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Abstrakt
Möjligheterna  till  en  jämlik  delaktighet  för  studenter  på  högskola  och  universitet  beror  på  hur  den
institutionella  kontexten  hanterar  medicinska  diagnoser  och  kompenserar  för  en  annars  oåtkomlig
utbildning. Så kan man förstå en av de artiklar som denna uppsats bygger på. Uppsatsen undersöker vilka
stödmöjligheter  och  sociala  utmaningar  studenter  med  diagnos  kan  möta  i  universitet  och  högskolors
normativa studiekontext.  Detta undersöks med hjälp av tidigare  forskning rörande social  skiktning och
funktionsnedsättning  samt  semistrukturerade  intervjuer  som  utfördes  enskilt  med  tre  respondenter.  I
resultatet  berättar  respondenterna  om sina upplevelser  av  vilka  stödmöjligheter  och sociala  utmaningar
studenter  med  funktionsnedsättning  och  normbrytande  funktionalitet  kan  möta  i  denna  normativa
studiekontext. Analysen görs utifrån Erving Goffmans (2011) teorier om stigma och hur det påverkar individ
och omgivning. Resultatet visar att många studenter som har rätt till pedagogiskt stöd undviker att söka
stödet så länge de kan trots stora problem för att de vill klara studierna utan hjälp ”som alla andra” och på så
sätt  minimera  risken  att  stigmatiseras.  Slutligen  diskuterades  resultaten  och  hur  stigmatiseringen  kan
upphöra samt kunskap bli tillgänglig för alla.

Nyckelord:  Diskriminering, Funktionsnedsättning, Normbrytande funktionalitet, Sociala normer, Social skiktning,
Stigma och Utbildning
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Introduktion
Om man vill besöka ett av världens mest jämlika samhällen idag skulle man kanske välja Sverige, det säger i
alla fall Christoffer Edling och Fredrik Liljeros (2016). Här har vi politisk frihet, är lika inför lagen och får en
fri utbildning oavsett härkomst och bakgrund, men ändå finns ojämlikhet i flera dimensioner. De skriver att
vårt  samhälle  är  indelat  i  olika  sociala  skikt  där  många  sociala  grupper  lever  under  helt  skilda
omständigheter och förutsättningar som påverkar hur de formar sina liv. En sådan grupp är studenter med
funktionsnedsättningar och normbrytande funktionalitet. Nedan följer några inledande avsnitt som förklarar
de begrepp jag använder samt syfte och kunskapsbidrag för denna uppsats.

 

Inledning
Denna forskningsansats är driven av ett intresse för mänskliga rättigheter och en sådan rättighet är tillgång
till  utbildning.  Med  någon  form  av  funktionsnedsättning  kan  vissa  saker  bli  mer  utmanande  i  vissa
situationer och det  blir  inte lättare ifall  omgivningen på olika sätt försvårar  det  hela genom fysisk eller
psykosocial otillgänglighet.  Man kan tro att högre studier  är tillgängliga för alla som har tillräckliga betyg
från grundskola och gymnasium,  vilket  teoretiskt  stämmer bra,  men det  kan finnas osynliga hinder till
fortsatta  studier,  även  i  Sverige.  Sådana  hinder  kan  exempelvis  vara  social  klass,  kön  eller
funktionsnedsättning där det egentligen inte borde finnas några motsättningar men olika föreställningar om
vem man själv är eller vad högre studier innebär kan vara hindrande. Robert Eriksson (2014) visar att barn
från  mer  privilegierade  samhällsklasser  oftare  än  andra  barn  studerar  längre,  vilket  är  ett  obestridligt
faktum. Sedan tvåhundra år har man haft som politiskt mål att minska denna snedrekrytering på olika sätt
och han skriver att en anledning till denna skevhet kan bero på skilda ambitionsnivåer för ungdomar från
olika klasser. Dessa går ut på att man inte gärna nöjer sig med en lägre utbildningsnivå än sina föräldrar
vilket innebär att barn till föräldrar med högre utbildningsnivå också studerar på högre nivåer medan barn
till föräldrar med lägre utbildningsnivå inte behöver studera lika länge för att matcha eller överstiga sina
föräldrars nivå (Eriksson, 2014). 

Begrepp
Språket  speglar  maktrelationer  mellan  olika  grupper  genom  motsatspar  så  som  arbetsgivare  och
arbetstagare där den förstnämnda gruppen har det resursmässiga övertaget och på det viset legitimeras en
viss maktordning (Edling & Liljeros, 2016). Detsamma gäller grupperna högfungerande och funktionsnedsatt,
ett  begreppspar  som  vanligen  används  idag.  Ett  nytt  begrepp  som  uppsatsen  härmed  adopterar  och
fortsättningsvis  använder  synonymt  är  normbrytande  funktionalitet. Orden  funktionsnedsatt eller
funktionshindrad förstärker maktrelationen mellan personer med funktionsnedsättning och de som saknar en
sådan medan normbrytande funktionalitet  belyser det faktum att det är först när funktionaliteten bryter mot
normen som vi  reagerar.  Goffman  (2011)  skriver  att  vi  oftast  utgår  från  synintrycken  och  formar  våra
bedömningar efter normativa förväntningar. Oftast blir vi inte medvetna om vilka normativa förväntningar
vi har förrän individen på något sätt bryter mot dem enligt honom.  Vissa sätt att fungera är normaliserade
och accepterade medan andra inte är det och därför bryter mot det ”normala” och ifrågasätts. Problemet är
att om man föds eller förvärvar vissa funktionssätt blir det normalt för den personen och kompenserande
åtgärder borde ses  som självklara om de behövs. Det  kan vara en rest  från den  medicinska modellen,  ett
begrepp och förhållningssätt som beskrivs av Maria Wolmesjö (2011). Hon skriver att denna modell präglade
de offentliga insatserna under mitten på 1900-talet där orsaken till funktionsnedsättningar i första hand lades
på individen som bristande och således skulle rehabiliteras till normalitet. Den medicinska modellen ligger
kvar i  utbildningsväsendet där det krävs diagnos för att få rätt till pedagogiskt stöd.
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Andra begrepp som används är  social  skiktning som Edling och Liljeros (2016) definierar som en
systematisk ojämlikhet mellan olika grupper av människor inom samma samhälle. Sådana kan exempelvis
vara  kön,  etnisk  härkomst  eller  funktionalitet  där  det  bildas  små  samhällen  i  det  stora  samhället.
Diskriminering är  också  ett  använt  begrepp  och  innebär  att  vissa  personer  missgynnas  genom  aktiva
handlingar eller underlåtenhet att göra något i situationer där andra personer inte missgynnas (Wolmesjö,
2011). Ett sådant exempel kan vara att ta sig av och på kommunala transportmedel som inte är ett problem
om man har full rörlighet eller om det finns hissar och ramper. Även stigmatisering är ett relevant begrepp
som förklaras av Goffman (2011) som en term använd redan av de gamla grekerna om ett missprydande
märke  eller  tecken  som  brändes  eller  skars  in  i  huden  på  personer  som  inte  längre  var  fullvärdiga
medborgare,  exempelvis  slavar  och  förrädare.  Idag  handlar  det  mer  om  egenskaper  som  beroende  på
situation är misskrediterande för ens sociala relationer och i andra situationer är positivt bekräftande som
tillhörande en viss social grupp. Som exempel kan en funktionsnedsättning och normbrytande funktionalitet
skapa ett ofrivilligt utanförskap eller berättiga till vissa stödinsatser som man behöver.

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa diagnosens stödmöjligheter och sociala utmaningar för studenter
med funktionsnedsättning och normbrytande funktionalitet i förhållande till högre studier. Detta ingår i ett
brett problemområde som rör det annorlundaskap som studenter med anpassningar för sina studier kan
hamna i och hur individer och omgivning hanterar detta. En hypotetisk förklaring till detta annorlundaskap
är  att  högre  studier  sker  i  en  normativ  kontext  där  studenter  förväntas  ta  till  sig  kunskap  på  vissa
förutbestämda sätt och när de inte kan det utsätts de för stigmatisering.

Forskningsfrågor: 
* Hur upplevs skiktningsprinciperna klass och funktionsnedsättning påverka valet att studera vidare?
* Hur upplevs sociala normer påverka studenter i studiekontexten?
* Vilka stödmöjligheter och sociala utmaningar skapar diagnosen för studenten?

Kunskapsbidrag
Det  kunskapsbidrag  studien  är  tänkt  att  bidra  med  är  att  belysa  vilka  konsekvenser  den  medicinska
modellen har för studenter. Utbildningsväsendet kräver fortfarande en diagnos eller någon form av intyg på
en varaktig problematik för att studenter ska få rätt till kompenserande pedagogiska stödinsatser trots att
utbildning ska vara  tillgänglig  för  alla  med tillräcklig  kompetens.  Detta  bidrar  till  en stigmatisering av
individer med tillräckliga kunskaper men som behöver alternativa metoder för att ta till sig ny kunskap.
Denna stigmatisering påverkar den pedagogiska processen i och med att studenten tvingas välja mellan att
kämpa hårdare än de flesta i det tysta eller sticka ut från mängden genom att kräva kompensatoriskt stöd för
att  jämna  ut  villkoren.  Förhoppningen  är  att  denna  studie  ska  bidra  till  framtida  reformer  av
utbildningsväsendet för att göra kunskap tillgänglig för fler.
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Bakgrund
Wolmesjö (2011) skriver att personer med funktionsnedsättningar har mer vidsträckta rättigheter i Sverige
än övriga Europa och funktionsnedsättning fanns med som diskrimineringsgrund i regeringsformen redan
1974 men saknas i Europa rätten. Däremot skriver hon att Förenta Nationernas generalförsamling (FN) antog
ett förslag till en ny konvention 2006 som skulle undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning så
att de fick samma tillgång till utbildning, arbete, samhällstjänster och nöjen som alla andra vilket trädde i
kraft  2009.  Ändå  har  personer  med  funktionsnedsättning   sämre  hälsa,  lägre  utbildning  och
arbetsdeltagande samt är fattigare än personer utan funktionsnedsättning enligt Rafael Lindqvist (2016). Han
menar att många av dessa svårigheter beror på dominerande normer och synsätt som ofta är nedlåtande och
stigmatiserande. Vidare skriver han att den negativa stigmatiseringen kan leda till att dessa personer får
sämre  tillgång  till  utbildningsväsendet,  arbetslivet,  vården  och  bostadsmarknaden  vilket  kan  leda  till
ojämlikhet. På så sätt är funktionsnedsättningar en centralt strukturerande princip i många samhällen och så
även i Sverige enligt Lindqvist (2016). 

Tidigare forskning
Enligt  Lindqvist  (2016)  har  forskningsområdet  Disability  Studies  i  Sverige  karaktäriserats  av  ett
reformperspektiv.  I  reformperspektivet  har  man  försökt  bedöma  om  olika  insatser  ligger  i  linje  med
reformintentionerna medan det är mindre förekommande med sociologiska och intersektionella perspektiv.
I sociologiska och intersektionella perspektiv tittar man närmare på vad som händer i skärningspunkten
mellan funktionsnedsättningar och andra sociala skiktningsprinciper i samhället. Den medicinska modellen
har  varit  ett  dominerande  synsätt  förankrad i  välfärdsstatens  framväxt  i  början  av  förra  seklet,  skriver
Lindqvist (2016). Diagnos och institutionaliserad vård och omsorg sågs som ett objektivt hjälpmedel att lösa
sociala  och  personliga  problem.  Diagnosen var  ett sätt  att avgöra  vem som har  rätt till  vad.  Så  är  det
fortfarande  inom  utbildningsväsendet  och  utgångspunkten  för  denna  uppsats  är  att  insatser  som
pedagogiskt stöd och de formella ramverk som styr tillgången för detta är fastslagna rättigheter som inte
behöver  undersökas ytterligare.  Bakom dessa  konkreta pedagogiska insatser,  villkorat  en diagnos,  finns
däremot andra mindre påtagliga sociala undertoner som  stigmatisering vilket kan leda till social skiktning
och ha stor inverkan på den pedagogiska processen.  Detta sociala perspektiv är vad denna uppsats ska
belysa. Här presenteras tre artiklar med relevans för frågeställningarna. 

Elisabet  Weedon  (2017)  undersöker  i  sin  artikel  ”The  construction  of  under-representation  in  UK  and
Swedish  higher  education-  implications  for  disabled  students” inkluderingen  av  personer  med
funktionsnedsättning i  högre  utbildningar och menar att de flesta kommer från högre  socioekonomiska
förhållanden. I introduktionen skriver hon att trots de siffror som finns på hur deltagandet för studenter med
funktionsnedsättning ser ut respektive hur det ser ut för studenter från lägre socioekonomiska förhållanden
har man inte undersökt detta i förhållande till varandra. Hon anser att både Sverige och Storbritannien, som
hon jämför i artikeln, skulle tjäna på en närmare analys som sammankopplar funktionsnedsättningar med
socioekonomisk bakgrund för att kunna skapa större tillgång till högre studier och bättre stöd. 

Det finns ett antal skillnader och likheter mellan Storbritannien och Sverige, även om stödinsatserna
som kan komma på fråga är ungefär desamma. I Sverige har vi inga avgifter (tuition fees) och det har man
inte överallt i Storbritannien heller. I Skottland tog man bort avgifterna 2007 i  förhoppningen om att det
skulle öka intaget av studenter från underrepresenterade grupper. Tyvärr hade detta inte önskvärd effekt då
antalet studenter från dessa grupper inte ökade. Lärosätena ålades då att vidta åtgärder för att öka antalet
och  tvingades  redovisa  vilka  åtgärder  och  framsteg  man  gjort  i  rekryteringen  varje  år.  Resultaten  var
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begränsade,  speciellt  i  förhållande  till  de  mest  prestigefyllda  lärosätena.  Även  andra  lärosäten  i
Storbritannien  förväntas  demonstrera  vad  de  gör  specifikt  för  att  öka  rekryteringen  från  mindre
socioekonomiskt  starka  grupper.  I  Sverige  lägger  man  inte  lika  stor  vikt  vid  att  mäta  den  breddade
rekryteringen enligt Weedon (2017), men har å andra sidan stöttat ett mer socialt rättvist utbildningssystem
sedan 70-talet. Trots det är det fortfarande stora skillnader i deltagande. Bara 22% av personer födda 1988 till
föräldrar med lägre utbildning studerade på universitet och högskola i jämförelse med 84% procent av de
med åtminstone en förälder som studerat vidare (Weedon, 2017). I Sverige ligger fokus mer på att utveckla
en god praktik och man presenterar inte hur det går för just gruppen med funktionsnedsättningar vilket
britterna  gör.  En  annan  skillnad  är  att  i  Sverige  fungerar  Stockholms  universitet  som  en  central  för
pedagogiskt  stöd  medan  alla  lärosäten  har  samordnare.  I  Storbritannien  ligger  det  däremot  på  varje
institution att själva ansvara för  stödet medan det finns en gemensam fond att söka ersättning från.  En
gemensam trend är att studenter med funktionsnedsättning har ökat i båda länderna och de tenderar att
behandla  alla  studenter  med  funktionsnedsättning  som  en  homogen  grupp  trots  att  närmare  50%  av
gruppen  består  av  dyslektiker  och  varje  funktionsnedsättning  kräver  sina  egna  insatser  och  påverkar
studenterna olika. I Storbritannien visar det sig att 53% av alla med funktionsnedsättning kommer från den
högre sociala klassen. Således är det mindre troligt att de kommer från lägre socioekonomiska förhållanden
men  där  skiljer  de  sig  inte  mycket  från  personer  utan  funktionsnedsättning.  50%  av  studenterna  med
funktionsnedsättning får  heltidsjobb efter  examen mot  58% av de utan.  Det  är  dock stor  skillnad inom
gruppen med olika funktionsnedsättningar där personer med dyslexi har bäst chanser och personer med
autismspektrum eller psykisk ohälsa har svårast att få jobb (Weedon,  2017).  Artikeln konstaterar  att det
alldeles  oavsett  funktionalitet  är  lättare  att  få  jobb  med  en  högre  utbildning.  Arbetet  med  en  breddad
rekrytering till  universiteten och högskolorna fokuserar i  båda länderna mest på studenter från en lägre
socioekonomisk bakgrund och inte på studenter med funktionsnedsättning.  Författaren efterlyser en mer
intersektionell  forskning  eftersom  hon  misstänker  att  personer  med  funktionsnedsättning  från  lägre
socioekonomiska förhållanden utsätts för dubbla motgångar. 

Den  normbrytande  funktionalitet  som  flest  studenter  har  är  dyslexi,  något  som  Anna-Lena  Eriksson-
Gustavsson (2011) tittat närmare på i sin studie ””Det är tufft att plugga... men jag tror att jag klarar det": En
studie om akademiska studier och skriftspråkliga svårigheter” som handlar om de studiemöjligheter och
studiehinder  som  personer  med  läs-  och  skrivsvårigheter  har  erfarenhet  av.  De  forskningsfrågor  som
ställdes var hur studietakten såg ut för dessa studenter och vilka deras resultat var,  samtidigt som man
undersökte studenternas upplevelse av studiesituationen och studievardagen.  Tio studenter intervjuades
och artikeln refererar till forskning som visar att studenter med osynliga funktionsnedsättningar tvekar att
prata öppet om det samt att lärare ibland är ovilliga att bevilja olika stödinsatser trots lagstiftning därom.
Samtidigt kom det fram att studenter inte använder alla stödinsatser de har rätt till. Eriksson-Gustavsson
(2011) anger flera anledningar som möjlig orsak till detta: exempelvis att insatserna inte behövs, eller att det
kan vara utpekande och stigmatiserande. Det kan också krävas en extra lärprocess utöver vad man studerar
och tidsbristen gör att man inte hinner använda stödet man beviljats. 

Åtta  av  de  tio  studenterna  Eriksson-Gustavsson  (2011)  intervjuade  hade  fått  sina  läs-  och
skrivsvårigheter formellt kartlagda och bekräftade i vuxen ålder vilket de hade blandade känslor kring. För
en del var det en lättnad att få veta varför det verkade vara extra svårt för dem i jämförelse med andra.
Några kände bitterhet för att de inte blivit utredda och fått hjälp tidigare medan andra började fundera över
sin identitet och tog det väldigt hårt att deras problem berodde på att de var dyslektiker. Författaren menar
att svårigheter och brister kan ta emot att erkänna ens för sig själv och innan man överväger att berätta för
andra funderade många både länge och väl på vad det kan innebära och leda till. De flesta valde att börja
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med sina vänner som de ansåg var mindre riskfyllt att berätta för. Det fanns en rädsla hos studenterna att
identifieras som ”dyslektikern” och behandlas som handikappad så att de själva skulle börja tro att de inte
kan saker som de faktiskt kan. Det framkommer i Eriksson-Gustavssons (2011) artikel att studenter upplevt
hur  den som ska hjälpa dem att föra anteckningar  behandlar  personen som mindre vetande.  Det  finns
missuppfattningar bland både lärare och andra studenter om att bristande läsförståelse också innebär att
man inte förstår vad som sägs, till och med att lärare misstänkt att studenter inte utfört uppgifterna själva.
Därför kan studenter tveka med att berätta om sina svårigheter av rädsla för att hela deras studieförmåga
och karriärval  ska bli  ifrågasatt. Samtidigt kan diagnosen vara en förklaring till  varför man måste jobba
hårdare än alla andra och varför det inte alltid räcker till ändå. Kanske är man inte lika hård mot sig själv om
man förstår varför det är så, men författaren varnar för att om studenten inte får positiv bekräftelse i form av
konstruktiv uppföljning genom avklarade kurser och poäng finns en risk att hen inte orkar fullfölja trots stor
arbetsinsats och tillgång till kompensatoriskt stöd.  Studien visade att då omgivningen hade förståelse för
svårigheterna och anpassade arbetsprocesserna stärktes individens tro på den egna förmågan. Att anpassa
arbetsprocesserna innebär att studenterna får genomföra uppgifterna på sitt eget sätt och alltså inte att de får
hoppa över några moment. 

Det  mest  kritiska för  dessa  studenter  var  dock tidsbristen,  att allt  går  på tid,  och med läs-  och
skrivsvårigheter tar det mycket längre tid att läsa och författa en text. Eriksson-Gustavsson (2011) refererar
till  en studie från 1991 av Runyan på University of California som visar att om studenter med läs-  och
skrivsvårigheter får obegränsad tid på sig för läsförståelseuppgifter presterar de lika bra som studenter utan
svårigheter  och  detta  har  bekräftats  av  flera  andra  studier  även  senare.  På  så  vis  ”...synliggörs  hur
läshastigheten är ett problem och som dessutom kan bli ett hinder i mötet med de läs- och skrivkrav som en
vuxen  individ  dagligen  ställs  inför”  (Eriksson-Gustavsson,  2011,  s.13).  På  grund  av  erfarenheter  av
misslyckanden  tidigare  i  skolan  skriver  författaren  att  många  väljer  bort  högre  studier  av  rädsla  och
osäkerhet  trots  att  de  egentligen  har  tillräckliga  kunskaper.  Man  väljer  bort  höga  krav  på  läs-  och
skrivegenskaper  och  vågar  inte  anta  utmaningar  på  grund  av  den  låga  självbilden.  Detta  begränsar
individens utbildningsval, yrkesliv och även privat när man inte kan deklarera eller läsa sagor för barnen
och hjälpa dem med läxorna. Det påminner individen om svårigheterna och underminerar tron på den egna
förmågan. De personer som under skoltiden eller senare utvecklat strategier för att möta sina svårigheter
hade ett bättre självförtroende och insikt om sina egna begränsningar vilket gjorde det lättare för dem att
prata om det, söka stöd vid behov och använda sina egna resurser fullt ut. De vanligaste stödinsatserna som
användes  av  Eriksson-Gustavssons  (2011)  respondenter  var  olika  sorters  dataprogram  som  exempelvis
rättstavning som de flesta  använder,  samt  talsyntes,  förlängd tentamenstid,  ljudböcker,  enskilt  rum vid
tentamen och handledning. Dock hjälper inte mer tid på en tenta om man inte haft tillräckligt med tid för att
läsa in sig ordentligt innan vilket leder till att en del studenter avbryter studierna för att få mer tid att läsa
och sedan återupptar dem (Eriksson-Gustavsson, 2011). 

Högre studier ställer andra och högre krav på studenter till självständigt lärande än förberedande
utbildningar och har man läs- och skrivsvårigheter kan det vara extra utmanande att förstå de nya kraven i
högskolorna och universitetens lärkontexter. Mycket av den information som behövs i början av studierna
för att komma igång på internetportaler och annat finns dessutom i broschyrer och informationsblad vilket
kan  göra  det  svårtillgängligt  för  studenter  med  läs-  och  skrivsvårigheter.  Denna  information  behöver
anpassas i flera format för att minska upplevelsen av ojämlika villkor skriver hon. Några andra lärandevägar
kan  vara  inläst  kurslitteratur,  inspelade  föreläsningar  och  informationsvideos  samt  bilder.  Eriksson-
Gustavsson (2011) skriver att de allra flesta studier om studenter med funktionsnedsättningar fokuserar på
organisatoriska och administrativa anpassningar så som olika stödinsatser och implementeringen av den. Få
studier  vänder  sig  direkt  till  berörda  parter  så  som  hennes  har  gjort.  Hon  beskriver  att  det  som  är
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utmärkande för de intervjuade studenterna är stor envisa och en obändig vilja att lyckas trots svårigheter
vilket  hon  menar  kan  vara  en  förutsättning  för  att  klara  de  höga  kraven.  Sex  av  de  tio  intervjuade
studenterna har även en eller två föräldrar med kortare eller längre eftergymnasiala utbildningar på minst
tre års högskole- eller universitetsutbildningar. De studenterna berättade att det fanns en förväntan om att
de skulle studera vidare från föräldrar och släkt vilket haft ett starkt inflytande på deras val men utan att
kännas betungande eftersom de även fått mycket stöd i skolarbetet. En av studenterna där bara den ena
föräldern gått så långt som gymnasiet men inte den andra beskrev istället sina studier som en ”revolt” och
att föräldrarna inte studerat ”i onödan” och är således den förste i familjen att ta den vägen. För studenter
med läs- och skrivsvårigheter är det extra viktigt att få ordning på studiestrukturen, ha framförhållning i
beställningen av  kurslitteraturen  och  planera  sin  studietid  effektivt  för  att  hinna  med och  de  som  har
föräldrar  med studievana har också ofta fått hjälp med strukturen därifrån redan i  den vanliga skolan.
Studenterna beskrev det som ett viktigt stöd men att det också skapade ett osunt beroende av sina föräldrar,
att en tonårings viktiga självständighetsprocess fördröjdes. De hade önskat ett bättre stöd från skolan istället.

”Disabled students’ experiences of higher education in Sweden, the Czech Republic, and the United States- a
comparative institutional analysis” (Järkestig Berggren, Rowan, Bergbäck & Blomberg, 2016) är en artikel
som undersöker hur den institutionella kontexten påverkar erfarenheten av studietiden för studenter med
funktionsnedsättning.  Genom  att jämföra  tre  olika  universitet  i  olika  länder  har  man  identifierat  några
likheter och skillnader. Möjligheterna till en jämlik delaktighet beror på hur den institutionella kontexten
hanterar medicinska diagnoser och kompenserar för en annars oåtkomlig utbildning. Genom en översikt av
tidigare internationella studier kan Järkestig Berggren et.  al (2016) se att studenterna upplever ett glapp
mellan de rättigheter som uttrycks i policys och vad de faktiskt får i praktiken. De nämner också att det finns
en del forskning som inriktar sig på hur stödinsatser är organiserade och tillgängliggörs för studenter, samt
att viss forskning argumenterar för att stödet måste bli  mer skräddarsytt för varje specifik funktionalitet
medan andra forskare istället hävdar att stödet borde bli mer allmänt tillgängligt för att inte stigmatisera
enskilda grupper.

Alla  tre  länderna  (Sverige,  USA och  Tjeckien)  har  policys  som  ska  uppmuntra  och  öka  antalet
studenter med funktionsnedsättningar och normbrytande funktionalitet. Trots detta är det bara ungefär 2%
som uppger att de har en funktionsnedsättning när de börjar sina studier (Järkestig Berggren et. al, 2016).
Samordnarna i samtliga länder uppger att många som har rätt till stödinsatser aldrig söker det vilket kan
bero på att bara för att man har en diagnos behöver det inte betyda att man måste ha alla insatser som går att
få, men det kan också bero på rädsla för stigma.

För att få rätt till stödåtgärder berättar författarna att man måste visa upp intyg på att man har en
medicinsk diagnos vilket innebär att det är den medicinska modellen som råder inom utbildningsväsendet. I
USA  och  Sverige  är  dyslexi,  ADHD,  autism  och  psykisk  ohälsa  samt  annan  inlärningsproblematik  de
vanligaste  diagnoserna.  I  Tjeckien  är  det  uteslutande  fysiska  funktionshinder  som  syn-  och
hörselnedsättningar och fysisk tillgänglighet man jobbar med. Detta är till stora delar åtgärdat i Sverige och
USA varpå studenter med rörelsehinder sällan behöver söka samordnarnas stödinsatser. I Tjeckien får man
en sorts personlig assistent som hjälper studenten med allt hen behöver medan man i Sverige och USA bara
erbjuder vissa förutbestämda åtgärder från en lista. Studenterna i artikeln menar att när de kan välja mellan
olika diagnoser förhandlar de med sin läkare och samordnare vilken diagnos de ska skriva i ansökan för att
minska risken för stigma. Enligt dem är dyslexi mindre stigmatiserande än ADHD (Järkestig Bergren et. al,
2016). Dessa studenter beskriver sig konsekvent som helt vanliga studenter som alla andra och man strävar
efter att behålla den rollen och identiteten. Att vara rullstolsburen är bara ett av många sätt att ta sig fram på,
inget  konstigt  med det,  liksom alla  människor  lär  sig  och uppfattar  saker  på olika  sätt;  men för  att få
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stödåtgärder måste man först gå med på att man har en funktionsnedsättning vilket medför risken att ens
identitet nedvärderas från normal. Detta leder till att många studenter inte söker hjälp förrän studierna blir
extremt svåra eftersom hjälpen är förbehållen en beskrivning av sig själv som funktionsnedsatt och något
annat än ”normal”. Osynliga funktionsnedsättningar är svårare att berätta om eftersom man är rädd för
lärarnas reaktioner. Att bli utsatt för processen att legitimera sina stödbehov kan både uppfattas som ett hot
och en hjälp. Det är en hjälp om det resulterar i stöd, men ett hot om det resulterar i stigma och man tvingas
in i en identitet och roll som man inte identifierar sig med. 

Relationen med lärarna är avgörande för studentens framgångar eftersom det är de som avgör i
enskilda situationer vilka anpassningar som är acceptabla och det skiljer sig mellan lärare. En del säger nej
till hjälpmedel som studenten redan fått rätt till att använda, medan andra lärare erbjuder mer anpassningar
än vad som finns på listan vilket leder till  stor osäkerhet för studenterna om vilket stöd de i  slutändan
faktiskt får. Studenterna uppfattar det som att lärarna helt enkelt inte riktigt vet hur de ska agera vilket kan
förklaras med att akademiska lärare inte är utbildade i hur man lär ut utan bara är tränade i akademisk
kunskap om sitt ämne. Samordnarna i Sverige och USA har dessutom inte lika stora möjligheter att agera
mot en lärare som de i Tjeckien utan kan bara ge rekommendationer till hur de bör bemöta och anpassa för
studenten. Ofta är det studentens eget ansvar att meddela läraren vilket stöd de har rätt till vilket medför att
de måste vara beredda på att mötas av misstänksamhet och tveksamhet att tillmötesgå stödbehoven, att
identifieras som avvikande och stigmatiseras, samt att bli nekad stöd som man sedan som student då måste
bestrida. Ett par svenska exempel är en student som blev skickad ”fram och tillbaka” därför att läraren
menade  att  det  inte  var  hen  som  skulle  bevilja  stödet  utan  programansvarige  som  i  sin  tur  skickade
studenten till någon annan. En annan student bad läraren anpassa sina föreläsningar en aning på grund av
studentens Asperger varpå läraren svarade att det  inte fungerar  så utan att läraren fick lägga upp sina
föreläsningar  precis  som hen själv  ville.  I  en jämförelse  mellan svenska  och amerikanska studenter  var
amerikanarna  mer  benägna  att  stå  på  sig  och  kräva  sina  rättigheter  medan  svenskarna  sällan  tog  upp
problemet på högre ort. På så vis verkar det som, enligt den här studien, att stödåtgärder därmed ofta är en
formell rätt, alltså något man säger att studenter har rätt till, men att det inte alltid är en praktisk verklighet.

Konventioner och lagar  som uppmuntrar  till  förändring måste  också följas  i  praktiken men där
institutionerna har mycket självbestämmande kan det leda till att praktiken bara löst överensstämmer med
övergripande policys. Artikelförfattarna menar också att den medicinska modellen där olika sätt att lära
diagnosticeras och kategoriseras bidrar till att bibehålla status quo från den tid då universiteten var till för en
liten  utvald  elit.  Genom  att  göra  det  till  ett  undantag  och  något  extra  ordinärt  att  behöva  stöd  eller
anpassningar  i  sina  studier  behöver  man  inte  göra  några  grundläggande  förändringar  i  universitetens
lärsituationer. Istället kan de hålla kvar vid det gamla och fortsätta som förut trots att studenter från fler
grupper ska beredas plats. Författarna menar att man istället borde arbeta för en utbildningsinstitution som
varierar sina lärmöjligheter och låter studenterna välja det som passar dem bäst. Det är ett samhällsproblem
när fler studenter tar examen med en diagnos än det börjar studenter med diagnoser på grund av att det
krävs en diagnos för att få stödinsatser och anpassningar. Därmed upprätthålls en föreställning om att olika
sätt att lära och fungera är avvikelser och funktionsnedsättningar. 

Teoretisk bakgrund
Eftersom  uppsatsens  fokus  är  diagnosens  möjligheter  och  utmaningar  för  studenter  med
funktionsnedsättning och normbrytande funktionalitet blir det naturligt att titta närmare på Goffmans (2011)
Stigma . Han skiljer på tre olika sorters stigma: fysiska missbildningar, svagheter i karaktären och ”tribala”
stigman  där  de  sista  handlar  om  etnicitet,  religion  och  kön  medan  svagheter  i  karaktären  syftar  på
exempelvis  kriminalitet,  missbruk  eller  psykisk  ohälsa.  När  originalutgåvan  kom  1963  såg  samhället
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annorlunda ut än vad det gör idag och de diagnoser som denna uppsats handlar om omnämns inte (förutom
psykisk ohälsa). Vilket sorts stigma en individ har är dock mindre relevant när man tittar på vad ett stigma
gör med  individ  och  omgivning.  Att  vara  annorlunda  på  något  sätt  leder  ofta  till  att  man  också  blir
behandlad på ett annorlunda sätt och ibland är det något bra men ibland är det inte det. Diagnoser av olika
slag har denna dubbla funktion i alla  utbildningssituationer vilket gör stigmateorier  relevanta. Goffman
(2011) skriver exempelvis att varje samhälle delar in människor i kategorier och avgör vad som behövs för att
göra denna indelning samt vad som är naturligt och vanligt för varje kategori. Den sociala miljön avgör vilka
kategorier man kan tänkas träffa på och de sociala spelreglerna för just den miljön gör att vi umgås med de
förväntade kategorierna av människor utan att behöva tänka på hur vi ska uppföra oss. En sådan miljö är till
exempel ett universitet där vi förväntar oss att träffa på lärare, studenter, doktorander och andra som hör
miljön till och omedvetet har vi en föreställning om hur dessa ska se ut och uppföra sig. Goffman (2011)
skriver att vi oftast inte blir medvetna om vilka normativa förväntningar vi har förrän vi möter en individ
som på något sätt bryter mot dem och ”på så sätt reduceras han i vårt medvetande från en fullständig och
vanlig människa till  en kastmärkt,  en utstött människa” (Goffman, 2011, s.10).  Det är inte alla oönskade
egenskaper som innebär en omvärdering av individens sociala identitet  utan bara de som upplevs som
oförenliga med vår uppfattning om hur en viss typ av individ bör vara skriver Goffman (2011). En sådan
”typ”  av  individ  kan  vara  en  student  och  studenter  förväntas  göra  och  klara  vissa  saker  enligt  vissa
kontextuella regler. Om hen inte anpassar sig efter dessa förväntningar ifrågasätts individens rätt att kalla
sig student. ”Rent definitionsmässigt tror vi förstås att den person som är behäftad med ett stigma inte är
fullt  mänsklig”,  (Goffman,  2011,  s.13).  Detta är  ett till  synes hårdhjärtat  citat  som dock beskriver  det  vi
kanske inte ens erkänner för oss själva; nämligen att vi särbehandlar för att vi inte ser personen som en
fullvärdig  människa.  Det  illustrerar  dock  bara  kontrasten  mellan  att  uppfattas  som  ”normal”  och
normbrytande; en  ”vanlig”  fullvärdig  student  och  en  halvdan  student  som  behöver  kompenserande
stödinsatser.  Goffman (2011) menar att detta är en anledning till att vi ofta oavsiktligt diskriminerar och
reducerar personens livsmöjligheter, både direkt och indirekt. Då den stigmatiserade tenderar att hålla sig
med samma värderingar och föreställningar som alla andra händer det  också att de även begränsar  sig
själva. Den stigmatiserade personen kan aldrig veta hur omgivningen kommer att bemöta hen och lever
därför i ständig osäkerhet om i vilken kategori hen kommer placeras, om den är fördelaktig eller inte, när
personens egenheter avslöjas (Goffman, 2011). Denna ambivalens kan ha betydelse för hur studenter med
diagnos idag överväger om de ska söka pedagogiskt stöd eller inte.

Pedagogiskt stöd
Diskrimineringslagen  SFS  2018:567  gäller  överallt  i  hela  landet,  även  på  våra  skolor,  lärosäten  och
institutioner.  Den  går  ut  på  att  motverka  diskriminering  och  på  andra  sätt  främja  lika  rättigheter  och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (lagen.nu, 2019). Denna lag ersatte flera
andra lagar som bland annat lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter vid högskolan, vilket skedde
2009 (wikipedia.org, u.å). 

Det  är  diskrimineringslagen  och  FN:s  konvention  om  att  undanröja  hinder  för  personer  med
funktionsnedsättning så att de får samma tillgång till utbildning som ligger till grund för att det ska finnas
pedagogiskt stöd att tillgå. Alla universitet och högskolor erbjuder detta till de studenter som har varaktiga
svårigheter och kan intyga att de är i behov av och därmed berättigade stöd. Studenten får själv ansöka via
NAIS:  Nationellt  administrations-  och  informationssystem för  samordnare (nais.uhr.se/,  u.å)  vid studiestarten
vilket högskolorna och universitetens hemsidor länkar till och sedan kontaktas studenten av en samordnare
på sitt lärosäte. Man bokar en tid där studenten lämnar över den dokumentation som krävs för att vara
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berättigad pedagogiskt  stöd och tillsammans med studenten bildar  sig samordnaren en uppfattning om
vilket stöd som behövs. En samordnare kan i princip föreslå vilka anpassningar som helst men de vanligaste
stödinsatserna  som  kan  bli  aktuella  är  anteckningsstöd,  anpassad  litteratur,  mentorstöd,  resursrum,
tekniska/pedagogiska hjälpmedel, teckenspråkstolk/skrivtolk, lokalanpassning och specialarrangemang vid
examination. Studenten och/eller samordnaren meddelar sedan kursansvarige och lärare vilka förslag man
har på anpassningar men det är kursansvariga och lärare som i slutändan bestämmer vad de kan gå med på.
(studeramedfunktionshinder.nu, u.å)
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Metod
I detta avsnitt redogörs vilka metoder som valts och hur arbetet med uppsatsen genomförts. Avsnittet börjar
med  val  av  forskningsansats  för  att  sedan  presentera  övriga  val  av  metoder  för  genomförande,  etiska
aspekter och avslutas med metoddiskussion. 

Ansats
Denna uppsats har en kvalitativ karaktär då den undersökt upplevelser av vilka stödmöjligheter och sociala
utmaningar studenter med funktionsnedsättning och normbrytande funktionalitet kan möta i högre studier.
För att kvalitativ forskning ska upplevas som trovärdig, eller valid, menar Alan Bryman (2016) att en viktigt
faktor är möjligheten att replikera resultaten, alltså att om man upprepar samma procedur i forskningen fast
vid  ett  senare  tillfälle  eller  med  andra  respondenter  så  får  man  ungefär  samma  svar.  Det  som  då  är
avgörande  är  reliabiliteten  och  validiteten,  eller  giltighet  och  trovärdighet  som  kan  betraktas  som
synonymer. Kortfattat kan man säga att reliabilitet och giltighet syftar till att avgöra om de begrepp som
utvecklats  för  att  mäta  olika  företeelser  i  den  samhällsvetenskapliga  forskningen  är  konsistenta  och
följdriktiga,  exempelvis  sådana  begrepp  som  fattigdom  och  fördomar  (Bryman,  2016).  I  detta  fall  var
exempelvis stigma och funktionsnedsättning relevanta begrepp att bestämma giltigheten av; vad betyder de
och är de bestående begrepp över tid och mellan olika människor/kulturer? Reliabilitet och giltighet handlar
alltså om stabilitet och om samma fråga får ungefär samma svar över tid, om frågorna är följdriktiga (alltså
relaterade till varandra) och om olika forskare eller bedömare skulle få samma svar, vilket är svårt om det
gäller subjektiva frågor och svar (Bryman, 2016). Enligt Jan Trost (2010) är det inte så viktigt att svaren till de
ställda frågorna blir samma över tid i kvalitativa studier eftersom man är intresserad av upplevelser och
sådana kan ändra sig med tiden. Han menar att reliabiliteten ibland har fyra komponenter som är kongruens,
precision, objektivitet och konstans (Trost, 2010). Kongruens innebär att frågorna som mäter samma saker liknar
varandra;  precision handlar om hur väl intervjuaren förstår och registrerar svaren;  objektivitet är om olika
intervjuare registrerar samma svar likadant; medan konstans är om svaren är likadana över tid. Objektivitet i
kvalitativa sammanhang är att läsaren ska kunna uppfatta ett svar eller resonemang på ett annat sätt än
författaren (Trost,  2010).  Det innebär att svaren ska presenteras på ett värdeneutralt  sätt som författaren
sedan kan tolka medan läsaren fortfarande kan göra sin egen bedömning av både resultat och författarens
tolkning. Själva redogörelsen av svaret ska alltså vara objektivt medan tolkningen är författarens egen med
stöd från andra forskare och det är orealistiskt enligt Trost (2010) att vara helt ”nollställd” men samtidigt bör
ens  åsikter  och tolkningar  grunda sig  i  objektiva ”sanningar” som vetenskapen kommit  överens  om är
adekvata teorier, metoder och tekniker. Med andra ord är det viktigt att tydliggöra vad man vill veta så att
man ställer rätt frågor och kan få de svar som frågorna är tänkta att mäta. Då intervjuerna i denna uppsats
var  av  semistrukturerad  karaktär  enligt  Brymans  (2016)  definition  och  frågeställningarna  berörde
respondenternas  upplevelser av  funktionsnedsättning  samt  normbrytande  funktionalitet  i  förhållande  till
högre studier,  snarare än konkreta definitionsfrågor räcker allmänt accepterade begreppsförklaringar (se
tidigare begreppsavsnitt) för att uppsatsen ska vara trovärdig, alltså valid. 

Datainsamlingsmetod: kvalitativa intervjuer
Större delen av empirin för denna uppsats insamlades med hjälp av intervjuer. Dessa kan göras på många
olika  sätt  men  för  en  kvalitativ  studie  som  denna  var  en  semistrukturerad  intervju  mest  lämpad  då
studieintresset  var  hur  olika  personer  upplever  att  situationen  ser  ut  för  personer  med  normbrytande
funktionalitet i en högre normativ studiekontext. Det då gällde att ställa frågor som gav respondenterna
möjlighet att ge långa och detaljerade svar. Bryman (2016) menar att i ostrukturerade och semistrukturerade
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intervjuer finns det mer utrymme för sådana ingående svar och de kallas också för djupintervjuer då de
dessutom är karaktäristiska för livsberättelser. Det kan dock vara bra att tydliggöra vad man menar med
semistrukturerad intervju eftersom det kan tolkas olika. Enligt Trost (2010) kan en strukturerad intervju
innebära två olika saker eftersom strukturering kan göras på olika sätt. Dels kan det vara att man håller sig
till ämnet även om svaren är öppna och frågorna ändrar karaktär efter respondent, och dels, men inte bara,
kvantitativa intervjuer och enkäter med fasta svarsalternativ. Till denna studie intervjuades personer som
kunde ge olika perspektiv på samma problemområde vilket innebar att de inte ställdes exakt samma frågor
eftersom de hade olika roller, men hölls inom samma frågeområden/kategorier. På så sätt skulle det kunna
betraktas  som en strukturerad intervju enligt  Trost  (2010)  men för  denna uppsats  väljs  ändå begreppet
semistrukturerad  i  Brymans  (2016)  bemärkelse.  Detta  för  att  minska  risken  för  missförstånd  då  hans
definition tycks vara den vanligaste. 

Urval
Urvalet  för  kvalitativa  studier  ska  enligt  Trost  (2010)  vara  heterogent  men  hålla  sig  inom  den  egna
”homogeniteten”,  vilket  här  tolkas  som  personer  med  olika  (heterogena)  erfarenheter  inom  samma
(homogena)  problemområde.  Det  innebär  att  det  behövdes  ett  antal  respondenter  som  har  något  med
funktionsnedsättning och normbrytande funktionalitet att göra inom högre studier. De skulle vara personer
som jobbar med pedagogiskt stöd och funktionshindersfrågor i studiesammanhang, samt personer som har
en  funktionsnedsättning  eller  normbrytande  funktionalitet  och  studerar.  Det  blir  då  ett  målstyrt  urval
eftersom respondenterna valdes ut på ett strategiskt sätt för att matcha forskningsfrågorna (Bryman, 2016).
För att hitta fler intervjupersoner användes snöbollsmetoden. Den innebär att intervjuaren helt enkelt frågar
respondenten om hen vet av någon annan som kanske skulle vara intresserad av att ställa upp på en intervju
(Trost, 2010).  

Instrument
Till intervjuerna behövdes två intervjuguider: en för yrkesverksamma och en för studenter (se bilaga 2 och
3). Som inspiration till dem användes exemplet som återfinns i Trost (2010). Han menar att intervjuguiderna
inte  behöver  vara  identiska  för  olika  respondenter  utan  det  räcker  om  de  är  jämförbara  och  lika  till
innehållet. Det som är avgörande för en intervjuguide i kvalitativ metod enligt Bryman (2016), och här tycks
de  båda  författarna  vara  överens,  är  att  frågorna  gör  det  möjligt  för  forskaren  att  få  svar  på  hur
respondenterna upplever sin värld samt att intervjuerna rymmer flexibilitet både gällande utförandet och
intervjuguiden i sig. Man bör skapa ett ”visst mått av ordning” i sina teman, skriver Bryman (2016), så att
frågorna följer varandra på ett relevant sätt men man ska samtidigt vara beredd på att ändra ordningen och
de får inte vara så specifika att alternativa idéer och synsätt hindras från att komma fram.  Intervjuguiderna
bestod av åtta olika frågeområden varav fem var kärnfrågor som även fungerade som kategorier i Tabell 1
(se resultatavsnittet). Kärnfrågorna var helt enkelt de som i huvudsak relaterade till uppsatsens bakgrund,
syfte och forskningsfrågor medan de andra fungerade som samtalsöppnare och avslutare. Då arbetssättet
påminner  en  del  om  analytisk  induktion  där  man  från  början  har  några  hypotetiska  förklaringar  av
problemet  innan  man  börjar  med  datainsamlingen  uppkom  inspiration  till  frågorna  redan  där.  För  att
förtydliga vilka frågor och svar som var de viktigaste användes först en modifierad intervjuguide (se bilaga
4) där kortfattade svar skrevs in under rätt frågeområde/kategori vid den initiala kodningen för att sedan
lyftas in i Tabell 1 under den fokuserade kodningen. Det skrevs även ett informationsbrev (se bilaga 1) som
delgavs de personer som tillfrågades direkt samt sattes upp på ett par anslagstavlor på universitetet i hopp
om att någon självmant skulle ta kontakt för intervju då det kan vara känsligt att bli tillfrågad i egenskap av
en person med funktionsnedsättning och normbrytande funktionalitet.
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Genomförande
Det hela började med en vag idé om att uppsatsen skulle handla om studenter med funktionsnedsättning
och normbrytande funktionalitet och hur det går för dem i högre studier och arbetsliv. Artiklar söktes tidigt
under våren men det upplevdes som svårt att få tag på något som verkade relevant. Sökorden som användes
var education and employment and disability och education and employment for disabled, samt accessability of higher
education for the disabled. De sökmotorer som främst användes var  Eric via EBSCO-host och  Google Scholar.
Detta resulterade så småningom i flera artiklar där tre valdes ut efter genomläsning av abstrakt.

Respondenter för intervjuer valdes ut och kontaktades via mejl med informationsbrev (se bilaga 1)
samt en öppen förfrågan på anslagstavlor. Intervjuguider togs fram (se bilagor 2 och 3). Att inte ha några
frågor alls i intervjuguiden, som Trost (2010) framhåller, var en stor utmaning men då det också upplevdes
lätt att fastna i ett manus framtogs en mindre detaljerad intervjuguide med ett antal ämnesområden och bara
en eller två stödfrågor. Därefter utfördes intervjuerna. De två första skedde i nära anslutning till varandra, 16
och 18 april, på respektive respondents kontor, medan den tredje och sista utfördes 16 maj i respondentens
hem.  Respondenterna  informerades  om  att  de  kunde  ta  tillbaka  sin  medverkan  fram  tills  uppsatsen
publicerades och tillfrågades om de tillät att intervjun spelades in, vilket alla godkände. Delvis följdes Trosts
(2010) rekommendation om att lära sig frågeområdena utantill och ta dem i den ordning som passar.  Hans
råd att låta respondenterna börja berätta om sina tankar kring studiens ämnesområde frångicks för att istället
be  respondenterna  berätta  om  sina  jobb  eller  studier  för  att  inleda  samtalet.  Bara  respondent  1  och  2
tillfrågades om hur de ser på ämnesområdet ”studenters möjligheter och utmaningar i högre studier” och de
gav mycket intressanta svar trots att de upplevede ämnet som ett brett område. Intervjuerna spelades in på
diktafon  och  transkriberades  självständigt  för  att  sedan  kodas  och  kategoriseras.  Respondenternas  svar
presenteras i uppsatsens resultatdel för att sedan diskuteras i förhållande till stigmateorier och artiklar.

Databearbetning och analysmetod
Man kan säga att kodningssättet påminner om hur man gör i grundad teori där man utgår från materialet
och skapar teman och etiketter på sådant som verkar vara av teoretisk vikt eller har praktisk betydelse för
människorna som studeras och deras sociala verklighet (Bryman, 2016). Till den initiala kodningen användes
intervjuguiden som mall genom att använda frågeområdena som kategorier och skriva in  respondenternas
svar under en passande kategori. Detta stämmer överens med Michael Q. Pattons (2015) beskrivning att om
man  har  en  standardiserad  intervjuguide  med  öppna  svar  är  det  ganska  lätt  att  göra  en  jämförande
korsanalys (cross-case analyzis) för varje fråga. Då kan de olika svaren grupperas under kategorier (topics)
även om svaren inte hittas på samma ställen i intervjuerna (Patton, 2015). Svaren kortades ner till de ord och
begrepp, eller koder, som har med området att göra och på så vis blir det lättare att knyta ihop resultatet till
ett meningsfullt narrativ, vilket sker i Tabell 1(se resultatavsnittet). Detta kallas för en fokuserad kodning och
Bryman (2016) presenterar det som Charmaz synsätt vid en progressiv utveckling av begrepp och teori i
samband med grundad teori. Den initiala kodningen (korsanalysen) leder till en  fokuserad kodning (Tabell 1)
som går ut  på att hitta de mest  frekventa och viktigaste koderna som kan ge den tydligaste analytiska
innebörden av den data man samlat in. Efter det kommer en  teoretisk kodning som innebär att relatera de
fokuserade koderna med varandra och förklara hur de hänger ihop, gärna med tidigare forskning och teorier
som på så sätt stärker trovärdigheten i berättelsen (se avsnittet Tolkning och teoretisk analys). Man använder
både teoretiska koder som uppstår i den insamlade data man har och redan befintliga teoretiska koder som
återfinns i litteraturen (Bryman, 2016).

Trost (2010) menar att i kvalitativa studier finns inga exakta regler för hur tolkning och analys ska
göras så länge man håller sig till de allmänna regler som gäller alldeles oavsett. Dessa är etiska föreskrifter,
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ärlighet, att ange källor och klargöra att vi citerar när vi gör det samt använda vår fantasi och kreativitet vid
tolkning och analys.  Bryman (2016) håller med om att det inte finns lika entydiga regler för analys och
kodning av data för kvalitativ forskning som det gör för kvantitativ forskning men det finns ändå några
generella riktlinjer. Utifrån hans förslag utgår denna uppsats från en lös blandning av analytisk induktion
och grundad teori. Analytisk induktion går i korta drag ut på att man har ett ganska brett problemområde
som man ger en hypotetisk förklaring innan man börjar datainsamlingen, eller som Bryman (2016) uttrycker
det: 

En analytisk induktion inleds med en grov definition av en vetenskaplig frågeställning, fortsätter med  
hypotetiska förklaringar av det problemet och går sedan vidare till insamling av data (ofta ett studium av olika

fall). (Bryman, 2016, s.686)

Vilka  stödmöjligheter  och  sociala  utmaningar  studenter  med  funktionsnedsättning  och  normbrytande
funktionalitet  möter  i  sina  högre  studier  kan  anses  vara  en  ”grov  definition”  av  ett  problem.   Den
hypotetiska  förklaringen till  detta  annorlundaskap  är  att  högre  studier  sker  i  en  normativ  kontext  där
studenter förväntas ta till sig kunskap på vissa förutbestämda sätt och när de inte kan det utsätts de för
stigmatisering.  Att det  krävs  en  diagnos  för  att få  det  stöd  man behöver  och  att  diagnosen kan ha  en
stigmatiserande effekt är möjligheter och utmaningar som uppstår i den normativa kontext högre utbildning
är.  När  hypotesen  sålunda  är  presenterad  börjar  insamlingen av  data  som  går  ut  på  att  hitta  fall  och
information som bekräftar eller dementerar detta förhållande varpå hypotesen kan behöva förändras under
arbetets gång (Bryman, 2016). 

Etiska aspekter
Bryman (2016) beskriver de etiska aspekterna med att ge information om undersökningens syfte så berörda
parter vet vad det handlar om, liksom samtyckeskrav och frivillighet så att ingen tvingas att delta mot sin
vilja  samt  nyttjandekrav  som  går  ut  på  att  de  uppgifter  som  samlas  in  endast  används  för
forskningsändamålet.  Det  ingår  även  ett  konfidentialitetskrav  i  de  etiska  principerna  som  innebär  att
enskilda personer, företag eller institutioner och skolor etc. ska vara svåra att identifiera om man inte redan
känner till dem. Enligt Trost (2010) behöver man dock inte erbjuda respondenterna att ta del av materialet
om  de  inte  själva  frågar  efter  det  och  man  behöver  inte  heller  lova  att  förstöra  ljudupptagningar  och
transkriptioner som man fått efter samtycke då han menar att det är författarens egendom. En annan sak han
nämnde var att för många direkta citat från intervjuerna kan vara etiskt problematiska då det blir lättare för
utomstående att känna igen respondenten på vilka ord hen använder. Om man dessutom transkriberar för
likt talspråket kan respondenten ta illa vid sig då det kan se lite märkligt ut i skrift så han menar att man gott
kan snygga till eventuella citat för att inte såra någon, men också vara tydlig med att man gjort det. Ett annat
etiskt  problem  med  denna  uppsats  är  att  den  handlar  om  en  utsatt  grupp;  studenter  med
funktionsnedsättningar  och  normbrytande  funktionalitet.  Därför  kan  man  inte  göra  exempelvis  utskick
riktade enbart till personer man vet har funktionsnedsättning eller uppsöka dem personligen hur som helst
vilket  vore  stigmatiserande  i  sig,  utan  då  får  man  göra  allmänna  utskick  eller  sätta  upp  allmänna
förfrågningar och låta studenten själv ta kontakt. 

Metoddiskussion
Syftet med denna uppsats var från början mer generellt formulerad och inriktade sig på möjligheter och
utmaningar  utan  närmare  specifikation.  Man  kan  säga  att  arbetet  följde  en  tydlig  magkänsla  som
formulerades i stora abstrakta begrepp (möjligheter och utmaningar) som sedan under arbetets gång ringats
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in och till  slut ställts på sin spets: diagnosens stödmöjligheter och sociala utmaningar för studenter med
funktionsnedsättningar  och  normbrytande  funktionalitet.  Det  har  varit  ett  utmanande  arbetssätt  men
samtidigt helt i enlighet med analytisk induktion som börjar med ett brett problemområde och en hypotes
som ska bekräftas eller dementeras. Förändringsbenägenheten av hypotesen är dock ett av flera problem
med analytisk induktion, ett annat som Bryman (2016) beskriver är att med hjälp av metoden kan man
visserligen få fram tillräckliga betingelser för att en företeelse ska uppträda (till exempel stigma) men sällan
de  nödvändiga.  Han  menar  att  man  kan  få  reda  på  varför  människor  med  vissa  egenskaper  blir
drogmissbrukare (som är hans exempel men som lika gärna kan bytas ut till  stigmatiserad) men inte varför
inte alla med samma egenskap blir det i alla situationer. Det finns troligen förklaringar till varför en person
kan bli stigmatiserad vid ett tillfälle men inte ett annat eller varför en person upplever ett stigma men inte en
annan med samma egenskap. Detta gör endera mitt exempel missvisande i förhållande till Brymans (2016),
eller så går det även att ta reda på varför inte alla med samma egenskaper och i samma situationer börjar
missbruka (de kanske inte är så lika som man kan tro).

När det gäller det etiskt riktiga i att klargöra vilket material som behövs och vad det ska användas
till  har  studien  tyvärr  en  del  övrigt  att önska eftersom det  alltför  breda  syftet  gav  väldigt  begränsade
möjligheter att ge några sådana klargöranden. Detta har lett till  svepande breda beskrivningar och vaga
intentioner med uppsatsen inför respondenterna. Har då frågorna som ställts varit giltiga och fått trovärdiga
svar? Ja, eftersom öppna frågor leder till många olika svar där man kan välja de som är relevanta och giltiga
för  uppsatsen.  Det  har  dock  inte  alltid  varit  så  lätt  att  ställa  öppna  frågor.  Om  man  vill  veta  ifall
respondenten upplever att social klass har betydelse för valet att studera vidare är det vad man får fråga och
sedan undersöka på vilket sätt hen tror att det kan ha betydelse, om hen nu tror det.

Informationsbrevet (se bilaga 1) som sattes upp på universitetet genererade tyvärr inga svar. Vad det
beror på kan man dock bara spekulera i. Kanske var rubriken för framträdande och stigmatiserande så att
man inte ens ville bli påkommen med att läsa lappen, men om det inte tydligt framgår vad det handlar om är
det också svårt att väcka intresse.  Kanske handlar det bara om att man visserligen såg lappen och blev
intresserad men sedan glömde bort den och sista tid för intresseanmälan var satt till trettionde april vilket
kan ha varit lite för snävt. Snöbollsmetoden för att få tag på tilltänkta respondenter fungerade delvis då
respondent 1 ledde till respondent 2, men att komma i kontakt med studenter var för känsligt. Dock har även
direkt  kontakt  skett med två studerande personer som har normbrytande funktionalitet.  Den ena är  en
person som är öppen funktionsrätts aktivist varpå bedömningen gjordes att hen är medveten om och beredd
på just sådana förfrågningar i egenskap av aktivist. Den andra studenten är en vän som från början varit
medveten om uppsatsens syfte och uttryckt sitt intresse att medverka. Således bör det inte finnas några
etiska hinder för detta då samtycke finns. Även konfidentialiteten är tillfredsställande då ingen respondent
nämns vid namn eller kön och varken arbetsplats eller studieprogram avslöjas. Citaten har snyggats till helt i
den anda Trost (2010) rekommenderar. 
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Resultat
Resultatet består av empiri insamlad från tre individuella intervjuer med två samordnare för pedagogiskt
stöd vid ett universitet och en student som är berättigad pedagogiskt stöd. Deras tankar och upplevelser
presenteras först i en kortfattad tabell och sedan med en längre redogörelse av svaren. Avsnittet inleds med
en kortare presentation av respondenterna för att sätta dem i ett sammanhang.

Presentation av respondenter
Respondent 1 (R1): är en studievägledare och samordnare för pedagogiskt stöd vilket hen jobbat med i tio år
och vill fortsätta med så länge det är roligt och utmanande. Intervjun skedde på respondentens kontor där vi
slog oss ner vid ett litet runt samtalsbord snett mitt emot varandra. Jag var lite tidig och respondenten kom
precis från sin lunchrast men vi började direkt med att jag berättade om konfidentialiteten och rätten att dra
sig  ur  innan  sista  inlämningen  av  uppsatsen.  Respondenten  godkände  inspelningen  av  samtalet  med
motiveringen att det troligen underlättar för mig och att det inte var första gången hen blivit intervjuad. Hen
upplevde att valet av ämne var intressant och angeläget eftersom det finns förhållandevis få avhandlingar
och  böcker  i  ämnet  och  menade  att  ju  mer  som  skrivs  desto  mindre  diskriminerande  blir  det
förhoppningsvis  för  studenter,  och  andra,  med  olika  funktionsnedsättningar  och  normbrytande
funktionalitet.

Respondent 2 (R2):  igen intervjuades en studievägledare och samordnare för pedagogiskt stöd på dennes
kontor. Även till denna intervju var jag lite tidig och fick vänta en liten stund medan respondenten vaktade
telefonen i  någon minut till  innan jag upplyste om konfidentialiteten och rätten att dra sig ur  innan vi
började. Respondent 2 berättade lite mer ingående om sin roll som studievägledare för alla studenter och
framförallt tilltänkta studenter som ännu inte börjat.  Hen är ofta ute på mässor och håller föredrag om högre
studier för arbetslösa och liknande. I allmänhet tycker respondenten att det pedagogiska stödet fungerar bra
på  sin  arbetsplats  men  att  det  alltid  kan  förbättras.  Bland  annat  skulle  hen  vilja  ha  en  särskild
dyslexipedagog samt ett utökat allmänt studentstöd med exempelvis skrivarstugor och mattestöd därför att
alla inte har studievana och fungerande teknik sedan tidigare. Helt enkelt ett allmänt studentstöd som är
öppet för alla.

Respondent 3 (R3): är en student som tog emot mig i sitt hem en varm majdag där vi satt på trappan i solen
och samtalade. Hen studerar sista året på ett treårigt program med humanistisk inriktning som hen valde för
att titeln var intressant och för att hen vill jobba med människor. Hen beskriver studierna som spännande
och intressanta även om inte allt är så roligt men att det ändå är kunskap som man aldrig vet när man kan ha
användning för. Respondenten har en varaktig normbrytande funktionalitet som ger vissa svårigheter som
berättigar till  pedagogiskt stöd.  Första året  hade respondenten inget  pedagogiskt stöd,  trots rätt till  det,
eftersom hen ville klara det själv. 

Presentation av resultatet 
I det följande avsnittet redogörs respondenternas svar på frågor relaterade till diagnosens stödmöjligheter
och sociala utmaningar för studenter med funktionsnedsättning och normbrytande funktionalitet i högre
studier.  För  att  förtydliga  de  viktigaste  poängerna  av  resultatet  presenteras  kategorierna  och  de  mest
relevanta svarsbegreppen i Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1

Kärnfrågor/
kategorier

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3

Funktionsnedsättnin
gar

Dyslexi,  Asperger,
ADHD,
Autismspektrum,
psykisk  ohälsa
(syn-
hörselnedsättninga
r  samt
rörelsehinder)

Samma Normbrytande
funktionalitet  med
långvarig
problematik  som
berättigar
pedagogiskt stöd

Stödåtgärder Tekniska
hjälpmedel,  mer
tid,  mentor  för
struktur  och
planering,
anteckningsstöd
etc.

Samma Enskilt  rum  och
förlängd  tid  vid
salstentamen  och  för
inlämningsuppgifter/
hemtenta.  Mentor
och anteckningsstöd.

Lagstiftning Lika villkorslagen Likabehandlingslag
en

Diskrimineringslagen

Sociala normer Stigmatisering,
negativa  attityder
(fuskanklagelser,
orättvis
bedömning)

Utanförskap,  svårt
att ta  på,  mörkertal
som inget säger om
sina svårigheter

Rädsla  för
missförstånd.
Skämmigt,  pinsamt,
avvikande, fusk.

Social skiktning Påverkar  ALLA
studenter, svårt att
säga  hur  det
specifikt  påverkar
personer  med
funktionsnedsättni
ng  men  kön  kan
vara  ett  problem
vid
underrepresentatio
n.

Ålder;  då  sämre
stöd i skolorna förr,
klass;  värre  för
studenter  från
studievana hem där
pressen  att  prestera
kan vara högre trots
funktionsnedsättnin
g.

Båda föräldrarna och
flera  i  släkten
universitetsutbildade
.  Universitetsstudier
en självklar ambition
för
självförverkligande
och yrkesval.

Som blivande student med diagnos eller likvärdigt intyg på varaktig problematik kan man anmäla redan vid
ansökan att man är i behov av pedagogiskt stöd  varpå studenten sedan får en erbjudan om möte med en
samordnare för pedagogiskt stöd på lärosätet. En sådan samordnare är respondent 1 som berättar följande: 
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...alla studenter som har en permanent funktionsnedsättning vänder sig till oss för att diskutera stöd, få beslut 
om stöd, och ja, många kommer liksom och pratar om allt som händer, ja, under tiden då, för det är ju inte frid 
och fröjd bara för att man fått ett stöd så att säga. Men det vi gör är att vi har någon sorts utredande samtal med 
studenterna  då,  försöker  liksom  fundera  över  olika  lärsituationer  och  hur  kan  man  då  drabbas  av  sin  
funktionsnedsättning.  För  stödet  ska  ju  kompensera,  som  det  heter,  grunden,  lagstiftningen  är  ju  lika  
villkorslagen, som ju inte är en räkmacka, utan man ska få stöd som ger samma villkor som alla andra. Så det 
kan gå både bra och dåligt fast man har stöd och det är helt normalt så att säga, det är ju liksom inte för att man 
ska klara kursen som man får stöd utan det är lika villkor som hela tiden är tanken.. (R1)

Samordnarens främsta  roll  är  alltså  att utröna vilken typ av stöd studenten är  i  behov av samt  i  vilka
situationer och sedan rekommendera olika anpassningar som kan göras ”...det är ju intyg att gå efter men
framförallt är det ju studenten som man pratar med och försöker definiera behov...” säger respondent 1.
Respondent 2 är inne på samma linje då hen säger att:

...många gånger är det helt självklart att man har ett sånt intyg, men ibland kan det vara lite mittemellan, att 
man  har  […]  nån speciallärare  på  gymnasiet  som har  skrivit  och  intygat  att  den  här  personen  har  haft  
svårigheter under studietiden på det och det sättet, och då är det ju upp till mig och bedöma om jag ska vara 
välvilligt inställd eller om jag ska vara hård, men i de flesta fall så försöker vi- alltså om man vänder sig till mig 
för stöd så har man ju ett behov av det, tänker jag, man kommer inte om man inte liksom har det behovet. Så jag
tror nog vi här är rätt så sjysta så, i bedömningen. (R2)

Men samordnarna kan bara ge rekommendationer till lärarna och sedan är det upp till dem att avgöra om
anpassningen är möjligt att utföra ”...sen får jag bestämma vissa saker och andra saker beslutar lärare om så
man vet inte riktigt alltid hur det går heller” (R1). Detta leder ibland till  att ”...man kan hamna lite mellan
student och lärare där, det är en [...] roll som kan bli lite tuff...” säger respondent 1 men berättar också att alla
samordnare på Sveriges universitet är med i ett nationellt nätverk med en e-plattform där de kan få stöttning
av varandra i sitt arbete. Om en student upplever att de blivit orättvist bedömda, vilket respondent 1 uppger
händer  ibland,  kan  samordnarna  bara  stötta  studenten  i  att  själv  bestrida  bedömningen och  eventuellt
anmäla eftersom det i  så fall  är fråga om diskriminering men samordnaren kan inte avgöra om läraren
faktiskt gjort en felbedömning, vilket vore oprofessionellt. Respondent 3 tycker överlag  att det pedagogiska
stödet hen fått för egen del har fungerat väldigt bra och det är bara vid enstaka tillfällen hen blivit nekad
stöd. Detta har bland annat hänt när hen först försökt klara en kurs utan att säga något och sedan mitt under
kursen visat sitt intyg och bett om stöd. Då kan läraren tycka att om man inte sagt till från början är det för
sent.

Både respondent 1 och 2 uppger att de allra vanligaste funktionsnedsättningarna de jobbar med i
dagsläget är dyslexi, neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Det förekommer några enstaka döva
eller blinda studenter medan studenter med rörelsehinder sällan behöver uppsöka samordnarna därför att
den typen av tillgänglighet i det närmaste är fullt åtgärdat. Respondent 1 berättar:

...vi  har  haft  internationella  utbyten,  ja  med  gamla  öststaterna,  de  jobbar  nästan  bara  med  fysiska  
funktionsnedsättningar, Jugoslavien, Tjeckien [...] dyslexi och neuro, nej men det, det känner de inte ens till  
utan det är mycket krigsskador som de [...] mest med fysisk anpassning de jobbar med och det gör jag nästan 
inte alls ska jag säga. (R1)
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Istället  jobbar  samordnarna  i  Sverige  mest  med  osynliga  funktionsnedsättningar  och  normbrytande
funktionaliteter. ”...största gruppen det är dyslektiker; det är den grupp som har vuxit mest de senaste tio-
femton åren” säger respondent 2 och fortsätter: 

Sen är det också väldigt många nu med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och dit räknas ju autism och 
asperger, ADHD och liknande, men psykiskt ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar ökar och det är ju  
något som ökar i hela samhället, alltså att det psykiska måendet, och den problematiken ökar ju [...] även här då.
(R2).

Även när det gäller pedagogiskt stöd och de åtgärder som kan komma i fråga nämner respondent 1 och 2
insatser som anteckningsstöd, anpassad litteratur, mentorstöd, resursrum, tekniska/pedagogiska hjälpmedel,
teckenspråkstolk/skrivtolk,  lokalanpassning  och  specialarrangemang  vid  examination. Några  av  dessa
stödinsatser har respondent 3 tagit del av, framförallt mer tid vid inlämningsuppgifter:

...rekommendation på förlängd tid det har ju jag använt mig av många gånger, när lärarna har tillåtit det, och 
det har varit väldigt, väldigt bra för att det [...] är när man är stressad och så [...] det är svårt att göra ett bra 
arbete när man är stressad. (R3).

Att få förlängd tid har  lättat  stressen,  säger respondent 3,  och de gånger hen fått det har  det verkligen
behövts men det har inte beviljats varje gång. Detta avgör läraren och respondent 2 säger att det ibland kan
bero på att ”...tyvärr är den här kursen upplagd på ett sätt som gör att man kanske är beroende av andra
studenters jobb; man ska liksom ha något seminarium eller någonting, och då måste man liksom vara klar i
tid...”. Ett par andra insatser respondent 3 fått är mentorstöd och anteckningsstöd men mentorn har hen inte
behövt  så  mycket  då  dennes  uppgift  är  att  hjälpa  till  med  struktur  och  studieteknik  till  exempel.
Anteckningsstöd har hen dock använt någon enstaka gång:

...man har en studiekamrat som kan anteckna under föreläsningarna, så att man kan fokusera på att bara lyssna 
istället, för ibland om man ska skriva och lyssna samtidigt kan det bli lite mycket och svårt att ta in, så då kan 
man ha en studiekamrat [...] som antecknar åt en så att säga. Och då får de betalt av universitetet för att göra 
det, inga stora summor, det är väl mer symboliskt…(R3)

Men respondenten menar att det ändå är bättre att försöka anteckna själv så att man vet vad anteckningarna
syftar på  ”...med egna ord och sådär, och just anteckningar kan ju vara tagna ur sitt sammanhang...” (R3).
Respondent 2 menar att det pedagogiska stödet är en viktig möjlighet, att en del studenter sagt att de inte
skulle klara utbildningen utan stödet de får. 

Alla respondenter är överens om att sociala normer påverkar studenter med funktionsnedsättning
och normbrytande funktionalitet. Respondent 2 och 3 nämner till och med att det kan finnas vissa traditioner
eller kulturer på en del universitet som påverkar studenterna:

Sen är det väl också, det som ett universitet ofta präglas av [...] det är ju att det finns en massa traditioner, det 
finns liksom inbyggt lite i väggarna sedan gammalt tillbaka att studenter som går på universitet ska vara på ett 
visst sätt, man ska liksom komma nästan färdig, ja, men att man ska kunna ta till sig kunskaperna rakt av och 
[...] det är ju en utmaning om man inte känner att man tillhör den gruppen. (R2)

Nä,  för  där  har  jag  också  hört  från  en  anställd  på  universitetet  att  olika  universitet  är  olika  bra,  inom  
citationstecken,  på  det  här  med pedagogiskt  stöd.  Eller  bra...jamen att  vissa  universitet,  även  om de  har  
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pedagogiskt stöd, de har stödinsatser som de kan erbjuda [...]så skiter lärarna typ i det, eller...det har väl kanske
med kulturen på universiteten att göra också. (R3).

Respondenterna 2 och 3 beskriver här en universitetsmiljö med gamla traditioner där studenter förväntas
klara sina studier utan stöd, respondent 1 uttrycker det lite starkare genom att helt enkelt säga att en del
lärare har attityden att ”...kan man inte läsa och skriva ska man inte gå på universitet...” när det gäller
dyslexi men att det samtidigt blivit mycket bättre med åren. Överlag tror respondent 1 att det är svårare att
få osynliga funktionsnedsättningar accepterade men att det blir bättre och lättare ju mindre dolt det är. Dock
menar hen att det finns förhållandevis lite dokumenterat och få avhandlingar eller böcker varför det är bra
att ämnet tas upp. Det hen saknar är utvärderingar och studier på hur studenter upplever att det fungerar,
men att det samtidigt blivit mycket bättre. Ju mer som skrivs desto mindre diskriminerande tror hen att det
blir för studenter med den här problematiken. Samtidigt, medger respondenten, är en anledning till att det
finns så få studier ur studenternas perspektiv att det är ett känsligt område och att man  ”...har liksom
någonstans  mer  eller  mindre  tagit  beslut  då,  nationellt,  att  vi  ska  inte  utsätta  studenterna  för  sådana
förfrågningar...”  (R1),  eftersom det  kan vara  stigmatiserande.  Vidare  menar  hen  att  sociala  normer  kan
påverka studenter med funktionsnedsättning på så sätt att man nog kan hamna lite utanför eftersom man
inte är ”...medelstudenten, som är vit och tjugofem år som inte har en funktionsnedsättning... ” samt att det
finns en stigmatiseringstanke där studenten står i valet och kvalet att vara öppen om sina egenheter eller inte
därför att enda anledningen att prata om det egentligen är om man behöver någon form av stöd annars
brukar studenter ligga lågt med det. Andra attityder som en student kan mötas av är att de anpassningar
som kan behöva göras ses som ”...fusk eller en räkmacka, och varför ska den ha det såhär för och då blir det
ju orättvist, kan man ju tycka, fast det är precis tvärtom, man måste göra olika för att det ska bli rättvist,
tänker jag” (R1). Respondent 3 upplever något liknande när hen säger att ”...man tänker så här att lika för
alla är rättvist, fast så är det inte eftersom att man har olika förutsättningar och då blir lika för alla orättvist”.
Respondent 3 menar att studenter med funktionsnedsättningar självklart påverkas av sociala normer därför
att de flesta av oss inte vill vara avvikande, ”...en funktionsnedsättning som så tycker jag inte, just det här
med sociala normer och så, det är inte exklusivt för det, utan det kan vara psykisk ohälsa eller det kan vara
sexuell läggning, liksom...”. Hen tror att ”...man kanske är rädd att bli missförstådd, [...] men att man, man
vill  inte  att folk  ska se  ner  på  en,  eller  man vill  inte  att  folk  ska tycka synd om en,  man vill  inte  bli
patrionized, förminskad…” och nämner att man också kan vara rädd för att uppfattas som ”korkad” vilket
respondent 2 också säger:  ”...det händer ju någon gång, då och då, att studenter tycker att de liksom blir
bemött på ett annat sätt på grund av sin funktionsnedsättning”. Hen tror dock inte att det är en medveten
särbehandling från omgivningens sida men att det  både  kan vara  att  man gör  sig  för  stor  omsorg om
studenten eller, å andra sidan, undrar vad den gör där om hen inte kan.  Respondent 3 upplever ändå att
kontakten med lärarna har fungerat bra och hen har inte själv upplevt det dåliga bemötandet som hen ändå
varit rädd för. Hen säger också att det kan vara svårare att berätta för andra studenter eftersom lärarna ändå,
trots viss okunskap och osäkerhet ibland, samtidigt har mer vana att hantera det än vad studenter kanske
har och dessutom har lärare tystnadsplikt. Hen uttrycker det så här:  

...då kan det nog vara ganska skämmigt, jobbigt att berätta om att man har svårigheter med olika saker […] jag 
vill va som alla andra, jag vill inte behöva be om hjälp för att klara nånting som de flesta andra kan utan att be 
om hjälp… (R3).

De  sociala  skiktningsprinciper  som  är  intressanta  för  det  här  arbetet  är  klass  och
funktionsnedsättning/normbrytande  funktionalitet,  och  i  fråga  om  klass  handlar  det  om  föräldrarnas
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utbildningsbakgrund. Respondent 3:s båda föräldrar och även en del släktingar har universitetsutbildning
och det har så länge respondenten minns varit en ambition för hen att själv studera på universitet. Hen har
alltid tyckt om att gå i skolan och är mycket ambitiös och ser studierna som en väg till självförverkligande
och större valmöjligheter i det kommande yrkeslivet. På frågan om hur mycket hen tror att föräldrarnas
utbildningsnivå påverkar svarar hen att genom utbildningen har hen fått ta del av forskning som visar att
det har väldigt stor påverkan men om hen ska tänka bort det hen ”vet” genom detta tror hen ändå att svaret
skulle bli att det påverkar mycket eftersom ens föräldrar är som förebilder. Respondenterna 1 och 2 svarar
även de att studievana från hemmen är en viktig faktor, och Respondent 2 observerar även att: 

...det kan ju vara lika svårt att komma från en traditionellt studievan släkt och familj som har väldigt höga  
förväntningar på sitt barn eller sin släkting, och så har man då någon form av, eller problematik, då kan det 
också vara väldigt jobbigt eftersom att då förväntas man vara väldigt framgångsrik i studier och så där. (R2).

Hen  menar  att  det  kanske  kan  spela  större  roll  för  de  studenterna  som  kanske  känner  att  de  väljer
utbildningar för  familjens skull  snarare än sin egen vilket  kanske inte är  lika vanligt  för  studenter  från
arbetarklasshem. Respondent 2 nämner också ålder som en intressant skiktningsprincip i förhållande till
funktionsnedsättningar och normbrytande funktionalitet då man förr inte fick samma stöd i grundskolan
som man får idag och de har tvingats kämpa under hela sin skolgång. Många av dem får dessutom sina
diagnoser sent  ”...och då tar ju det tid också då, som vuxen så måste man ju acceptera sin diagnos liksom,
det kan vara svårt nog...” säger respondent 2. Hen menar att ”...en del kan ju också känna liksom att oj, att
det liksom är en sjukdom eller nånting...” medan det för många andra kan vara en lättnad att få veta varför
man haft det så kämpigt. Respondent 1 tänker mer att klass påverkar alla studenter väldigt mycket, men att
man borde prata mer om klass även om det inte är så ”modernt” idag. Respondentens upplevelse är att det
är  tufft  för  studenter  från  de  lägre  samhällsskikten  då  bland  annat  det  ”...akademiska  språket  är  ju
klassdiskriminerande i sig...”.

Tolkning och teoretisk analys
Av  ovanstående  resultat  kan  uttolkas  att  studenter  med  funktionsnedsättning  och  normbrytande
funktionalitet emellanåt utsätts för stigmatiserande situationer så som Goffman (2011)beskriver dem. För att
studenter med svårigheter  i  vissa studiesituationer ska få tillgång till  kompensatoriskt  pedagogiskt stöd
tvingas  de  presentera  sina  problem  som  funktionsnedsättningar  vilket  gör  dem  funktionsnedsatta  i
förhållande till alla andra i samma studiesituation. Detta leder till att de får en normbrytande funktionalitet
eftersom normen är att det inte är något problem med studiesituationen. Goffman (2011) kallar dessa ord för
”stigmatermer” och exemplifierar med bastard, krympling och idiot. I intervjuerna kom det fram att man
kan vara rädd för att uppfattas som korkad och behandlas annorlunda. Goffman (2011) skriver att vi på det
sättet gärna ger folk fler ofullkomligheter baserat på en enda ofullkomlighet, som att inte kunna läsa så bra
och därmed tro att personen inte heller förstår så bra. På så vis skapas en stigmateori eller ideologi som
förklarar  den  avvikandes  underlägsenhet  och  möjliga  hot  enligt  honom.  Exempelvis  upplevs
kompenserande åtgärder av omgivningen ibland som ”fusk” enligt respondenterna vilket kan tolkas som ett
hot mot de studenter som inte behöver stöd. För att få ”fuska” i sina studier måste man först acceptera att
man är  undermålig  normen.  Enligt  Goffman (2011)  leder  detta ofta  till  en oavsiktlig  diskriminering av
individen som reducerar dennes livsmöjligheter. Den stigmatiserade individen utsätts av omgivningen för
ett tryck om hur hen bör se på sig själv och hantera sin situation, vilket sker under förevändning att det
skulle  vara  för  personens eget  bästa.  På  precis  samma sätt som när  man tvingas acceptera en roll  som
funktionsnedsatt med diagnos. Detta beskrivs både som en lättnad och något jobbigt av respondenterna i
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denna studie men även i de tidigare studierna som presenterades i bakgrunden. Goffman (2011) förklarar
detta med att den stigmatiserade tenderar  att ha samma värderingar och föreställningar som alla andra
eftersom hen kan känna sig helt ”normal”. Han skriver att det kan vara svårt att vara medveten om sitt
stigma från tidig ålder, men kanske ändå svårare att vara medveten om vissa sociala stigman och först som
vuxen upptäcka att man själv har ett stigma. Han menar att det blir extra svårt att bygga upp en ny identitet
och personen blir benägen att se ner på sig själv då det skapas en klyfta mellan självbilden och verklighetens
krav på vem, eller hur, personen borde vara. ”Det smärtsamma i en plötslig stigmatisering kan alltså inte
härröra från individens osäkerhet rörande den egna identiteten, utan istället från att han alltför väl vet vad
det innebär att ha blivit sådan han blivit” (Goffman, 2011, s.144). Citatet belyser att samhällets normer talar
om för oss vad som förväntas och vad som är avvikande så att när vi upptäcker att vi själva har en avvikelse
uppstår en identitetskris. Hur kan man känna sig normal som alla andra och samtidigt avvika från normen?
Man vet att omgivningen kan komma att behandla en annorlunda fast man egentligen inte är så annorlunda
eftersom det  är  de  sociala  reglerna vi  lever  efter.  Den stigmatiserade kan aldrig  veta hur  omgivningen
kommer bemöta denne och lever därför i ständig osäkerhet om i vilken kategori hen kommer placeras och
om den är  fördelaktig eller  inte (Goffman, 2011).  Personen vet  detta därför  att hen delar  omgivningens
värderingar och ”på grund av de stora fördelar som är förknippade med att anses som normal, så försöker
alla  personer  som  har  tillfälle  till  det  åtminstone  någon  gång  att  passera”  (Goffman,  2011,  s.84).  En
stigmatiserad person eftersträvar ofta samverkan med normala som om olikheten var irrelevant. Därför vill
hen undvika att stigmat blir känt, skriver han,  vilket kan förklara varför studenter kämpar på egen hand in i
det längsta utan att söka hjälp så som det beskrivs av respondenterna.
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Diskussion
I följande avsnitt diskuteras hur bakgrund och resultat relaterar till varandra samt hur teorier om stigma kan
belysa vilka sociala utmaningar och stödmöjligheter diagnosen har för studenter med funktionsnedsättning
eller normbrytande funktionalitet. Har forskningsansatsens frågor besvarats? Vad skulle vara intressant att
fortsätta studera?

Sociala skiktningsprinciper: klass och funktionsnedsättning
Det har  länge varit  känt  att studier  på universitet-  och högskolenivå är  något  som ungdomar från mer
privilegierade samhällsklasser ägnar sig åt i högre utsträckning än andra ungdomar och en anledning till
denna skevhet kan bero på skilda ambitionsnivåer för ungdomar från olika klasser, menar Eriksson (2014).
Respondent 3 kan sägas tillhöra den högre klassen med högutbildade föräldrar. Även om det kanske inte
varit en uttalad förväntning från föräldrarnas sida att studera längre än gymnasienivå har hen själv haft den
ambitionen och förekomsten av vissa svårigheter i och med en normbrytande funktionalitet har inte hindrat.
Detta  tycks  bekräftas  av  Weedons  (2017)  artikel  där  mer  än  femtio  procent  av  alla  studenter  med
funktionsnedsättning kommer från den mer privilegierade klassen, vilket gäller alla studenter, och tyder på
att klass kan ha större betydelse än funktionsnedsättning. Respondent 2 observerar att det kan vara minst
lika  svårt  för  studenter  från  högre  klasser  med  funktionsnedsättning.  Hen  menar  att  det  från  denna
bakgrund finns förväntningar och påtryckningar från familj  och övrig släkt  att man ska studera oavsett
funktionsnedsättning, till och med att några studenter läser sådant de egentligen inte vill men som familjen
förespråkar. Detta fenomen bekräftas av Eriksson-Gustavssons (2011) studenter som också de har föräldrar
och släkt som förväntar sig att de ska studera men de uttrycker inte att det är betungande eftersom de också
får stöd. Som kontrast nämns en student som ”revolterar” från sin arbetarklassbakgrund genom att studera
vidare trots att föräldrarna inte studerat något ”i onödan”, vilket kan uppfattas som att studentens studier
ifrågasätts hemifrån. Detta och tidigare erfarenheter av misslyckanden kan leda till att vissa väljer bort högre
studier enligt Eriksson-Gustavsson (2011). Här kan relateras till Weedons (2017) bekymmer med klass och
funktionalitet där hon misstänker att personer med funktionsnedsättning drabbas av dubbla motgångar i
och med att de inte kommer från studievana hem och dessutom har vissa svårigheter. Just att komma från ett
hem där man inte studerar framförs ofta som en anledning till att tveka att studera vidare och ha svårigheter
på universitet och högskola eftersom det akademiska språket kan vara ”klassdiskriminerande” i sig, som
respondent 1 påstår. Detta språk skiljer sig en del från det vardagliga och studenter med större ordförråd har
en markant fördel där. De studenter som utvecklat kompenserande strategier klarade sig mycket bättre och
hade även lättare för att söka hjälp vid behov (Eriksson-Gustavsston, 2011).  Överlag beskriver hon dock
studenterna som osäkra inför att prata om sina funktionsnedsättningar och att lärare ibland är ovilliga att
bevilja stöd, något även Järkestig Berggren et. al (2016) nämner när de skriver att många som har rätt till stöd
aldrig söker det vilket kan bero på att det inte behövs eller att de är rädda för stigma. Respondent 3 bekräftar
det i sina utsagor om att hen inte alltid använder den hjälp hen har rätt till, eftersom det inte alltid behövs,
och för att hen vill vara som alla andra och klara sig utan hjälp så länge som möjligt samtidigt som det kan
vara ”skämmigt” att berätta om sina svårigheter. 

Sociala normer i en normativ kontext
Den sociala miljön avgör vilka kategorier av människor vi förväntas möta, skriver Goffman (2011) och en
sådan miljö är universitetet. Även om man vill klara sig själv, som respondent 3, eller känner sig som alla
andra som studenter Järkestig Berggren et. al (2016) berättar om vet de ändå att det finns en risk att de
bemöts annorlunda. Goffman (2011) skriver att den stigmatiserade aldrig vet vilken kategori hen kommer
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placeras i varför de tvekar med att berätta. De vet att det är så därför att de har samma värderingar och
föreställningar som alla andra. Det kan leda till att personen ifrågasätter den egna identiteten, speciellt om
hen får en diagnos sent i livet så som respondent 2 och Eriksson-Gustavsson (2011) beskriver det då en del
känner lättnad och andra upplever det  som ett tungt besked.  Järkestig Berggrens et.  al  (2016) studenter
menar att när de kan välja en mindre stigmatiserande diagnos som dyslexi istället för ADHD gör de det och
många väntar in i det sista innan de söker stöd. Det är studentens eget ansvar att söka stöd samt bestrida ett
nekande något Järkestig Bergren et. al (2016) menar att amerikanarna är bättre på än svenskar. Det finns
stora skillnader mellan lärarna och även om respondent 3 menar att hen överlag fått ett gott bemötande kan
skillnaderna bero på olika kunskaper om funktionsnedsättningar och hur de hanteras vilket bekräftas av
Järkestig Berggren et. al (2016) som även menar att lärare på universitet ofta bara har akademisk kunskap om
sitt ämne, inte om hur man undervisar. Dessutom berättar både respondent 2 och 3 om hur traditioner eller
kulturen på universitet kan påverka bemötandet av studenter som behöver pedagogiskt stöd därför att det
finns vissa förväntningar av vad en student bör klara, att det är ”...inbyggt lite i väggarna” som respondent 2
uttrycker det. Eriksson-Gustavsson (2011) kan bekräfta repondent 3:s rädslor att behandlas på ett nedlåtande
sätt i och med de intervjuer hon gjort där det framgår att många ibland tror att svårigheter att läsa också
innebär svårigheter att förstå. Då ifrågasätts personens yrkesval och akademiska studier. Detta kan vara en
del  av  förklaringen till  varför  rekryteringen av  studenter  från  lägre  klasser  fått  ett  begränsat  resultat  i
Storbritannien,  framförallt  på  de  mer  prestigefyllda  lärosätena  (Weedon,  2017),  därför  att   individer
förväntas klara saker enligt vissa normativa kontextuella regler i de sociala miljöer de vistas i, som Goffman
(2011)  beskriver  det.  Då  passar  man  inte  in  i  den  förväntade  studiekontexten  med  en  normbrytande
funktionalitet.

Stödmöjligheter och sociala utmaningar
Det framgår i både bakgrund och resultat att studenter med diagnos eller likvärdiga intyg på en varaktig
problematik kan få ett brett spektrum av pedagogiskt stöd. Dessa stödinsatser är kompenserande möjligheter
och ska alltså jämna ut villkoren som respondent 1 uttrycker mycket tydligt. Det handlar inte om att få en
”räkmacka” eller ”fuska” och därigenom klara utbildningen. Järkestig Berggren et. al (2016) nämner att det
finns två läger bland forskare där en del tycker att stödinsatserna ska skräddarsys ytterligare efter specifik
diagnos  medan  andra  menar  att  stödinsatserna  borde  göras  mer  allmänt  tillgängliga  för  att  minska
stigmatiseringen av individer med andra inlärningskanaler än de vanligast förekommande. De förespråkar
att studiesituationerna varieras mer så att studenter själva kan välja hur de vill tillägna sig kunskap. Även
respondent 2 uttrycker en liknande önskan med ett utökat allmänt stöd till studenter för att få ordning på
studiestrukturen  för  de  som inte  redan  har  detta  med sig.  På  så  sätt  skulle  det  kanske  inte  vara  lika
”skämmigt” att söka den hjälp man behöver eftersom den är tillgänglig för alla. Man skulle inte behöva
acceptera en identitet och roll som funktionsnedsatt bara för att man exempelvis har svårt att läsa sig till
kunskap. Diagnosen som social utmaning blir tydlig på det sättet eftersom den är ett måste för att få rätt till
kompenserande stöd, som om det var något konstigt med att människor lär på olika sätt. På så vis dominerar
den medicinska modellen alltjämt utbildningsväsendet och avgör vem som har rätt till vad, som Linqvist
(2016) beskrev det. Eriksson-Gustavsson (2011) menar dock att då det kan ta tid att läsa sig till saker uppstår
också problem i vardagslivet eftersom det är baserat på skriftlig information, men å andra sidan finns idag
hjälpmedel som kan fotografera text och läsa upp den. Då den forskning hon själv nämner visar att studenter
med  läs-  och  skrivsvårigheter  gör  lika  bra  ifrån  sig  som  andra  om  de  får  obegränsad  tid  på  sig  för
läsförståelseuppgifter indikerar det att tidsbegränsningar möjligen är ett onödigt inslag i studier. Visserligen
är högre studier tidsbundna för att det bland annat ska finnas undervisande lärare tillgängligt, men hur
snabbt någon studerar borde inte vara betygsgrundande då det är kunskapen som mäts. 
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Framtida studier
Med mer tid och kunskap om olika metoder skulle denna uppsats kunna utvecklas till ett mycket större
forskningsprojekt med fler respondenter. Lärares perspektiv hade varit intressant då de kan uppfattas som
”gatekeepers” angående vilket stöd studenterna slutligen får, vilket kan gå stick i stäv med samordnarnas
rekommendationer. Framförallt hade fler studenters upplevelser lyft uppsatsen men där kvarstår det etiska
dilemmat om att det kan uppfattas stigmatiserande att få en intervjuförfrågan i egenskap av student med rätt
till pedagogiskt stöd. Förhoppningsvis leder denna uppsats till att mildra denna stigmatisering och bana väg
för  andra  som  kan inspireras  till  studier  om hur  framtidens  högskolor  och  universitet  kan  se  ut  med
tillgänglighet även för studenter i behov av alternativa metoder för lärande. Exempelvis kan man undersöka
om  tidsbegränsade  studieprogram  och  prov  verkligen  är  nödvändigt  och  i  så  fall  vad  det  skulle  vara
nödvändigt för. Det vore också intressant att undersöka vad som händer om alla hade rätt till pedagogiskt
stöd oavsett om en har diagnos eller intyg på varaktig problematik. Eftersom insatserna är kompenserande
för att jämna ut villkoren och alltså inte fusk kan man undra varför inte alla studenter redan nu har tillgång
till dem. Om man inte behöver dem, och om det inte är fusk att använda dem ändå, torde de inte göra någon
som helst skillnad för studieresultaten hos de studenter som egentligen klarar sig utan.

Avslutande reflektioner
I huvudsak har arbetets fokus varit social skiktning och sociala normer som påverkar studenters studiemiljö
och pedagogiska process medan faktiska diagnoser, pedagogiskt stöd och lagstiftning hamnat i bakgrunden.
Anledningen  till  detta  är  enkel:  tillgång  till  högre  studier  borde  vara  självklar  för  alla  som  klarar
kunskapskraven. Tillgången till högre studier ska inte vara förbehållen de som kan läsa och skriva (eftersom
det  inte  garanterar  att  det  finns  förståelse),  kan  koncentrera  sig  i  ofördelaktiga  miljöer  (som  är  ytterst
individuellt)  eller  jobbar  snabbt  enligt  normen,  lika lite  som högre studier  ska vara förbehållet  de  med
pengar eller som kan gå i trappor. Tänk om man skulle säga att ”kan du inte ta dig in genom dörren med din
rullstol för att den är för bred har du inget här att göra”, likväl som som respondent 1 träffat lärare som
direkt eller indirekt menar att man måste kunna läsa och skriva för att studera. Ofta behöver man inte säga
de  här  sakerna.  Bara  genom  att  bygga  på  ett  otillgängligt  sätt  skickar  man  signaler  om  att  någon  är
ovälkommen.  Lindqvist  (2016)  menar  att  makten  att  utforma  den  fysiska  omgivningen,  och  därmed
tillgängligheten, är central för förekomsten av funktionshinder och därmed en social konstruktion. Detta
gäller även hur man lägger upp studiesituationerna för studenter. De tillgänglighetsproblem som studenter i
exempelvis Tjeckien upplever enligt Järkestig Berggren et. al (2016) är av de fysiska slag vi inte längre har i
samma  utsträckning  här  i  Sverige.  Vi  lyckades  lösa  det  problemet  genom  att  göra  hissar  och  ramper,
elektriska dörröppnare och breda dörröppningar, anpassade toaletter och färdmedel tillgängliga för alla.
Detta  borde vara  en  verklighet  även för  pedagogiskt  stöd.  Därför  håller  jag  med respondent  2  och  de
forskare som nämns av Järkestig Berggren et. al (2016)  som menar att det allmänna pedagogiska stödet
borde utökas så att man inte ska behöva presentera sig som funktionsnedsatt bara för att få använda de
hjälpmedel  man  behöver  för  att  ta  sig  fram  i  studierna.  Att  högre  studier  sker  i  en  normativ  kontext
illustreras av att studenter förväntas ta till sig kunskap på vissa förutbestämda sätt och när de inte kan det
utsätts de för stigmatisering genom att påtvingas en diagnos som villkorar insatser alla studenter borde ha
rätt till. Jag vill framföra att universitetsstudier därmed är orättvisa för studenter som lär sig på andra sätt
eller  behöver andra miljöer  och mer tid för  att ta till  sig genom utbildningarna.  Kunskap ska inte vara
förbehållet de som kan använda ett visst format. Kunskap ska göras tillgängligt för alla. 
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Bilaga 1:4

Informationsbrev

Har du en funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet och vill bli intervjuad om hur det är att 
studera på universitetet?

Hej!
Mitt namn är Gabriel Sving och jag studerar beteendevetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Ämnet för 
min C-uppsats är vilka möjligheter och utmaningar man kan ställas inför vid högre studier om man har en 
funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet. Jag är intresserad av att komma i kontakt med personer 
som själva studerar och har en normbrytande funktionalitet samt personer som arbetar med samordning och
pedagogiskt stöd vid universitet eller högskola för enskilda intervjuer. Fokus är upplevda möjligheter och 
utmaningar vid högre studier vare sig de är påtagliga hinder eller om det är egna och andras föreställningar 
om vad som är möjligt. Hur påverkas den pedagogiska processen av en normbrytande funktionalitet? Hur 
påverkas den i kombination med andra sociala skiktningsprinciper som etnicitet, kön eller ålder och klass?

Tanken är att under samtalsliknande former ge dig som respondent möjligheten att fritt berätta om dina 
tankar och upplevelser kring funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet och högre studier. Jag 
räknar med att intervjun tar mellan 15-45 minuter och är det möjligt ses jag gärna ansikte mot ansikte men vi
kan även ta det över telefon eller videolänk. Intervjuerna är helt konfidentiella så inga namn eller platser 
kommer nämnas i min uppsats och innan den är inlämnad för bedömning kan du när som helst ta tillbaka 
din medverkan. Hör av dig till mig innan sista april (30/4) om du vill hjälpa mig belysa vilka möjligheter och
utmaningar som just du ser vid högre studier med funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet.

Med vänliga hälsningar,
Student: Gabriel Sving 073- 991 84 66
gasv1600@student.miun.se
Handledare: Marcia Håkansson Lindquist 010- 142 78 49
marcia.hakanssonlindquist@miun.se 
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Bilaga 2:4

Intervjuguide 1

Respondenten är yrkesverksam:

Yrkesroll
Exempelfråga: kan du beskriva din yrkesroll?

Ämnesreflektioner
Exempelfråga: hur uppfattar du ämnesområdet möjligheter och utmaningar för personer med 
funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet och högre studier?

Förekommande funktionsnedsättningar
Exempelfrågor: vilka funktionsnedsättningar blir föremål för yrkesrollen? Är någon funktionsnedsättning mer 
förekommande än andra?

Stödåtgärder
Exempelfråga: vilka former av stöd kan man få?

Lagstiftning
Exempelfråga: hur regleras pedagogiskt stöd och tillgänglighet? Vilka lagar/regler tycker du är viktiga?

Sociala normer
Exempelfråga: hur tror du att sociala normer påverkar personer med funktionsnedsättning/normbrytande 
funktionalitet?

Social skiktning
Exempelfråga: hur tror du att sociala skiktningsprinciper påverkar personer med funktionsnedsättning/normbrytande 
funktionalitet?

Övriga reflektioner
Exempelfråga: har jag glömt att fråga om något du tycker är relevant för ämnet?
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Bilaga 3:4

Intervjuguide 2

Respondenten är student:

Studieområde
Exempelfråga: kan du beskriva ditt studieområde?

Ämnesreflektioner
Exempelfråga: hur uppfattar du ämnesområdet möjligheter och utmaningar för personer med 
funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet och högre studier?

Förekommande funktionsnedsättningar
Exempelfrågor: vill du berätta om din funktionsnedsättning eller på vilket sätt du har en normbrytande 
funktionalitet?

Stödåtgärder
Exempelfråga: vilka former av stöd får du?

Lagstiftning
Exempelfråga: hur regleras pedagogiskt stöd och tillgänglighet? Vilka lagar/regler tycker du är viktiga?

Sociala normer
Exempelfråga: hur tror du att sociala normer påverkar personer med funktionsnedsättning/normbrytande 
funktionalitet? Hur påverkar det dig?

Social skiktning
Exempelfråga: hur tror du att sociala skiktningsprinciper påverkar personer med funktionsnedsättning/normbrytande 
funktionalitet? Hur påverkar det dig?

Övriga reflektioner
Exempelfråga: har jag glömt att fråga om något du tycker är relevant för ämnet?
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Bilaga 4:4

Kategorisering och kodning

Yrkesverksamma respondenter:

Yrkesroll
Studievägledare och samordnare för pedagogiskt stöd. Begränsad beslutsbehörighet utan gör mest 
rekommendationer till kursansvarig lärare som tar beslut om stöd beviljas. Allmänt samtalsstöd och 
utredande samtal för pedagogiskt stöd. Bedöma intyg och enskilda behov. Nationellt nätverk med e-
platform och träffar som stöd till samordnarna. Spännande och utmanande.

Ämnesreflektioner
Kul, spännande, behövs då det finns så lite skrivet om studenter med funktionsnedsättningar. Mycket har 
blivit bättre men finns fortfarande saker som kan bli ändå bättre. Ju fler som skriver om det ju mindre 
diskriminering. Dock svårt att skriva om eftersom studenterna ska förskonas från stigmatiseringen att bli 
utpekade som föremål i undersökningar.

Förekommande funktionsnedsättningar
Dyslexi, asperger, autism, ADHD, psykisk ohälsa, (hörsel- och/eller synnedsättningar, rörelsehinder).

Stödåtgärder
Anteckningsstöd, mentor, mer tid på tentor och vissa uppgifter, kompenserande stöd, mobiler med 
inspelningsfunktion ersätter apparater som stödenheten kunde lämna ut. Struktur, planering och stöd med 
studieupplägget samt extra genomgång av studiehandledningar. Personer med enbart rörelsehinder söker 
sällan stöd för det funkar ändå för de flesta, däremot i Jugoslavien och Tjeckien jobbar de uteslutande med 
tillgänglighet för rörelsehindrade och vet knappt vad ADHD och dyslexi är. Mörkertal där flera med 
funktionsnedsättning inte berättar det eller söker stöd förrän vid c-uppsatsen. Stöttar studenten i att anmäla 
oegentligheter och vart man ska vända sig. Stötta studenter som valt fel pga press hemifrån och påminna om
att det är deras liv. Det pedagogiska stödet är bra i allmänhet även om det alltid finns förbättringar man kan 
göra, borde finnas en egen dyslexipedagog. Klent allmänt stöd för studenter (även utan 
funktionsnedsättning) borde finnas skrivstuga, mattestöd och studieteknikstöd etc. 

Lagstiftning
lika villkorslagen, likabehandlingslagen, gäller hela universitetet (såklart)

Sociala normer
Udda, utanförskap, stigmatisering, socialt samspel. Attityder från lärare ”kan man inte ska man inte”, har 
blivit bättre men avarter finns än. Osynliga funktionsnedsättningar svårare att få acceptans för, 
kompensatoriska stödåtgärder kan uppfattas som ”fusk”. Berätta eller inte berätta om man inte behöver 
egentligt stöd? Stigmatisering svår att ta på och upptäcka både för den som utsätter och blir utsatt. Ser 
personerna med funktionsnedsättning som mindre vetande, hör inte hemma på universitetet. Studenter 
menar ibland att de blir orättvist bedömda pga funktionsnedsättning.

Social skiktning
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Ålder, klass, (kön), påverkar ALLA studenter men oklart hur det påverkar studenter med 
funktionsnedsättning ytterligare. Tufft för studenter ur längre samhällsskikt utan studievana familjer och 
vänner. Akademiska språket klassdiskriminerande. Underrepresenterade kön både fördel och nackdel (inget
exempel) samt att kvinnor på ingenjörsutbildningen har det tufft. Kön inget som kommer upp som problem 
dock. Klass kanske spelar mer roll för studenter med funktionsnedsättning från studievana hem där pressen 
kanske är högre på att vara framgångsrik och man har kanske pressats till att välja ett program man 
egentligen inte vill studera på. Som äldre student med sen diagnos kan det vara utmanande att söka stöd 
eftersom man inte är van att få det utan har fått kämpa sig genom hela skolgången.

Övriga reflektioner
Kan hamna i en position mellan lärare och student. Olika sidor i samhället. Tidspress en utmaning för 
många studenter liksom det akademiska språket. Traditioner (och attityder) som säger att studenter ska vara
”färdiga” att bara ta till sig kunskapen rakt av också en utmaning. Utmanande bemötande som för mycket 
omsorg eller vad gör du här? Studenten utmanas att lära sig få skinn på näsan och säga ifrån om de blir 
mindre bra bemötta. Utmaning att jobba i grupp för vissa, kan känna sig udda och utanför, eller ha svårt 
med sociala signaler.
   Stödet en möjlighet, eller möjliggörande, för studenter och studier. Vissa funktionsnedsättningar kan också
vara fördelaktiga som särbegåvningar. 

Frågor jag inte ställde men borde:
Hur visar ni att ni finns för studenterna?
Är det akademiska språket extra svårt för dyslektiker?
På vilket sätt att det tufft för kvinnor på ingenjörsutbildningen?
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