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1. Inledning 

Statliga myndigheter skall ansvara för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning (förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för 
genomförandet av handikappolitiken). Vägledande skall vara FN:s standardregler för delaktighet och 
jämlikhet (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning). 
 
Enligt Diskrimineringslagen (2008:567 DL) menas med funktionsnedsättning varaktiga fysiska, psykiska 
eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 
sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Några exempel på 
funktionsnedsättningar kan vara dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. 
Begreppet "varaktigt" ska tolkas i relation till begreppen tillfälligt och bestående. Det vill säga att det 
inte behöver röra sig om bestående funktionsnedsättning, men tillfälliga och övergående skador eller 
tillstånd omfattas inte. 
 
Universitetet, som andra myndigheter, ska arbeta med att göra lokaler, verksamhet och information mer 
tillgänglig. I enlighet med DL ska universitet driva ett arbete för att säkra lika villkor, där bland annat 
funktionsnedsättning utgör en av de sju diskrimineringsgrunderna. Det handlar om att redan i 
planeringsstadiet utjämna olikheter i syfte att ge alla studenter samma grundförutsättningar och därmed 
undvika specialanpassningar och särlösningar. Ibland kan dock särskilda lösningar för enskilda studenter 
vara nödvändiga för att kompensera de brister som ändå kan uppkomma i den generella tillgängligheten. 
Intressenter är studenter, Studentservice, Universitetsbiblioteket, Högskolepedagogiskt centrum, IT-
enheten, Fastighetsenheten, Kommunikation och Varumärke och kursgivande institutioner.  
 
Det särskilda pedagogiska stödet vid universitetet finansieras genom avsättning i universitetets 
grundutbildningsanslag. Medlen ska användas till vissa merkostnader som uppstår för att kompensera 
hinder i studiesituationen för enskilda studenter, d.v.s. i de fall särlösningar är nödvändiga för att 
studenten ska kunna studera på lika villkor. Universitetet redovisar årligen kostnader och statistik om 
antal studenter som erhållit särskilt pedagogiskt stöd till samordnaren för nationella medel vid 
Stockholms universitet. Om den egna avsättningen överskrids kan universitetet ansöka om extra medel.  
 
Via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kan universitetet ansöka om särskilt utbildningsstöd 
för studerande med svåra rörelsehinder eller psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
enlig förordning (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd. 
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2. Syfte 

Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra vilket ansvar universitetet samt den enskilda studenten har när 
det gäller pedagogiskt stöd för studenter på grund- och avancerad nivå med funktionsnedsättning.  

 

3. Tillämpliga bestämmelser  

Enligt 1 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken 
ska myndigheter under regeringen utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de 
handikappolitiska målen. Myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full 
delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna ska särskilt verka för att deras 
lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

Enligt 2 kap. 5 § DL får den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan 
utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) inte diskriminera något barn eller någon elev, student 
eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten 
ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. 
Diskrimineringsförbudet innebär att en utbildningsanordnare genom skäliga åtgärder i fråga om 
lokalernas tillgänglighet och användbarhet ska se till att en person med funktionsnedsättning, som söker 
eller har antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning som kan leda fram 
till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar 
situation med personer utan sådant funktionsnedsättning. 

Den 1 januari 2015 tillkom ”bristande tillgänglighet” för personer med funktionsnedsättning som en ny 
form av diskriminering i DL.  Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning 
missgynnas därför att skäliga tillgänglighetsåtgärder inte har gjorts för att personen ska komma i en 
jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms bland 
annat utifrån lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar. 

 

4. Särskilt pedagogiskt stöd 

Engagemang, uthålligt arbete och självständighet beskriver Pedagogisk idé vid Luleå tekniska 
universitet. Studenterna ska ta ansvar för det egna lärandet. Särskilt pedagogiskt stöd ersätter inte det 
egna ansvaret utan ska ses som hjälp till självhjälp. Alla vid universitetet har dock en viktig roll i att 
stödja studenterna till att bli skickliga och handlingskraftiga aktörer inom sitt kompetensområde. Ett 
gott värdskap innefattar begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. 
Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter. 
Det är hela universitetets ansvar att studenter med funktionsnedsättning ges möjlighet att studera på lika 
villkor.  

Förutsättningarna för att omfattas av särskilt pedagogiskt stöd är att funktionsnedsättningen är 
dokumenterad, dvs den ska styrkas med intyg som läkarintyg eller läs- och skrivutredning.  

Behov av särskilt pedagogiskt stöd kan i många fall undvikas genom enkla åtgärder för att öka den 
generella tillgängligheten såsom att: 
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- allt kursmaterial är utlagt i lärplattform minst en vecka innan kursstart 
 

- en strukturerad och tydlig studiehandledning finns tillgänglig, där alla examinationer och 
examinationsformer finns angivna och schemalagda så att nödvändiga åtgärder som exempelvis 
längre skrivtid, talsyntes osv kan planeras i god tid 
 

- litteraturen är fastställd minst 50 dagar innan kursstart så att litteraturen kan fås i alternativa 
medier som ex. som talbok samt att schema för kurs finns tillgängligt senast tio dagar före 
kursstart (i enlighet med Studentens rättigheter och skyldigheter Re-beslut 38-09) 
 

- lärarna i förekommande fall tillåter inspelning av föreläsningar 
 

- i möjligaste mån erbjuda campuslicenser för studenterna att installera på egna datorer under 
studietiden, såsom rättstavningsprogram, talsyntes, ordböcker etc. 

 
 
 

5. Ansvarsfördelning 

Nedan klargörs vilket ansvar universitetet samt den enskilda studenten har när det gäller pedagogiskt 
stöd vid funktionsnedsättning. 

 
5.1 Studenten  

Ansvarar för att: 

- snarast möjligt ansöka om särskilt pedagogiskt stöd via ltu.se/funka och bifoga intyg som styrker 
funktionsnedsättningen. Studenten ska beakta att ansökan innebär handläggningstid innan beslut 
om stöd kan fattas  

- informera examinator samt vid behov studievägledare åtta veckor innan kursstart för varje ny 
läsperiod alt snarast i samband med antagningsbesked. Studenten ska beakta att det kan ta åtta 
veckor att få litteratur inläst samt att information som påverkar schema/duggor mm behöver 
komma examinator till del 

- senast sista anmälningsdag anmäla sig till salstentamen via Mitt LTU och till 
tentamenssamordnaren ange behov av specialarrangemang som beviljats 

- på ändamålsenliga sätt nyttja de resurser som finns tillgängliga samt i förekommande fall 
återlämna dessa vid avslutade studier 

- själv ta del av information om de stödåtgärder som erbjuds samt kontinuerligt hålla kontakt med 
berörda instanser såsom examinator, tentamenssamordnare, bibliotek, studievägledare etc. 

 

5.2 Universitetets ansvar  

Universitetets ansvar beskrivs nedan fördelat på enheter/kursgivande institution och förutsätter att 
studenten uppfyllt sitt ansvar som beskrivet i 5.1. 
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5.2.1 Studentservice 
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning finns organiserad inom 
Studentservice. Studentservice ansvarar för fördelning av medel ur den särskilda budgeten för 
pedagogiskt stöd för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. Studentservice ansvarar också 
för att via systemförvaltningsorganisationen beskriva och motivera behov av stöd från ITS samt säkra 
finansiering för detta.  

Med hänsyn till funktionsnedsättningens art och i förekommande fall den aktuella utbildningens krav 
beslutar enhetschef för Studentservice om följande stödinsatser i samråd med berörd student: 

- anteckningsstöd - en kurskamrat arvoderas för att skriva minnesanteckningar vid föreläsningar 
och seminarier. 

 
- teckenspråkstolkning/skrivtolkning - alla former av undervisning tolkas till teckenspråk eller 

skrift på det språk undervisningen ges.  
 

- särskilda arrangemang vid skriftlig, centralt administrerad tentamen under ordinarie 
tentamensperiod respektive omtentamensperiod - förlängd tentamenstid, enskilt rum vid 
tentamen, tentamen vid dator bl.a med talsyntes/diktafon/talböcker. Förlängningen omfattar 
50% av ordinarie tid, dock max två timmar. 
 

- extra handledning - då extra handledning kan vara aktuellt samråder samordnaren med 
examinator innan beslut fattas. 
 

- schemaläggning i lokal med hörslinga etc - samordnaren inhämtar uppgifter från studenten och 
meddelar schemaläggningen om behov finns av schemaläggning i särskilda lokaler. 

 

 

5.2.2 Universitetsbiblioteket  
Universitetsbiblioteket har, såsom alla universitetsbibliotek i Sverige, på uppdrag av Myndigheten för 
Tillgängliga Medier (MTM) ansvar för att: 

- ha kunskap om vad som gäller upphovsrättsligt vid hanteringen av talböcker  
 

- ha introduktionssamtal med nya talbokslåntagare  
 

- låna ut talböcker, e-textböcker och punktskriftsböcker   
 

- registrera användare som vill ladda ned talböcker och ge support på tjänsten ”Egen 
nedladdning”  
 

- beställa ny kurslitteratur enligt MTM:s regelverk  
 

- om möjligt informera användaren om hur man studerar med talböcker 
 

Utöver detta tillhandahåller universitetsbiblioteket en resursdator med stödprogram enligt universitetets 
standard samt erbjuder studieverkstad: språkverkstad och sökverkstad.  
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5.2.3 Högskolepedagogiskt centrum (HPC)  

Ansvarar för och möjliggör generell utbildning samt konsultativt stöd gällande tillgänglig undervisning. 
Det kan exempelvis gälla hur man ökar tillgänglighet till presentations/informationsmaterial samt 
hanterar studierelaterade behov som studenter med funktionsnedsättning kan ha. 

 

5.2.4 ITS  

Ansvarar för leverans av: 

- campuslicenser för rättstavningsprogram för studenterna att installera på egen dator 

- tentadatorer med tillhörande datorprogram såsom rättstavningsprogram, talsyntes mm. 

- underhåll AV-teknik såsom hörslinga mm 
 

5.2.5 Fastighetsenheten  

Ansvarar för att tillgänglighet beaktas vid planering av nya lokaler samt att vid behov specialanpassa 
lokaler eller tillhandahålla särskild utrustning. 
 
 

5.2.6 Kommunikation och varumärke  

Ansvarar för att tillgänglighet beaktas vid framtagande av informationsmaterial och webbpublicering. 
 
 

5.2.7 Kursgivande institution  

Ansvarar för att: 

- konsultera HPC gällande hur man ökar tillgänglighet till presentations/informationsmaterial 
samt hanterar studierelaterade behov som studenter med funktionsnedsättning kan ha 

- i planering av kurs beakta generella tillgänglighetsaspekter såsom i tid fastställd litteratur, att 
kursmaterial och en tydlig och strukturerad studiehandledning finns tillgängligt i lärplattform 

- via examinator tillse att information kommer berörda lärare till del 

- beakta att det kan ta åtta veckor att få kurslitteratur inläst och vidta erforderliga åtgärder därav 
(Studentens rättigheter och skyldigheter Re-beslut 38-09) 

- erbjuda särskilda arrangemang vid alternativa examinationer, examination av delmoment i kurs, 
skriftliga rapporter mm såsom t.ex. förlängd skrivtid, enskilt rum, talsyntes mm  

- godta de hjälpmedel som studenten tilldelats (t.ex. talsyntes mm) 

- i förekommande fall tillåta inspelning av föreläsningar  
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- stöd ges vid verksamhetsförlagd utbildning, examensarbete, praktik inom utbildningen, 
studiebesök mm. Kursgivande institution kan då erhålla extra medel. 

 

6. Processens gång 

1. Studenten ansöker digitalt via universitetets webbplats ltu.se/funka om särskilt pedagogiskt stöd. 

2. Till ansökan bifogas dokumentation i digitalt format tex läkarintyg. 

3. Ansökan inkommer till samordnare för handläggning.  

4. Samordnaren i dialog med studenten och i förekommande fall kursgivande institution gör 
skälighetsbedömning och bereder ärendet för beslut om stödinsatser inom ramen för 
Studentservice ansvar. 

5. Beslut om stödinsatser inom ramen för Studentservice ansvar fattas av enhetschef för 
Studentservice. 

6. Studenten ansvarar för kontinuerlig kontakt med de instanser som berörs såsom examinator, 
tentamenssamordning, bibliotek, studievägledare etc i enlighet med 5.1.  
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