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Stöd till studenter med funktionsnedsättningar i corona-tider 
Enkät till medlemmarna i expertnätverket för stöd till studenter med läs- och 
skrivnedsättningar. 
Svarsperiod 20/5 – 3/6 2020 
 
21 svar från tolv lärosäten: 
Chalmers tekniska högskola (2 svar) 
Göteborgs universitet (3 svar) 
Högskolan Dalarna (2 svar) 
Högskolan i Borås (1 svar) 
Högskolan Väst (1 svar) 
Linköpings universitet (1 svar) 
Luleå tekniska universitet (1 svar) 
Lunds universitet, HTbiblioteken (1 svar)* 
Lunds universitet, Medicinska fakultetens bibliotek (1 svar)* 
Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (1 svar)* 
Malmö universitet (1 svar) 
SLU (1 svar) 
Södertörns högskola (2 svar) 
Umeå universitet (3 svar) 
 
*Biblioteken vid Lunds universitet ligger direkt under sina respektive fakulteter, och har 
anpassat sin verksamhet i enlighet med sin fakultet.   
 
1. Har ditt bibliotek gjort ändringar i rutiner, regler eller policy i stödet till studenter 
med funktionsnedsättning? 
2. Har du förändrat ditt eget arbetssätt i stödet till studenter med funktionsvariation? 
Berätta gärna hur. 
 
Svaren på fråga 1 och 2 i enkäten har i viss mån gått ihop och därför redovisas de 
tillsammans. 
 
20 respondenter på 11 lärosäten svarar att de använder zoom/digitalt verktyg för att 
kommunicera med studenter, och 19 respondenter att zoom eller telefon används för 
talboksintroduktioner. De flesta tycker att det har fungerat bra med digitala möten, men en 
respondent uppger att antalet tidsbegränsade konton har ökat, eftersom det i det digitala 
mötet inte alltid känts enkelt att avgöra om studenten är talboksberättigad. 
 
Biblioteken har väsentligt minskat sina öppettider. För att kompensera det har många i 
stället ökat sin tillgänglighet via digitala medier (zoom, chatt) och telefon. Chalmers bibliotek 
har samlat gör-det-själv-tjänster i lärosätets studentportal. 
 
Biblioteken har också helt tagit bort eller begränsat antalet studieplatser. Södertörns 
högskolebibliotek och Umeå universitetsbibliotek har dock hållit resursrummen för 
studenter med funktionsnedsättningar öppna. För att kompensera för sina stängda 
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resursrum erbjuder Göteborgs universitetsbibliotek gratis utskriftskort till de studenter som 
tidigare använt resursrummen för att skriva ut. 
 
Några bibliotek har skapat särskilda kanaler för studenter med funktionsnedsättning, till 
exempel biblioteket på Högskolan Väst som har öppnat en zoomfika med dropin två gånger i 
veckan. Göteborgs universitetsbibliotek har haft en zoom-träff om att studera på distans, 
och testat en virtuell referenstjänst riktad till denna grupp, den har dock inte använts i större 
utsträckning. Biblioteket har även skickat ut nyhetsbrev. 
 
På Södertörns högskola har biblioteket informerat om ett talsyntesföretags erbjudande 
under corona-pandemin att fritt använda programmet, och högskolans ledning har nu avsatt 
medel för införskaffande av en campuslicens för detta program.  
 
Utöver att ha talboksgenomgångar och support via zoom eller telefon, uppger några 
respondenter att de aktivt håller kontakt med studenterna via mejl och också försöker vara 
så tillgängliga som möjligt i befintliga kanaler. 
 
En respondent skriver att det krävs större tydlighet i handledningen av studenter när det 
sker digitalt i zoom. En fördel med digital handledning är att studenterna inte behöver ta sig 
till biblioteket och därmed snabbare kan få ett legimuskonto. Dock finns det också 
nackdelar. Det kan vara svårt för studenterna att förstå hur de ska komma in i säkra zoom-
möten, och om studentens uppkoppling är dålig kan samtalet bli konstigt. Eftersom det kan 
ta längre tid att genomföra en digital talboksintroduktion har en respondent valt att mejla 
en del av informationen till studenten för att minska mötestiden.  
En respondent uppger att man var tvungen att göra ett undantag vid ett handledningstillfälle 
med en blind student som fick göras fysiskt, det var omöjligt att genomföra digitalt. 
 
På Högskolan Väst bevakar bibliotekets kontaktperson tillsammans med samordnare så att 
studenter med funktionsnedsättningar inte glöms bort i högskolans övergripande stöd till 
studenter i deras distansstudier. 
 
På biblioteken för humaniora och teologi i Lund har kontaktbibliotekarien tagit fram 
undervisningsmaterial som går att använda hemifrån enligt principerna för universell design. 
 
3. Är det någon förändring du kommer att behålla när verksamheten återgår till mer 
normalt läge? 
 
Tolv respondenter uppger att de kommer att i någon form erbjuda talboksintroduktion och 
annan handledning via zoom också fortsättningsvis. Det har fungerat över förväntan och det 
finns fördelar. Dels är det bra för distansstudenter och studenter som yrkesarbetar eller av 
annan anledning har svårt att ta sig till biblioteket. Dels finns det också fördelar med att 
studenten själv laddar ner programvaror på sin dator. Som en respondent påpekar har den 
distansförlagda undervisningen pga corona-pandemin också inneburit en 
kompetensutveckling för bibliotekarier och andra biblioteksmedarbetare som arbetar med 
stöd för studenter med funktionsnedsättning. 
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En respondent vill fortsätta utforska hur man ska utforma material för studenter som inte 
kan ta sig till föreläsningssalarna. 
 
En respondent kommer att hålla mer kontakt med studenterna. 
 
Fem respondenter tror inte att de kommer att behålla någon förändring framgent och en av 
dessa framhåller svårigheterna med GDPR när det gäller zoom-möten. 
 
4. Hur upplever du att studiesituationen har förändrats för studenter med 
funktionsnedsättning? Vilka positiva respektive negativa konsekvenser kan du se för 
studentgruppen? 
 
Här förefaller respondenterna vara eniga om att det inte finns ett entydigt svar, för vissa 
studenter kan övergången till distansstudier vara positiv medan den för andra kan försvåra.  
 
Flera respondenter framhåller det positiva med att mer undervisningsmaterial tillgängliggörs 
digitalt, och särskilt fördelarna med inspelade föreläsningar, studenterna kan ta till sig dessa 
i sin egen takt. 
 
Det kan också vara en fördel att inte behöva ta sig rent fysiskt till biblioteket. 
 
För studenter med social ångest är distansstudier fördelaktiga. 
 
Det är dock inte enbart positivt med inspelade föreläsningar, studenterna kan inte ställa 
frågor till läraren i direkt anslutning till föreläsningen  
 
Grupparbeten kan vara svårare att genomföra. Det blir inte heller samma möjlighet att 
informellt stämma av med kurskompisar mellan och under föreläsningar. 
 
I de fall biblioteken har stängt sina resursrum kan det försvåra för studenter. 
 
En respondent uppger att ett mycket litet antal studenter har fått talboksintroduktion under 
vårterminen. En annan har däremot blivit kontaktad av studenter som inte har en 
läsnedsättning men som har svårt med koncentrationen vid distansstudier. 
 
En respondent framhåller att fysiska möten också är viktiga. 
 
5. Vi är tacksamma om du kan kontakta lärosätets samordnare och fråga även vilka 
konsekvenser de märker av. 
 
Vi har fått in synpunkter från samordnare vid sju lärosäten. 
 
På ett lärosäte har antalet ärenden till samordnarna minskat mycket. På andra håll ser det 
dock helt annorlunda ut. Samordnare rapporterar om ökad kontakt med studenter som har 
särskilt pedagogiskt stöd, särskilt i samband med tentamen. På ett lärosäte har 
ansökningarna om pedagogiskt stöd ökat, och då gäller det främst förlängd tid på tentamen. 
En specialpedagog konstaterar att antal inbokade mötet legat på konstant samma nivå 
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under hela vårterminen, medan det normalt minskar rejält under andra halvan av 
vårterminen. På några lärosäten har fler studenter behövt mentorer. 
 
Samordnare konstaterar att det för en del studenter är bra att i egen takt kunna ta del av de 
filmer lärarna lagt ut och att kunna tentera hemma i lugn och ro. Studenter har också 
upplevt möjligheten att kunna ha kontakt med biblioteket i zoom som positiv. 
Studenter kan uppskatta det digitala mötesrummet eftersom det blir mindre tjafs där och för 
studenter med social fobi eller panikångest är distansstudier fördelaktiga. 
Det kan också vara skönt att slippa pendla. 
En samordnare framhåller att det är positivt att studenterna förstår och accepterar 
förändringen, vilket gör att den blir lättare att hantera och bearbeta.   
 
Flera samordnare anger att stress och oro har ökat bland studenterna. 
När gruppen, föreläsningstider och seminarier inte finns i fysisk form har det varit svårt för 
en del studenter att motivera sig och veta i vilken ände man ska börja läsa. Studenter har 
tappat rutiner och struktur för sina studier och därmed kommit efter. De kan ha svårt att 
komma igång med uppgifter och uppleva att det är otydligare vad som ska göras. Det finns 
en risk att man missar sena schemaändringar och deadline för inlämningsuppgifter. Den 
information som studenterna har fått från institutionen om schema, inlämningsuppgifter 
och examinationer är ibland otydlig och svårtolkad, vilket försvårar för studenterna. 
 
En del studenter upplever att de har fått mer att läsa. Det kan också vara ett problem att 
hantera stora mängder text utan stöd av seminarier och föreläsningar. Om seminarier har 
ersatts med textinlämningar kan det ställa till problem för studenter med läs- och 
skrivnedsättning. Det är heller inte alltid schemalagda föreläsningar genomförs, synkront i 
zoom eller asynkront i inspelad form.  
 
För studenter med hörselnedsättning kan det vara svårt med föreläsningar i zoom, eftersom 
ljudkvaliteten ofta är dålig. Det är inte alltid föreläsningar teckentolkas. 
 
En del studenter upplever att lärare har svårt att hantera digitala verktyg på ett bra sätt. 
Tentamenssituationen kan vara svårare och mer rörig. Det är inte alltid studenterna kan få 
förlängd tid på tentamen. 
 
Studenter kan ha dålig studiemiljö hemma. 
 
Annat stöd, såsom studieverkstäder, finns inte längre fysiskt tillgängliga. 
 
Studenter kan också känna sig ensamma och isolerade. De saknar den social kontakten med 
lärare och medstudenter, och möjligheten att ställa frågor och diskutera. 
 
6. Övriga kommentarer 
Ett lärosäte har märkt av ett stort antal nedladdningar av den talsyntes som man har 
campuslicens för.  
 
En respondent svarar att kontakten med studenterna minskar vilket är något hen saknar. 
 


