
 

”Behöver högskolor och universitet bli bättre på 
att stötta studenter med Aspergers syndrom”?  
 
Måndag den 22 maj 2017, klockan 12.30-16.00. 
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm  

Lindstedtsvägen 26, sal: F2. 
 
Anmälan 
Gör din anmälan på www.autism.se/konferenser senast måndagen den 15 maj.  
Temadagen är kostnadsfri och har ett begränsat antal platser. Projektet bjuder på fika. 
 

Frågor och funderingar 

Om du undrar över något, kontakta Monica Barsch på monibars@kth.se 

 
Bakgrund 
Autism- och Aspergerförbundet har i samarbete med Misa AB och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 
bedrivit det treåriga RUSTA-projektet på KTH som finansieras av Allmänna Arvsfonden. RUSTA står för 
rätt utvecklat stöd till studenter med Aspergers syndrom. Projektet har erbjudit ett utökat stöd till 
studenter med asperger som komplement till det stöd som högskolor och universitet erbjuder studenter 
med funktionsnedsättning. 
 
Mål för temadagen 
RUSTA-projektet bjuder in till en temadag för att lyfta och synliggöra studiesituationen för studenter med 
Aspergers syndrom. Målet med dagen är att förmedla erfarenheter, lärdomar och insikter från arbetet 
med det utökade studentstödet.   
 
Målgrupp 
Temadagen riktar sig till högskole- och universitetspersonal som kommer i kontakt med studenter med 
Aspergers syndrom såsom samordnare av pedagogiskt stöd, program- och kursansvariga, studievägledare 
och lärare. Dagen kan även vara av intresse för de som arbetar med mångfald, inkludering och 
tillgänglighetsfrågor.  

 
Projektmaterial 
RUSTA har samlat erfarenheter och lärdomar i tre projektskrifter varav två presenteras under 
temadagen.  De är praktiskt orienterade och innehåller tips och råd kring hur man kan underlätta 
studievardagen. Den ena skriften vänder sig till studenter med asperger och den andra vänder sig till 
mentorer som stöttar studenter med asperger.  
 
Ur programmet 

• RUSTA-projektets projektledare och arbetsgrupp berättar om projektet och arbetet med det 
utökade studentstödet. 

• RUSTA-studenter berättar om sina erfarenheter av att studera på KTH med asperger. 

• Enheten för forskning och utveckling inom högre utbildning på KTH berättar om deras 
utmaningar med att utveckla en utbildningsmiljö som är tillgänglig för alla studenter. 

http://www.autism.se/konferenser
mailto:monibars@kth.se


 

Sara Bernmark, RUSTA-student. 

 

Medverkande 

  

 

Monica Barsch, Jörgen Nygård Palm 

och Annelie Eldås, RUSTA-projektets 

arbetsgrupp. 
 

Ingela Rudler,  

RUSTA-projektets  

projektledare. 
 

Ida Naimi-Akbar, Kungliga 

Tekniska högskolan, 

adjunkt vid enheten för 

forskning och utveckling 

inom högre utbildning. 

Henrik Forsberg,  

RUSTA-student. 
 


