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Inledning
Andelenstudentermeden varaktigochdokumenteradfunktionsnedsättning
sompåbörjar
utbildning påhögrelärosäteni Sverigeökar.Föratt kunnamöta alla studenterpåett bra sätt är det
viktigt med förebyggandearbeterelaterattill tillgänglighet,inkluderingochbemötande.Alla
studenterskakunnastuderai en tryggmiljö, på lika villkor ochgesrimligaförutsättningaratt kunna
fullfölja sin utbildning.Ökadtillgänglighetbehöveri de flesta fall inte handlaom speciallösningar
.
Det är en god idé att redanvid planeringenaven kurstänka på och arbetamed tillgänglighet.
Anpassningar
somgynnarstudentermed funktionsnedsättning
gynnari regel ävenövrigastudenter.

Lagaroch regelverk
Riktlinjer nabaseraspåden lagstiftningochde regelverksom finns inom områdetinternationellt,
nationellt ochlokalt påChalmers.
FN:skonventionom rättigheterför personermed funktionsnedsättning
antogs2006och träddei
kraft i Sverigei börjanav 2009.Konventioneninnehållerett antalprinciperochrättig hetsartiklar
somsyftartill att säkerställaatt människormed funktionsnedsättning
harsammarättigheter och
skyldighetersomandramedborgarei samhället.Ländersomharratificerat konventionenförbinder
sigatt tillämpa konventionenocharbetaför principernaom full delaktighetochjämlikhet.
Äveni Europeiskaunionensstadga(artiklarna21och 26) fastslåsatt det är förbjudet att
diskrimineranågonpågrundav funktionshinder,ochatt funktionshindradepersonersrätt till
integrationskarespekteras.

Sverigesdiskrimineringslagstiftning
ändradesden 1 januari2015då skyddetmot bristande
tillgänglighetförstärktes.Det innebäratt bristandetillgänglighetinte barainnefattar den fysiska
miljön utanävenden psykosocialamiljön (SFS2008:567).Sedan2016finns ocksåbestämmelseri
diskrimineringslagen
somåläggerlärosätenaatt arbetaförebyggandeochfrämjandeför att
motverkadiskrimineringochverkaför lika rättigheter ochmöjligheteroavsettkön, könsöverskridandeidentitet eller uttryck,etnisktillhörighet,religioneller annantrosuppfattning,
funktionsnedsättning,sexuellläggningeller ålder (SFS:828).
I Chalmersarbetsmiljö- ochjämlikhetspolicyär ett av målenatt Chalmersskaha en jämlik arbetsoch studiemiljösomkännetecknas
avkärnvärdenakvalitet, öppenhet,delaktighet,respektoch
mångfald.Alla studenterskakunnastuderapålika villkor, i en tryggmiljö ochgesrimliga
förutsättningaratt kunnafullfölja sin utbildning.Chalmersharnolltoleransmot alla former av
trakasserier,diskrimineringochkränkandesärbehandling.Varjestudentochmedarbetareharrätt
att kännasigsedd,hörd och respekteradutifrån sinaolikaförutsättningar.

Definitioner ochbegrepp
Funktionsnedsättning,funktionsvariation och funktionshinder
Funktionsnedsättning
ochfunktionsvariationär två vanligtförekommandebegrepp.Det begrepp
somofficiellt användsi Sverigeär funktionsnedsättningvilket innebären nedsättningavfysisk,
psykiskeller intellektuellfunktionsförmåga.Begreppetfunktionsvariationinnebäratt alla har en
individuell uppsättningförmågor,oförmågor,styrkorochsvagheter.Emellanåtinnebär
funktionsvariationocksåfunktionsnedsättning,
men inte alltid. Funktionshinder
är den begränsning
somen funktionsnedsättningmedförfö r en personi relation till omgivningen.
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Bristandetillgänglighet
Med bristandetillgänglighetmenasatt en personmissgynnasgenomatt en verksamhetinte
genomförskäligatillgänglighetsåtgärder
för att personenskakommai en jämförbarsituationsom
personer utanfunktionsnedsättning.Vadsomansesskäligaåtgärderavgörsgenomen
helhetsbedömningi varjeenskiltfall. Utgångspunktär vilka kravpå tillgänglighetsomfinns enligt
lagaroch reglersomgällerför den aktuellaverksamheten.Hänsyntasävenu tifrån praktiskaoch
ekonomiskaförutsättningarför verksamheten,varaktighet,omfattningsamtnyttan aven åtgärd
(SFS2008:567).Densomär ansvarigför en verksamhet,ärskyldigatt genomföraskäligaåtgärderför
att verksamhetenskavaratillgängligfö r en personmed funktionsnedsättning.

Pedagogisktstöd
Med pedagogisktstödavsespedagogiska
insatseri studiesituationenför enskildastudenterför att
kompenseraen varaktigbegränsningavpersonensfunktionsförmåga.Det innebärolika formerav
åtgärder och insatserför att undanröja,kompenseraeller överbryggahindersomkanuppkommaför
individeni studiesituationen.Det kanävenvaraåtgärderför att kompenserabristandetillgänglighet
i studiemiljön.Stödetskasessomhjälp till självhjälp.

Ansökan om pedagogisktstöd
Vem kan ansökaom stöd?
Studenter samtdoktorandersomläsergrundutbildningskurser
somharen varaktig,dokumenterad
funktionsnedsättningkanansökaom pedagogisktstöd. Enfunktionsnedsättningdefinierassom

varaktigom den har en varaktighetpåminst sexmånader, i nberäknaten period somkanräknas
bådebakåtoch framåti tiden.
StudentenmåstevaraantagenpåChalmersför att kunnaansökaom pedagogisktstöd.Vid
omfattandebehovavstödsomkräverspecifikt materialellerutrustning,till exempelstudenti behov
av hörseltolk,skrivtolkeller dövblindtolk,bör dockkontakttasmed (Funka)samordnareför
funktionsnedsättningredaninnanantagningför att möjliggöraatt stödfinns på platsvid studiernas
början.

Hur ansökerman om stöd?
Ansökanom pedagogisktstöd görsi systemetNais(Nationelltadministrations- och
informationssystem).I ansökanbehöverden sökandeladdaupp ett intyg om sin
funktionsnedsättningutfärdat aven sakkunnigperson,till exempelen l äkare,audionom,l ogoped
eller psykolog.Intygetbör enligt Socialstyrelsens
föreskrifterinnehållauppgifterom intygets
ändamål,datumetför utfärdandet,intygspersonens
namn,personnummereller,om sådantinte
finns, samordningsnummer.
Intygsutfärdarens
namn,kompetens,tj änsteställningeller befattning
och kontaktuppgifteri tjänsten skaocksåframgåav intyget. Intyget,eller en översättningdärav,ska
varapå svenska,ett nordisktspråkeller engelska.
När det gällerdyslexiintygkanintygetvaragodkäntav en godkändd yslexiutredareeller en
specialpedagog.
I intyget skaresultatfrån relevantastandardiserade
test finnasmed.
Om en bedömningavfunktionsnedsättningens
varaktighetinte låtersiggörasbaseratpå intyget kan
en kompletteringvaranödvändig.
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Hur fattas beslut och när är det giltigt?
Samordnareför funktionshindergörefter ansökanen individuellprövningför att bevilja eller avslå
ansökan.Samordnarens
beslutkommeri form avett beskedi Nais.Ettbeviljat beskedi Naisbestår
av beslut om stödåtgärderoch/eller rekommendationerom stödåtgärder.Nais-beskedetgällerför
en bestämdtidsperiodsomangesi beskedet.Avslagmotiverasskriftligt. Devanligasteorsakernatill
ett avslagär att studenteninte kompletteratsin ansökanmed dokumentsomstyrkervaraktig
funktionsnedsättningeller att studenteninte harskickatin en begärdkompletteringi tid eller dykt
upp på avtalademöten med samordnaren.

Villkorat stöd
En studentsomär underutredningför en funktionsnedsättningkan,vid ett tillfälle, beviljasett
villkorat stöd underhögst6 månaderom studenteninkommermed ett intyg om att denneär under
utredning.
Enannanform av villkorat stöd gällerbehandlingsbara
tillstånd,exempelvistillståndsomsocialfobi
och olika ångesttillstånd.Härbeviljasstöd ochanpassning1 år i taget,på villkor et att studentenhar
behandlingskontaktochgåri behandling.

Beslut
Samordnareför funktionsnedsättningkanbeslutaom följandestöd:
-

Anteckningsstöd
Mentorsstöd(vid studier påminst halvfart)
Skrivasalstentameneller tentamenpådistansmed förlängdtid (50procent)
Teckenspråkstolk
Tillgångtill rum för vila
Riktat stöd att tillägnasigkunskapom digitalaverktygför att strukturerasinastudier,läsa,
skrivaoch kommunicera
Fysiskahjälpmedelsomtill exempelståbord,förstoringslampaeller hörselhjälpmedel
Extratilldelning avutskrifter (” PQ”/ printer-quota)
Extratilldelning avtid för grupprumsbokning
Tillgångtill lässtudio(datorarbetsplatsmed läshjälpmedel)
Upptill fem timmar extrahandledningstidvid examensarbete
Skrivasalstentameni mindre gruppeller enskiltrum
Skrivasalstentamenpå dator eller tentamenpådistansmed talsyntessamt
rättstavningsprogram
Förstoradtentamenstesvid salstentamen
Stödav medstudenti form avsynstödjaregenomledsagningpåcampus,förflyttning av
utrustningmellan föreläsningssalar,
orienteringpålär plattformar

Rekommendation
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-

Rekommendationom annananpassadeller alternativexamination.Examinatorför
respektivekursbeslutarom, ochi såfall hur, anpassadexaminationeller alternativa
examinationsformerkanerbjudasi det individuellafallet. Samtligalärandemåli kursenmåste
uppfyllasävenvid anpassadelleralternativ examination.

Utöverovanlistadestödformerkanandrastödformerförekomma.Enindividuell prövninggörsalltid
för varjestudentsomansökerom pedagogisktstöd.

Stöd vid skriftlig tentamen i saleller på distans
Anmälan om behov av stöd vid skriftlig tentamen
Vid centraltadministreradetentamina(medanmälangenomLadok)
Enstudentsombeviljats anpassningvid skriftligtentamenochharett aktivt Nais-beskeddärdet
framgårbehöverinte göranågonsärskildanmälaninför centraladministrerade
tentamina.Anmälan
till tentameni Ladokräckersomanmälanoch inkluderaranpassning.
Vid skriftlig tentamenpådistansåliggerdet studentenatt självladdaner de programvarorsom
studentenbehöverför anpassningen.
Vid andratyperav tentamina(utan anmälangenomLadok)

Vid tentaminasominte administrerascentraltbehöveren studentsomharbeviljad anpassningvid
skriftlig examinationsjälvhöraavsig till examinatorsenast10arbetsdagarinnantentamenochvisa
upp sitt Nais-beskedför att få tillgångtill stöd.

Vanligaformer av pedagogisktstöd vid skriftlig tentamen
-

Förlängdtentamenstid
Datorstödvid tentamenför studentermed läs- ochskrivsvårigheter
Uppförstoradtentamenstes
Enskiltrum vid salstentamen

Övrigt om stöd vid skriftlig tentamen
Det är inte möjl igt att dubbeltentera(skrivatvå examinasomgårvid sammatid genomatt förskjuta
den enai tid undersammadag)för studentermedstödformenförlängdtentamenstid,om de avser
att skrivamedförlängdtid.
Duggorräknasinte somskriftlig tentamenochstudent i behovavstöd måstedärför i godtid innan
dugganvändasigdirekt till sin examinatorför att frågaom möjlighet till anpassning.

Övrigt stöd
Markerade platser i föreläsningssalar
Tvåplatserpå främre radeni Chalmersföreläsningssalar
skavaramarkeradeför studentersompå
grundav funktionsnedsättningharbehovavatt sitta långtfram i salen.
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Rumför tillfällig vila
PåChalmersfinns tillgångtill vilrum för studenter.Vilrummenfår endastanvändasför tillfällig vila.
Rummenfår inte användassomstudieplats.Varvilrum finnsåterfinnspåChalmerscampuskarta.I
alla vilrum finns möjlighetatt ligganed och att laddamobiltelefoner.Vilrummensöppettid är endast
dagtid. Vilrum kanlånasi upp till två timmar per tillfälle .

Tystaläsesalar och grupprum
Tystaläsesalarochgrupprumfinns tillgängligtför samtligastudenterpåChalmers.Vartystaläsesalar
och grupprumfinns återfinnspåChalmerscampuskarta.
Grupprumbokasav studentensjälvgenomStudentportalen.Grupprumkanbokasvid fyra tillfällen
om upp till fyra timmar per 14-dagarsperiod.20extratimmarper termin kanfåssom
rekommendationavFunka.

Ljud- eller videoinspelning av föreläsning
Densomhåller i en föreläsning/undervisningstillfälle/motsvarande
beslutarom ljud - eller
videoinspelningeller motsvarandeär tillåtet.

Programvarorför ökad tillgänglighet
Chalmerstillhandahålleren programvaruserver
där alla studenterkanladaner olika för studierna
relevantaprogramvaror,däriblandett antalprogramsomökar tillgängligheten.

Talböckeroch övriga läshjälpmedel
GenomChalmersbibliotek finnsmöjlighetatt få tillgångtill kurslitteraturi form avtalböcker,
punktskriftsböckeroche-böcker.

Bibliotekariestöd
Vid behovavstöd utöver det somerbjudsavbiblioteket i form avutbildningssessioner
är det möjligt
att bokaen bibliotekarieunderen timme för att få stöd med att kommaigångmed
referenshanteringochlitteratursökning.

ChalmersWriting Center
Studentersombehöverstöd i en skrivprocesskanbokain sessionermed ChalmersWritingCenter.
De erbjuder handledningssessioner
i gruppoch individuelltmed inriktningpårapportstruktur,
grammatik,argumentationsteknik
ochpresentationsteknik.

Mattesupport
ChalmersMattesupportäröppet varjeveckaunderstörre delen avläsåretoch tillgängligtutan
föranmälanför alla studenterpåChalmers.

Roller ochansvarpå Chalmers
Samordnareav pedagogisktstöd
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Vid enhetenStudentstödpåavdelningenStudent- ochutbildningsstödfinnsen samordnareav
pedagogisktstödsomvardagligtkallasför Funkasamordnare.
Samordnarens
primärauppgift är att
koordinerapedagogisktstöd för enskildastudentermedfunktionsnedsättning
sommöter hinder i
studiesituationen.Samordnarenär en kunskapsresurs
ochharkunskapom olika funktionsnedsättningarrelaterat till lärmiljöer.Samordnaren
kani dialogmed studentidentifierasvårigheteri
lärmiljöer ochrekommendera, samtbeslutaom, pedagogiska
anpassningar
för att överbryggadessa.

Student i behov av stöd
Enstudentmedfunktion snedsättningansvararför att ansökaom pedagogisktstödochta del av
informationeni sitt Nais-besked, serubrik ” Huransökerman om stöd” . Studentenskaansökaom
pedagogisktstödi godtid för att stödet skavaratillgängligtinför kursstart,ny läsperiodeller ett
kommandekursmoment.Omstudenteninte ansökeri godtid kan ingagarantierlämnasför att
stödet är på platsi tid .
Sammakunskapsmålgällerför alla studenterochstudentenär självansvarigför att inhämtaden
kunskapsomkrävsför utbildningen.Studentenär ocksåsin egeninformationsbärareochavgörnär
och om hen vill informeraom de beslut eller rekommendationerom stöd hen har fått.

Doktorand i behov av stöd
Endoktorandmedfunktio nsnedsättningsomläseren kursi grundutbildningenharmöjlighet att på
sammasätt somstudenteransökaom pedagogisktstöd kopplattill studiesituationen.I sådanafall
gällerdet somstår om studenteri stycketovanävenom doktorander.

Förstöd relaterat till doktorandensarbetsmiljöeller arbetsuppgifteri övrigt ansvarardoktorandens
närmastechef.Sådantstöd behandlasinte närmarei dessariktlinjer.

Examinatoreroch annan undervisandepersonal
Alla examinatorerochannanundervisandepersonalharett ansvarför att undervisningenbedrivspå
ett sätt som bådeär tillgängligochinkluderandeför studentermed funktionsnedsättning.
Anpassningar
somgörsför att tydliggöraden pedagogiska
verksamhetenochinnehålleti kurser
gynnari regelalla studentgrupper.PåChalmerserbjudsundervisandepersonalen diplomkurskallad
” Diversityand inclusionin learningin highereducation” sombehandlarbegreppsommångfaldoch
integration.Funkasamord
nareär involveradi vissadelaravkursensombehandlartillgänglighetför
studentermed funktionsnedsättning.
Information om stöd till studentermedfunktionsnedsättningochtillgängligundervisningur ett
lärarperspektivfinns påChalmersintranät.

Programansvarigaoch utbildningsområdesledare
Denpersonsom har arbetsmiljödelegationi sin chefs-/ledarrollbidrarför att perspektivet
likabehandlingintegrerasi verksamheten. Respektiveutbildningsområdesledare
(UOL)har i
delegationatt arbetamed såvälfysisksomorganisatoriskochsocialarbetsmiljö.Ansvaretför
organisatoriskochsocialarbetsmiljöär vidaredelegeratfrån UOLtill programansvarig
(PA).Det
innebäratt arbetsmiljöarbetetfrämstutgårifrån utbildningsområdena
närdet gällerden fysiska
arbetsmiljönochprogrammennärdet gällerden studiesociala/psykosociala
arbetsmiljön.
Respektiveutbildningsområdesledare
följ er årligenupp arbetsmiljö- ochlikabehandlingsarbetet
på
Chalmers.
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Studievägledare
I uppdragettill studievägledare
påChalmersingåratt erbjudaalla studenterett likvärdigtstöd.
Tonviktläggspå förebyggandearbete,men ocksåpåatt stödjaden enskildastudentenvid behov.
Syftetär att på olika sätt öka studentensförutsättningaratt tillgodogörasigutbildningen.
Programs
tudievägledarnagerinformationochstödi programspecifikafrågor.Studentermed
funktionsnedsättningkanunderperioderbehövaanpassasin studiegång.Det kantill exempelfinnas
behovavatt studerai långsammarestudietakt.Studentenkandåtillsammansmed sin
programstudievägledare
ta fram en individuell studieplan.Vidbehov, ochom studentönskar, kan
samordnaren delta i dennastudieplanering.

Studerandeombud
Föratt ge opartiskhjälp om en tvist uppstårmellanstudent,annanstudent,lärareeller annan
anställdfinns ChalmersStuderandeombud.Studerandeo
mbudenbevakarstudenternasintressen
och rättigheter ochhjälpertill om en student uppleverorättvisa,påfallandeineffektivitet,fördomar,
felaktigabesluteller andraproblem i kontaktmedlärare,anställdaeller andrastudenter.Ombuden
tar emot och granskarstudentensklagomål.Fallerärendetinom arbetsområdetserombudentill att
det handläggsopartiskt.Ettvanligtförekommandeuppdragär att företrädastudenternasintresseni
disciplinnämnden
.

Jämställdhet- och likabehandlingssamordnare
Varjestudentharrätt att kännasigrespekteradochha möjlighetenatt studeraefter sinaolika
förutsättningarutifrån Chalmersregelverk.Ingenskabli diskrimineradeller behövaupplevasig
trakasseradpå grundav kön,könsidentitetelleruttryck,etnicitet, religionellerannan
trosuppfattning,funktionsnedsättning,
sexuellläggningeller ålder.Studentersomuppleveratt de
inte blivit väl bemött a eller att de har missgynnatskanrapporteradetta i ett systemsomheter
”Tryggpå Chalmers”. Chalmersharen jämställdhets- ochlikabehandlingssamordnare
somhar
särskiltansvarför dessafrågor.

Studentkåren och Studenternasarbetsmiljöombud(SAMO)
Chalmersstudentkårharsommål att alla studenterskahaen givandestudietidochatt arbetsmiljön
på Chalmersskavarasåbra att ingenohälsa,varkenfysiskeller psykisk,förekommersomkan
relaterastill den kringliggandefysiska,socialaeller organisatoriska
arbetsmiljön.
Studerandearbetsmiljöombuden
(SAMO)har till uppgift att företrädaalla studenterinom sitt
skyddsområdei arbetsmiljöfrågor.UppdragetsomSAMOinnefattar att vakaöver skyddetmot
ohälsaoch olycksfallinom sitt skyddsområde
samtatt verkaför en tillfredsställandearbetsmiljö.
Socialaenhetensordförandevid ChalmersStudentkåransvararför att genomförautbildningtill alla
valdaSAMOombuddå de påbörjarsitt uppdrag.Till sin hjälp harde Chalmersarbetsmiljöingenjör,
säkerhetssamordnaren,
funkasamordnaren,
ochjämlikhets- ochlikabehandlingssamordnaren.

Anknytandestyrdokument
Föreskrifterför planeringav kurs ochgenomförandeav examinationpå grund- och
avanceradnivå
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