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TIPS TILL DIG SOM ÄR STUDENT OCH HAR EN HÖRSELSKADA



OM SKOLMATERIAL

MER INFORMATION

Detta är en broschyr som riktar sig 
till dig som har en hörselskada och 
som är student eller funderar på att 
börja läsa på högskola eller 
universitet. Det är en samling av 
information och tips som är bra att 
veta inför valet som kan komma att 
påverka dig i flera år framöver.

Har du frågor eller vill du veta 
mer? Kontakta gärna oss på Unga 
Hörselskadade, du hittar våra 
kontaktuppgifter på broschyrens 
baksida.



NÄR DU SÖKER UTBILDNING

När du väljer utbildning bör du välja efter 
dina intressen samt personliga och kom-
munikativa förutsättningar och var inte 
rädd att prova på nya utmaningar. Det är 
ytterst få utbildningar och yrken du inte 
får tillträde till med en hörselskada.    
   I sådana fall gäller det att vara kreativ 
och försöka hitta andra lösningar. Det 
viktigaste är att du tror på dig själv, vill du 
så kan du!

Har du svårt att komma med i urvalspro-
cessen kan du söka inom kvoten ”särskil-
da skäl”, vilket innebär att skolan tar viss 
hänsyn till din hörselskada vid antagning. 
En sådan ansökan måste styrkas med 
intyg och du ska ha provat andra 
möjligheter, t.ex. gjort högskoleprovet.  

SÄRSKILDA SKÄL?
Om du behöver söka inom kvoten 
”särskilda skäl” ska du kontakta den 
högskola eller det universitet som du 
vill söka till för mer information.” 
Det är universiteten själva som sköter 
dessa ansökningar så det kan variera 
från universitet till universitet.

”



DINA RÄTTIGHETER

LAGEN ÄR PÅ DIN SIDA
Du har rätt studera på dina villkor. Om 
föreläsningssalen inte skulle ha någon 
hörslinga eller om du känner dig orättvist 
behandlad på andra sätt, exempelvis när 
du söker utbildning eller skriver en tenta, 
är det diskriminering. Då kan du alltid 
anmäla det hos diskrimineringsombuds-
mannen eller en antidiskrimineringsbyrå. 

STÖDÅTGÄRDER
Som student med en hörselskada behö-
ver du också fundera på vad för typ av 
stöd du kan tänkas behöva för att vara 
fullt delaktig i utbildningen. Alla universitet 
och folkhögskolor i Sverige, som har 
examenstillstånd, är skyldiga att tillhanda-
hålla en samordnare eller motsvarande 
som ska ge stöd och råd till studenter 
som möter eller upplever funktionshinder 
och diskriminering under studietiden. 

Utöver en samordnare har du som 
student rätt till bland annat teckenspråks- 
och skrivtolkning, hörtekniska hjälpmedel 
och anteckningshjälp. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen har ditt landsting eller 
kommun en skyldighet att tillhandahålla 
de personliga hörtekniska hjälpmedel 
som du behöver såvida landstinget inte 
har slutit avtal med annan part som tar 
över det ansvaret. Vissa hjälpmedel kan 
högskolan eller universitetet bidra med.     
   Allt stöd är kostnadsfritt och går även 
att ta del av vid utlandsstudier.

Tips! När du skickar din ansökan så ta 
kontakt med ditt landsting samt sam-
ordnaren som finns på den högskola 
eller det universitet du söker till.



SKOLANS ANSVAR
Kom ihåg att det är skolans ansvar att 
hjälpa dig! Ibland kan du bli tvungen att 
kommunicera med personer som var-
ken har förståelse eller kunskap. Det kan 
kännas jobbigt att behöva tjata och kräva 
sådant du har rätt till, men det är också 
därför du ska stå på dig. Det är din rät-
tighet att ha lika stor tillgång till utbildning 
som alla andra.

UNDERLÄTTA FÖR DIG SJÄLV
Var öppen om din hörselskada. Berätta 
för föreläsare och dina kursare hur 
mikrofonen fungerar eller varför du har 
tolk med dig. 

Olika skolor och olika utbildning har 
olika förutsättningar. Diskutera med 
samordnaren på skolan om hur ni kan 
lösa dina behov.

”



TILLGÄNGLIG SKOLA
Det är viktigt att ta kontakt 
med samordnaren i god tid 
och ansöka om stöd som 
behövs. Jag personligen har 
bara använt mig av slinga och 
då ett flermikrofonsystem. 

Ett flermikrofonsystem 
borde vara standard i en 
modern utbildning, men det 
är ju inte självklart tyvärr 
men definitivt något att 
kräva som student.

Statliga universitet omfat-
tas av diskrimineringslagen 
och är alltså skyldiga att vara 
tillgängliga.

Sara använder hörapparat och 
läste samhällsvetenskap på Umeå 
Universitet

”



VEM SKA DU VÄNDA DIG TILL?

SAMORDNARE SOM ARBETAR MED 
PEDAGOGISKT STÖD
På varje universitet och högskola ska det finnas samord-
nare som ansvarar för att personer med hörselskada 
ska få pedagogiskt stöd i sina studier. Stöden kan bland 
annat vara i form av anpassad tentamen, anteckningsstöd, 
talböcker och mentorsstöd. Ta kontakt med din skola för 
att hänvisas till rätt person.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Har du drabbats av en diskriminering på din skola? Ta 
kontakt med diskrimineringsombudsmannen på 
www.do.se.

HÖRSELLINJEN
Hörselskadades Riksförbunds kostnadsfria rådgivnings-
tjänst. Där kan de hjälpa dig med dina funderingar och 
tankar. Du når dem på 0771 – 888 000 och via mail på 
deras hemsida: www.horsellinjen.se.

HÖRSELVÅRD
Du kan också ta kontakt med din hörselvård. Sök på 
”hörselvård” och på ditt landsting på www.1177.se.
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