
Högre utbildning och inkluderande undervisning

 
1. Fakultet 

Handelshögskolan

Humanistisk fakultet

IT-fakulteten

Konstnärlig fakultet

Naturvetenskaplig fakultet

Sahlgrenska akademin

Samhällsvetenskaplig fakultet

Utbildningsvetenskaplig fakultet

 
2. Ingår undervisning i din tjänst? 

Om du svara nej på denna fråga kommer du automatiskt till "Tack för din medverkan"

Ja

Nej

 
3. Vilken könsidentitet har du? 

Man

Kvinna



Annan

 
4. Vilken typ av lärartjänst har du? 

Professor

Adjungerad professor

Gästprofessor

Senior professor

Universitetslektor

Biträdande universitetslektor

Forskarassistent

Forskare

Universitetsadjunkt

Postdoktor

Doktorand

Gästlärare

Adjungerad lärare

Amanuens

Annan

 
5. Har du administrativa uppdrag/sysslor i din tjänst förutom undervisning? 

Om du svarar nej kommer du direkt till fråga 7.

Ja



Nej

 
6. Om ja, vilka? 

Prefekt

Kursansvarig

Programansvarig

Studierektor

Studievägledare

Annat

 
7. Känner du till att det finns en samordningsfunktion centralt för studenter med funktionsnedsättningar vid Göteborgs 
universitet? 

Om du svara nej kommer du direkt till fråga 9.

Ja

Nej

 
8. Om ja, har du varit i kontakt med denna funktion? 

Ja

Nej

 
9. Har din institution rutiner/handläggningsordning för studenter med funktionsnedsättning? 

Ja

Nej

Vet ej

 



 
10. Har din institution en person som är ansvarig för samordning/studiegång för studenter med funktionsnedsättning? 

Ja

Nej

Vet ej

 
11. Har du någon gång anpassat en examination för studenter med funktionsnedsättning? 

Om du svarar något av "nej-alternativen" kommer du direkt till fråga 15.

Ja

Nej,men jag skulle göra det vid behov

Nej, jag vet inte hur man skall göra

Nej

 
12. Om ja, hur lång tid innan examinationen fick du veta att en anpassning behövdes? 

Innan kursen startade

I samband med kursstart

Mer än tre veckor innan examinationen

Mindre än en vecka innan 
examinationen

 
13. Om ja, vilken typ av anpassning behövdes? 

55

66

 
14. Hur blev du uppmärksammad på att en anpassning behövdes? 

Studenten informerade



Samordnaren vid institutionen informerade

Samordnaren centralt informerade

Studierektorn informerade

Studievägledaren informerade

Kursansvarig informerade

Annan

 
15. Har du någon gång nekat en student med funktionsnedsättning en anpassad examination? 

Ja, studenten saknade intyg på sin funktionsnedsättning.

Ja, studenten meddelade för sent för att en anpassning skulle vara 
möjlig.

Ja, en anpassning var inte möjlig med hänsyn till lärandemålen.

Ja, annat.

Nej

 
16. Hur gör du din undervisning inkluderande för studenter med funktionsnedsättning? 

55

66

 
17. Sedan 2015-01-01 kan bristande tillgänglighet i studiesituationen utgöra en form av diskriminering. Har du fått information 
om detta? 

Ja

Ja, men inte 
tillräckligt

Nej



 
18. Anser du att du har de pedagogiska förutsättningarna/ verktygen/ resurserna för att undervisa och examinera studenter med 
olika funktionsnedsättningar? 

Om du svara ja kommer du direkt till fråga 20.

Ja

Nej

 
19. Om, nej skulle du vilja ha fortbildning inom detta område? 

Ja

Nej

 
20. Hur anser du att arbetet för likabehandling av studenter med funktionsnedsättning fungerar vid Göteborgs universitet? 

Arbetet fungerar bra.

Arbetet fungerar mindre bra.

Ingen uppfattning.

 
21. Vad skulle du med de förkunskaper du har lägga in i begreppet bristande tillgänglighet? 

55

66

 

Tack för din medverkan! 

0% genomfört


