kategorin funktionshindrade studenter. I flera av de genomförda
intervjuerna är gränserna oklara gentemot andra diskrimineringsgrunder och många jämförelser görs över tid och rum. Rätten till
högre studier för kvinnor jämförs till exempel med olika etniska och
religiösa gruppers rätt till vissa utbildningar. Etnicitet framträder
som den diskrimineringsgrund som leder till flest jämförelser i detta
sammanhang. Kraven på ett korrekt språk i både utbildningen och i
det blivande yrket ses av flera informanter som omöjliga att göra
avkall på. Dåliga svenskkunskaper, läs- och skrivsvårigheter och
dyslexi är stora hinder på vägen och medför ibland ett omfattande
merarbete för läraren. Detta gäller inte bara utbildningar där språkkunskaper står i centrum, utan är en ämnes-, fakultets- och utbildningsövergripande ståndpunkt hos våra informanter. Vilken utbildning studenten än går och vilken profession studenten än utbildas för, ses goda språkkunskaper, både skriftliga och muntliga, som
mycket viktiga.
Lagstiftningens betydelse och arbetet med Lika villkor
De funktionshindrade studenterna, vågar vi hävda, är inte särskilt
uppmärksammade inom studier om högre utbildning. Tidigare har
det heller knappast varit aktuellt, med tanke på att inte särskilt
många funktionshindrade studenter funnits i utbildningssystemet,
åtminstone inte kända och registrerade i officiell statistik. Särskilt de
så kallade dolda funktionshindren, såsom till exempel läs- och
skrivsvårigheter, är numera i större utsträckning synliggjorda på
olika sätt, inte minst genom särskilt stöd till studenter i sådana svårigheter och att studenterna själva går samman och stöttar varandra
i studierna. (Stockholms universitet, 2008; Linköpings universitet,
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2009). Det är först under de senaste 10 åren som frågan om kompensatoriska åtgärder har blivit aktuell och det i samband med den nya
diskrimineringslagstiftningen på området. Att lagstiftning har betydelse på både kort och lång sikt och driver förändringsarbete har för
oss genom denna studie blivit uppenbart. Lagen har drivit på arbetet med Lika villkor på olika sätt och tvingat fram ställningstaganden i undervisningssammanhang och på olika nivåer inom universitetets organisation.
Vad gäller tillgängliggörande av den högre utbildningen genom
anpassning av förhållningssätt, arbetssätt och undervisningsformer
finns det ytterligare några aspekter som vi skulle vilja föra fram i
vår diskussion. Vi tror att lärarnas handlingsberedskap skulle stärkas genom ökad medvetenhet och utbildning i Lika villkor. Den
rädsla för att göra fel, den osäkerhet som våra informanter uttrycker
skulle med sådana insatser kunna förebyggas. Särskilt problematiskt för förhållandet mellan lärare och funktionshindrade studenter
är lärares rädsla för att anmälas för diskriminering eller kränkande
behandling. I Handikappombudsmannens (HO) broschyr Studier i
sikte? uppmanas studenter som upplever sig diskriminerade att
anmäla detta till HO: ”Diskriminerad? Anmäl direkt.” lyder uppmaningen (Handikappombudsmannen, 2008, s.1). Att skapa goda
och förtroendefulla relationer mellan funktionshindrade studenter
och lärare torde vara en mer framkomlig väg än att hota med anmälningar. Anmälningar som lösning på uppkomna svårigheter och
problem är en skenbart enkel och kortsiktig utväg och skapar osäkerhet och rädsla. Flera av våra informanter ger uttryck för det, vilket inte stärker viljan att arbeta för Lika villkor, utan snarare får
motsatt effekt.
I LiU:s handlingsplan för 2009, utarbetad av Strategigruppen för
Lika villkor och fastställd av universitetets styrelse, anges att ”LiU
skall vara ett tillgängligt universitet” (Linköpings universitet, 2008,
s.12) och att funktionshindrade studenter skall vara jämlika och delaktiga. ”Tillgänglighetsarbetet innebär att öka medvetenheten om
hur utbildning, information, tjänster och miljöer kan utformas så att
så många som möjligt kan använda dem (Linköpings universitet,
2008, s. 12). Denna undersökning ligger i linje med handlingsplanens intentioner att öka medvetenheten och kunskaperna om Lika
villkor och vi har studerat universitetslärares uppfattningar och erfarenheter. Vi kan utifrån vår undersökning inte slå fast om LiU är
ett tillgängligt universitet eller inte, inte heller om medvetenheten
om Lika villkor är större vid LiU än vid andra universitet. Den öp47

penhet för variation som handlingsplanen efterlyser, den acceptans
för olikhet som skall råda och det demokratiskt förhållningssätt i
utbildningssammanhang som eftersträvas är inga lätta mål att uppnå. Vårt bidrag är dels att visa att dessa strävanden och begrepp i
allra högsta grad kan problematiseras och diskuteras, dels att öka
kunskaperna och medvetenheten om Lika villkor, främst med avseende på funktionshindrade studenter och deras lärare.
Avslutning
Som vi tidigare konstaterat finns anledning att anta att de flesta lärare inom den akademiska utbildningen förr eller senare kommer
att ställas inför krav på anpassning och tillgängliggörande av undervisningen. Vi vet också att lärarnas betydelse för de funktionshindrade studenternas studieframgångar är stor (Eriksson Gustavsson & Gustavsson, 2006; Eriksson Gustavsson, 2007). Därför är
det viktigt att uppmärksamma, diskutera och beskriva de dilemman
som lärare upplever i sin undervisningsvardag. Den erfarenhet som
universitetslärarna besitter är angelägen att ta tillvara och den kan
tillföra nya perspektiv på den akademiska lärarprofessionen.
Vi ser i våra resultat att den grupp som våra informanter upplever
öka idag är studenter med någon form av neuropsykiatrisk problematik. Handlingsberedskapen för att möta sådana studenter på ett
bra sätt är inte god, enligt vår undersökning. Det finns en stor osäkerhet om hur dessa studenter skall och kan bemötas och vilka krav
som får ställas på dessa. Den solidaritet som studenterna enligt informanterna visar med funktionshindrade kurskamrater kan utsättas för stora prövningar, då det gäller att hantera sociala svårigheter
och beteendeproblematik vid grupparbeten och i andra undervisningssituationer, kanske främst vid problembaserat lärande (PBL).
Vad gäller gruppen neuropsykiatriskt funktionshindrade fordras
ökade kunskaper och stärkt handlingsberedskap och uppfattningen
om att denna grupp ökar i storlek måste beläggas statistiskt. Det är
även viktigt att både de icke funktionshindrade studenternas och
lärarnas perspektiv förs fram i detta sammanhang. Kurskamraterna
är en resurs som inte beaktas i särskilt stor utsträckning i diskussionerna om Lika villkor och kurskamraternas roll skulle även kunna
vara föremål för forskning.
Forskning som motiveras av implementering av ny lagstiftning tenderar att bli normativ med avseende på både utgångspunkter och
resultat. Vad gäller studier av funktionshinder är risken för normativa ställningstaganden, enligt Nilholm (2007) och Shakespeare
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(2006), också uppenbar, eftersom kampen för funktionshindrades
rättigheter och diskrimineringsförbud sammanvävts med akademisk och social forskning samt utvecklingsarbete, inte minst inom
”disability studies”. En av utgångspunkterna för denna undersökning är att inte förenkla verkligheten eller försöka komma fram till
några enkla lösningsförslag. I stället vill vi i denna studie om universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning
av funktionshindrade studenter framhålla att lärarna i sin vardag
ställs inför ett antal dilemman som de måste förhålla sig till på olika
sätt. Utifrån dessa dilemman, som vi presenterat och diskuterat, ser
vi olika möjliga vägar framåt för att förbättra tillgängligheten till
högre studier. Att underlätta för lärarna genom ökad kunskap och
stärkt handlingsberedskap ser vi som möjliga och viktiga mål att
sträva mot inför framtiden och detta kan ske till exempel genom utbildning, information och diskussioner om förhållningssätt. Vår
förhoppning är att denna rapport kommer att hjälpa till att belysa
frågan om Lika villkor i högre studier och att vår undersökning kan
bidra till att öka förutsättningarna för rättvisa, kvalitet och demokrati för studenter och anställda, funktionshindrade såväl som icke
funktionshindrade, vid universitetet.
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