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SIDE 2 AF 11 

Figur 1 Fysiske rammer 

 



 

SIDE 3 AF 11 

Figur 2 Fysiske rammer

 



 

SIDE 4 AF 11 

 

Figur 3 Hvilke typer studiearbejde kan du ofte ikke finde læseplads til? 

 
Note: Resultaterne baserer sig på de studerende, der har svaret enten; uenig eller helt uenig på spørgsmålet: "Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der 
passer til min måde at studere på". 

 



 

SIDE 5 AF 11 

Figur 4 - Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 

 



 

SIDE 6 AF 11 

Figur 5 - Jeg oplever ikke problemer med tilgængelighed på campus som følge af mit handicap 

 
Note: Kun respondenter der har svaret ja til at have en diagnosticeret funktionsnedsættelse og har svaret ja til at have et syns- eller bevægelseshandikap har fået 
dette spørgsmål, og derfor er der færre respondenter. 



 

SIDE 7 AF 11 

Figur 6 Kommunikation 

 



 

SIDE 8 AF 11 

Figur 7 - Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med min funktionsnedsættelse på KU’s 
hjemmesider? 

 
Note: Kun respondenter der har svaret ja til at have en diagnosticeret funktionsnedsættelse har fået dette spørgsmål, og derfor er der færre respondenter.  

 



 

SIDE 9 AF 11 

Figur 8 - Jeg har nemt ved at finde de informationer, jeg har brug for på KUnet 

 
 



 

SIDE 10 AF 11 

Figur 9 Viden om handlemuligheder ved krænkende adfærd 

 



 

SIDE 11 AF 11 

 

Figur 10 Væsentlige forhold for oplevelsen af stress  

 
Note: Hver respondent kan angive flere væsentlige forhold for oplevelsen af stress. Procentangivelserne viser hvor mange af de studerende der har oplevet fysiske stresssymptomer, 

der angiver den pågældende faktor som væsentlig for oplevelsen af stress.  




