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Abstrakt.  

 

Detta är en studie om hur det är att studera på Högskolan i Halmstad när man har någon form 

av funktionsnedsättning. Vi har i denna studie tittat på hur deras funktionsnedsättning har 

påverkat deras liv allt ifrån när de fick sina diagnoser tills det att de började studera. Vi har 

även velat få fram hur deras funktionsnedsättning har påverkat deras studier i den bemärkelse 

att dem har fått stöd och olika hjälpmedel för att klara av dessa. I denna studie så har vi också 

tagit reda på hur mycket tid och energi som studenterna får lägga ner på sitt skolarbete, men 

också hur allt detta har påverkat deras sociala tillvaro i och utanför skolan. Vi har även 

försökt ta fasta på vad studenterna upplever som problematiskt under sin studietid, och tittat 

på om deras funktionsnedsättning varit en orsakande faktor i detta.  

 

Nyckelord: Dyslexi, Dyskalkyli, Funktionshinder, Funktionsnedsättning, Hjälpmedel, 

Mångfald, Retinitis Pigmentosa, Studera, Stöd. 

 

Abstract. 

 

This is a paper about how it is to study at the University of Halmstad when you have some 

form of functional disability or impairment. We have in this paper looked at how their 

functional disability or impairment has affected their lives when they have received their 

diagnosis and until they started to study. We have also wanted to see how their functional 

disability or impairment has affected their ability to study in that sense that they have been 

receiving support and different teaching aids to manage their education. In this paper we have 

also found out how much time and effort the students have to put in to their studies, but also 

how this have affected their social life as well in school as outside the school. We have also 

attempted to find out what the students experience as problematic during their education, and 

if their functional disability or impairment is a cause of this.  

 

Keywords: Aid, Dyslexia, Dyscalculia, Functional disability, Handicap, Impairment, 

Multitude, Retinitis Pigmentosa, Study, Support. 

 

 

 

 



  
             

 

 

 
 
 

Förord. 

 

Vi vill tacka alla dem personer som vi har kommit i kontakt med under arbetets gång, vi 

tackar er för att ni har ställt upp på olika sätt och bidragit med ovärderlig information som har 

gjort denna C uppsats möjlig. Vi har en förhoppning om att det vi har tagit fram i vårt arbete 

ska kunna återspegla verkligheten med hur det är att studera med en funktionsnedsättning, och 

att detta kan öka förståelsen för dessa studenter. 
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Kapitel 1 – Inledning 

 

1.1 Syfte och frågeställning. 

 

Begreppet jämställdhet har i svensk debatt konfiskerats av diskussionen om jämställdhet 

mellan könen. Mindre energi har man lagt ner på att studera individer med 

funktionsnedsättningar ur ett jämställdhets perspektiv då den medicinska linjen istället haft 

företräde att diskutera ämnet. Det finns idag ett behov av att ge plats åt det 

jämställdhetsperspektiv som berör funktionshandikappade. En rad nya frågor som berör 

aspekter för diskussionen om handikapp behöver komma upp i samhällsdebatten. Exempel på 

detta är frågor kring samspelet mellan individer med funktionsnedsättning som strävar efter 

ett självständigt liv är och sociala strukturer som skapar förutsättningar, eventuellt hinder för 

dessa människor att röra sig fritt och förverkliga sina målsättningar. Mot bakgrund av 

funktionshandikappades problematik i samhället har vi skapat följande problemformulering: 

 

Hur är det att studera på Högskolan i Halmstad när man har en funktionsnedsättning? 

 

För att kunna undersöka just denna problemformulering så har vi valt att titta på vilka 

möjligheter studenter med funktionssnedsättning har att studera på lika villkor som personer 

utan funktionsnedsättning. Vi har även valt att titta på om högskolan tillräcklig anpassad för 

att personer med funktionsnedsättning ska kunna studera och känna sig självständiga när dem 

använder sig av olika stöd och hjälpmedel i sina studier. Vi har även velat se om det finns 

något som dessa studenter tycker är problematiskt och vad som är den bidragande orsaken.  

Detta är några utav dem frågor som vi vill ha svar på och som ska vara som en ram för oss, 

där vi ser till att hålla oss inom ämnet och undersöka det som är sociologiskt relevant för vårt 

arbete. 

Vi vill få svar på hur de upplever sin studietid här på högskolan. Där det är deras egna tankar, 

upplevelser som kommer att spela en centralroll i vårt arbete eftersom vi vill få det från deras 

perspektiv.  

 

Vi hoppas att utifrån vårt syfte och problemformulering som vi har skapat ska kunna belysa 

hur det är att studera med funktionsnedsättning, och samtidigt se det utifrån informanternas 

egna perspektiv. 
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1.2 Bakgrund 

 

Under historien har det förekommit en markant diskriminering av människor med 

funktionshinder och funktionsnedsättningar, detta har lett till en marginalisering och 

uteslutning av personer med olika slags funktionshandikapp från olika sociala sammanhang. 

Redan på 1800-talet saknade personer med funktionshinder en rad olika rättigheter som till 

exempel möjligheter till specialundervisning som alternativ till den obligatoriska 

undervisningen som skedde på Folkskolan. För de föräldrar till funktionshindrade som inte 

kunde bekosta sina egna barns studier fanns fattigvårdsmyndighetens vilket var en institution 

som beslutade om en person med ett funktionshinder skulle få gå på specialskola eller som 

man kallade ”idiotanstalt”. (Tideman, 2000) 

 

Den byråkrati som präglade samhället lede också till att dessa människor hamnade mitt i en 

konflikt mellan kyrkoförsamlingar och staten. Denna konflikt handlade om riktlinjer och 

bestämmelser för fattigvården som staten implementerade. Detta hade syftet att hindra kyrkan 

från att dumpa fattiga människor på statens olika hospital vilket istället var ämnad för 

personer med svåra handikapp eller sjukdomar. I vissa fall byggdes fattigstugor vid kyrkorna 

för att kunna ta emot dessa människor. Samtidigt var det också under denna period då man 

började särskilja olika typer av handikapp och förde statistik för att kunna ge de anpassad stöd 

och möjligheter. Det började smått växa fram tankar om att dessa människor kunde ges 

möjligheten till att leva ett vanligt och normalt liv. Man såg fördelar med att redan i tidig 

ålder lära barn ett yrke därför att det skulle innebära framtidsbesparingar för staten då dessa 

individer förväntades kunna klara sig själva senare i livet. (Tideman, 2000) 

 

Under 1900-tals början skulle det visa sig att staten skulle ta över allt fler organisationer som 

tog hand om människor med funktionshinder och bekosta detta genom skatteinkomster. Dessa 

förändringar eller övertagande hade också för syfte att ge en bild av att staten var beredd att 

engagera sig i omsorgen, dessvärre kom nationella ekonomiska nedgångar även att påverka 

sådana organisationers egen ekonomi.  (Tideman, 2000) 

 

Framfarten av teknologin under slutet på 1900-talet har inneburit att all fler människor med 

funktionshinder och funktionsnedsättningar har kunnat mobiliseras på ett effektivare sätt. 

Personer som tidigare inte kunnat ta sig till vissa platser eller utföra vissa moment hade 

plötsligt de rätta förutsättningarna för att göra det. Även människor med psykiska problem 
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kunde numera behandlas på rätt sätt och förstås utifrån deras egen problematik och behov. 

(Tideman, 2000) 

 

Andra faktorer som gynnar personer med funktionshinder och funktionsnedsättningar i dagens 

samhälle är en rad olika bestämmelser som syftar på att personer med funktionshinder och 

funktionsnedsättningar har rätt till att bland annat studera samt få hjälp/stöd för kunna 

genomföra sina studier. Detta har inneburit att olika instanser har blivit delaktiga som till 

exempel Socialstyrelsen, Boverket, Länsstyrelsen, Skolverket mm1. 

 

Denna nya attityd eller bemötande gentemot individer med funktionshinder har även inneburit 

att man tagit upp en diskussion om olika benämningar och begrepp som till exempel 

funktionsnedsättning och funktionshinder. Det finns en generell tanke eller förhoppning om 

att begreppet funktionshinder ska ha en innebörd som speglar ett samspel mellan individen 

och samhället. Trots fysiska eller psykiska skador så ska man använda begreppet 

funktionshinder i ett sammanhang som syftar till att det saknas tillräckliga möjligheter för 

dessa individer att utföra vissa moment. På så sätt vill man komma bort från att problematiken 

ligger hos individen och hennes funktionshinder och istället granska samhället för att skapa 

förändringar på ett större plan. (Danemark, 2005) 

 

Förutsättningarna för personer med funktionshinder för att studera förbättras kontinuerligt, 

trots detta finns det fortfarande olika problemområden som bör lyftas fram och diskuteras 

vidare. Ett exempel på detta är om studenter med funktionshinder befinner sig i en jämställd 

situation. Det är utifrån ett jämställdhetsperspektiv som denna undersökning lägger sin 

tyngdpunkt, detta för att komma underfund med mänskliga värderingar och erfarenheter som 

är relaterade till funktionshinder. Denna studie är inriktad på studenter med funktionshinder 

på Högskolan i Halmstad och deras situation både vad som gäller deras sociala interaktioner 

så väl som praktiska lösningar på deras problem under deras studietid. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.ho.se/Tpl/NormalPage____822.aspx, 2006-11-01 
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1.3 Begrepps förklaring.  

 

1.3.1 Funktionsnedsättning kontra funktionshinder 

 

Begreppet funktionsnedsättning syftar på att människor på ett eller annat sätt kan ha vissa 

svårigheter att utföra saker som andra människor har lättare för. Vanliga 

funktionsnedsättningar kan bland annat vara synfel, hörselnedsättning, lättare grader av 

dyslexi etc. Dessa svårigheter är oftast lätta att åtgärda med tack vare olika hjälpmedel som 

till exempel glasögon, hörapparat mm. Detta innebär även att dessa människor kan klara av de 

flesta moment i vardagen trots deras funktionsnedsättning, och på så sätt räknas de vanligtvis 

inte som funktionshindrade. (Danermark, 2005) 

 

Innebörden av begreppet funktionshinder diskuteras flitigt i olika sammanhang, dock är de 

flesta överens om att den borde syfta på relationen som finns mellan oss individer och det 

omgivande samhället. Detta betyder att funktionshinder används då en människa inte kan 

utföra en handling i sin vardag därför att omgivningen inte är förbered på de särskilda behov 

som dessa individer behöver.  Exempel på sådana behov kan vara allt ifrån hiss till 

handikappsanpassade toaletter. (Danermark, 2005)  

 

1.3.2 Dyslexi 

 

Ordet dyslexi kan delas in i två delar där dys står för fel och lexi står för tal. Detta syftar på 

individers läs och skrivsvårigheter. Det finns dock ingen fast benämning på vad dyslexi är 

utan man försöker istället fokusera på hur det yttrar sig hos olika individer. Skriv- och 

lässvårigheter kan även kopplas till rad andra faktorer vilket försvårar en entydig definition av 

begreppet. År 1996 genomfördes IALS-undersökningen (International Adult Literacy Survey) 

som visade att mellan 5-8% av landets population led av läs och skrivsvårigheter med detta 

kunde inte vissa hur stor andel var dyslektiker.2 

 

Vanliga tecken på individer har dyslexi är till exempel att de blandar ihop olika bokstäver, har 

svårt att fastställa bokstävers ljud, läser sakta och felaktigt, svårbegriplig handstil mm. 

Dyslexi kan i vissa fall relateras till olika DAMP och AD/HD syndrom men det finns 

                                                 
2 http://www.ki.se/dyslexi/, 2006-11-09 
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oklarheter om varför män drabbas oftare eller hur det kommer sig att dyslexi är genetiskt 

vilket innebär att den kan ärvas i många fall från generation till generation.3 

 

Organisationen ”The International Dyslexia Association” använder sig gav en väldigt kort 

men koncis förklaring på begreppet dyslexi där man betonar orsaker och tecken på dyslexi;  

 

“Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in 

origin. It is characterized by difficulties with accurate and / or fluent 

word recognition and by poor spelling and decoding abilities. These 

difficulties typically result from a deficit in the phonological 

component of language that is often unexpected in relation to other 

cognitive abilities and the provision of effective classroom 

instruction. Secondary consequences may include problems in 

reading comprehension and reduced reading experience that can 

impede growth of vocabulary and background knowledge” 4 

 

En viktig poäng med förståelsen av Dyslexi och andra funktionshinder är inte i vilken grad 

människor ska få diagnosen fastställd eller benämnas som dyslektiker eller funktionshindrad 

utan istället vad det leder till. Där av betydelsen av att kunna förstå hur dyslexi yttrar sig hos 

specifika individer för att på så sätt klargöra deras situation och den särskilda behov de har.  

 

1.3.3 Dyskalkyli  

 

Dyskalkyli är ett funktionshinder som påminner om dyslexi i den bemärkelsen att det ligger 

en läs- och skrivsvårighet i bakgrunden. Detta funktionshinder syftar dock på de svårigheter 

som har med matematiska tal och formler. Symptomen varierar i en stor sträckning från 

person till person, därför kan vissa individer få svårt att uppfatta talföljder medan andra får 

svårare med problemlösningar. Andra tecken på detta funktionshinder är relaterad till minnet 

vilket präglar personens förmåga eller oförmåga att komma ihåg matematiska tal och en 

avsaknad av tidsuppfattning vad gäller till exempel hur mycket tid saker och ting ska ta. 

Några åtgärder som kan hjälpa personer med dyskalkyli i sina matematiska studier och 

                                                 
3 http://www.dyslexi.info/, 2006-11-09 
4 http://www.interdys.org/servlet/compose?section_id=5&page_id=95, 2006-11-09 
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övningar är bland annat att skapa en tydlig rutin och schema, så att dessa personer kan få en 

organiserad struktur på det som ska läras in.5 

 

1.3.4 Retinitis Pigmentosa 

 

Enligt synskadades riksförbund SRF6 är detta en medicinsk benämning där en rad olika 

ögonsjukdomar och grupper av ögonsjukdomar ingår, detta är direkt relaterad till skador på 

ögats näthinna. Hur allvarligt en synskada är beror på den specifika ögonsjukdomen och 

vilken grupp denna ögonsjukdom ingår i. År 2003 beräknade man att mellan 3000-4000 

personer hade denna ärftliga ögonsjukdom. Retinitis pigmentosa innebär att synen försämras 

allt eftersom näthinnans celler försämras och slutligen dör.  

Några av de generella symtomen hos individer med denna ögonsjukdom är nattblindhet, 

vilket gör att de har väldigt svårt att se och orientera i mörkret. En annan symtom är att 

individens periferiseende minskar över tid vilket kan leda till att personen i fråga slutligen 

bara har ett tunnelseende. Det finns idag ännu inga kända botemedel mot denna ögonsjukdom, 

dock så finns det en möjlighet att bromsa ögonsjukdomens utveckling med A-vitaminer.   

 

1.4 Disposition. 

 

I Kapitel 2; teoretiska utgångspunkter, så kommer vi att redogöra för de sociologiska teorier 

som vi har valt att använda oss av i arbetet. I Kapitel 3 som utgörs av metodik så kommer vi 

att beskriva vilka olika metoder vi har använt oss av för att kunna genomföra detta arbete, 

men också hur dessa kan ha påverkat oss under arbetets gång. I Kapitel 4 som är presentation 

av materialet så kommer vi att presentera våra informanter och redogöra dem resultat som vi 

har fått fram via de intervjuerna som vi genomförde i denna studie. I Kapitel 5; Sociologisk 

analys, och tolkning så kommer vi att analysera dem resultat vi har kommit fram till med 

hjälp av dem sociologiska teorierna som vi förklarade i ett tidigare kapitel. I Kapitel 6; 

Sammanfattande avslutning, så kommer vi att summera resultat och analys och därmed 

redogöra för dem bitar som vi tycker är viktiga att lyfta fram. I Kapitel 7 som är Reflektioner 

så kommer vi att redovisa våra egna reflektioner över hela arbetet, både det som vi har tyckt 

varit bra men också det som vi har tyckt gått dåligt.  

 

                                                 
5 http://www.ncld.org/index.php?option=content&task=view&id=463 2006-12-07 
6 http://www.srfriks.org/synskado/RP/RP0.htm. 2006-12-05 
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Kapitel 2 - Teoretiska utgångspunkter. 

 

2.1 Den sociologiska visionen. 

 

Den sociologiska visionen kan ses som en forskningsmetod eller vetenskapsteoretiskt 

angreppssätt samt som en övergripande teori. Den skiljer sig från andra metoder och utmärker 

sig genom att den tillåter forskningen att utgå från olika perspektiv och infallsvinklar, därmed 

angriper den studieobjektet på ett bredare sätt. Visionens perspektiv ligger både på en 

samhällsnivå där man studerar rådande strukturer och på ett individuellt plan som möjliggör 

för studier av människor, detta till exempel genom att undersöka deras livsval och dess 

bakomliggande orsaker. Denna forskningsmetod har utvecklats av C Wright Mills och har för 

syfte att möjliggöra för en bredare analys och förklara olika fenomen på ett mer djupare och 

ingående plan. Tanken är att belysa olika fenomen på ett omfattande vis, något som 

människor kan komma nära inpå men inte alltid riktigt förstår därför att de saknar ett större 

och bredare perspektiv. (Mills.1997) 

 

Mills påpekar att det finns två viktiga aspekter som kan skapa förutsättningar för en lättare 

förståelse av studieobjektet. Det ena är den historiska aspekten som innefattar en bestämd 

tidsperiod och som kan benämnas vara präglad av en speciell typ av samhällelig struktur. Den 

andra är vad man kallar för biografi och består av bland annat människors upplevelser och 

känslor inför olika situationer. Dessa två står i kontinuerligt interaktion med varandra och kan 

till exempel förklara varför människor befinner sig i en viss situation under en viss historisk 

tid. Utöver detta finns det även tre viktiga huvudfrågor att ställa sig eller utgångspunkter 

under en studie eller samhällsanalys. Det första handlar om att analysera hur samhället ser ut, 

vilka strukturer som råder osv. Det andra innebär ett tidsperspektiv där man försöker hitta 

karakteriserande markörer för denna tidsperiod. Det tredje innebär att man studerar 

människans natur genom till exempel titta på makteliten och vad som utmärker de som 

individer. (Mills.1997) 

 

Mills kritiserar andra forskningsmetoder för att de inte anses kunna nå en tydlig förståelse av 

studieobjekten. I boken ”Den sociologiska visionen”, (1997) förkastar man bland annat 

Generell teori för att vara just allt för generaliserande och abstrakt utan att bygga sina 

hypoteser på konkret fakta och även. Abstraherande teorier får kritik för att inrikta sig alltför 
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mycket på vissa stadier i forskningen och för att den följs med alltför stor noggrannhet istället 

för att kombinera den med andra teorier. (Mills.1997) 

 

Den sociologiska visionen kan implementeras genom att skildra två olika distinktioner, 

personliga bekymmer och allmänna problem. ”Bekymmer” är vad man kan kalla för något 

personligt och som individen upplever som direkt hotande mot individens sociala belägenhet. 

I det här fallet innebär det att man strävar efter en förståelse av individers sociala närmiljö för 

att på så sätt belysa bakomliggande faktorer till varför individer upplever olika situationer 

som bekymmersamma.   Den andra distinktionen är ”problem” som är något av ett mer 

kollektivt fenomen och som kan direkt kopplas till sociala företeelser i ett större perspektiv. 

Därmed kan flera människor känna igen sig och uppleva samma situation som problematisk. I 

det här fallet kan man titta på samhällstrukturer i ett historiskt perspektiv för att försöka 

belysa motsättningar och orsaker till varför individer upplever i ett kollektivt sammanhang 

olika situationer som problematiska. (Mills.1997) 

 

2.2 Dramaturgiskt perspektiv. 

 

Sociologen Erving Goffman har utvecklat en rad teorier och tankar som tillåter en bred analys 

av mänsklig beteende, till exempel hur människor samspelar med varandra, hur man förhåller 

sig till andra människor men inte minst hur man förhåller sig till sig själv också. Detta följer 

ett socialpsykologiskt perspektiv då man inriktar sig på vilka strategiska beslut människor 

väljer använda sig av när de försöker profilera sig själva inför andra och styra en bestämd 

situation. Det är i interaktionen med olika individer som en person kan och kommer att både 

söka information om sig själv och därefter ge ut bild av sig själv. Detta innebär att människor 

medvetet försöker styra situationen i mötet med andra människor i ett syfte av att förstå och 

kontrollera andras uppfattningar om en själv och hur man på bästa sätt tillskriver sig själv en 

god position i ett socialt sammanhang. För att individen ska kunna skapa ett bestämt intryck 

hos andra så måste denne vara medveten om vad som krävs i form av till exempel verbala 

formuleringar, handlingar och andra beteendemönster. Strävan som finns hos människor av 

att kontrollera situationen eller mötet med andra människor förutsätter att personen i fråga 

kontrollerar även definitionen av situationen genom att indirekt påverka andras uppfattningar 

om honom och själva situationen. Betydelsen av mötet med andra människor förstärks av att 

det är just in denna situation som en process startar, vilket möjliggör för en individ att befästa 

sin identitet, detta på grund av man endast kan se sig själv genom andras uppfattningar om en 
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själv. Med detta menas att man tolkar och definierar sig själv som person genom andras 

tolkningar av en. (Goffman. 2002) 

 

Människor kan sägas spela en roll eller skapa man en fasad inför andra människor. Hur pass 

individen lyckas skapa ett bestämt intryck i denna framträdande kan bero på om han tror på 

sitt eget rollspelande för att därmed skapa en trovärdighet eller om det finns ett intresse av att 

styra deras uppfattningar på ett övertygande sätt. Detta framträdande som syftar på att skapa 

en fasad kan ha avsiktliga tankar genom en vilja av att styra situationen och andra människor, 

men detta kan även ske på ett omedvetet sätt, dock med samma effekt. Det är viktigt att 

poängtera att en människas framträdande inte behöver användas bara i de fall då en 

framhävning av personliga egenskaper önskas utan även i syftet av att dölja ett visst 

karaktärsdrag hos sig själv eller vissa aspekter i själva situationen/mötet. Detta för att kunna 

kontrollera andra människor, situationen och inte minst dynamiken i interaktionen. Även om 

en individ från början kan känna en distans mot sitt rollspelande eller fasad, detta på grund av 

att denne inte riktigt tror på den, dock kan individen komma senare att känna sig trovärdig 

och därmed naturlig i de beteendemönster som den framträdandet följer. Det finns en del 

aspekter som kan särskiljas i denna framträdande och som också kan förstärka personens 

försök av att göra intryck. En av dessa är inramningen, vilket är en bestämt och platsbunden 

omgivning eller miljö som skapar de rätta förutsättningar för en viss typ av interaktion och 

beteende. Detta innebär att människor endast kan använda sig av detta i sitt framträdande på 

en bestämd plats därför att där finns vad Goffman kallar det för sceneriet och rekvisitan dvs 

byggnad, inredning osv. En individ kan också komma att behöva framföra olika fasader 

beroende på var denne befinner sig och därmed anpassa sig efter situationen för att därefter 

kunna försöka söka information och definiera själva situationen. Individer som kan anpassa 

sig på detta vis har en förmåga att granska sig själva på ett objektivt sätt och innehar något 

som eftertraktas i dagens samhälle, det som man kallar för social kompetens. Därmed kan 

man säga att en person som inte har denna förmåga kan komma att känna sig obekväm i olika 

sociala sammanhang, detta på grund av individen är delvis osäker på sig själv. (Goffman. 

2002) 

 

En persons framträdande kan även påtvingas eller styras av själva inramningen därför att det 

finns förväntningar om hur individer ska bete sig beroende på var de befinner sig till exempel 

på en arbetsplats. Detta kan även vara ett kollektivt fenomen i form av team- framträdande 

vilket beror på att en grupp människor förväntas följa ett visst mönster genom att utföra och 
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upprepa särskilda rutiner. För att denna grupp ska kunna bibehålla en kontroll till exempel 

gentemot andra individer så måste den precis som tidigare nämnt styra kommunikationen och 

informationen som ges ut. Detta gäller både det som gruppen vill framföra och det som ska 

döljas eller hemlighållas. (Goffman. 2002) 

 

Det finns ytterliggare två begrepp som Goffman lägger stor vikt på och som berör individers 

uppträdande utifrån särskilda platser eller scenarier. Han menar att människor agerar på ett 

visst sätt därför att det antingen finns en förväntan om hur personen ska bete sig eller så 

saknas det något sådant. Första begreppen är främre regionen vilket syftar på mer eller mindre 

offentliga platser eller sociala rum där människor förväntas följa bestämda men dock oskrivna 

normer. Dessa normer styr människors agerande i bland annat det som sägs, hur det sägs, hur 

de klär sig och så vidare. För att kunna skapa intryck hos andra människor och styra 

situationen så krävs det att man som individ följer vissa normer som är bundna till platsen 

därför att man hela tiden iakttas och döms utifrån ens agerande. Det andra begreppet är bakre 

regionen där människor kan känna en viss trygghet och därmed motsäga sig alla normer och 

på sätt bemöta situationen på ett mer avslappnad och personlig sätt. I med att individer inte 

behöver efterfölja normer i den bakre regionen så kan de därmed släppa på sin fasad och ge 

utryck för emotionellt baserade handlingar, det vill säga handlingar som styrs av individers 

känslor och begär. (Goffman. 2002) 

 

 2.3 Modernitet och Självidentitet. 

 

I sociologen Anthony Giddens bok Modernitet och självidentitet 2005 diskuterar han bland 

annat vad det är som präglar dagens samhälle när det gäller individens utformande av en 

identitet. Han menar att samhället är ett så kallat expertsamhälle där kunskapen och 

informationen är en oerhört viktig del av samhällets och individens reflexivitet och att den 

finns tillgänglig för alla individer bara man har tid, energi och resurser att ta den till sig. Detta 

expertsamhälle har också gett individer och olika grupper en möjlighet att ta till sig den 

kunskap och information som de inte har haft möjlighet till innan. Detta innebär att samhället 

har skapat förutsättningarna för att alla typer av individer lättare kan integreras i dagens 

moderna samhälle. Detta är något som man kan härleda till att man försöker anpassa vissa 

typer av människor som förr kanske ansågs som avvikande. Om man istället ger dem olika 

förutsättningar så kan de integreras i samhället och därmed leva på samma villkor som oss 

andra. Denna kunskap och information är vad Giddens kallar för expertkunskap där vi blir i 
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högre grad specialiserade i olika områden och yrken. En konsekvens av detta expertsamhälle 

är att vi som individer är just specialiserade inom specifika yrken och områden, vilket då gör 

att vi har kanske svårt att ta till sig andra områden och yrken som är utanför vår specialitet. 

Detta är också vad Giddens menar på att människor kanske får det svårt att förstå visa delar ut 

av vårt samhälle. (Giddens.2005) 

 

Samtidigt som Giddens pratar om expertsamhället så nämner han även ett begrepp som han 

kallar för självets reflexivitet, och om hur detta hjälper individen att formas, utvecklas och 

förändras. Självets reflexivitet är vad man kan kalla för en process där individers identitet 

formas genom dem handlingar som de utför genom livet. En förutsättning för att processen 

ska kunna finnas och utvecklas är att människan som individer måste kontinuerligt reflektera 

över sig själva, detta genom att återblicka på sitt förflutna och fråga sig hur man känner sig 

och vart man till exempel är på väg med sitt liv. Detta innebär att människan som individ 

skapar sin identitet genom en självförståelse där vi klargör för oss själva om hur våran 

livshistoria hittills sett ut och där ifrån skapar vi dem förutsättningar vi har inför framtiden. 

Människan kan endast känna sig tillfredsställd och förverkligad när dem upplever att de har 

total kontroll över sin tid och sina handlingar, därmed så kommer de att planera sin framtid 

noggrant sätt för att inte lämna något åt slumpen. (Giddens.2005) 

 

När människan som individ har reflekterat över sin livshistoria och skapat sig en förståelse av 

denna, så måste vi våga lägga vårt förflutna bakom oss för att vi på så sätt ska kunna 

vidareutvecklas som individer. Det är inte förrän vi har lagt det förflutna bakom oss som vi 

kan hitta nya vägar i livet, detta bidrar även till att vi själva hittar nya möjligheter i den 

globala omgivningen där vi vågar göra saker som vi inte vågat göra innan.  Detta är också 

något som medför att vi måste våga ta olika risker trots att det kan leda till negativa 

konsekvenser, vilket är en nödvändighet att göra om vi ska kunna utvecklas och förändras 

som människor. Giddens menar också på att vi människor går igenom olika faser här i livet 

där vi kommer att förlora saker som har varit viktiga för oss, samtidigt som vi kommer att 

kunna ersätta dessa förluster med andra belöningar. Genom att vi som individer lägger det 

förflutna bakom oss så kommer vi även att genomgå en ny fas i våra liv, där vi är väl 

medvetna om de risker vi kan utsätta oss för. En annan förutsättning Anthony Giddens 

nämner för att självförverkligandet ska kunna realiseras handlar om att människan måste vara 

ärlig mot sig själv, detta innebär att när människan granskar sig själv så måste han acceptera 

den han är för att på så sätt kunna befria sig från en förvrängd självbild. Att vara ärlig mot sig 
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själv bidrar även till att vi som individer kan förstärka vårt självförtroende, känna större 

empati mot andra människor men även att vår moral och heder blir bättre. (Giddens.2005) 

 

En annan viktig sak som Giddens tar upp angående självets reflexivitet och de risker man kan 

utsätta sig för är att man samtidigt söker en emotionell trygghet i vardagslivet. Detta är något 

som han kallar för ontologisk trygghet vilket innebär att vi som individer strävar efter rutin 

och kontinuitet i vardagen. Detta kan handla om små vardagliga rutiner som vi använder oss 

ut av på ett kontinuerligt sätt vilket gör att vi får en förhoppning om att saker och ting i vår 

omgivning ska agera och fungera som det alltid har gjort. Giddens menar på att det är 

kontinuiteten i vardagen som bidrar till att vi som individer känner trygghet. Detta är något 

som kan bidra till att man får en känsla av stabillitet i sitt liv och där man kan hantera olika 

risker och olika kriser på ett bättre sätt. (Giddens.2005) 

 

Kapitel 3 - Metodik 

 

3.1 Vårt val av metod. 

 

I denna uppsats så valde vi att använda en kvalitativ undersökningsmetod istället för en 

kvantitativ undersökningsmetod. Vi valde denna metod eftersom vi vill ha reda på våra 

informanters egna åsikter, erfarenheter och perspektiv på det vi ska undersöka. Detta är något 

vi kan få fram mycket lättare av den kvalitativa metoden eftersom vi där kommer att använda 

oss ut av personliga intervjuer med personer som har anknytning till det fenomen vi skall 

undersöka. En annan orsak till att vi just valde den kvalitativa metoden var att vi ska 

undersöka hur det är att studera på Högskolan i Halmstad när man har någon form av 

funktionsnedsättning. Detta är något som vi måste ha i åtanke då vi ska genomföra vår metod, 

eftersom vi inte i förväg kan veta vilka olika funktionsnedsättningar vi kan komma att ställas 

inför. Det kan vara allt ifrån att dem har läs- och skrivsvårigheter till olika psykiska problem, 

det finns så många olika funktionsnedsättningar att vi måste vara väldigt förberedda inför 

varje intervjusituation.  

 

Vi valde den kvalitativa metoden eftersom vi tror att den kvantitativa metoden i form av 

enkäter skulle vara både tidskrävande och svår att förstå för våra informanter. Har dem läs- 

och skrivsvårigheter så kommer en enkät ta lång tid för dem och de kanske inte heller förstår 

eller kan läsa dem frågor vi då hade gjort, vilket kanske hade gjort att de känner sig obekväma 
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över situationen. Vi kan inte heller få reda på de bakomliggande faktorerna till deras svar när 

det gäller den kvantitativa metoden. Vi tycker det är väldigt viktigt att få fram informanternas 

egna åsikter, erfarenheter och perspektiv på hur det är att studera med en 

funktionsnedsättning. Vi kan få detta genom att använda oss av den kvalitativa metoden där 

man kan skapa en nära relation mellan informanten och den som genomför intervjun, vilket är 

en fördel eftersom vi kommer att ha möjligheten att kunna styra intervjun utifrån det som 

informanten svarar eller berättar. Att kunna styra sina frågor är viktigt eftersom detta kan leda 

till så väl mer som djupare information i ämnet, därmed så ger denna metod oss möjligheten 

att få reda på dem bakomliggande faktorerna i informanternas svar. (Rosengren & Arvidsson, 

2002) 

 

Genom att använda oss av den kvalitativa metoden så har vi också möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor efter de svar som vi anser vara intressanta, men också att skapa nya frågor då 

det krävs att ytterligare information skall komma fram. Att göra intervjuer ger oss också 

möjligheten att befinna oss i samma miljö som informanterna, vilket gör att vi även kan 

studera deras agerande och beteende genom deras kroppsspråk under intervjuerna. Det som 

kan vara svårt med den kvalitativa undersökningen är att det kan vara svårt att få tag i 

personer som är villiga att avsätta en tid för en intervju, eller få dem att ställa upp 

överhuvudtaget. I den kvantitativa metoden så är det däremot svårt att få någon djupgående 

information eftersom man inte får några direkta utförliga svar genom en enkätundersökning, 

och man har inte heller någon chans att kunna ställa följdfrågor så man kan få reda på dem 

bakomliggande orsakerna i svaret de angivit. Man behöver dessutom ett väldigt stort 

deltagande i den kvantitativa metoden för att man ska kunna uppnå ett tillfredsställande 

resultat. (Rosengren & Arvidsson, 2002) 

 

3.2 Hermeneutik. 

 

Hermeneutiken är något som vi måste ha i åtanke då vi genomför detta arbete. Hermeneutik är 

en tolkningsprocess som vi genomför då vi vill få ett sammanhang och en förståelse för det 

fenomen vi har valt att studera. Detta är något som vi anser är väldigt viktigt med tanke på att 

det är våra informanters egna åsikter, erfarenheter och perspektiv på hur det är att studera när 

man har någon form av funktionsnedsättning. Det vill säga att vi utifrån våra informanter ska 

tolka deras svar som de anger på våra frågor, för att på så sätt kunna få en bild om hur detta är 

och fungerar. I och med att vi använder oss av den hermeneutiska metoden så måste vi även 
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ha i åtanke att den tolkning vi gör kring våra informanters svar blir en så kallad dubbel 

tolkning. Det vill säga att vi kommer tolka våra informanters olika tolkningar kring det vi vill 

studera, vilket man då kan se utifrån två olika synsätt. Det ena är att när vi tolkar våra 

informanters individuella redogörelser så kan vi bli tvungna att ifrågasätta deras svar, 

eftersom dessa aldrig kan utgöra hela ”sanningen”, det finns alltid mer att tillägga. Detta 

kallas ”misstankens hermeneutik” att informanten inte kan säga ”allt” utan ytterligare svar 

behövs för att förtäta förståelsen av dem. Det andra är att det är just våra informanters olika 

redogörelser som är viktiga, eftersom det är just våra informanter som kommer vara våra 

aktörer i arbetet och det är dem som ska ge vår handling en mening. (Gilje & Grimen.2004) 

 

För att vi ska kunna bedöma om ett svar som våra informanter har givit oss är ett bra eller 

dåligt svar, så måste vi ta hjälp av den hermeneutiska cirkeln och ständigt röra oss inom dess 

ramar. Den hermeneutiska cirkeln syftar till att vi måste se de sociala samband som finns och 

som vi vill tolka, samt i vilka sammanhang detta måste tolkas. Man kan säga att den 

hermeneutiska cirkeln hjälper oss att förstå den tolkning vi ska göra och det sammanhang som 

den ingår i, men också hur vi ska kunna tolka sammanhanget utifrån vår egen förförståelse. 

Detta är något som gör att vi måste kunna tolka dem olika delarna i vårt arbete så att helheten 

ska kunna träda fram, men också att vi utifrån helheten ska kunna tolka och förstå de olika 

delar som ingår i vårt arbete. Den hermeneutiska cirkeln hjälper oss alltså att motivera våra 

tolkningar och hur dessa ska komma till uttryck genom en dialog mellan de unika subjekten 

och de aktuella sociala strukturerna. Man kan säga att de tolkningar vi gör inte kan redogöras 

innan vi har hänvisat dessa till andra tolkningar, vilket i sin tur gör att vi inte kan hålla oss 

utanför denna hermeneutiska cirkel utan den är en process genom hela arbetet. (Gilje & 

Grimen.2004) 

 

3.3 När, var och hur vi fick tillträde. 

 

Denna c-uppsats har genomförts på Högskolan i Halmstad hösten 2006 där vi har genomfört 

intervjuer med personer som studerar och har någon form av funktionsnedsättning. 

 

Vi tog kontakt med en studievägledare på Högskolan i Halmstad som dessutom är 

kontaktperson för personer med funktionshinder som studerar. Detta gjorde vi eftersom det 

inte är lätt att hitta informanter inom det ämnet vi har valt, många ut av dem som har en 
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funktionsnedsättning visar gärna inte detta öppet. Så denna kontaktperson har hjälpt oss att få 

kontakt med dem informanter som vi har genomfört intervjuer med i vår uppsats. 

 

3.4 Förförståelse. 

 

Vår bild av funktionshindrade personer som studerar på Högskolan i Halmstad har varit att 

dessa människor befunnit sig i en relativ bra situation. Vi tror att acceptansen och respekten är 

högre hos vuxna människor därför att det krävs en viss grad av mognad för att studera på 

högskolenivå. Detta medför att personer med funktionshinder eller funktionsnedsättningar kan 

bemötas utifrån karaktär, åsikter, och vad de har lyckats åstadkomma. Även om det finns nog 

en viss okunskap bland studenter om vad det innebär att vara funktionshindrade så vill vi tro 

att man är beredd att sätta sig in i dessa personers situation för att höja sin egen förståelse. 

Skolan som institution har genom våra studieår visat att man satsar gärna på mångfald och är 

beredd att lägga resurser på att ge alla studenter de rätta förutsättningarna för att de ska kunna 

fullfölja sina studier. 

Personligen så har vi alltid haft tankar om hur dessa människor ska bemötas på bästa sätt. Det 

handlar om en rädsla av att man inte vill råka säga något olämpligt eller få de känna sig 

obekväma för att man själv är obekväm därför att det är en obekant situation. Trots detta tror 

vi att dessa tankar släpper snabbt när man väl befinner sig i en situation där man samtalar med 

en person med funktionsnedsättning. Man märker nog att konversationen utspelar sig på ett 

vanligt sätt som om det vore ett samtal med vem som helst.  

 

3.5 Metodens genomförande. 

 

Vi genomförde våra intervjuer ansikte mot ansikte med våra informanter där vi bokade ett 

grupprum på högskolans bibliotek så att vi fick vara ostörda. Det var rätt pratiskt att göra så 

eftersom vi alla är studenter och det kan även vara praktiskt och bra att träffas och genomföra 

intervjun på neutral mark, men även så att ingen av oss behöver känna sig obekväm över 

mötesplatsen.  

 

Denna ansikte mot ansikte intervjuform är vad Denscombe kallar för en personlig intervju och 

den innebär att forskaren och informanten möts på en bestämd tid och plats för att genomföra 

intervjun. Denna metod ger oss forskare också en viktig fördel och det är att det som kommer 

fram i intervjun som olika uppfattningar eller synpunkter har sitt ursprung från en och samma 
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källa, det vill säga informanten själv. Det som gör denna intervjuform till konstruktiv är att 

den är förhållandevis lätt att kontrollera eftersom man har endast en persons utsaga att studera 

och endast en person att ha hand om under hela intervjun. (Denscombe, 2000) 

 

Vi har även använt oss av en så kallad semistrukturerad intervjuform när vi har genomfört 

våra intervjuer. Detta innebär att man ska utgå från olika teman och frågor7 som man vill ha 

svar på, men att man försöker vara så flexibel man kan under intervjun. Detta är att man inte 

behöver följa dem teman och frågor i någon särskild ordning utan kan ta dem efterhand som 

man tycker de passar in i dem svaren man får. Detta ger också den man intervjuar en chans att 

utveckla sina svar så att man kan få så mycket information man bara kan, men det ger också 

oss som intervjuare en chans att utveckla nya frågor på dem svar som informanten har angivit 

för att få en djupare bredd på arbetet. (Denscombe, 2000) 

 

Vi gjorde semistrukturerade intervjuer eftersom detta var något som vi tyckte skulle passa oss 

och vår studie, inte minst för att vi skulle få mer handlingsfrihet med våra informanter. Detta 

ger oss inte bara fördelen med att vi kan ha en mer ”normal” konversation med informanten 

istället för att den ska vara stram och strikt strukturerad. Utan den ger oss också möjligheten 

att komma nära på den person vi intervjuar så att denna ger en så utförlig redogörelse som 

möjligt. En annan sak som också är bra med denna modell är att vi inte behöver styra 

informanten så hårt i sina svar utan istället kan vi låta denne berätta med egna ord om sina 

synpunkter och uppfattningar kring det vi studerar.  

 

3.6 Urval. 

 

När vi skulle göra vårt urval av populationen till vår undersökning så hade vi en rätt så klar 

bild av vilka som skulle ingå i undersökningen. Vi ville ha personer med olika sorters 

funktionsnedsättningar och i blandade åldrar och att alla skulle vara studenter på högskolan 

eller ha studerat på högskolan i Halmstad. Detta var något som vi tyckte skulle ge oss en 

bättre bredd och djup för vårt arbete eftersom de har alla olika förutsättningar vad det gäller 

studierna och hur de ser på sin egen situation.  

 

                                                 
7 Exempel på detta, se bilaga 1-4.  
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Eftersom vi inte till en början visste hur vi skulle få tag i våra informanter eller hur många 

med funktionsnedsättning som fanns på högskolan i Halmstad så fick vi använda oss av ett så 

kallat icke-sannolikhetsurval. Detta innebär att vi som forskare inte har en möjlighet att få ett 

så stort urval som vi kanske önskat från början. Det kan också vara att vi som forskare inte 

heller vet tillräckligt mycket om populationen så som hur många som ingår i den och vilka 

dessa personer är. En annan sak som också gör det till ett icke-sannolikhetsurval är att vi som 

forskare kan ha det svårt att få tag i vårat urval eftersom det traditionella tillvägagångssättet 

med sannolikhetsurval inte riktigt fungerar i vår studie av företeelsen. (Denscombe, 2000)  

 

Att vi fick använda oss ut av ett icke-sannolikhetsurval gjorde att vi fick ta till hjälp för att få 

tag i våra informanter. Detta skedde genom att vi tog kontakt med en person som arbetar på 

högskolan och som dessutom är kontaktperson för studenter med funktionshinder. Vi gav 

denna person våra uppgifter på vilka vi skulle vilja intervjua och hur många vi skulle vilja ha 

till vår studie. Efter att ha diskuterat detta med henne så kom vi fram till att hon skulle skicka 

e-mail till ett visst antal studenter, och att dem sedan skulle höra av sig till oss om de var 

intresserade. I detta e-mail så bifogade vi dessutom ett personligt brev som förklarade vilka vi 

var och vad vi ville att de skulle ställa upp på.  

 

Det tog mer än ett utskick innan vi började få en tillräcklig kvantitet med informanter, och vi 

skulle gärna ha fler men vi har inte fått några fler resultat av våra förfrågningar. Vi fick tag i 

fem studenter som är mellan 25 och 40 år gamla och av bägge könen, och de har olika 

funktionsnedsättningar men där dyslexi är i majoritet. Vi intervjuade dessutom tre stycken 

som är anställda inom skolan inom olika befattningar men som berörs på ett eller annat sätt av 

det ämne vi har valt att studera.  

 

Intervjuerna som vi genomförde med dessa studenter gick väldigt bra, de gav oss mycket 

utförlig information kring dem teman vi hade skapat. Trots att många ut av dessa hade samma 

sorts funktionsnedsättning så blev vi något förvånad över hur olika svaren ibland kunde vara. 

Vi människor är ju alla väldigt unika och speciella i många olika situationer vilket vi också 

märkte att ens funktionsnedsättning kan vara då ens diagnos är den samma som någon annans. 

Många av våra informanter hade aldrig tidigare berättat om sin funktionsnedsättning på detta 

sätt de nu hade fått göra, vilket gjorde att en del kände sig obekväma till en början men det 

var något som faktiskt snabbt försvann i och med att våra informanter började känna ett 

förtroende för oss. De intervjuer som vi genomförde med personal som arbetar på högskolan 
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gick också väldigt bra, de var väldigt tillmötesgående och ställde sig positiva till det ämne 

som vi valt för vår uppsats. De var väldigt noga med att ge oss så mycket information om det 

vi ville ha reda på, så att vi kunde få en bra bredd och djup i vårt arbete. 

 

3.7 Etiska aspekter. 

 

Denna uppsats berör personer som har studerat eller studerar på Högskolan i Halmstad och 

har någon form av funktionsnedsättning. Det är väldigt viktigt för oss att vi behandlar 

uppgifterna om våra informanter anonymt genom hela arbetet, det är också väldigt viktigt att 

vi informerar våra intervjupersoner om detta i ett tidigt skede så att de får förtroende för oss. 

Att de får förtroende för oss är också en väldigt viktigt aspekt i arbetet eftersom det är deras 

egna erfarenheter, tankar och åsikter vi vill få fram i arbetet kring det vi studerar.  

 

Det är viktigt att vi talar om för våra informanter att ingen av dem som läser vår uppsats 

kommer att få reda på vem som har sagt vad under intervjuerna och i resultatet i uppsatsen. Vi 

kommer inte att skriva ut några riktiga namn utan behöver vi namnge dem i uppsatsen så 

kommer vi att hitta på fingerade namn till dem. Vi kommer även att se till att ingen personlig 

detalj ska kunna härledas till någon av informanterna och på så sätt kunna avslöja deras 

identitet.  

 

En annan sak vi måste ha i åtanke då genomför detta är arbete är att vi har personer med 

någon form av funktionsnedsättning att göra med. Detta innebär att vi måste ta hänsyn till 

deras funktionsnedsättning när vi så väl ska ta kontakt med dem och när vi ska genomföra 

intervjuerna med dem.  

 

Kapitel 4 - Presentation av materialet  

 

Vi har valt att först presentera våra intervjupersoner kortfattat och därefter så kommer vi att 

redogöra intervjuerna efter dem teman vi har valt att använda oss av under intervjuerna. Vi 

anser att denna indelning ger en klarare bild av det material som vi har samlat in samt att de 

teman som vi har fokuserat på blir tydligare. 
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4.1 Informanterna. 

 

Våra informanter kommer härmed att delas in i bokstavsordning, dock vill vi påpeka att de 

informanter som är studenter presenterar vi med så kallade fiktiva namn. Detta gör vi 

eftersom vi vill bevara deras anonymitet. Informanterna är totalt åtta stycken varav fem är 

studenter här på Högskolan i Halmstad, och de tre övriga informanterna arbetar här på 

högskolan med olika befattningar och här har vi valt att använda deras riktiga namn. 

 

Albert:  Albert är 39 år gammal och detta är första gången som han studerar på högskolenivå. 

Han har två olika typer av funktionsnedsättningar där det första är Dyslexi som är en 

läs och skrivsvårighet, det andra är Dyskalkyli som innebär han har svårt att uppfatta 

talföljder så att matematiken bli svår. 

 

Bodil:      Bodil är 40 år gammal, och det är första gången som hon läser på Högskolenivå men 

hon har läst in gymnasiekompetens samt en förberedande studiekurs för personer 

med läs och skrivsvårigheter innan på folkhögskolan. Hennes funktionsnedsättning 

är Dyslexi som är en läs och skrivsvårighet. 

 

Cecilia:  Cecilia är 29 år gammal och det är första gången hon har läst på högskolan men hon 

har läst en kurs tidigare på komvux. Hon har en funktionsnedsättning som heter 

Retinitis Pigmentosa som är en ärftlig ögonsjukdom. 

 

Doris:    Doris är 38 år gammal och det är första gången som hon läser på Högskolenivå men 

hon har läst på komvux tidigare. Hennes funktionsnedsättning är Dyslexi som är en 

läs och skrivsvårighet. 

 

Erika:    Erika är 25 år gammal. Detta är andra gången hon läser på Högskolan. Hennes 

funktionsnedsättning är Dyslexi som är en läs och skrivsvårighet. 

 

Marita:   Marita har en filosofiekandidat examen med pedagogik som h uvudämne 

och en studie- och yrkesvägledare examen. Hon arbetar på 

studerandeavdelningen på Högskolan i Halmstad där hon dessutom är kontaktperson 

för alla studenter med funktionsnedsättning/funktionshinder. Hon har arbetat på 

Högskolan i Halmstad i cirka 16 års tid. 
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Britta:   Britta är utbildad som Agronom i grund och botten. Hon är chef för studerande 

avdelningen här på Högskolan i Halmstad vilket hon har varit i 13 års tid. Hon är 

dessutom ordförande för JäMå, som är Jämställdhets och Mångfalds rådet här på 

högskolan. 

 

Romulo: Romulo är doktor i Etnologi. Han arbetar som rektor på Högskolan i Halmstad 

vilket han nu har gjort i 6 år. Han har dessutom en bred erfarenhet inom yrkeslivet 

där han bland annat har varit prorektor samt varit chef för bibliotekshögskolan. Som 

rektor är det hans jobb att samordna alla avdelningar på skolan vilket innebär att alla 

är ansvariga inför honom. Som rektor är man anställd av regeringen och verkar som 

en myndighetschef. 

  

4.2 Funktionsnedsättning.  

 

Under intervjuerna fick informanterna en möjlighet till att ge utryck för sina tankar, känslor, 

upplevelser och erfarenheter kring deras funktionsnedsättning, samt vad detta har haft för 

betydelse för dem. Vi bad informanterna att själva förklara vad de hade för 

funktionsnedsättning men vi ville också få reda på när de fick sin så kallade diagnos och vad 

det har betytt för dem.  

 

4.2.1 Informanternas funktionsnedsättning och dess personliga innebörd. 

 

Vi frågade våra informanter vad de hade för sorts funktionsnedsättning och alla gav oss raka 

svar vad benämningen på detta var. När informanterna förklarade vad deras specifika 

funktionsnedsättning innebar så var det oftast kortfattat om vad den gick ut på men även hur 

de som enskilda individer har påverkats av den. Vissa hade skrivsvårigheter medan andra 

hade lässvårigheter och i något fall hade de bägge delar. Albert berättade på ett illustrativt vis 

både vad hans funktionsnedsättning går ut på och hur han upplever den.  

 

”  Mja läsa kan jag, dyslexin är så svår att jag skulle behöva visa hur det 

funkar. Till exempel sammansatta ord så tänker jag mycket snabbare än vad 

jag skriver, vilket gör att jag kan glömma en massa bokstäver. Och likadant 

när jag läser så funkar det så att, till exempel nu när hon gick förbi här och 
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jag läser en text (En person gick förbi rummet vi satt och genomförde intervjun 

i) då får jag börja om igen, då menar jag inte bara den meningen för jag hittar 

inte den meningen igen utan jag får börja om med hela stycket.” (Citat Albert) 

 

Detta är en mycket tydligt beskrivning av hans funktionsnedsättning vilket ger oss en klar bild 

av hur det kan vara att ha dyslexi, inte minst när han förklarar vilka konsekvenser detta kan få 

för honom då han inte är tillräcklig koncentrerad eller då han blir störd i sina studier. 

 

4.2.2 Diagnosen och dess personliga betydelse.  

 

När vi frågade informanterna om när de fick sin så kallade diagnos så svarade de flesta av 

dem att de fick reda på detta väldigt sent i livet. Dock så har vissa av dem vetat om detta 

tidigare men inte sökt hjälp för detta förrän senare livet då de har sökt sig till olika 

eftergymnasiala utbildningar. Ett fåtal av våra informanter har vetat om sin 

funktionsnedsättning och haft diagnosen hela livet. Det framkom tydligt hur varierande det 

kan vara från person till person angående när de har fått reda på sin diagnos och hur mycket 

de har vetat om sin funktionsnedsättning sedan innan. Deras diagnoser har också haft olika 

betydelser för dem på ett personligt plan. Nästan alla av våra informanter har uttryckt att de 

har känt en viss lättnad då de har fått diagnosen, dock så har de också gett uttryck för att detta 

har varit jobbigt i vissa aspekter.  

 

”För det första har jag fått något som talar om att jag är dyslektiker men det 

talar också om att jag har ett handikapp.” (Citat Daniella) 

 

Citatet påvisar att det finns två olika sidor av en diagnos där det ena innebär att informanten 

får en förklaring på varför de har haft vissa svårigheter i livet, medan det andra är att de har 

klassificerats i en ny kategori än vad det tidigare varit i, vilket informanterna uppger vara 

negativt.   

 

” Men det var en enorm befrielse då alltså, jaha det är därför… Ja nästan en 

bekräftelse alltså, du är inte dum i huvudet. Du har ett handikapp och liksom, 

jaha… Och en sak ska jag säga och det är att jag inte accepterar detta här 

fortfarande. Jag menar alla andra läser och pluggar med sitt och jag vill vara 



                                                                                           22
               

 

 

 
 
 

precis som alla andra, om inte bättre eftersom jag har mera livserfarenhet och 

jag har en son som är lika gamla som mina klasskamrater.”  (Citat Albert) 

 

Albert beskriver i detta citat hur han upplever de två olika sidorna av en diagnos, där det ena 

är att han känner en viss lättnad över att ha fått en förklaring varför han haft vissa svårigheter 

i livet, medan den andra sidan är att han inte riktigt accepterar sin funktionsnedsättning på 

grund av att han vill vara precis som alla andra.  

 

4.3 Stöd och hjälpmedel i skolan 

 

Vi har med hjälp av våra informanter kartlagt vilka olika stöd och hjälpmedel skolan har att 

erbjuda studenter med funktionsnedsättning och hur dessa är konstruerade utifrån varje 

individs behov. De gav också uttryck för sina egna erfarenheter och åsikter kring dessa stöd 

och hjälpmedel och hur de har underlättat informanternas studiegång.  

 

4.3.1. Specifika hjälpmedel och dess betydelse 

 

I med att studenterna hade liknande läs och skrivsvårigheter så återspeglade detta sig i de svar 

som studenterna angav. Där vi kunde se att i de flesta fallen så har alla anteckningshjälp och 

tillgång till talböcker som de lånar från ett bibliotek. Även om vi kunde se att våra 

informanter hade liknade svar så fann vi också att vissa väljer att utnyttja dessa stöd och 

hjälpmedel väldigt individuellt. Där vissa av våra informanter berättar att de fick bland annat 

kopior från föreläsningar, utskrivna PowerPoint- presentationer och utskrivna overheadbilder. 

En utav våra intervjupersoner berättade också att han har tillgång till en före detta student som 

han träffar några timmar i veckan, där han får hjälp med sådana saker som han tycker är svårt 

samt att han har någon att bolla idéer och tankar med.  

 

”Jag har en anteckningshjälp. Men jag behöver inte själva 

anteckningshjälpen. Det där jag inte har mitt problem egentligen utan jag har 

mitt problem att stava så jag har henne som back up som kan kolla att jag inte 

särskriver och sådana saker men hon ändrar ingenting i mitt arbete.” (Citat 

Doris) 
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Våra informanter är alla överens om att dessa stöd och hjälpmedel som de har tillgång till 

under sina studier har varit en otrolig hjälp, många utav de nämner också att de aldrig hade 

klarat sina studier annars. 

  

”Jättemycket. Det ger mig trygghet att jag vet att det jag lämnar in är 

korrekt.” (Citat Doris) 

 

”Ohh ja, det hade inte fungerat annars.” (Citat Cecilia) 

 

4.4 Att studera med funktionsnedsättning. 

 

I informanternas egna berättelser så har vi kunnat få fram deras känslor och funderingar kring 

hur det är att studera med funktionsnedsättning. Där även deras perspektiv kommer fram 

gällande hur mycket arbete de lägger ner på sina studier men också om personer i deras 

omgivning vet om att de har en funktionsnedsättning. 

 

4.4.1 Funktionsnedsättningens påverkan på studierna. 

 

I frågan om hur informanternas studier påverkas av deras funktionsnedsättning så finns det 

två gemensamma nämnare i deras svar. Det första är att alla studenterna behöver stöd och 

hjälp i olika former för att överhuvudtaget kunna klara av sina studier. Den andra nämnaren 

som kom fram under intervjuerna var att samtidigt som informanterna får dessa stöd och 

hjälpmedel så behöver de alla lägga ner oerhört mycket tid på sina studier för att kunna följa 

med i skolans tempo.  

 

”Och här i Halmstad så tycker jag att jag har fått bra hjälp... Problemet är ju 

att jag får lägga ner oerhört mycket tid på mina studier, det tar kanske tre 

gånger så lång tid för mig att läsa kurslitteraturen för en som inte har 

funktionshindret.” (Citat Cecilia) 

 

4.4.2 Informanternas omgivning.  

 

Nästan alla våra informanter väljer endast berätta om sin funktionsnedsättning när de har 

hamnat i en sån situation då det har behövts. Oftast har detta varit då informanterna blivit 
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indelade med andra för att göra till exempel grupparbeten eller när personer i deras omgivning 

har undrat över deras funktionsnedsättning. De uttrycker också att detta är inget man gärna 

skyltar med utan försöker istället hålla det så dolt man kan, detta för att informanterna 

generellt anser att de andra inte har med deras funktionsnedsättning att göra. I med att deras 

funktionsnedsättning inte är särskilt fysiskt märkbart så uppger vissa informanter att det är 

väldigt lätt att dölja sin funktionsnedsättning för andra i deras omgivning. Dock så har vi en 

informant som valt att berätta om sin funktionsnedsättning för hela klassen, då hon inte ville 

dölja något inför något för dem eftersom hon ansåg att alla kunde på ett mer eller mindre sätt 

dra nytta utav detta. Vilket kunde innebära att alla andra in hennes klass också fick färdig 

utskrivna papper från föreläsningarna.    

 

4.5 Den sociala tillvaron i och utanför skolan. 

 

Den sociala tillvaron är något som vi också har valt att diskutera med våra informanter, detta 

för att se om deras funktionsnedsättning påverkar deras relation till klasskamraterna och 

lärarna men även om den påverkar deras fritid generellt. 

 

4.5.1 Samhörighet och relationer. 

 

De fick möjligheten att berätta för oss om sina relationer de har gentemot andra på skolan. I 

deras beskrivelse av detta så kunde vi se vissa likheter då det framkom att dessa studenter inte 

direkt har något socialt liv efter skolan. Detta eftersom de uttrycker att de måste lägga ner så 

pass mycket tid och energi på studier att de inte hinner med något annat. Dock så finner vi att 

en del av våra informanter känner en viss samhörighet och har bra relationer med sina 

klasskamrater under skolgången. Informanterna uppgav att i några fall att klasserna var 

väldigt stora och indelade i grupper vilket ledde till att man oftast känner samhörighet och 

umgås med just de man gör skolarbeten med.  Det här resultatet var något som vi inte fick 

fram direkt under detta tema utan istället har detta framkommit i stort sett genom hela 

intervjun. Därför har vi fått ta och sammanfoga de olika svaren under de olika teman vi hade 

under intervjuerna och läsa mellan raderna för att få en förståelse av deras sociala tillvaro.  

 

 

 

 



                                                                                           25
               

 

 

 
 
 

4.6 Problematik. 

 

Vi gav våra informanter möjligheten att själva uppge vad som de tycker är det problematiska 

med att studera med en funktionsnedsättning. Eftersom vi själva inte har samma bakgrund 

eller förutsättningar som våra informanter så kan vi inte heller förutse vad det är som dem 

tycker är problematiskt. Detta bidrar till att informanterna kan med egna åsikter och 

erfarenheter berätta om varför de upplever vissa saker som problematiska under sin studietid. 

Dock så hittade vi intressanta anmärkningar och synpunkter som vi vill lyfta fram. 

 

4.6.1 Skolan och dess hårda tempo. 

 

Något som alla våra informanter ansåg vara problematisk och var överens om var att tempot 

under skolgången var otroligt högt och ofta var det inom gränsen för vad de klarade av. Detta 

är något som har medfört att de många gånger har känt en väldig press och oerhörd stress och 

varit nära att hoppa av sina studier. Även om det nu är ett oerhört högt tempo för alla som 

studerar på Högskolan i Halmstad så har ju dessa informanter på ett underförstått sätt angivit 

att de även har en funktionsnedsättning att tänka på och som i vissa fall hämmar dem.  

 

”Förra delkursen vi läste så var det väldigt mycket högre tempo och han 

krävde, eller ja han ville att vi skulle ta ett steg längre och komma upp till en 

högre nivå och krävde mer av oss. Och där kände jag, ja att det var på 

gränsen på ut av vad jag klarar av. Och då känner jag ahh jag är på B nivå 

och jag ska läsa på C nivå också, och där är det också ett högre tempo och då 

krävs det ännu mer och så där. Så javisst det är jag lite orolig för, och 

samtidigt som jag vet att synen blir sämre och det är då jag tänker på hur detta 

ska gå.” (Citat Cecilia) 

 

Det som Cecilia säger i detta citat återspeglar generellt våra andra informanters åsikter kring 

problematiken med att studera med en funktionsnedsättning. Där de också upplever att kraven 

på ens studier höjs ytterligare efterhand som de avancerar till högre akademiska nivåer, det 

vill säga från a-kurs till b-kurs och så vidare.  
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4.6.2 Kommunikation, skolarbeten och relationer. 

 

Våra informanter tyckte att det fanns brister i kommunikationen gällande vilka regler och 

riktlinjer som råder. Denna problematik sträcker sig alltifrån kommunikationen mellan lärarna 

och eleverna till kommunikationen mellan lärarna och studerandeavdelningen här på skolan. 

 

”Ja dem är mest bekymrade över sina timmar… och då blir det här då att vi 

hade tenta och det låste sig och jag måste göra tentan på så sätt jag kan det. 

Utan dem får ju ta på sig att hjälpa mig att hitta andra lösningar på så att jag 

kan klara min tenta va. Att det kanske är muntlig eller annan form där jag kan 

få utlopp för min kunskap, eller förmedla min kunskap va. Och det där 

bekymrar mina lärare för att du ger dem mera arbete eller mera jobb då, och 

vem ska betala det.” (Citat Albert) 

 

Albert ger uttryck för att lärarna inte är beredda på att lägga ner mer tid än vad som krävs, 

något som han ibland kan känna behov av. Detta är något som även Erika gav uttryck för när 

hon beskrev sin relation och kommunikationen mellan henne och hennes lärare. Hon hade 

pratat med Marita för att ordna upp alla saker kring stöd och hjälpmedel vilket funkade i 

teorin men inte i praktiken enligt henne. Hon ansåg att lärarna inte riktigt visste vad de skulle 

göra för att hjälpa henne, inte heller tog de sig tid för att ta reda på detta. Gällande frågan om 

hon hade kommit i konflikt med någon på högskolan så svarade hon så här: 

 

”En gång så gjorde jag det. Det var när jag skulle ha den där tre dagars 

tentan. Så ville jag ha ut den innan så jag skickade e-mail till läraren två 

veckor innan och frågade hur det skulle gå till. Jag fick svaret – Jag ska kolla 

upp det så hör jag av mig. Så hörde läraren inte av sig. Så hörde jag av mig 

fyra dagar innan och frågade om hur det gick. Så fick jag inte svar. Då hörde 

jag av mig till den andra läraren som också har kursen och han sa – Ju jag 

fixar det, jag skriver en annan tenta till dig, för att vi kan inte ge ut samma 

tenta för att det kan hända att det kommer ut till de andra. Så skulle han 

godkänna med den andra läraren som inte hade svarat. Då hade hon sagt att 

det inte gick utan jag skulle inte få någon tenta och då fick jag det på e-mail 

någon dag senare. Och då var det bra någon dag innan tentan skulle ges ut. 
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Då fick jag ett nej – Du får ingen tenta. Då slutar med att jag fick någon dag 

längre på det. Men då hade nästa kurs redan börjat.”  (Citat Erika)  

 

Efter att Erika hade sagt detta citat så frågade Kim om en sak hon nämnt tidigare där det kom 

fram att hon tillsammans med Marita krävde att hon skulle få tentorna i god tid innan de 

övriga.  

 

”Men det är inte godkänt av lärarna…” (Citat Erika) 

 

Samt undrade vi även om det var lärarna som hade sista ordet. Vilket på hon svarar:  

 

”Jag vet inte, tydligen är det så” (Citat Erika)   

 

Det fanns även en annan informant som uttryckte sig att hon hade stött på liknande typ av 

problem. I detta fall så gällde det när vi frågade om hur hennes muntliga tentor fungerade så 

svarade hon: 

 

”De utgick delvis ifrån tentorna men sen kunde man alltid komma in på ett 

bispår och sådana här grejer. Men oftast var just detta som var grunden för en 

godkänt nivån som vi gick igenom. Och vill man ha vg så får man sätta sig i 

salarna och skriva det då.” (Citat Bodil) 

 

Detta tyckte vi var intressant att vi fick fram därför att när vi gjorde vår intervju men Britta så 

fick vi reda på att det ska vara samma förutsättningar för alla oavsett vilken form tentorna än 

görs. När vi frågade Britta om vilka krav som ställs på de alternativa tentorna och deras 

möjlighet till samma betyg oavsett tentans struktur eller former. Då svarade Britta att alla 

studenter har lika rätt till samma betyg oavsett tentans form därför att kraven ändå ska vara 

det samma. 

 

”Ja, det handlar om ett annat sätt att examinera på, ett annat sätt att visa att 

jag har den kunskapen men jag klarar inte att skriva detta på fyra timmar. 

Antingen att jag får en timme längre på mig, jag kanske behöver hjälp med att 

läsa frågorna. Eller att jag får tentera via hemtenta eller liknande. 

Kunskapsmässigt ställs det samma krav, och det är jätteviktigt.”  (Citat Britta) 
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Även om vi har hittat vissa anmärkningar och synpunkter som vi vill framhäva så har vi även 

hittat ett citat som vi tycker speglar alla våra informanters inställning och viljan att vara 

självständiga i det de gör. Därför avslutar vi denna resultatdel med att låta detta citat tala för 

sig själv. 

 

”Det är ju mycket upp till en själv, man får ju se vad man har för möjligheter 

och begränsningar och så får man jobba efter det. Som jag då att jag får ta 

mycket av min fritid för att jag ska lyckas med mina studier, jag hade inte 

behövt göra det men då hade säkert gått dåligt med studierna. Det är ju ett val 

jag gör, och jag tycker att jag har dem hjälpmedlen i stort sett som jag kan 

kräva till att lyckas liksom och det är bara jag själv som kan sätta käppar i 

hjulet liksom.” (Citat Cecilia) 

 

Kapitel 5 - Sociologisk analys och tolkning. 

 

5.1 Allmänna problem kontra personliga bekymmer. 

 

I dagens samhälle så använder människor gärna begreppen funktionshinder och 

funktionsnedsättning på ett generellt vis. Detta innebär att individer med olika 

funktionsnedsättningar och funktionshinder kategoriseras in under samma grupptillhörighet. 

På så sätt blir dessa begrepp ett samlingsnamn för många olika typer av psykiska och fysiska 

svårigheter. Dock vill vi påpeka att dessa två begrepp även ska ses utifrån individens relation 

till samhället och dess sociala strukturer. Genom att man tittar på hur dessa individer bemöts 

generellt samt vilka förutsättningar samhället skapar så att de har en chans att integreras i 

samhället 

 

Detta resonemang är något vi återkopplar till Mills teori om den Sociologiska visionen där 

han pratar om två olika distinktioner vilka är personliga bekymmer och allmänna problem. 

Utifrån hans teori så kan vi säga att samhället idag i hög grad betraktar funktionshinder och 

funktionsnedsättning som ett allmänt problem då man behöver avsätta betydligt mycket mer 

resurser så att dessa individer kan få en möjlighet att anpassas in i samhället. Detta är en 

anledning till att samhället försöker lösa problemet på ett mer övergripande plan genom att till 

exempel satsa på utbildning, vård, tillgänglighet och specialutbildad personal med mera. 

(Mills, 1997) 
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Högskolan i Halmstad har som en institution en skyldighet att arbeta aktivt med frågor som 

berör bland annat studenter med funktionshinder. Skolan har en budget avsatt för att dessa 

studenter ska kunna få de rätta förutsättningarna att studera på lika villkor som alla andra. 

Man lägger ner dessa resurser på olika stöd och hjälpmedel som studenterna är i behov av för 

att kunna klara sina studier. I vår intervju med Marita så framkom det att hon arbetade heltid 

med dessa frågor eftersom hon även är kontaktperson för studenter med funktionshinder och 

funktionsnedsättning. Detta innebär att hon ska vara ett stöd samtidigt som hon ser till att 

deras studietid fungerar som den ska utifrån dem regler och riktlinjer som skolan satt upp.  

 

Personer med funktionshinder eller funktionsnedsättning har idag det svårt att hitta och få ett 

arbete. Detta skulle kunna bero på att samhället i stort saknar den kunskap som krävs för att 

förstå sig på det som upplevs som annorlunda eller avvikande i olika sammanhang och 

situationer. Denna okunskap leder till att dessa individer inte får en rättvis chans att visa vilka 

kunskaper de besitter och därför inte heller får en möjlighet att tillföra något till samhället. 

Detta har då fått konsekvensen att dessa personer i högre utsträckning än för andra grupper 

har stängts ute från de offentliga arenorna och på så sätt känt sig marginaliserade och 

osynliggjorda. Samhället har då gjort detta till ett allmänt problem och fått ta till extra resurser 

så att dessa berörda personer har fått en ny förutsättning att leva ett så normalt liv som 

möjligt. Dessa resurser som samhället har bidragit med har ibland inneburit att skolorna 

skapar de rätta förutsättningarna så att även personer med funktionshinder eller 

funktionsnedsättningar kan studera på lika villkor. På så sätt kan dessa personer få en bra 

utbildning och därmed kommer de att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. I dagens 

samhälle identifieras funktionshinder och funktionsnedsättning tydligare som allmänna 

problem, detta är också något som bidrar till att man skapar nya möjligheter för dessa 

individer. Detta har inneburit att samhället lägger ner mycket resurser så att alla individer kan 

ha samma förutsättningar och möjligheter.  

 

Samtidigt som samhället och skolan ser funktionshinder och funktionsnedsättning som ett 

allmänt problem så kan man utifrån Mills perspektiv också säga att dessa funktionshinder och 

funktionsnedsättningar skapar personliga bekymmer. Upplevelsen av ens problem ligger då 

på ett mer personligt och individuellt plan. Vi har märkt att de studenter som vi har intervjuat 

ofta upplever sin funktionsnedsättning som ett personligt bekymmer och hur detta påverkar 

deras möjligheter klara sina studier. Bland våra informanters svar så har vi kunna se att även 

om studenterna har samma typ av funktionsnedsättning så har de ofta olika typer av 
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svårigheter och är ofta beroende av olika hjälpmedel för att kunna klara sina studier. De 

problem som varje student med funktionsnedsättning ställs inför liknar ingen annan students 

problematik eftersom varje student är unik på så sätt att de har olika funktionshinder och 

därför är de i behov av olika stöd och hjälpmedel. Detta är något som både Marita och de 

studenter vi har träffat har kunnat indirekt konstatera då de har berättat för oss att de alltid gör 

en individuell studieplan innan eller precis vid terminens början. Denna studieplan syftar åt att 

kartlägga de stöd och hjälpmedel som studenterna kan komma i behov av att utnyttja under 

terminen, som till exempel anteckningshjälp, ljudböcker, alternativa eller förlängda tentor.   

 

Vi anser att de personliga bekymren kan vara de mest vardagliga sakerna här i livet. 

Personliga bekymmer är väldigt individuellt och specifikt för varje enskild situation som 

människor ställs inför, detta eftersom vi är unika som människor. Personliga bekymmer är ett 

rörligt fenomen därför att de kan uppkomma i diverse situationer och på diverse platser. Dock 

så tror vi att människor som försöker lösa sina personliga bekymmer kan komma att ställas 

inför nya bekymmer istället. Detta på grund av att när man väl har löst sina personliga 

bekymmer så kan man upptäcka nya istället som man inte varit medveten om innan. För att 

förtydliga vad vi menar så kan det vara så att personer med någon form av funktionshinder 

eller funktionsnedsättning inte är tillräckligt attraktiva på arbetsmarknaden och detta är något 

som de anser vara ett personligt bekymmer. För att lösa detta så kanske de väljer att studera 

på en högskola. Det kan de göra för att de har tillgång till de stöd och hjälpmedel som krävs 

för att de ska klara sin utbildning och att de ska bli attraktivare på arbetsmarknaden. De har 

fått uppleva att deras tidigare personliga bekymmer mer kommit att bli allmänna problem 

men efter en tid har de istället kanske ställts inför ett nytt bekymmer i form av att klara av sin 

utbildning och få en examen. När de i sin tur har blivit färdiga och fått en godkänd examen så 

är detta personliga bekymmer löst och de ser sig själva med mer kollektiva allmänna ögon 

igen. Men i sin tur så uppkommer ett nytt bekymmer eftersom de nu ska ut på 

arbetsmarknaden och försöka hitta ett arbete, de har inte längre tillgång till de stöd och 

hjälpmedel som skolan har bidragit med under deras studiegång. De nya personliga 

bekymmer kan i det här fallet handla om att de måste stå på egna ben och klara av de 

arbetsuppgifter som de har.  

 

Dock vill vi påpeka att ett enskilt personligt bekymmer inte skapar något allmänt problem 

med däremot om det finns många personliga bekymmer som pekar i samma riktning så kan 

samhället omvandla detta till allmänna problem. Det vill säga dessa personliga bekymmer är 
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ändå olika från individ till individ men kan däremot tillsammans bilda en uppfattning om 

vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra situationen. 

 

5.2 Dramaturgiskt perspektiv på ett annorlunda sätt. 

 

Sociologen Erving Goffmans har i boken Jaget och maskerna utvecklat en rad teorier och 

tankar kring mänsklig interaktion och identitetsskapande. Goffman använder två centrala 

begrepp som han kallar för front stage (främre region) och back stage (bakre region) som är 

två olika sociala rum i vilka vi som individer agerar och interagerar i. Det som skiljer dessa 

sociala rum åt är att i den främre regionen så finns det klara regler och förväntningar för hur 

man ska agera som individ. Däremot så finns inte dessa regler och förväntningar i de bakre 

regionerna och därför kan man som individ vara mer avslappnad och agera på ett mer 

personligt sätt i den bakre regionen.  

 

Vi har kunnat se att våra informanter har valt att berätta om sin funktionsnedsättning för andra 

i klassen då de har blivit indelade i olika seminariegrupper. De har tyckt att det har varit 

nödvändigt att tala om det eftersom de andra i seminariegruppen tidigt skulle ha upptäckt 

deras svårigheter. Genom att de redan från början berättar om sin funktionsnedsättning så ger 

det de andra i seminariegrupperna en möjlighet att förstå deras svårigheter vilket då kan 

underlätta deras planering kring de olika uppgifterna som man får sig tilldelade. Detta medför 

också att gruppen i sig själv kan på ett eller annat sätt hjälpa studenten med hans eller hennes 

svårigheter. De väljer att berätta om detta därför att det finns en förväntan att man ska arbeta i 

grupper under dessa seminarier, där man gör allt ifrån att skriva och läsa tillsammans, vilket 

kan komma att bli en svårighet för dem. 

 

Detta är något som vi anser kan tolkas som att våra informanter befinner sig i den så kallade 

front stage, där de bemöter olika förväntningar och krav på att de ska utföra olika uppgifter i 

grupper. Dessa förväntningar och krav som informanterna ställs inför medför att de känner sig 

tvingade att berätta om sina svårigheter. I dessa seminariegrupper så blir man som individ 

kontinuerligt iakttagen och bedöms utifrån sina prestationer som individ och i grupp. I dessa 

seminariegrupper så har man inte bara sig själv att tänka på utan man måste också ta hänsyn 

till de andra gruppmedlemmarna vilket då gör att man måste ha en viss förståelse för 

varandras svårigheter och egenskaper för att det ska kunna fungera.  
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Däremot så har vi kunnat se att när våra informanter befinner sig på olika föreläsningar med 

hela klassen så kan de agera på ett helt annat sätt. Eftersom de här är endast en i mängden och 

inte har särskilda förpliktelser att utföra så behöver de inte berätta för hela klassen om sin 

funktionsnedsättning. Våra informanter har uttryckt att så länge det inte är nödvändigt att 

berätta om sina svårigheter så anser de också att de andra i klassen inte har med detta att göra. 

Det är något som har gjort att våra informanter har kunnat känna sig mer avslappnade och 

trygga i sig själva då de befinner inom denna miljö.  

 

Vi tolkar detta som att informanterna befinner sig i den så kallade back stage där det inte finns 

samma krav och förväntningar på dem som i de olika seminariegrupperna vilket vi tidigare 

benämnt som front stage. Eftersom klassen är så pass mycket större än en seminariegrupp så 

behöver man inte synas på samma sätt utan man kan mer vara som en i mängden. På dessa 

föreläsningar så har man inte heller några uppgifter man måste lösa eller redovisa tillsammans 

med andra utan skulle något sådant här dyka upp så kommer detta vara individuellt som till 

exempel vid hemtentamen. Vi tror även att våra informanter inte behöver känna någon 

särskild press när de befinner sig på dessa föreläsningar eftersom den största fokuseringen 

kommer att riktas mot föreläsaren och vad denne säger. 

 

Detta som vi har beskrivit ovan är något som kan ses som en annorlunda användning av 

Goffmans begrepp front stage och back stage. Goffman antyder att front stage är ett socialt 

rum där många människor finns och interagerar med varandra. Han menar vidare att back 

stage är ett mer avskilt socialt rum där ett mindre antal människor finns och att deras agerande 

sker på ett mer avslappnat sätt. Detta är något som i vårt fall är annorlunda eftersom våra 

informanter upplever föreläsningarna som ett socialt rum där man inte behöver interagera med 

de övriga studenterna utan kan vara för sig själv. Därför menar vi att detta är deras back stage, 

och då de är indelade i olika grupper och ska delta i olika seminarium är de i front stage. Det 

kommer krävas mer av våra informanter i dessa sammanhang då de måste interagera med sina 

gruppmedlemmar så väl som med hela seminariegruppen. Med detta så menar vi att en person 

med funktionsnedsättning lättare kan smälta in i en större folksamling men när han eller hon 

befinner sig i en mindre sådan folksamling så kan deras funktionsnedsättning komma att träda 

fram tydligare. 

 

Goffman nämner i sin teori om hur vi som individer strävar efter att kontrollera de situationer 

som vi kan komma att ställas inför. Han menar att man inte bara gör detta genom att skapa 
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olika intryck utan även genom att dölja olika sidor av sig själv. Vår uppfattning är att våra 

informanter kontinuerligt försöker kontrollera de situationer som de ställs inför, detta för att 

dem ska kunna bibehålla en viss trygghet hos sig själva. Detta är något som de gör då de 

väljer att berätta om sin funktionsnedsättning när de befinner sig i den främre regionen och 

försöker dölja den i den bakre regionen. Detta är en avvägning som våra informanter hela 

tiden måste göra då de måste bedöma den situationen som de befinner sig i och utifrån detta 

agera enligt vad de anser är bäst för dem själva. När de känner tillit till de andra i 

seminariegruppen och berättar om sig själva antar seminariegruppen alltmer karaktären av en 

bakre region där de kan vara sig själva. De berättar om sina personliga problem och när de får 

acceptans för dessa bidrar det till att de alltmer upplever bekymren som allmänna problem. I 

kontakten med de andra lär de sig att se sina funktionshinder med andra ögon och i ett vidare 

sammanhang. 

 

5.3 Hur man som individ utvecklas, formas och förändras. 

 

Efter att ha genomfört intervjuer med olika personer som arbetar inom högskolan så har vi fått 

reda på att de har en skyldighet att tillhandahålla resurser så att alla kan studera på högskolan 

på lika villkor oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder. I vårt fall har 

detta gällt att skolan ska ställa upp med sådana resurser som diverse stöd och hjälpmedel så 

att studenter med funktionsnedsättning ska kunna studera på lika villkor och få en godkänd 

examen.   

 

Dagens samhälle är konstruerat på så sätt att alla individer mer eller mindre måste utbilda sig 

inom olika områden och yrken för att ens kunna få ett arbete inom detta senmoderna 

samhälle. Detta är något som vi tror har lett fram till att det är samhället som ska stå för de 

resurser som krävs för att vi som individer ska kunna utbilda oss. Men samtidigt så måste vi 

vara beredda på att lägga ner mycket tid och energi om vi ska kunna ta till oss den kunskap 

som erbjuds. Detta är något som våra informanter nämnt vid ett flertal gånger att de är 

tvungna att lägga ner mycket tid och energi på sina studier samtidigt som skolan står för 

resurser i form av olika stöd och hjälpmedel.  

 

En annan sak som vi har fått fram av informanterna som studerar här på Högskolan i 

Halmstad är att de noggrant organiserar och planerar tiden som de ägnar åt sina studier. Detta 

är något som de måste göra eftersom de har en funktionsnedsättning som hämmar dem i deras 
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skolarbete. Vilket innebär att allt de gör kommer ta mycket längre tid än det normalt skulle 

göra så därför är det väldigt viktigt för dem att de planerar sin studie tid så bra de kan. 

Samtidigt så har vi information att oavsett hur mycket tid, energi och planering som de lägger 

ner på sina studier så har de många gånger haft en känsla av att de aldrig riktigt är i fas med 

utbildningen.  

 

”Och jag är beredd att säga att jag lägger ner mer tid än så, all min vakna tid 

går åt detta, och ändå så kan jag inte säga att jag är i fas med utbildningen.” 

(Citat Albert) 

 

Giddens menar i sin bok Modernitet och Självidentitet att vi människor strävar efter att finna 

en trygghet och stabilitet i sina liv vilket han kallar för Ontologisk trygghet. Detta är något 

som vi kan få genom att vi skapar olika rutiner som vi använder oss ut av dagligen och att 

dessa rutiner bidrar till en kontinuitet i våra liv.  

 

Vi tror att den Ontologiska trygghet som Giddens talar om är något som ibland saknas hos de 

informanter vi har kommit i kontakt med här på högskolan. Oavsett hur mycket de planerar 

eller organiserar sina studier och försöker hitta en rutin i sin vardag som fungerar så känner de 

många gånger att de aldrig är i fas med sin utbildning. Det är inte bara Albert som gett uttryck 

för detta som i citatet ovan, utan detta är något som alla våra informanter har berättat för oss. 

Vi menar att om inte informanterna kan uppleva att dem är i fas med sina studier oavsett hur 

mycket de än försöker planera och få en rutin i vardagen så kommer de inte heller finna en 

trygghet och stabilitet i sin tillvaro.  

 

En annan sak som Giddens tar upp och som är väldigt viktigt för hur en person ska kunna 

utvecklas, formas och förändras är vad han kallar för självets reflexivitet. Han menar att det 

krävs en rad olika saker för att individer ska kunna uppnå en större självmedvetenhet. Det 

handlar främst om att man ska reflektera över sig själv i ett historiskt perspektiv men även att 

man ska kunna reflektera över den situation man befinner sig i just nu. Denna reflektion är 

något som måste ske på ett ärligt sätt om man ska kunna skapa sig en god självförståelse av 

vem man är och vart man är på väg. Giddens menar också på att detta är något som gör att vi 

kan förverkliga oss och på så sätt kan släppa det förgångna och se de nya möjligheter som 

dyker upp. Att vi vågar ta dessa nya steg i livet är något som gör att vi kan få en helt 

annorlunda vision av framtiden än vad vi tidigare har haft. Detta innebär att varje gång vi tar 
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på oss nya utmaningar så hamnar vi genast i en ny fas här i livet, men i denna nya fas så kan 

nya utmaningar uppstå och då måste vi ta oss an dessa för att kunna gå vidare till nästa fas i 

livet och så vidare. Att träda in en ny fas kan innebära att man förlorar sådana saker som har 

betytt mycket för en innan. Samtidigt som man vågar ta dessa risker som kan leda till att man 

förlorar något så kommer man också att vinna något annat av det hela. 

 

Vi har fått en bild av att våra informanter ständigt reflekterar över sig själva och detta är något 

som vi tror att de måste göra för att kunna känna att de utvecklas, formas och förändras som 

individer. Informanterna har uttryckt att de har sett sig själva på olika sätt innan de hade fått 

en diagnos om sin funktionsnedsättning. En del av våra informanter berättade att de trodde att 

de var mindre begåvade än alla andra då de inte riktigt visste vad detta berodde på. När de väl 

i sin tur fick diagnosen på sin funktionsnedsättning så kunde de äntligen reflektera över sig 

själva och få en förståelse om varför de alltid har haft vissa svårigheter. Detta har medfört att 

de har kunnat se sig själva med helt andra ögon och att detta har öppnat nya möjligheter för 

dem. Vilket det gjorde för vissa av våra informanter då de har valt att börja studera på en 

akademisk nivå eftersom de nu vet om sina svårigheter och begränsningar samt att de vet om 

att högskolan har en skyldighet att hjälpa dem med detta. Denna reflexiva process är 

ingenting som kommer att upphöra utan är något som man hela tiden måste arbeta med för att 

man ska kunna utvecklas som individ.  

 

Vi kommer jämt och ständigt ställas inför nya situationer då vi behöver både reflektera över 

det vi hitintills har gjort i våra liv men även hur vi vill att detta ska påverka oss i framtiden. 

Man kan säga detta med enkla ord; att man hela tiden lär sig av sitt misstag och erfarenheter. 

Vi har även sett att våra informanter generellt har antingen fått offra eller förlorat mycket av 

sin fritid när de har börjat studera. Detta är något som vi kopplar till Giddens tankesätt om att 

när man ska träda in i en ny fas i livet så finns det risk att man förlorar något man tidigare har 

haft men å andra sidan så får man också något positivt utav det. Här menar vi att våra 

informanter har förlorat mycket av sin fritid på är grund av att de har börjat studera men i 

gengäld så kommer de att få en bredare och större kompetens än vad de tidigare har haft. Vi 

tror att våra informanter kommer att ställas inför många olika faser här i livet, exakt vad dessa 

faser kommer att innebära eller för dem är inget vi kan förutspå. Dock så är det rimligt att tro 

att nästa fas som dessa informanter kommer att ställas inför är när de är färdiga med sin 

utbildning och ska ut i arbetslivet. Där de måste klara sig själva och där de inte längre har 

tillgång till sina stöd och hjälpmedel som de har haft under skolans gång. Därför är det nu de 
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återigen behöver reflektera över sig själva och sin studietid för att kunna klara sig och vara 

självständiga i det de ska förväntas göra i framtiden.    

 

Giddens teori kan uppfattas som väldigt omfattande. Med hänsyn till detta så har vi gjort en 

modell, en så kallad utvecklingsstege där man kan se olika faser i livet och hur man måste 

reflektera över sig själv för att komma till nästa fas och så vidare. Detta exempel tar sin 

utgångspunkt i att en person inte vet om att han eller hon har ett funktionshinder men att när 

denna person får sin diagnos så börjar de får reflektera över sig själva och genomgår olika 

faser. 

 

 

 

 

 

 

Fas 1 (Diagnosen): Här får personen reda på sin diagnos om sin funktionsnedsättning, vilket 

gör att han eller hon bättre förstår sina svårigheter.  

 

Fas 2 (Planer på att studera): Efter det att personen fått sin diagnos så börjar han eller hon 

att fundera på vilka utmaningar hon kan ha i livet vilket då är tankar på att studera på 

högskolan. I och med detta så har studenterna reflekterat över vad deras diagnos har inneburit 

och därmed våga göra saker som annars inte skulle vågat. 

 

Fas 3 (Studietiden): Här måste person i fråga ännu en gång reflektera tillbaka i tiden så väl 

som när denne fick diagnosen och vad det har betytt för dem tills det att de valde att anta 

utmaningen med att börja studera. Det är inte förrän de har gjort detta som då skolan behöver 

ha reda på vilka svårigheter och begränsningar de har för att de ska kunna bidra med resurser 

till de som behöver dem för att kunna klara av sina studier. 

 

Fas 4 (Examen): Här befinner sig personen i en fas där han eller hon har erhållit sin examen 

och nu förväntas att kliva ut i arbetslivet. I denna fas har de inte längre någon möjlighet att få 

de stöd och hjälpmedel som skolan har erbjudit under hela deras studietid. De kommer att helt 

få stå på egna ben inför den stundande framtiden.  

 



                                                                                           37
               

 

 

 
 
 

Fas 5 (Arbetet): När personen i fråga väl har fått ett jobb så måste de börja reflektera över 

hela sin studietid och vad de har lärt sig för att de ska kunna vara självständiga i sitt arbete. På 

så sätt ska de kunna klara av det som förväntas av dem. 

 

5.4 En sammankoppling av teorierna. 

 

De informanter som vi har kommit i kontakt med ser sin funktionsnedsättning som något 

Mills kallar för ett allmänt problem. Detta är ett allmänt problem därför att informanterna 

känner att de kan klara av sina studier trots sin funktionsnedsättning eftersom de har tillgång 

till olika resurser i form av stöd och hjälpmedel från skolan. Informanterna behöver inte se sin 

funktionsnedsättning som ett hinder utan istället kan de ha kontroll över den situation som de 

befinner sig i. Eftersom informanterna nu ser detta som ett allmänt problem istället för ett 

personligt bekymmer kan de känna vad Giddens kallar för ontologisk trygghet där man söker 

en viss stabilitet och kontinuitet i vardagen. Han menar också att det pågår en reflexiv process 

genom hela livet. Denna reflexiva process innebär att informanterna hela tiden både tittar 

tillbaks i tiden på hur det var förr men att de samtidigt måste föreställa sig hur deras framtid 

ska komma att bli. Detta är något som bidrar till att de ska kunna utvecklas, formas och 

förändras som enskilda individer då denna reflexiva process ständigt utvecklas. Samtidigt som 

denna reflexiva process pågår så kan det även förekomma en risk att informanterna faller 

tillbaka och ser sin funktionsnedsättning som det Mills kallar för ett personligt bekymmer. Att 

informanterna nu ser sin funktionsnedsättning som ett personligt bekymmer kan bero på att de 

känner sig begränsade i vissa situationer som kan uppstå under deras studietid. En sådan 

situation kan vara det Goffman kallar för front stage. Detta innebär att informanterna befinner 

sig i ett socialt rum där de måste interagera med andra individer för att tillsammans lösa olika 

uppgifter och redovisa dessa för varandra i till exempel seminariegrupper. Här finns en risk 

att deras funktionsnedsättning gör sig påmind då de är tvungna att arbeta tillsammans med 

andra som kanske inte vet om deras situation som i sin tur leder till att informanterna själva 

väljer att berätta om sin funktionsnedsättning i denna miljö så att andra inte får en felaktig 

uppfattning om dem. Detta är något som de gör med förhoppningen om att de även ska ha 

kontroll över denna situation som de kan anse vara ett personligt bekymmer.  

 

Detta är något som informanterna ständigt kommer att ställas inför, de kommer alltid att 

befinna sig i olika sociala rum där det finns risker, möjligheter och utmaningar med livet.  
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De kommer alltid stå inför olika allmänna problem och personliga bekymmer som gör att 

deras ontologiska trygghet ständigt förändras genom tiden. Informanterna måste därför hela 

tiden ta vara på den reflexiva process som följer dem livet ut om dem ska kunna formas, 

utvecklas och förändras som individer. För att de ska kunna göra detta kommer de att betrakta 

sig själva genom en relation mellan personliga bekymmer och allmänna problem som ständigt 

förändras och utvecklas 

 

Kapitel 6 - Sammanfattande avslutning 

 

I dagens samhälle så kan vi som individer många gånger känna en press att vi måste skaffa en 

utbildning för att vi ska kunna konkurrera med andra på lika villkor om de arbeten som finns 

tillgängliga på arbetsmarknaden. Att skaffa en utbildning är något som vi individer gör för att 

uppfylla de förväntningar som finns i samhället. Detta är något som ger oss en ontologisk 

trygghet i vardagslivet där vi strävar efter en viss stabilitet och rutin i våra liv.  

 

Vi har kunnat se att de studenter med funktionsnedsättning som vi har genomfört intervjuer 

med har fått lägga ner oerhört mycket tid och energi på sina studier. Vilket då har inneburit att 

de flesta av dem har fått offra någonting annat, till exempel tiden att umgås med familj och 

vänner. Detta är något som de själva har valt att göra eftersom de alla vill kunna klara av sin 

utbildning. En sak som alla våra informanter var överens om var att de resurser i form av 

olika stöd och hjälpmedel som skolan anordnar har setts som något positivt vilket de har 

angivit att de aldrig skulle ha klarat sina studier utan dem. Våra informanter gav också uttryck 

för att de verkligen uppskattade den tid och energi som deras kontaktperson här på skolan har 

lagt ner på att hjälpa dem med olika saker, vilket har betytt väldigt mycket för våra 

informanter.  

 

Vi hittade inga direkta radikala negativa saker som intervjupersonerna förmedlade till oss utan 

däremot så fann vi vissa intressanta synpunkter som vi tycker är värda att ta upp. De saker 

som vi hittade var att det ibland kan brista i kommunikationen mellan studerandeavdelningen 

och lärarna. Det kan röra sig om vilka riktlinjer och regler som gäller då en lärare har en 

person med funktionsnedsättning att ta hänsyn till. Detta kan bero på många olika faktorer 

som till exempel att informationen från studerandeavdelningen inte har varit tillräcklig tydlig 

eller att lärarna själva har valt att inte ta den till sig.  En annan synpunkt som vi generellt har 

fått utifrån våra informanter är att tempot i skolan ibland är så pass högt att de ibland är på 
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gränsen för vad de klara av. Detta trots att de får den hjälp och stöd som de behöver i form av 

alternativa och längre tentor, men även i form utav annan hjälp.  

 

Våra informanter tog också upp olika saker som de skulle vilja ha på ett annorlunda sätt, 

vilket kan vara alltifrån skolmaterial, bättre belysning, bättre skyltat på skolans område, större 

bildskärmar som anvisar scheman och vilka salar man ska vara i. Dessa anmärkningar som 

våra informanter har angivit kan vara svårt för skolan att anordna, eftersom varje individ är 

unik och därför har han eller hon också olika individuella behov. Skolan har därmed ingen 

möjlighet att anpassa resurserna efter alla individuella behov utan måste istället se till att 

majoritetens behov uppfylls, eftersom det skulle vara ekonomiskt ohållbart annars.  

 

Kapitel 7 – Reflektioner. 

 

Denna uppsats tycker vi har varit ett mycket givande och intressant arbete då vi har fått ta del 

av andra personers erfarenheter och kunskaper om funktionshandikapp. Detta arbete har 

tillkommit genom en lång arbetsprocess där vi både har haft vissa positiva erfarenheter och 

vissa negativa erfarenheter vilket har inneburit att vi tagit lärdom utav våra motgångar så väl 

som våra framgångar.   

 

Det vi ser som positiva erfarenheter i denna uppsats är att vi har fått en helt annan syn kring 

ämnet som vi hade valt att studera. Vi har genom detta arbete fått en förståelse för vad det kan 

innebära att ha en funktionsnedsättning och studera på en akademisk nivå, detta är något som 

vi endast ha kunnat spekulera kring innan. Vi har även kunnat få en bra och positiv bild utav 

skolans insatser och hur de arbetar kring detta ämne, vilket vi ställer oss positiva till. De 

negativa erfarenheterna eller motgångarna vi har stött på har inte varit något som har hindrat 

oss helt i vårt arbete, utan istället så har vi tagit lärdom utav dessa och tagit nya tag och 

kämpat vidare. Vi har under processens gång stött på olika svårigheter som har fått oss att 

tänka till och agera på ett annorlunda sätt så att vi ska kunna komma vidare i arbetet. Dessa 

svårigheter har bland annat varit att få ett tillräckligt antal informanter, detta kan ha berott på 

att det är ett väldigt känsligt och personligt ämne. Något som vi också tagit lärdom är att när 

vi ska få tag i informanter så är det viktigt att som i vårt fall att ta hänsyn till deras olika 

funktionsnedsättningar. Detta för att om man ska försöka ta kontakt med dem så finns det en 

rad aspekter man ska ha i åtanke, till exempel att en person med dyslexi eller nedsatt syn inte 

vill läsa ett långt och invecklat brev. Eftersom deras funktionsnedsättning kan begränsa dem i 
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deras möjlighet att förstå det som vi har skrivit, samt att dem kanske inte orkar läsa färdigt 

hela brevet utan tröttnar snabbt.  
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Bilagor. 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide studenterna.  
 
 
Bakgrundsfrågor. 

- Ålder? 

- Familjesituation? (singel, sambo, gift etc) 

- Vilken utbildning läser du nu? 

- Varför valde den utbildningen? 

- Har du läst inom högskolan tidigare, i så fall vad? 

- Berätta lite kort om dig själv. 

 

Funktionsnedsättning  

- Vad har du för typ av funktionsnedsättning? 

- Förklara denna funktionsnedsättning, vad det innebär. 

- När fick du denna diagnos? 

- Vad har denna diagnos betytt för dig? (känslor, tankar etc)  

 

Att studera med funktionsnedsättning. 

- Hur påverkar din funktionsnedsättning dina möjligheter att studera? 

- Hur mycket extra energi och tid måste du lägga ner på dina studier? 

- Vilka tankar och känslor fick du inför denna utmaning som det innebär att studera, och 

då med särskilt tanke på din funktionsnedsättning? 

- Hade du några särskilda förväntningar kring dina studier? 

- Hur många i din klass och på högskolans omgivning vet om din funktionsnedsättning? 

- Om alla/några vet, varför valde du att berätta detta? 

- Om ingen vet, varför har du valt att inte berätta detta? 

 

Extra Stöd/hjälpmedel i skolarbetet. 

- Vilka typer av hjälpmedel och stöd har du till ditt förfogande? 

- Förklara vad detta stöd/hjälpmedel går ut på. 

- Hur har dessa stöd/hjälpmedel underlättat för dig under dina studier? 

- Har du fått några reaktioner utav dina klasskamrater för att du har fått tillgång till 

dessa stöd/hjälpmedel? 
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- Hur har dina lärare reagerat på att du har behov av dessa stöd/hjälpmedel? 

- Har de i sin tur gjort allt de har kunnat för att underlätta dina studier?(ex. extra 

material, utskrivna föreläsningsanteckningar, etc.) 

- Finns det något som du skulle vilja förändra angående dessa stöd/hjälpmedel? 

 

Den sociala tillvaron i och utanför skolan. 

- Är du delaktig i någon förening/aktiviteter inom högskolan? 

- Har din funktionsnedsättning någon betydelse av dina val kring aktiviteter? 

- Känner du någon samhörighet med dina klasskamrater under skoldagen samt på 

fritiden? 

- Hur är relationen mellan dig och dina klasskamrater? (ex. opersonlig, öppen och varm 

etc.) 

- Hur är relationen mellan dig och dina lärare? 

- Hur reagerar människor när de får veta om din funktionsnedsättning? 

- Hur reagerar du själv på andras människors respons på din funktionsnedsättning? 

 

Eventuell problematik 

- Vad tycker du är det mest problematiska med att studera med din 

funktionsnedsättning? 

- Har skolan bemött dina behov av stöd/hjälpmedel på ett tillfredställande sätt? 

- Brukar du känna dig särbehandlad på grund av din funktionsnedsättning? 

- Har några problem uppstått med de lärare eller personer som du har haft kontakt med 

under din studietid? 

- Vad anser du om tillgängligheten på högskolan? (ex. skyltar, trappor, salar, hissar 

ingångar, toaletter mm.) 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Marita. 

 

Bakgrundsfrågor. 

- Ålder? 

- Utbildning? 

- Hur länge har du arbetat på Högskolan? 

- Vad innebär din befattning i studerandeavdelningen? (Arbetsuppgifter) 

 

Funktionsnedsättning/Funktionshinder 

- Hur många funktionshindrade studerar nu på HH? 

- Vilka typer av funktionshinder finns bland dem som studerar?(ex dyslexi) 

- Vilka typer av hjälpmedel finns att tillgå för de funktionshindrade? 

- Vad har du fått för respons från studenter med funktionshinder gällande de hjälpmedel 

som erbjuds? 

- Vilka riktlinjer eller lagar följer högskolan i vad det gäller studenter med 

funktionshinder? 

- Finns det några aktiviteter/föreningar som högskolan har att erbjuda till dem 

funktionshindrade? 

- Finns det statistik för högskolan i halmstad kring studenter med funktionshinder? (ex 

antal studenter genom åren, antal examen, könsfördelning osv.) 

- Vad är dina arbetsuppgifter angående ämnet? 

- Har du några tankar eller önskemål om att vilja ändra/förändra något på högskolan 

som berör ämnet? (ex infrastruktur, arbetstider, utbildning, hjälpmedel.) 

- Hur ser du på de funktionshindrade ur ett jämställdhetsperspektiv? (ex fördomar, 

diskriminering etc.) 

- Finns det funderingar/frågor som du skulle vilja ha reda på gällande att studera med 

funktionshinder, som vi kanske kan hjälpa dig med att få fram? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide Britta . 

 

Bakgrundsfrågor. 

- Ålder? 

- Utbildning? 

- Hur länge har du arbetat på Högskolan? 

- Vad innebär din befattning i studerandeavdelningen? (Arbetsuppgifter) 

 

Jämställdhet och mångfald. 

- Vad innebär din befattning i JäMå? 

- Vilka frågor diskuterar ni i JäMå? 

- Vad har JäMå för uppgift och syfte? 

 

Funktionsnedsättning/Funktionshinder. 

- Vilka frågor kring funktionshinder kommer du i kontakt med? 

- Hur arbetar ni aktivt med dessa frågor som berör funktionshinder? 

- Hur många är ni som arbetar kring dessa frågor? 

- Hur mycket plats tar frågor om funktionshinder i jämställdhetsdebatten? (lite, mycket, 

lagom etc) 

- Tycker du att skolan har de rätta förutsättningarna att ge de funktionshindrade 

likvärdig utbildning? 

- Hur ser er framtidsvision ut kring att studera med funktionshinder? (Ge exempel på 

förändringar) 
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Bilaga 4 – Intervjuguide Romulo. 

 

Bakgrundsfrågor. 

- Ålder? 

- Utbildning? 

- Hur länge har du arbetat på Högskolan? 

- Vad innebär din befattning som rektor för HH? (Arbetsuppgifter) 

 

Funktionsnedsättning/funktionshinder. 

- Vilka frågor kring att studera med funktionshinder berörs eller kommer du i kontakt 

med som Rektor för HH? 

- Hur arbetar du själv aktivt med dessa frågor? 

- Tycker du att frågor kring funktionshinder borde uppmärksammas mer, och i så fall på 

vilket sätt? 

- Hur tycker du att skolan som institution hanterar dessa frågor? 

- Finns det några aspekter kring dessa frågor som du tycker att skolan kan bli bättre på? 

- Hur tycker du att man ska gå tillväga för att få personer med funktionshinder att våga 

ta steget att börja studera på högskolan? (Information, utbildning etc) 

- Vad har du för framtidsvision för skolan som institution gällande frågor kring 

funktionshinder och jämställdhet? 

 

 

 

 


