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STÖD TILL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ 
HÖGSKOLAN I BORÅS
- Samordnare anställd 2006

- Avsaknad av rutiner, frågorna hanterades på respektive institution (numera akademi)

- Avsaknad av likvärdighet

- Behov av regler och rutiner - studenter ska behandlas likvärdigt oavsett utbildning

- Regler för stöd till studenter med funktionsnedsättningar vid Högskolan i Borås – beslut 2016
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IMPLEMENTERING AV REGLERNA
- Reglerna på plats 2016

- Behov av att sprida kunskap utifrån reglerna för att nå enskilda lärare

- Samverkan mellan olika delar av organisationen – Studentstöd, Samordnare för lika villkor/Arbetsgruppen 
för lika villkor (ALV) och Sektionen för pedagogisk utveckling, PUF.
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INNEHÅLL OCH UPPLÄGG – DEL 1
- Om diskrimineringslagen

- Om stöd till studenter med funktionsnedsättning på Högskolan i Borås

- Övriga lagar som styr arbetet med stöd till studenter .

- Allmänt och särskilt stöd till studenter vid Högskolan i Borås

- Vanliga stödåtgärder till studenter

- Statistik
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INNEHÅLL OCH UPPLÄGG – DEL 2
- Diskussion mellan kursdeltagarna om vad de har mött på för frågor/utmaningar

- Utifrån diskussioner tar vi upp praktiska exempel och ger tips

- Medverkan från akademi 
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EXEMPEL PÅ FRÅGOR FRÅN DELTAGARNA
”Jag har fått en förfrågan från en student med funktionsnedsättning om att få en anpassad examination, i form 
av att få göra en muntlig examination istället för en skriftlig. Hur gör jag den på ett rättssäkert sätt?”

”Vad måste jag lämna ut för undervisningsmaterial i förväg?”

”Måste jag verkligen tillåta studenter att få spela in min föreläsning?”

”Vilken form av stöd ska jag erbjuda när studenten blivit beviljad extra handledning vid uppsatsskrivning? 
Måste jag bli svenskalärare?”
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UTFALL
- Kurserna startade våren 2017. 

- Första tillfället – inbjudan till alla chefer i skarpt mail  (15 deltagare)

- Sex öppna kurstillfällen – en inställd

- Specialbeställda tillfällen till tre sektioner 

- Ca 250 deltagare totalt sedan start.
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KURSVÄRDERINGAR
Goda kursvärderingar med nöjda deltagare

”Mycket bra tillfälle att fatta bättre för hur vi hanterar studenter med funktionsvariationer och att dela 
erfarenheter med”

”Borde vara obligatoriskt för alla”

”Fick en annan förståelse för frågorna”
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MOTSTÅND?
- Okunskap?

- Skillnad mellan olika kurstillfällen

- Skillnad mellan olika utbildningar

2019-12-03



FRAMGÅNGSFAKTORER
- Samverkan mellan olika delar av organisationen ger ett mervärde

- Lärare får diskutera över utbildningsgränser 

- Kontinuitet i konceptet

- Engagerat deltagare från akademin som presenterar utifrån
ett inifrånperspektiv 

- Konsultativa samtal
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