Evaluering af SPS-ordningen ved Syddansk Universitet 2009

Evaluering af SPS-ordningen 2009

(vejledning og rådgivning til studerende med funktionsnedsættelse)
Indhold
Evalueringens konklusioner og anbefalinger ........................................................................................... 3
Baggrundsmaterialets beskaffenhed ....................................................................................................... 5
Resultater af registerbaseret komparativ analyse ................................................................................... 7
T-test af gennemsnitlige optjente ECTS ........................................................................................................ 7
Figur i. Boxplot af ECTS progression for henholdsvis målegruppe og kontrolgruppe ............................... 8
Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om SPS-ordningen 2009. ......................................................... 9
SPS-ordningen er ikke synlig nok. .................................................................................................................. 9
Tabel 1. Tidspunkt for opmærksomhed på SPS-ordningen. ...................................................................... 9
Tabel 2. Indgang til opmærksomhed om SPS-ordningen. ......................................................................... 9
Tabel 3. Har opfordret medstuderende til at kontakte SPS-vejledningen? ............................................ 10
Tabel 4. Hvordan opfatter du SPS-ordningens synlighed på Syddansk Universitet? .............................. 10
Tabel 5. Studerendes forslag til forbedringer af SPS-ordningens synlighed. .......................................... 11
Stor ros til SPS-vejlederen ........................................................................................................................... 12
Figur 1. Vurdering af SPS-vejlederen på en skala fra 0 til 10. .................................................................. 12
Tabel 5. Hvor nemt oplever du, at det er at komme i kontakt med SPS-vejlederen?............................. 13
SPS-ordningen gør en markant forskel for den enkelte studerende........................................................... 13
Tabel 6. I forhold til min situation kan SPS-ordningen beskrives som: ................................................... 13
Tabel 7. Hvad har det betydet, at du har fået hjælp af SPS-vejlederen? ............................................... 14
Tabel 8. Kan du kort beskrive eksempler på oplevelser med og udbytte af din SPS-vejledning? ........... 15
Syddansk Universitets håndtering af studerende med funktionsnedsættelser er kritisk – der er behov for
oplysning af ansatte og øvrige studerende ................................................................................................. 18
Tabel 9. Oplevelser og forventninger til Syddansk Universitet i relation til funktionsnedsættelse ........ 18
Tabel 10. Oplevet negative reaktioner på universitetet i kraft af funktionsnedsættelse ....................... 19
Tabel 11. Eksempler på negative oplevelser ........................................................................................... 19
Ønsker til udviklingen af SPS-ordningen ..................................................................................................... 21
Tabel 12. Savner du service og/eller tilbud fra SPS-vejlederen i dag? ................................................... 21
Tabel 13. Ønsker til tilbud i forbindelse med SPS-ordningen. ................................................................. 21
Tabel 14. I forlængelse af SPS-ordningen – er der andre initiativer som universitetet burde iværksætte
for studerende med funktionsnedsættelse:............................................................................................ 22
Tabel 15. Initiativer som universitetet burde iværksætte ....................................................................... 22
Studiekontorets sekretariat
Jacob Jensen, jac@sdu.dk

side: 1 /42

Evaluering af SPS-ordningen ved Syddansk Universitet 2009
Studerende med funktionsnedsættelse er ikke en homogen gruppe ........................................................ 25
Tabel 16, typer af funktionsnedsættelse ................................................................................................. 25
Figur 2. Egen vurdering af grad af gene på grund af funktionsnedsættelse ........................................... 26
Tabel 17. Studiestatus på semestre......................................................................................................... 27
Tabel 18. Fakultet og campus fordeling .................................................................................................. 27
Tabel 19. Kønsfordeling ........................................................................................................................... 27
Opsamling af kvalitative interview........................................................................................................ 28
Case 1: Studerende på kandidatdelen af sin uddannelse på samfundsvidenskab...................................... 28
Case 2: Studerende på bachelordelen af sin uddannelse på sundhedsvidenskab. ..................................... 29
Bilag 1. Spørgeskema ........................................................................................................................... 31
Bilag 2. Interviewguide ......................................................................................................................... 42

Studiekontorets sekretariat
Jacob Jensen, jac@sdu.dk

side: 2 /42

Evaluering af SPS-ordningen ved Syddansk Universitet 2009

Evalueringens konklusioner og anbefalinger
Evalueringen er gennemført af Studiekontorets udviklingskonsulent Jacob Jensen primo juli 2009.
Evalueringsrapporten afrapporterer udelukkende vurderinger på baggrund af brugernes tilbagemeldinger
(og et enkelt registertræk vedrørende brugernes ECTS-optjening). Evalueringen forholder sig således ikke til
hvilke tjenesteydelser, der rent faktisk er til rådighed i SPS-ordningen, eller hvilke initiativer der er planlagt
eller under udvikling. Evalueringen har ikke undersøgt hvilke vilkår SPS-ordningen i øvrigt fungerer på eller
er organiseret efter. Der kan derfor være et større sammenfald mellem evalueringens anbefalinger og
eventuelle handlingsplaner for SPS-området.
Evaluator har udarbejdet spørgeskema og interviewguide, forestået databehandling, analyseret og forfattet
indeværende rapport. I evalueringsprocessen har SPS-vejleder Signe Jensen kvalificeret og forestået selve
udsendelsen af spørgeskema. Desuden har SPS-vejlederen kvalificeret den anvendte interviewguide.
Evaluator står inde for en faglig korrekt og anerkendt metodeanvendelse, således at behandling af data,
fortolkning af resultater og vægtning af konklusioner er fremkommet på et så retvisende og uvildigt
grundlag som muligt.

Generel konklusion:
 SPS-ordningen har siden opprioriteringen med en decideret SPS-vejleder været en absolut succes!
 Studerende med funktionsnedsættelse har i perioden 2008-2009 ikke optjent færre ECTS end de
øvrige studerende ved Syddansk Universitet.
 Det fulde potentiale af SPS-ordningen er endnu ikke fuldt ud udnyttet.

På baggrund af analysen som præsenteres i denne rapport er det evaluators anbefaling, at:


At prioriteringen af SPS-ordningen med ressourcer afsat til en decideret SPS-vejleder fastholdes.
Det bør bemærkes, at den nuværende SPS-vejleder, hvis stilling udløber 31-12-2009, bliver rost til
skyerne, ikke mindst i sammenligning med den tidligere funktion. Dette understøttes af såvel de
personlige interviews som af spørgeskemaundersøgelsen.



At SPS-ordningens tilbud synliggøres, især hos ansøgere til universitetet og igen ved studiestart.
Der kan være studerende i frafaldet, som har haft funktionsnedsættelse, uden at de har kendt til
ordningen på universitetet. Kendskabet til SPS-ordningen er ikke tilfredsstillende. Denne udfordring
kommer tydeligt til udtryk i både de personlige interviews og spørgeskemaundersøgelsen.



At der informeres bedre blandt ansatte og øvrige studerende om vilkår og studieliv hos studerende
med funktionsnedsættelse for at undgå mobning, misforståelser og uhensigtsmæssig behandling.
Denne udfordring kommer tydeligt til udtryk i spørgeskemaundersøgelsen.



At der tænkes i øget imødekommenhed i hele organisationen Syddansk Universitet, herunder at
eksamensafholdelse for studerende med funktionsnedsættelse tænkes mere fleksibelt end i dag, og
at der tænkes i bedre fysiske rammer for denne gruppe, fx et særligt studierum for studerende med
funktionsnedsættelse. Denne udfordring kommer tydeligt til udtryk i både de personlige interviews
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og spørgeskemaundersøgelsen.


At procedurerne for dispensationer, og vilkår for studerende med funktionsnedsættelse i øvrigt, på
tværs af fakulteter ensrettes og gøres transparente. Dette understøttes af de personlige interviews.



At der nedsættes en ERFA-/ Netværks/Studiegruppe for studerende med funktionsnedsættelse,
såvel virtuelt som via seminarer og/eller uformelle møder med henblik på at øge den sociale
tilknytning til universitetsmiljøet og øge brugerdreven innovation på området, samt vidensdele og
oplyse også i bredere sammenhænge jævnfør nogle af de udfordringer der er nævnt ovenfor.

I øvrigt er det pointe der særligt fremkommer i de personlige interview, men som også afspejles i
spørgeskemaundersøgelsen, at der ikke som sådan er tale om en homogen gruppe af studerende med
ensartede behov. Betegnelse ”studerende med funktionsnedsættelse” kan derfor være mindre
hensigtsmæssig i oplysningsmateriale og i tænkningen af udviklingen på området.

Odense, 16.juli 2009

Jacob Jensen
Master i evaluering
Udviklingskonsulent / Fagkoordinator i Studiekontorets sekretariat
Syddansk Universitet
Campusvej 55
DK 5230 Odense M
Tel: 6550 4330
E-mail: jac@sdu.dk
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Baggrundsmaterialets beskaffenhed
Konklusionerne bygger på viden genereret ved metodetriangulering af tre datakilder:
Registerbaseret analyse.
Formål: Via forløbsdata fra april 2008 og juli 2009 at vurdere studieprogression hos studerende
med funktionsnedsættelse sammenlignet med en kontrolgruppe af øvrigestuderende.
Der benyttes en sekundæranalyse på et bestandsdatasæt fra det Studieadministrative system
STADS fra marts 2008 (databeskrivelse forefindes på www.masterievaluering.dk), samt et
genudtræk fra juli 2009 med samme definerede population med henblik på at analysere
udviklingen i perioden. Begge udtræk er foretaget af Bruno Mølgaard Geertsen fra Studiekontorets
analyseenhed.
I analysen indgår oplysninger om 6.808 studerende fordelt på 4.322 bachelorstuderende og 2.486
kandidatstuderende. Når der ikke er anvendt totalpopulationen skyldes det, at analysen kun
inddrager aktive studerende, hvor ECTS-progressionen er sammenligning i perioden. Det vil sige at
eksempelvis studerende, der i perioden har bestået en bachoruddannelse på 180 ECTS og derfor i
perioden er fortsat på en kandidatuddannelse med at optjene fra 0 til 120 ECTS, ikke indgår.
Selektionen betyder, at målgruppen består af 50 studerende med funktionsnedsættelse som
repræsenterer den samlede bestand af cirka 150 personer, mens kontrolgruppen (defineret som
øvrige studerende, der ikke har modtaget SPS-vejledning) består af 6.758 personer som
repræsenterer periodens aktive bestand af cirka 14.000 heltidsstuderende ved Syddansk
Universitet. Selektionen er foretaget som et groft snit, og beregningen af progressionen i ECTS kan
betragtes som et rimelig retvisende estimat fordi undersøgelsespopulationen betragtes – alt andet
lige – som en almengyldig stikprøve for den samlede bestand af studerende i perioden 2008-2009.
En klassisk statistisk model (t-test) anvendes for at sammenholde om middelværdien hos
målgruppen af studerende med funktionsnedsættelse statistisk set er lig med eller forskellig fra
middelværdien hos kontrolgruppen af øvrige studerende.
Spørgeskema undersøgelse.
Formål: At kortlægge tilfredshed og egen-vurderet udbytte hos de studerende der har modtaget
tjenesteydelser hos SPS-vejledningen, og i samme forbindelse at få belyst udviklingspotentialet i
ordningen.
Udsendt som webenquete i uge 26 til cirka 150 studerende som havde været i kontakt med SPSvejleder Signe Jensen indenfor det seneste år. 71 studerende reagerede på henvendelsen, heraf har
59 besvaret spørgeskemaet. De indkommende svar giver en netto responsrate på ca. 40%, hvilket
er et højere niveau end for de undersøgelser Studiekontoret i øvrigt gennemfører blandt de
studerende. Der foreligger ikke forhold som problematiserer svarenes gyldighed eller resultaternes
kvalitet. Hvor intet andet er nævnt er procenter og svarfordelinger beregnet med afsæt i de 59
besvarelser.
Spørgeskemaet er gengivet i bilag 1.
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Personlige interviews med studerende med funktionsnedsættelse.
Formål: At få kvalificeret de kvantitative konklusioner med detaljer, italesættelse og vægtning ud
fra de studerendes perspektiv.
I uge 29 var planlagt fortrolige personlige interviews med fem studerende med
funktionsnedsættelse á ca. 45 minutters varighed. Der blev gennemført to interviews, hvor
informanternes godkendte skriftlige opsamling indgår i analysen.
Interviewguiden er gengivet i bilag 2.
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Resultater af registerbaseret komparativ analyse
De studerendes optjening af ECTS er et udtryk for studieprogression og for universitetet en væsentlig
økonomisk indtægtskilde.
Konklusionen på testen nedenfor er, at der ikke er statistisk belæg for at hævde, at studerende med
funktionsnedsættelse optjener færre årlige ECTS end universitetets øvrige studerende.
Dette resultat postulerer ikke, at SPS-vejledningen sikrer ECTS optjeningen, eller at SPS-vejledningen kan
undværes. Resultatet kan alene fastslå, at studerende med funktionsnedsættelse heller ikke i en rent
økonomisk kalkule er ringere studerende end andre.
Ud fra en ren ECTS-optik tjener resultatet dermed til at afmystificere myter om studerende med
funktionsnedsættelser som mere forsinkede i studiet og mindre effektive studerende.

T-test af gennemsnitlige optjente ECTS
Den gennemsnitlige ECTS optjening i målgruppen testes i forhold til den gennemsnitlige ECTS optjening i
kontrolgruppen.
Målgruppen med funktionsnedsættelse har i perioden fra marts 2008 til juli 2009 producerede i
gennemsnit 51,7 ECTS. Kontrolgruppe producerede i samme periode i gennemsnit 56,0 ECTS. For begge
grupper er standard afvigelsen høj, cirka 35 ECTS.
T-test er robust overfor forudsætningsbrud, men begge gruppers fordelinger er acceptable i relation til en
normalfordelingskurve og Levenes test for varianshomogenitet viser, at de to gruppers varians ikke afviger
signifikant fra hinanden.
Et 95% konfidensinterval omkring forskellen i gennemsnitsoptjente ECTS på 4,3 har en nedre grænseværdi
på -5,4 og en øvre grænseværdi på +14,1. Da 0 er indeholdt i intervallet er der ikke signifikant forskel på de
to gruppers optjening af ECTS i perioden.
Testværdierne (t-værdi på 0,9 og standardfejl på 5 samt P-værdi 0,4 for 6.808 frihedsgrader) for den
gennemførte t-test giver meget klart og entydigt konklusionen, at der ikke er statistisk signifikant forskel på
de to gruppers gennemsnitlige optjening af ECTS: Studerende med funktionsnedsættelse optjener statistisk
set ikke færre ECTS end andre studerende.

T-test kan være en lidt abstrakt størrelse og gennemsnit kan være et lidt fluffy udtryk i sammenligninger af
fordelinger, hvorfor nedenstående figur med såkaldte boxplot forsøger at illustrere pointen om at de to
gruppers fordelinger er rimelig ens (hver grå kasse repræsentere 50% af de studerende i hver gruppe), dog
er der i sagens natur en større gruppe ekstreme tilfælde i kontrolgruppen af ordinære studerende.
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Figur i. Boxplot af ECTS progression for henholdsvis målegruppe og kontrolgruppe
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Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om SPS-ordningen 2009.
SPS-ordningen er ikke synlig nok.
Undersøgelsen tegner et tydeligt billede af, at det er for tilfældigt og næsten for sent, at studerende med
funktionsnedsættelse bliver opmærksomme på, at Syddansk Universitet har et relevant tilbud til dem.
Der kan således være god grund til at tro, at der kan være flere studerende med funktionsnedsættelse, som
ikke er opmærksomme på SPS-ordningen. Potentialet i ordningen kan derfor være større end i dag.
Tabel 1, 2 og 4 peger entydigt i retning af at det er nødvendigt at øge synliggørelsen. Tabel 3 viser, at de
studerende er gode ambassadører for ordningen. Tabel 5 angiver uredigeret de studerendes egne ord
forslag til initiativer.
Tabel 1. Tidspunkt for opmærksomhed på SPS-ordningen.
Hvornår blev du første gang opmærksom på, at du kunne benytte SPS-vejledningstilbuddet
på Syddansk Universitet?

Procent

Jeg var opmærksom på SPS-ordningen før min studiestart
Jeg blev opmærksom på SPS-ordningen ved studiestart
Jeg blev opmærksom på SPS-ordningen undervejs i mit studium (*)
I alt

25%
3%
71%
100%

Note: Undervejs i studium dækker over mange forskellige kilder, som dog alle har været personlige
kontakter og ikke formaliseret informationsmateriale.

Tabel 1 sætter fokus på, at der bør sættes ind med mere information omkring SPS-ordningen i
studiestarten. Og her kan det overvejes om det allerede i ansøgningsprocessen for at sikre, at de
studerende har fået etableret hjælpemidler og tilbud allerede ved studiestarten, hvor der er mange andre
ting at holde styr på for nystartede studerende.

Tabel 2 understreger den personlige kommunikation som den primære årsag til kendskab til SPSordningens eksistens. Der er anledning til at overveje hvordan informationer og informationsmateriale kan
nå bedre ud til ordningens potentielle brugere.
Tabel 2. Indgang til opmærksomhed om SPS-ordningen.
Hvordan blev du opmærksom på SPS-ordningens eksistens?

Procent

Vejleder på universitetet oplyste om det

36%

Eksterne aktører, fx læge eller kommunal handicapkonsulent

22%

Medstuderende oplyste om det

12%

Syddansk Universitets hjemmeside

10%

Underviser oplyste om det

8%

Folder, flyer, brochure eller andet trykt materiale

3%

Note: Tallene summerer ikke til 100% da der kunne vælges flere svarmuligheder.
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Tabel 3 illustrerer, at de studerende er fine ambassadører for ordningen.
Tabel 3. Har opfordret medstuderende til at kontakte SPS-vejledningen?
Har du opfordret andre medstuderende med
Procent
funktionsnedsættelse til at kontakte SPS-vejlederen?
Ja

42%

Nej, men det ville jeg gøre, hvis jeg fandt det relevant

53%

Nej det er ikke min opgave

2%

Ved ikke

3%
100%

I alt

Tabel 4 signalerer, at SPS-ordningens brugere ikke er tilfredse med ordningens synlighed, dog er der en
acceptabel tilfredshedsgrad med hensyn til kontorets placering på Gydehutten på Campus Odense. Der
udtrykkes behov for at både annoncer, plakater, hjemmeside og skiltningen udvikles og forbedres.
Tabel 4. Hvordan opfatter du SPS-ordningens synlighed på Syddansk Universitet?
Meget
tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Utilfredsstillende

Meget
utilfredsstillende

Ved ikke

Total

Annoncer og plakater

0%

5%

25%

39%

31%

100%

Omtale i studiemagasiner

2%

7%

17%

15%

59%

100%

Universitetets
hjemmeside

0%

20%

25%

24%

31%

100%

Skiltning på campus

2%

8%

20%

34%

36%

100%

Kontorets placering på
Gydehutten

8%

32%

15%

8%

36%

100%

Synlighed via:
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Nedenfor i tabel 5 er de studerendes betragtninger om synlighed og forslag til forbedringer gengivet
uredigeret.
Tabel 5. Studerendes forslag til forbedringer af SPS-ordningens synlighed.
Forslag til forbedringer af synligheden for SPS-ordningen
Da jeg som sagt blev opmærksom på SPS-ordningen igennem min vejleder ved CFH, har jeg ikke selv lagt
mærke til dens evt. synlighed på universitetet. Jeg lægger ikke så meget mærke til ting jeg ikke (længere) har
interesse i. Med andre ord: hvad man ikke søger, finder man ikke.
Der burde oplyses om SPS-styrelsen ved skolestart og hvilke muligheder studerende der har orblindhed har.
der mangler meget synlighed omkring sps på hele sdu og det er svært at finde de rigtige personer at snakke
med
Det er en meget rodet hjemmeside SDU har, og i er ikke synlige derinde! det går ikke problemet mindre at
man skal "æde" sig gennem alle de faner der er... i burde have en rubrik i et af de øverste hjøtner. ~og frem
med nogle skilte til hvordan man finder jeg fysisk på campus!
Det med kontorets placering, handler nok om at jeg ved, hvor det er... SPS ordningen er desværre ikke særlig
synlig, og mangler en klar markedsføring
Det var vanskeligt af finde frem til hvem man skulle tale med på hjemmesiden.
fortæl om det i rust. hav plakater hængende mm. lav evt en oplysningskampange til de praktiserende læger,
da jeg ofte tror det er dem som får historierne om hvor dårligt det går på studiet, mht skader mm. gør de
faglige vejledere på de forskellige institutter opmærksom på tilbudet. jeg havde flere forsinkelser på mit
studie, som følge af min skade uden der var nogen der gjorde mig opmærksom på ssp. det var kun fordi jeg
efter længere tids sygemelding søgte om handicaptillæg til min su, at der var en su vejleder som var så flink at
henvise mig til jer
har ikke set noget om det nogle steder
Inden på hjemmesiden finder man sps under "funktionsnedsættelse" - det virker noget misvisende og som om
at sps kun henvender sig til studerende der har et handikap - kunne man ikke skrive "kronisk sygdom" eller
noget i den stil i stedet for? For SPS henvender sig jo også til folk med depressioner eller fx. asperger... Siderne
på SDU.dk om SPS trænger i hvert fald til at blive frisket op og gjort mere tilgengængelige - ikke helt tydeligt
hvad sps egentlig er. Desuden kunne det måske være en ide med nogen rigtige forløbsbeskrivelser så de
studerende mere konkret kunne se hvordan det foregik...
Jeg har aldrig ses nogen skiltning med ordningen
Jeg læser på Campus Kolding. Her mindes jeg aldrig at have set plakater, skiltning eller lignende, der gør
muligheden for SPS synlig. Jeg har fortalt en anden handicappet studerende om muligheden, og
vedkommende fik SPS med det samme (efter mere end 2 års studier), men hun mente heller ikke, at SPSordningen er synlig på campus Kolding.
Jeg må indrømme, at jeg ikke har bemærket nogen plakater el. lign. og jeg bruger alene Maria Hune, som har
kontor på Teknikum, Niels Bohrs Allé 1
Jeg synes det er en skam jeg ikke har vidst det eksistrede fra start. Synes det er vigtigt det bliver informeret fra
undervisers side - jeg er nok udenfor katagori da det ikke er så synligt. Men jeg har en veninde som er direkte
ordblind og hun har heller aldrig hørt om det før jeg fortalte det og sagde hun skal søge om hjælp.
Jeg synes ikke det er særligt synligt. Måske kunne man sende mail rundt til nye studerende ved studiestart:-D
Jeg vidste ikke man havde muligheder før studievejlederen fortalte om det. Mange af mine medstuderende
kender heller intet til det.
Jeg ville aldrig have opdaget at SPS-ordningen eksisterede hvis ikke en vejleder fra studievalg gjorde
opmærksom på det, og ligeledes påpegede at det var en god ide at ansøge om SPS-støtten i samme ansøgning
til kvote 1.
Kontorets placering ligger lang væk fra natur-studerne og jeg har ikke set et skilt der visser hen til SPS
Kontoret
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Stor ros til SPS-vejlederen
Den generelle tilfredshed med SPS-vejlederen vurderes til en gennemsnitlig score på 7,6 og en
medianværdi på 8 udtrykt på en skala fra 0 til 10, hvor 0 udtrykker ekstrem utilfredshed, 5 er neutral
holdning og 10 udtrykker fuldkommen tilfredshed. Som det fremgår af figur 1 nedenfor har mere end 80%
af de SPS-studerende givet SPS-vejlederen en positiv bedømmelse. Den udtrykte score er meget høj i
forhold til tidligere målinger for andre af universitetets vejledningstilbud (se Studiemiljøundersøgelserne
2004 og 2007).
Figur 1. Vurdering af SPS-vejlederen på en skala fra 0 til 10.

Tabel 5 på næste side viser en udpræget opfattelse af tilgængelighed hos SPS-vejlederen – kun i
spørgsmålet vedrørende behov for at kontakte SPS-vejlederen udenfor kontorets åbningstid synes der at
være anledning til en overvejelse om hvorvidt der er behov for at tænke i en form for fleksibel løsning, som
eksempelvis mobiltelefon til sms/mail?
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Tabel 5. Hvor nemt oplever du, at det er at komme i kontakt med SPS-vejlederen?
OvervejOvervejOplevelse
Helt enig
Helt uenig Ved ikke
ende enig ende uenig

Total

Nemt at få telefonisk kontakt

31%

36%

7%

2%

25%

100%

Hurtigt svar på e-mails

46%

22%

3%

5%

24%

100%

44%

31%

2%

2%

22%

100%

14%

8%

10%

24%

44%

100%

5%

2%

15%

61%

17%

100%

Hjælp med det samme ved
personlig henvendelse
Behov for at kontakte SPSvejleder udenfor åbningstid
SPS-vejlederen har ikke tid til at
give et brugbart svar

Den store grad af tilfredshed med SPS-vejlederen tyder på, at man såvel organisatorisk i opprioriteringen
med en decideret SPS-vejlederfunktion på området, som kompetence- og profilmæssigt på det personlige
plan har fundet frem til en god velfungerende løsning.

SPS-ordningen gør en markant forskel for den enkelte studerende
Tabel 6, 7 og 8 er mere en vurdering af SPS-ordningen end af SPS- vejlederens indsats, og tabellerne
dokumenterer, at SPS-ordningen gør en væsentlig forskel for studerende med funktionsnedsættelse.
Bag nogle af de mere kritiske besvarelser i tabel 6 og 7 kan man finde forklaringerne i tabel 8, der også
afspejler den frustrerende situation som flere af de studerende med funktionsnedsættelse oplever, når de
har skulle kæmpe ganske ihærdigt med eksempelvis SU-styrelsen, men også i situationer, hvor de opfatter
Syddansk Universitet som en mastodont, der ikke i deres optik - trods en SPS-vejleder - hurtigt nok er
fleksibel og imødekommende i relation til at skabe nogle rammer for et acceptabelt studieliv.
Tabel 6. I forhold til min situation kan SPS-ordningen beskrives som:
Givet utilstrækkelig service (for dårlig hjælp)
14%
Været mangelfuld rådgivning (for få tilbud)

5%

Været passende for mit behov

22%

Været værdifuld for mit studieliv

44%

Ved ikke

15%

Total

100%
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Tabel 7. Hvad har det betydet, at du har fået hjælp af SPS-vejlederen?
Helt enig

Overvejende Overvejende
enig
uenig

Helt
uenig

Ved ikke

Total

Forbedret studievilkår

54%

22%

2%

2%

20%

100%

Mindre studie usikkerhed

31%

29%

7%

5%

29%

100%

Bedre indtryk af SDU

20%

32%

12%

2%

34%

100%

Øget sandsynlighed for at
fuldføre

49%

20%

2%

7%

22%

100%

Ingen væsentlig
betydning

2%

3%

10%

64%

20%

100%
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I tabel 8 er der kommentarer som ikke nødvendigvis er kun møntet på den nuværende SPS-vejleder eller
for så vidt den tidligere SPS-funktion, men også relateret til SU-styrelsens sagsbehandling samt Rådgivningsog støttecentret. For give et så bredt spektret billede af forholdene set med en studerendes øjne er
eksemplerne ikke klassificeret i forhold hvad eller hvem der vurderes, men der har været en redaktionel
bortsortering af to meget konkrete beskrivelser af hændelsesforløb om en enkelt person (oplysningerne er
forelagt personen, men forløbene kan ikke genkendes).
Tabel 8. Kan du kort beskrive eksempler på oplevelser med og udbytte af din SPS-vejledning?
de hjælpemidler jeg har fået stillet til rådighed hjælper mig dagligt.
Dem man skal snakke med er der ikke når man kommer. Hvis de er der har de ikke tid! Eller også ved
de ikke svaret på spørgsmålene jeg stiller, og glemmer at vende tilbage... ~fx. har jeg ventet to år på
undervisning i det nye IT udstyr!~og de rådede mig til at søge ekstra SU for min funktionsnedsættelse hvilket jeg gjorde, og det tog et halvt år hvor jeg fik en gæld - herefter fandt jeg så us af at ordblinde
slet ikke er berettigede - hvilket står i deres papirer, som jeg bare ikke havde læst forde I sagde at det
kunne man godt!
Det at få IT startpakke har betydet meget.
det går generelt for langsom. jeg ved ikke om problemet er at finde på sdu eller om det er længere
oppe i systemet. men jeg har nu pt ventet 5 mrd på et tastatur til min praktik periode- mit praktik
forløb er nu færdigt, og jeg har stadig ikke fået det tastaur som jeg er blevet tilkendet.
Det skal lige sige jeg får hjælp fra Århus da jeg bor langt fra Odense. Jeg har stor glæde af det i
forbindelse med opgave skrivning og ville ØNSKE jeg havde vidst det eksistrede så jeg kunne have
draget nytte af det tidligere. Det ville have mindske MANGE af mine problemer og givet mig meget
større udbytte af mit studie. MEn bedre sent end aldrig. Jeg er meget glad for jeg har fået det i
forbindelse med mit speciale
Døren er altid åben, selvom jeg kommer uanmeldt forbi. Jeg har på denne måde kunne få vendt nogle
problemer og tanker, som har gjort ondt. På denne måde har jeg bedre kunne bevare mit fokus på mit
studie selv i hårde tider, hvor jeg ellers meget nemt ville give slip. SPS ordningen betyder derfor rigtig
meget for, at jeg kan fastholde mit studie og yde mit bedste på trods af min varige
funktionsnedsættelse.
Er blevet opmærksom på, muligheden for at få "ekstra" hjælp, ekstra tid til eksamen og computeren
har hjulpet mig til at skrive og læse mine opgaver gennem, så der er større sandsynlighed for at jeg
består til eksamen
Fik det først efter mine eksamener pga tiden på sagsbehandlig, så har ikke brugt det endnu
Gode udbytterige samtaler, der har hjulpet mig til større selvindsigt.~Hjælp med ansøgninger.~Større
viden omkring de tilbud SDU har til studerende med funktionsnedsættelse.~Varme og empati.~
Har fået en computer, som muliggør note-skrivning og lign. Har fået specialstol og hæve- sænkebord til
skriftlige eksamener på nær én, hvor det åbenbart kiksede.
Har fået større overblik og har afleveret en opgave der har hængt i fire år..
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har kun talt med vedkommende en gang, og der sad jeg og græd så kan ikke huske så meget.
Jeg ansøgte ved studiestart 04 om hjælp i form af en stol - denne anmodning blev bekræftet, men der
skete aldrig noget - selv efter gentagne henvendelser fra min side - jeg så aldrig noget til nogen stol.
Jeg er bevægelseshandicappet, og min SPS-vejledning har handlet om at finde passende hjælpemidler.
Jeg er blevet mødt med stor forståelse for mit handicap, og dialogen i forhold til at afklare mine behov
har været god. Jeg føler mig godt hjulpet og er meget tilfreds med udbyttet.
Jeg er ikke nær så meget stresset som jeg var før, nu kender jeg mine begrænsninger og kan arbejde ud
fra det. Det er stor hjælp at have en computer der kan læse bøgerne for mig. Dog vil jeg sige at jeg
synes der måtte være nogen nyere computer, specielt indenfor mit fag som er ingeniørfag.
Jeg fandt forståelse for mine problemer og hjælp til at blive guidet i et meget hårdt følelsesmæssigt
miljø. Det er uhyre vigtigt med tryghed i sådan en situation og det fik jeg der hvor jeg kom. Jeg lærte
undervejs at det ikke er en falit-erklæring at modtage hjælp fra andre - det får vi alle brug for engang
imellem.~~Jeg har ofte løbende skrevet tanker ned og efterfølgende vendt dem med min rådgiver. Det
har fungeret for mig og give mig et stort udbytte og glæde ved mit studie.
jeg fik desvæære meget sent sps-hjælp i mit studie, men efter jeg har fået hjælp, har jeg bestået mine
eksamener, gået fra 00 til 7. Har været rigtigt glad for studiehjælp/timer
Jeg går hos maria Hune som jeg syens gør et fantastisk godt job og som har betydet rigtig megfet for
mig og min gennemførsel af studiet. Signe Jensen har hjulpet mig med ansøgninger til su-styrelsen,
hvilket hun har været meget dygtig til.
Jeg har altid haft meget svært ved at lære uden ad. Det er en del af min sygdom. Derfor har jeg været
meget glad for min sidste instruktor, som har givet mig nogle nye redskaber og lært mig en metode til
at arbejde med fagstoffet på en ny måde så jeg nu kan huske det selv til eksamen. Nu består jeg også
de eksamner uden hjælpemidler.
jeg har fået nogle gode redskaber som jeg kan bruge i min forberedelse og til undervisningen
Jeg har haft stor gavn af at SPS-vejledningen er blevet prioriteret højere i form af ansættelse af en SPSvejleder der har SPS som 50% af sit arbejdsområde. ~Det har helt klart højnet vejledningen. Jeg har kun
været tilfreds med Signe som SPS-vejleder og føler mig altid godt modtaget og der bliver i langt højere
grad taget hånd om mine støttebehov.
Jeg har ikke fået meget vejledning. Jeg har søgt om hjælpemiddel i form af en stol og det har jeg fået.
Der gik dog lidt for lang tid fra bevillingen til jeg fik hjælpemidlet.
Jeg kan nu få læst mine eksames opgaver op via en PC under eksamen.
Jeg oplever at det kan være svert at finde oplyninger på hjemmesiden om hvor ansøgning om
tidsforlængelse skal sendes hen, og hvem den skal sendes til.
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Jeg synes helt genrelt at det er utroligt så engageret en person som Signe Jensen har været. Man har
virkelig som studerende følt at hun var oprigtigt interesseret i at hjælpe en så meget som muligt. De
studiestøtte timer jeg har fået tildelt har også været helt uvurderlige, og har forbedret min
studiekvalitet væsentligt.Tror ikke jeg ville kunne klare mit studie uden SPS støtten!
Jeg vil egntlig ikke kalde det vejledning, men mere "hjælpemiddel-central", har fået ergonomisk stol,
dejligt
Kom hurtigt videre til test, men har ikke arbejdet med hjælpemidlerne endnu
Mit problem blev løst ved at kontakte SPS. Jeg havde brug for en bærbar computer for at fuldføre mit
studium. Jeg kontaktede SPS, som hjalp mig med at få en stillet til rådighed fra SU.
nej, det har desværre været kortvarigt, kom først igang sidst på semestret.
Regelmässige möden med stötte i förhållande till socal situation i klassen og hjälp till lösning av
praktiska spörsmål som upkommit som följd av min sjukdom. ~~Har haft riktigt stort stöd av min
spskontakt. Hun er en afgörande orsag til at jeg kunnat fortsätta på mit studie trots sjukdom og till at
jeg kunnat bibehålla mina goda studieresultat. Og att jeg ved tilfrisknande efter perioder med sjukdom
orkat återvända till klassen og studier igen.
SPS vejledning har fx. betydet at jeg er blevet bedre til at strukturer mit liv så at der også er plads til
fritid hvilket jo er nødvendigt.~SPS vejledning har betydet at jeg ved eksamnerne er i stand til at
håndtere stressen så jeg ikke går i panik og giver op.~SPS vejledningen har betydet at jeg har kunne
bevarer min revalidering da jeg har fået hjælp til at kommunikere med kommunen. ~SPS vejledningen
har betydet at jeg har fundet ud af at jeg var ordblind, kunne få hjælp til dette og rent faktisk få læst
mit pensum og bestå mine eksamner.~
Uden vejledningen var jeg ikke fortsat mit studie, da jeg så ikke ville kunne gennemføre.
Vejledning i forbindelse med hvad det er, man skal lægge vægt på i sin ansøgning. Hvilket hjalp mig til
at få de rette dokumenter vedlagt med det samme og derved hurtigere få hjælpen!
Venlig, udbytterig og hurtig vejledning. ~Det er vigtigt for mig at bruge så meget som muligt energi på
studierne - og mindre på mine besværligheder i forbindelse med min gigt og slidgigt m.m. - så
vejledningen og hjælpen er meget værdifuld.
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Syddansk Universitets håndtering af studerende med funktionsnedsættelser er
kritisk – der er behov for oplysning af ansatte og øvrige studerende
Det er svært for respondenterne at forholde sig til universitetets generelle parathed, indretning og hensyn
til studerende med funktionsnedsættelse. Det er således med et vist forbehold og ikke entydigt, når tabel 9
fordeler to næsten lige store grupper på cirka 30 – 40% af brugerne, der har henholdsvis positive og
negative oplevelser med universitetet i relation til deres funktionsnedsættelse. Med en mindre usikkerhed
er det dog en pointe i tabel 9, at kun et absolut mindretal har skuffede forventninger.
Tabel 9. Oplevelser og forventninger til Syddansk Universitet i relation til
funktionsnedsættelse
Studiestartsforløb:
SDUs indretning i
Hvor godt tager
Din oplevelse af
SDUs parathed i fht din
relation til din
universitetet hensyn til
funktionsnedsættelse
funktionsnedsættelse
funktionsnedsættelse
Meget dårligt

8%

14%

8%

Overvejende
dårligt

25%

20%

10%

Overvejende godt

20%

36%

31%

Meget godt

8%

8%

8%

Ved ikke

37%

22%

42%

Total

100%

100%

100%

Studiestartsforløb:
SDUs parathed i fht din
funktionsnedsættelse

SDUs indretning i
relation til din
funktionsnedsættelse

Hvor godt tager
universitetet hensyn til
funktionsnedsættelse

Værre end
forventet

10%

14%

10%

Cirka som
forventet

32%

19%

12%

Bedre end
forventet

5%

14%

15%

Ved ikke

53%

54%

63%

Total

100%

100%

100%

I forhold til dine
forventninger:
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De foruroligende tal i tabel 10 og eksemplerne i tabel 11 mere end indikerer, at der er behov for at oplyse
om funktionsnedsættelse blandt ansatte (undervisere som administrativt personale) samt studerende som
helhed for at øge forståelsen for de vilkår som de studerende med funktionsnedsættelse studerer under.
Tabel 10. Oplevet negative reaktioner på universitetet i kraft af funktionsnedsættelse
Ja, ofte - (Se eksemplerne i tabel 11)
7%
Ja, det hænder (Se eksemplerne i tabel 11)

31%

Nej, yderst sjældent

19%

Nej, aldrig

27%

Ved ikke

17%

Total

100%

Tabel 11. Eksempler på negative oplevelser
...jamen du skal da ikke sidde der... ~...er det ikke bare for at nasse på systemet?... ~...jamen det er da
ikke så slemt...!
At studiet markerer de 3 elever der skal ahve 1 time ekstra med gul på eksamenstilmeldingslisten så
alle kan se det. jeg synes det er at gøre voldsomt opmærksom på det.
Campus er ikke indrettet til gruppearbejde, så det er besværligt for andre at skulle have en
bevægelseshandicappet med på slæb, når man i undervisningen skal rende rundt for at finde rum at
være i.
Da min underviser ikke ville lade mig bruge diktafon i hans time~Ofte ved nogen af mine undervisere,
har ofte svært ved at forstå deres forklaringer af pensum (der er jeg ikke den eneste i klassen)
Det kan være svært for andre studerende at acceptere, at vi med en funktionsnedsættelse måske ikke
kan lave gruppearbejde i mere end fire-fem timer af gangen.
det kommer ofte fra andre studerne, som føler sig snydt i forhold til de hjælpemidler jeg har.
Dumme og ufølsomme kommentarer. Mobning. Manglende grundlæggende forståelse - også fra
undervisere.
En underviser mente jeg bare var skoletræt og faktisk burde droppe ud af studiet, selvom jeg havde
forklaret min situation for ham
har oplevet at eksamensvagterne synes det er snyd at jeg har computer med til eksamen(en gang)
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I forbindelse med skriftlige eksamener giver folkene fra bygningsafdelingen til tider indtryk af, at man
er meget besværlig, når man beklager sig over et hæve- sænkebord (man jo har søgt om og fået
lovning på), der ikke virker. Jeg har også oplevet at blive bedt en om selv af flytte bordet rundt i lokalet
(hvilket jeg ikke har muligheder for af fysiske årsager)~~Når jeg i forbindelse med eksamener har søgt
om hæve- sænkebord og specialstol har jeg flere gange oplevet at blive "smidt" rundt i systemet.
Arbejdsgangen har ikke været ens to gange og alle virker irriteret over, at jeg ikke har styr over, hvem
jeg skal kontakte, og mener det er mig, der må være galt på den, når jeg ringer. Jeg har flere gange fået
at vide, at jeg da vist er blevet henvist forkert.
Jeg er ikke synligt handicappet, så jeg får mange kommentarer omkring, hvorfor jeg tager elevatoren.
En enkelt studerende har endda sagt, at jeg ville kunne tåle mere smør på brødet, hvis jeg tog trappen
til 3. sal i stedet for elevatoren. Når jeg nævner, at jeg ikke kan gå på trapper, undskylder flertallet dog,
at de nævnte det. Jeg er flere gange blevet mødt med en negativ holdning til, at jeg får hjælpemidler medstuderende synes, jeg er heldig eller særligt privilegeret. Det er svært at få dem til at forstå, at
hjælpemidlet kompenserer for en nedsat funktion, og dermed hjælper mig op på et (relativt) normalt
funktionsniveau. Almindelige studerende - som alle mulige andre mennesker - tænker ikke over, at
man kan være endog meget handicappet uden, at det kan ses med det blotte øje.
Jeg har oplevet at en eksamensvagt har sagt til mig at det var unfair at jeg måtte skrive på computer
når de andre studerende ikke måtte (det var højt og foran en masse andre studerende). Det var
ydmygende!!
Manglende forståelse.~
Nogle medstuderende synes nogen gange at det virker llidt unfair at vi er nogen der får ekstra støtte,
idet de mener at det giver os en klar fordel i forhold til dem. Dette kan være lidt ubehageligt at blive
konfronteret med, idet man så er nødt til at skulle forsvare sig selv og sit handicap.
psykisk sjukdom är generellt tabu i samfundet, ligeså i min klass, trots att det är legeudannelsen är
uppfattelsen om psykisk sjukdom ikke bättre än på andra platser. Jeg har förlorat många vännner
direkte pga min sjukdom. Att återvända till klassen hvornår jeg blev bättre var derfor ikke nämnt. Detta
är en problemställning jeg fortsatt sliter med i dagligdagen.
Rent hjælpemiddelsmæssigt så ja - ikke på personligt plan fra medstuderende. ~
uforstående mennesker, der ikke forstår hvorfor jeg dog skal have ekstra tid til eksamen... "når man er
ordblind er man jo dum!" Og jeg ku slet ikke studere medicin hvis jeg vanr dum - ergo er jeg ikke
ordblind! Det er deres konklusion
Utlfredshed med at jeg får ekstra tid til eksamenen - jeg og enkelte andre sidder således tilbage, når
vores medstuderende uden funktionsnedsættelse går.
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Ønsker til udviklingen af SPS-ordningen
Halvdel af de studerende, der benytter SPS-ordningen, har ikke yderligere ønsker end den rådgivning og
vejledning de modtager i dag fra SPS-vejlederen fremgår det af tabel 12 og 14, mens tabel 13 og 15
præsenterer nogle af de ønsker som knap en fjerdedel af brugerne har – og det er ikke nødvendigvis
voldsomt dyre behov at opfylde, fx opfølgende indsats, et SPS-netværk, et læserum indrettet til studerende
med funktionsnedsættelse.
Tabel 12. Savner du service og/eller tilbud fra SPS-vejlederen i dag?
Ved ikke
25%
Nej

51%

Ja – se tabel 13 nedenfor.

24%

Total

100%

Tabel 13. Ønsker til tilbud i forbindelse med SPS-ordningen.
At kunne koble en psykolog på hvis nødvendigt. Det har de på DTU ved jeg.
En ording hvor man kan finde lærebogerens indhold digital
En passende startpakke i henhold til udstyr
Jeg har savnet et socialt aspekt af sps. Hvis nu fx. at der var et hyggeligt sps-lokale i forbindelse med SPSrådgivningen så kunne man sidde og hygge sig og spise frokost med andre sps-studerende, eller lave en lille
sps-læsegruppe med andre studerende. Det sociale er jo ofte noget der halter for sps-studerende så hvis
det var muligt at der var rum til at vi studerende kunne mødes ville det altså gøre en forskel.
Jeg savner en fagperson ud over vejlederen der fuldstændig kan fastlægge ens behov ved studiestart. For
studerende med en funktionsnedsættelse kunne det feks være en fysioterapeut som hjælper med at
klarlægge støttebehovet for det relevante studie med en respektive sygdom. Og så savner jeg et netværk
mellem de studerende hvor man kan dele erfaringer med studiet/hjælpemidler/støttebehov m.m.
Kontorets placering på Teknikum utilfredsstillende
Opfølgning - sørge for at de hjælpemidler der udloves rent faktisk også leveres
opfølgning på mine forespørgelser. det går alt for langsomt at få tilkendt de forskellige hjælpemidler. jeg
har nu pt ventet 5 mrd på et minitastatur
studieteknik, netværk med andre studenrende med funktionsnedsættelser
undervisning i brug af mit IT-udstyr. Det sagde på det center hvor jeg blev tjekket at i ville sørge for. Men
har aldrig hørt noget, og er to gange gået ned for at snakke med jer - uden held!
Ved ikke om det er jeres regi, men mulighed for forlænget eksamenstid ved skriflige eksamener ville have
gjort en stor forskel, men jeg blev ikke klar over muligheden før det var for sent
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Tabel 14. I forlængelse af SPS-ordningen – er der andre initiativer som universitetet burde
iværksætte for studerende med funktionsnedsættelse:
Ved ikke
64%
Nej

3%

Ja (se tabel 15 nedenfor)

32%

Tabel 15. Initiativer som universitetet burde iværksætte
At flytte Maria Hunes kontor fra Niels Bohrs Allé til Campusvej
Bedre muligheder for fast opbevaring af stol/bord i undervisningslokaler. Pedel er ikke så
samarbejdsvillig som man kunne ønske. Universitetet er ikke handicapvenligt indrettet.
Det kunne lette ordblines daglig dag hvis man kunne, efter at havd købet en lærerbog finden dens
indhold digital så man kunne få læst den op.
det ville dog være rart, man til eksamen, ikke skal side i rum, med folk som pakker sammen, og taler,
når man har ekstra tid, det er ofte ret forstyrende, og en del studerne har svært ved at forstå, det skal
foregå i stilhed. En ide ville være at sætte folk med funktionsnedsættelse i et fælles rum, hvor der er ro
også i ekstra tiden
er i stort veldig fornoyd med den hjelp jeg har fått. Har fått mer hjelp än vad jeg trott at der fanns at få.
For mig har der kun været tale om behov for en stol, men det er svært at få til at fungere på SDU, da
jeg har haft undervisning i mange forskellige lokaler, så ofte har det ikke været muligt at få stolen med,
og den blev til sidst stjålet/forsvandt. Jeg har en stol hjemme og den har gjort en forskel
Jeg har behov for at kunne hvile mig i løbet af dagen og det er der ikke mulighed for nogen
steder~Netværk med andre studerende med funktionsnedsættelser
Jeg har jo som sagt DESVÆRRE ikke været opmærksom på det eksistrede. Ville helt klart have brugt de
tilbud so jeg efterfølgende har set.
Jeg læser begrebet funktionsnedsættelse og undrer mig en smule hvad det eksakt står
for..~~Personligt fik jeg en moderat-svær depression, hvilket jeg ikke vidste hvad var, da jeg fik det og
hvad det gik ud på. Men jeg havde mistet lysten til livet og fået det rigtig skidt. I sådan en situation
synes jeg det kunne være rart at kunne modtage psykologhjælp på studiet og ikke ude i byen (som jeg
gør det idag). Jeg mener faktisk at DTU har sådan en ordning.~~En anden ting er at det var meget
vanskeligt i starten at modtage hjælp fra jer. Med indledene samtaler, ansøgning om SPS,
lægeerklæring der skulle have den rette ordlyd etc.. der skete en del ting, som andre i samme situation
gerne måtte undgå at skulle igennem.~~Er glad for det er muligt at ytre sig - Tak.
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Jeg synes universitete burde gøre sine undervisere mere opmærksomme på at der kan være folk der
har ordblindhed og fortælle dem at være åbne overfor anderledes undervisning og at man bruger
hjælpemidler.
Jeg taler igen om Kolding. Bygningerne er totalt uegnede for mennesker med bevægelseshandicap. Der
er to elevatorer, og den ene kører ikke til øverste etage, hvor det meste af undervisningen foregår. Den
anden er forældet, livsfarlig og uden sikkerhedsstop - og konstant i brug, eller blokeret af
servicepersonalet. Jeg er ofte ikke i stand til at komme (rettidigt) til undervisning, fordi elevatoren er
blokeret.
Kunne være rart at have ét lokale (lidt ligesom i folkeskolen) således at det var realistisk muligt at have
hæve-sænkeborde og en special indstillet stol. Ligeledes ville dte hjælpe en hel del hvis der var
strømstik til alle bærbare computere i alle lokaler.
kurser om studie teknik, og gerne være med til at opbygge et netværk hvor vi kan mødes, f.x. et sted
på universitetet hvor man på fastsatte tidspunkter kunne møde andre med funktions nedsættelser
Man har været utroligt large med hensyn til forlængelse af studietiden for mid - langt mere end
forventet. Det har jeg naturligvis været glad for. Studievejledningen eller vejledningscentret har været
gode til at støtte op om fortsatte studier (også at henvise til SPS-ordn.) - Også Humanistisk fakultet og
Studienvænet for Nordisk har været velvillige til at dispensere og bakke op når det har været
nødvendigt. Jeg føler ihvertfald ikke, at man behøver at give op!
mentorordning for dem på samme campus med næsten samme funktionsnedsættelse~kurser fra
hjælpemiddelcentralen på campus istedet for i Vejle..
Måske generelt større synlighed omkring hvilke problemer f.eks. en depression kan give en i
studiehenseende.. Det er jo nærmest en folkesygdom men man føler alligevej "størstedelen" ser ned
på en når det hindrer en i studiet
Måske kontakt med andre på samme studieretning med samme funktionsnedsættelse
På campus Kolding er der undervisningslokaler på 4 etager og kantine i kælderen. Når man er
gangbesværet og afhængig af elevatoren, er det et stort problem, når den ikke virker. Selv når den
virker, kan den være irriterende at bruge, fordi man ikke altid kan nå ud af den, før andre trykker på en
anden etage, og elevatoren kører så videre til denne etage uden at stoppe, hvor man skulle af. (Og jeg
er ikke langsom til at komme ud af elevatoren - det her sker for alle.) Så bedre elevatorer ville gøre
hverdagen lettere for os, der ikke kan gå på trapper. Men det er der vel taget hensyn til i det nye
campusbyggeri i Kolding(?)
Til skriftlige eksamener burde det være muligt, at bruge computer uanset hvilket studie, man går på.
~Jeg læser logopædi og har ikke kunnet få tilladelse til at bruge computer ved skriftlige eksamener,
men har hørt om andre studier, hvor det godt kan lade sig gøre - og det kan da godt undre en.~~Og så
er mange lokaler indrettet med meget dårlige stole og generelt ville det være ønskværdigt, hvis der var
mulighed for at indstille bordene i højden efter ens individuelle behov.
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Under SPS ordningen får jeg hjælp af en instruktor, der går meget tid med at finde et sted hvor vi kan
afholde vores undervisning. Og ofte ender det med at vi sidder på biblioteket eller i kantinerne. Derfor
er det mit ønske at det blev stillet nogle rum tilrådighed hvor vi kunne mødes med vores instruktor i
fred og ro. ~~Et andet ønske jeg har er en læseplads. Som studerende med funktionsnedsættelse er jeg
forsinket i mit studie og har ikke så meget kontakt til andre studerende på mit studie. Hvis SPS kunne
hjælpe til at jeg fik en læseplads/kontorplads evt i et lokale med andre studerende som også havde
funktionsnedsættelser kunne jeg måske få en fast hverdag på uni, i stedet for kun at møde til
forelæsninger. En faste studieplads kunne bidrage til:~- struktureret hverdag~- social kontakt~- roligt
miljø/ trygt miljø ~- øget studieaktivitet (man bliver nemt distraheret når man sidder der hjemme).
Ved indretningen af universitetet (feks forelæsningssalene) burde der tænkes mere på studerende
med funktionsnedsættelse. ~Der kunne også godt være en speciel læsesal/rum for de studerende som
måske har brug for specielle forhold. ~~Der kunne oprettes et netværk for de studernede der har en
funktionsnedsættelse.
Vær lydhøre
Workshop omhandlende fx. akademisk skriftlighed. Ifht. dispensationer, give professorerne ordentlig
besked om hvad der er person følsomme oplysninger !
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Studerende med funktionsnedsættelse er ikke en homogen gruppe
Som det er fremgået af nogle af bemærkningerne i kommentartabellerne undervejs kan ordet
”funktionsnedsættelse” synes at være en uhensigtsmæssig overskrift i forhold til flere af de studerende på
SPS-ordningen. Ikke mindst i relation til at der kan være væsentlig forskel på såvel egne som andres
erkendelse af de behov som SPS-ordningen kan imødekommende i forhold til den studerendes fysisk
synlige og/eller psykisk ikke synlige udfordringer.
Tabel 16 viser respondenternes fordeling på forskellige funktionsnedsættelser og figur 2 illustrerer
forskellen i oplevet gene af funktionsnedsættelse. Tabel 17, 18 og 19 viser afslutningsvis fordelingen på
studiestatus, fakultet, campus og køn.

Tabel 16, typer af funktionsnedsættelse
Sanse funktionsnedsættelse fx døvhed, blindhed o.l.

3%

Nedsat mobilitet fx kørestolsbrugere

3%

Psykisk funktionsnedsættelse (fx mani, personlighedsforstyrrelser)

27%

Sygdomme (fx kroniske ledsmerter, gigt o.l.)

22%

Dysleksi (ordblindhed)

29%

Andet (primært i relation til kronisk dårligt ryg med smerter)

7%

Note: Tabellen summerer ikke til 100% da der kunne vælges flere svar.
Der er i alt svar fra 53 respondenter i denne tabel.
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På en skala fra 0 til 10, hvor 0 udtrykker ekstrem gene og 10 udtrykker minimal gene, er den gennemsnitlige
oplevelse af gene knap 5 med medianværdi på ligeledes 5. Der er dog meget stor variation i hvorledes
generne af funktionsnedsættelse opleves, hvilket er illustreret i figur 2 nedenfor.
Figur 2. Egen vurdering af grad af gene på grund af funktionsnedsættelse
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For så vidt som man skulle formode, at studerende med funktionsnedsættelse ville være jævnt fordelt over
semestrene eller med en overvægt på de første semestre er der i tabel 17 overraskende få på første og
andet semester. Dette kan hænge sammen med SPS-ordningens usynlighed.
Tabel 17. Studiestatus på semestre.
1. Studieår (bachelor 1-2 semester)

5%

2.-3. Studieår (bachelor 3-6 semester)

44%

4.-6. Studieår (kandidat 7-10 semester)

27%

Andet

7%

Ikke oplyst

17%

I alt

100%

Note: Ikke oplyst i tabel 17, 18 og 19 skyldes et partielt bortfald på 10 respondenter på undersøgelsen sidste
fire baggrundsspørgsmål.
Tabel 18. Fakultet og campus fordeling
Ikke oplyst
Kolding

Odense

I alt

Ikke Oplyst

17%

0%

0%

17%

Humaniora

2%

5%

20%

27%

Naturvidenskab

0%

0%

15%

15%

Samfundsvidenskab

0%

0%

12%

12%

Sundhedsvidenskab

0%

0%

19%

19%

Teknik

0%

0%

10%

10%

I alt

19%

5%

76%

100%

Note: Ikke oplyst i tabel 17, 18 og 19 skyldes et partielt bortfald på 10 respondenter på undersøgelsen sidste
fire baggrundsspørgsmål.
Tabel 19. Kønsfordeling
Ikke oplyst

17%

Kvinde

63%

Mand

20%

I alt

100%

Note: Ikke oplyst i tabel 17, 18 og 19 skyldes et partielt bortfald på 10 respondenter på undersøgelsen sidste
fire baggrundsspørgsmål.
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Opsamling af kvalitative interview
De to afholdte kvalitative interviews understreger pointerne fra spørgeskemaundersøgelsen, men giver
også et billede af, at her er tale om studerende, der virkelig kæmper – måske fordi de har meget klare
billeder af deres efterfølgende karriereønsker? I hvert fald kommer pointen fra registeranalysen også til sin
ret i de personlige interview: Det er studerende der udelukkende afviger fra øvrige studerende ved at skulle
ofre mere for det som følge af funktionsnedsættelsen.
Opsamlingerne fra de to interview er gengivet nedenfor som dokumentation af værdien af hjælpemidler og
dispensation i forbindelse med eksamen – og opsamlingerne nuancere de udfordringer som studerende
med funktionsnedsættelse har, og hvilket potentiale der kan udfoldes i en mere synlig SPS-ordning.

Case 1: Studerende på kandidatdelen af sin uddannelse på samfundsvidenskab.
Personen har en ikke-synlig funktionsnedsættelse, primært i form af en medfødt kronisk nervesygdom og
følgegener af operationer med dårlig ryg. Personen er tidligere tilbudt pension af kommunen, men ville
gerne studere. Den største gene er træthed og ikke at kunne sidde så længe af gangen. Den studerende har
oplevet at det gør fysisk ondt at kæmpe sig igennem en anstregende studiedag med kollaps når man
kommer hjem. Det at studere koster således meget energi, hvorfor det fylder meget af hverdagen uden at
levne plads til studiejob eller hobbyer ved siden af studie, familie og venner.
Den studerende har kun en lille omgangskreds på universitetet og deltager ikke i de sociale aktiviteter, men
er i øvrigt en flittig studerende, der får læst pensum, kommer til undervisningen, og består eksaminerne.
Personen har kun en mindre studieforsinkelse med et ekstra år på bacheloruddannelsen, som i øvrigt blev
planlagt i samråd med en faglig vejleder. Den studerende regner med en studieforlængelse på
kandidatuddannelse på cirka et halvt år. Personen har et meget klart billede af karriereønske med
refleksioner om muligheder/udfordringer ved eventuel deltidsansættelse.
Personen har oplevet den tidligere organisering af SPS-ordningen. Den beskrives som utilfredsstillende og
underprioriteret tidsmæssigt og uden det nødvendige fokus. Personen kan tydeligt mærke forbedringerne
med ansættelsen af en egentlig SPS-vejleder. Der er nu nemmere adgang, hurtigere svar og øget
vedholdenhed i forhold til processerne andre steder i universitetssystemet og være behjælpelig i forhold til
SU-styrelsen.
SU-styrelsens sagsbehandling og tilgang til ansøgninger om hjælp nævnes som en kamp og en stærkt
forhindrende udfordring. SU-styrelsen opfattes som værende for lidt ude og opleve hvad der hjælper, og
som for meget økonomisk tænkende på en meget restriktiv og langsommelig facon.
Den studerende havde i forbindelse med ansøgningen til universitetet oplevet, at der ikke var oplyst om
mulighederne for SPS i ansøgningsmaterialet, så det var en tilfældighed ved egen opsøgende indsats, at
vedkommende opdagede det i forbindelse med handicaptillæg til sin SU-ansøgning. Personen havde forrevalidering og lykkedes således med at få SPS fra starten af sit studium: ”Det var væsentligt fordi
studiestarten oplevedes som udfordrende nok”. Personen savnede fra sin studiestart, at universitetet
havde formidlet erfaringer om hvilken hjælp, der var relevant at søge i forbindelse med netop det valgte
studium.
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”Det er hjælpemidlerne der gør det udholdeligt at læse videre” pointerer den studerende og beskriver
hvordan at vedkommende selv været den insisterende og udfarende kraft. Personen understreger, at det er
ekstra krævende at være studerende med funktionsnedsættelse, og at det er vanskeligt at finde forståelse
for studievilkårene. Fx at hjælpemidler/ekstra tid til eksamen mistænkeliggøres af medstuderende.
Den studerende har været glad for, at dispensation til ekstra tid ved eksamen var gældende for hele
bacheloruddannelsen, således at det ikke krævede energi i forbindelse med den enkelte eksamen. Men der
efterlyses også en større fleksibilitet i eksamensformerne – med et større helhedssyn på at få alle typer af
studerende bedst muligt igennem studierne – og at det således ikke kun er de økonomiske omkostninger,
der bestemmer de mange skriftlige eksamener. De skriftlige eksamener kræver meget energi og restitution
for personen efterfølgende, hvorfor det med flere eksamener kan knibe med at nå læse ordentlig op
pensum.
Den studerende sidder dårligt i forelæsningslokalerne. Der er kommet pladser med træk-ud-plader, men
samme sted som elmasterne, hvorfor det ikke er optimalt. Værre er det dog, at der ikke er pladser med
forbedrede ryglæn. Den studerende savner også et særligt læselokale for studerende med funktionsnedsættelse til både studie og hvile. Her påpeges, at universitetet ikke opleves som hurtige og dygtige nok
til at tænke i ergonomiske løsninger til studerende med særlige behov.
Desuden kunne den studerende se stor gavn af, hvis etableres et netværk, og afholdtes temadage for at
øge information, opmærksomhed og forståelse, da SPS-ordningen fortsat opleves som for usynlig og at der
fortsat er mange udfordringer på området, eksempelvis at kunne være ens retningslinjer for håndtering af
dispensationer.

Interview d. 13.juli 2009

Case 2: Studerende på bachelordelen af sin uddannelse på sundhedsvidenskab.
Personen blev først klar over sin funktionsnedsættelse i løbet af studietiden (i begyndelsen af det seneste
semester). Den studerende var ikke klar over, at vedkommende havde dysleksi, og vedkommende var ikke
bekendt med eller opmærksom på universitetets test og tilbud om rådgivning og støtte.
Vedkommende har altid været flittig med skolearbejdet, men vidste godt at læsningen gik langsomt uden at
det havde været problematisk før universitetsstudiet.
Efter opfordring fra sin nærmeste familie henvendte personen sig selv for at få en dysleksitest.
Efter at fået konstateret diagnosen dysleksi beskriver personen hjælpen som effektiv med hurtig
iværksættelse af finansiering af tilbud formidlet af SPS-vejledningen, fx IT-startpakke fra SU-styrelsen med
introduktion og aftaler om støttetimer på Rådgivnings og Støttecentret. Den studerende får først fra det
kommende semester rigtig gavn af de ugentlige støttetimer om studieteknik og studieplanlægning.
Den studerende har et almindeligt velfungerende studieliv med deltagelse i sociale arrangementer og i
læsegruppe (dog er den tidligere læsemakker droppet ud, så nu leder personen efter en ny). Ligesom den
studerende i sin fritid finder tid til sport og hobby. Den studerende har kun mindre studiemæssige
forsinkelser, hvor benyttelse af re-eksamination har hjulpet til at fastholde studieprogression.
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Den studerende fortæller, at erkendelsen af diagnosen dysleksi har betydet en accept af at give sig selv tid
til at tilegne sig tingene selvom det kan betyde, at studietiden forlænges med et år ekstra. Personen har et
meget klart billede af det efterfølgende karriereønske og mulighederne for at realisere dette.
Personens største udfordringer er, at læsning af pensum tager lang tid, og at vedkommende er langsom
med at formulere sig skriftligt. I forhold til eksamenssituationerne har det hjulpet med 25% forlænget
eksamenstid og at have computeren med, hvor der er hjælpeprogrammer til fx stavekontrol og ordforslag.
Den studerende skal søge dispensation før hver eksamen til Studienævnet om forlænget tid til eksamen,
men ellers har personen oplevet, at det fungerer fint med at gå til eksamen med hjælpemidler. Og der har
kun været positive oplevelser - også i forhold til de medstuderende.
Den studerende er ikke afklaret omkring eventuelle ønsker til yderligere støttebehov – eksempelvis om der
er behov for specialkurser eller andet, men personen ser gerne, at flere eksamener konstrueres med en
mindre anvendelse af skriftlighed.
Interview gennemført d. 25.juli 2009.

Studiekontorets sekretariat
Jacob Jensen, jac@sdu.dk

side: 30 /42

Evaluering af SPS-ordningen ved Syddansk Universitet 2009

Bilag 1. Spørgeskema
Webenquete udsendt mandag d.22.juni. Reminder udsendt 6.juli. Dataindsamling lukket torsdag d.9.juli.
Præsentationen i dette bilag yder ikke weblayoutet retfærdighed.

Kære Studerende,

Studiekontoret på Syddansk Universitet gennemfører en evaluering af vejledning og hjælp til studerende med
funktionsnedsættelser på Syddansk Universitet.

I den forbindelse kontaktes alle studerende, der har benyttet SPS-ordningen med opfordring til at besvare et spørgeskema
vedrørende erfaringer med vejledningen på SPS-området samt hvad der kan forbedres fremover.
Vi har brug for dit bidrag senest d. 6.juli kl. 9.00
Undersøgelsen gennemføres anonymt. Besvarelserne gengives kun sammenfattet i tabeller og figurer i sammenhænge, hvor
ingen enkelte personer vil kunne identificeres.
Hvis du har spørgsmål og/eller kommentarer til evalueringen er du velkommen til at kontakte SPS-vejleder Signe Jensen på email: sije@sdu.dk
Foruden spørgeskemaundersøgelsens statistiske analyse vil vi også gerne foretage personlige interviews med et udvalg af
brugere af SPS-ordningen for, ud fra studerendes synsvinkel, at kvalificere hvordan ordningen virker. Interviewene er fortrolige
og vil finde sted i uge 29. Hvis du har mulig for at deltage i et interview i uge 29 bedes du senest 6.juli kontakte SPS-vejleder
Signe Jensen på e-mail: sije@sdu.dk

På forhånd tak for dit bidrag til evalueringen af SPS-ordningen på Syddansk Universitet.
Signe Jensen
SPS-vejleder
Syddansk Universitet

Hvornår benyttede du første gang SPS-vejledning på Syddansk Universitet?

Årstal (4 cifre)
_______________________________________________________________________
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Hvornår blev du første gang opmærksom på, at du kunne benytte SPS-vejledningstilbuddet på SDU? -



Jeg var opmærksom på SPS-ordningen før min studiestart



Jeg blev opmærksom på SPS-ordningen ved studiestart



Jeg blev opmærksom på SPS-ordningen undervejs i mit studium



Jeg blev opmærksom i anden sammenhæng - beskriv kort
_______________________________________________________________

Hvordan blev du opmærksom på SPS-ordningens eksistens?



Syddansk Universitets hjemmeside



Opslagstavle på Syddansk Universitet



Folder, flyer, brochure eller andet trykt materiale



Anden studerende oplyste om det



Vejleder oplyste om det



Underviser oplyste om det



Anden kilde. Nævn gerne hvilke(n):
________________________________________________________________



Det kan jeg ikke huske

Studiekontorets sekretariat
Jacob Jensen, jac@sdu.dk

side: 32 /42

Evaluering af SPS-ordningen ved Syddansk Universitet 2009

Hvordan opfatter du SPS-ordningens synlighed på Syddansk Universitet?

Meget
tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Utilfredsstillende

Meget
utilfredsstillende

Ved ikke

Annoncer og
plakater











Omtale i
magasiner (fx
RUST)











Præsentation
på
universitetets
hjemmeside











Skiltning på
campus











Kontorets
placering på
Gydehutten











Hvis du har kommentarer til synligheden eller gode ideer øget synlighed må du gerne beskrive dette her:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Har du opfordret andre medstuderende med funktionsnedsættelse til at kontakte SPS-vejlederen?



Ja



Nej, men jeg ville gøre det, hvis jeg finder det relevant



Nej, det er ikke min opgave

Hvor nemt oplever du, at det er at komme i kontakt med SPS-vejlederen?

Helt enig

Overvejende
enig

Overvejende
uenig

Helt uenig

Ved ikke

Det er nemt at få
telefonisk kontakt











Der er hurtigt svar på
mine e-mail
henvendelser











Ved personlig
henvendelse får jeg
hjælp med det samme











Jeg har haft behov for
at kontakte SPSvejlederen udenfor
åbningstiden











Jeg føler ikke at SPSvejlederen har tid til at
give mig et brugbart
svar
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Hvor tilfreds er du med den vejledning og rådgivning du har modtaget af SPS-vejlederen? - - Angiv din tilfreds på en skala fra 0
til 10, hvor 0 udtrykker ekstrem utilfredshed, 5 er neutral holdning og 10 udtrykker fuldkommen tilfredshed.
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I forhold til min situation kan SPS-ordningen beskrives som:



Været mangelfuld rådgivning (for få tilbud)



Givet utilstrækkelig service (for dårlig hjælp)



Været passende for mit behov 



Været værdifuld for mit studieliv



Ved ikke
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Savner du service og/eller tilbud fra SPS-vejlederen i dag?



Nej



Ja, eksempelvis: 
________________________________________________________________



Ved ikke

Hvad har det betydet, at du har fået hjælp af SPS-vejlederen?

Helt enig

Overvejende
enig

Overvejende
uenig

Helt uenig

Ved ikke

Forbedret
studievilkår











Mindre
usikkerhed i
forbindelse
med mit
studium











Bedre indtryk
af Syddansk
Universitet











Øget
sandsynlighed
for at fuldføre
mit studium











Det har ikke
betydet ret
meget
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Kan du kort beskrive eksempler på oplevelser med og udbytte af din SPS-vejledning?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Syddansk Universitet og studerende med funktionsnedsættelse

Cirka som
forventet

Værre
end
forventet

  







  







  





Meget
godt

Overvejende
godt

Overvejende
dårligt

Meget
dårligt

Hvordan synes du, din
studiestart forløb i
forhold til din
funktionsnedsættelse
og universitetets
parathed til at tage
hensyn til dine behov?







Hvor godt synes du,
universitetet er
indrettet til at møde
præcis dine behov?





Hvor godt tager
universitetet generelt
hensyn til studerende
med
funktionsnedsættelse?
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I forlængelse af SPS-ordningen – er der andre initiativer som universitetet burde iværksætte for studerende med
funktionsnedsættelse:



Ja (uddyb gerne nedenfor)



Nej



Ved ikke

Har du kommentarer til universitetets hensyn til studerende med funktionsnedsættelser?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Har du oplevet negative reaktioner eller negative oplevelser som studerende med funktionsnedsættelse?



Nej, aldrig



Nej, yderst sjældent



Ja, det hænder (giv gerne eksempel)
________________________________________________________________



Ja, ofte - beskriv eksempler
________________________________________________________________



Ved ikke
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Hvilken type funktionsnedsættelse har du?



Sanse funktionsnedsættelse fx døvhed, blindhed o.l.



Nedsat mobilitet fx kørestolsbrugere



Psykisk funktionsnedsættelse (fx mani, personlighedsforstyrrelser)



Sygdomme (fx kroniske ledsmerter, gigt o.l.)



Dysleksi (ordblindhed)



Andet (beskriv kort og generelt)
________________________________________________________________

Hvor genererende er din funktionsnedsættelse for dit studieliv? - - Angiv din oplevelse af gene på en skala fra 0 til 10, hvor 0
udtrykker ekstrem gene, og 10 udtrykker minimal gene.
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Hvor langt er du på dit studium?



1. Studieår (bachelor 1-2 semester)



2.-3. Studieår (bachelor 3-6 semester)



4.-6. Studieår (kandidat 7-10 semester)



Andet

Hvilket fakultet læser du på?



Humaniora



Samfundsvidenskab



Sundhedsvidenskab



Naturvidenskab



Teknik

Hvilket campus læser du på?



Odense



Kolding



Sønderborg



Esbjerg



Slagelse
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Hvilket køn har du?



Kvinde



Mand

Tak for din deltagelse i evalueringen af SPS-vejledningen ved Syddansk Universitet.

Har du lyst til at deltage i et personligt interview i uge 29? - - Det tager ca. en halv time, hvor vi fortroligt mere kvalitativt
forsøger at afdække hvad i ordningen der virker og hvad der kan forbedres?



Nej tak



Ja - min email adresse er:
________________________________________________________________
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Bilag 2. Interviewguide

Interviewguide
Evaluering af vejledning og hjælp til studerende med funktionsnedsættelser på
Syddansk Universitet.

Interviewet gennemføres i uge 29 i O79 som en fortrolig samtale mellem evaluator
(Studiekontorets udviklingskonsulent Jacob Jensen) og den studerende interviewperson.
Formålet med interviewet er at få studerendes kvalificering af hvad i SPS-vejledningen der virker i
hvilke sammenhænge, og hvad der kan forbedres.
Efter interviewet fremsendes en anonymiseret opsamling til den studerendes
korrektion/godkendelse. Opsamlingen vil indgå i den samlede evaluering af SPS-vejledningen.

 Emne 1: Den studerendes beskrivelse af studievalg, studieliv / studiehverdag.
 Emne 2: Den studerendes ønsker/behov for forskellige former for støtte med
beskrivelse af udfordringer – herunder udfordringernes karakter og omfang.
 Emne 3: Den studerendes oplevelse af hvorledes SPS-vejledningen har
fungeret – hvad der har virket, og hvad kunne virke bedre.
 Emne 4: Den studerendes refleksioner over at være studerende med
funktionsnedsættelse – hvordan kan universitetet (som organisation og i
praktiske tiltag, men også administrativt personale, vejledere, undervisere og
medstuderende) håndterer samspillet bedre i den bedste af alle verdener.
 Emne 5: Den studerendes fremtidssyn. Med afsæt i det korte sigt og de videre
studier, men også gerne på længere sigt eventuelle kandidat- og
karrieretanker
Studiekontoret, d. 10. juli 2009
Jacob Jensen, jac@sdu.dk
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