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Sektionen för utbildningstolkning 

Studentavdelningen 

 

 

 

 

 

Välkommen som studerande med tolk från Sektionen för utbildningstolkning! 
Inför din kursstart har vi här samlat lite information om vad som kan vara bra att veta när du studerar 

och använder tolk. 

 

Inför kursstart 
Inför kursstart kommer vår samordning att kontakta kursansvarig/ansvarig lärare för att få schema 

samt information om kursen. Den av oss utsedda huvudtolken kommer att ta kontakt med berörda 

lärare för att presentera oss och informera om tolkning. 

 

Vid kursstart 
Inträffar någon schemaändring för dig när det gäller till exempel tider, lokaler eller om det tillkommer 

tillfällen utöver schemalagd tid så var noga med att meddela detta till samordningen. Samordningen 

har hand om schemaläggning för samtliga tolkar och behöver därför få in eventuella förändringar 

snarast möjligt. Detsamma gäller om du av någon anledning inte kommer att gå på någon schemalagd 

aktivitet. Kolla gärna dina bokningar i Tolksam så att de överensstämmer med ditt tolkbehov. 

Samordningen har öppet måndag – torsdag kl 07.00 – 18.00, fredag kl 07.00 – 17.00. Sms och mail 

kan skicka dygnet runt till 0704-22 15 18 respektive tolksamordning@su.se. 

 

Anteckningshjälp 
Om du behöver anteckningshjälp, hörselslinga, belysning eller annan anpassning under din studietid 

ska du kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning på den högskola där du studerar. 

 

Stockholms universitets studentservice har även en Studie- och språkverkstad för hjälp med 

akademiskt skrivande och individuell textbehandling samt kurser och individuell handledning i 

studieteknik och tala inför grupp. 

 

Hur jobbar vi? 
Sektionen för utbildningstolkning vid Stockholms universitet erbjuder tolkservice till hela Stockholms 

högskoleregion. Det innefattar till exempel KTH, KI och SH. 

 

Vi tolkar inte bara föreläsningar utan även vid till exempel grupparbeten, samtal med lärare, 

studievägledare, exkursioner och redovisningar. Det vill säga i de situationer som behövs för att du ska 

kunna fullfölja dina studier. För att vi tolkar ska kunna göra ett bra jobb så förbereder vi oss bland 

annat genom att läsa kurslitteratur, föreläsningsanteckningar med mera. Ska du själv redovisa inför 



andra behöver vi tolkar också förbereda oss så att ditt framträdande blir så bra som möjligt. En 

generalrepetition med tolk brukar vara en bra förberedelse. 

 

Vid teckenspråkstolkning placerar vi oss nära föreläsaren/talaren så att du som student lättare ska 

kunna följa med i det som skrivs på tavlan samt se både den som undervisar och den som tolkar. Det 

underlättar även för oss tolkar att uppfatta vad som sägs. Vårt mål är att göra kommunikationen 

möjlig. Säg till om du inte förstår när teckenspråkstolken tecknar och var så tydlig du kan när du själv 

vill säga något. 

 

Vid skrivtolkning och dövblindtolkning placerar vi oss i någon av de första raderna. Då har du som 

använder skrivtolk möjlighet att följa tolkningen och se vad läraren gör och skriver på tavlan. Vårt mål 

är att göra kommunikationen möjlig. Säg till om du inte förstår tolkningen. 

 

Om du tycker att något inte fungerar eller har förslag på hur vi kan göra vårt arbete ännu bättre prata 

gärna med någon av tolkarna eller ta kontakt med samordningsansvarig eller sektionschefen. 

 

Sektionen för utbildningstolkning har sina kontor på plan 1 i Beta-huset på Stockholms universitet. 

 

Sektionschef: Tord Rådahl, tel. 0704-22 15 00 

Tord.Radahl@su.se 

 

Samordningsansvarig: Thomas Ahron, tel. 0704-22 15 13 

Thomas.Ahron@su.se 

 

Samordningen, tel. 0704-22 15 18 

tolksamordning@su.se 

Eva-Lena Carlson 

Sara Högblom 

Anette Skarborn 

Mats Yngve 

 

Tips och länkar 
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida  

www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning/utbildningstolkning 

 

På www.studeramedfunktionshinder.nu 

 

Språkrådet, www.sprakradet.se har en mängd information om både svenska och teckenspråk. 

 

Svenskt teckenspråkslexikon finns på www.ling.su.se/teckenspråksresurser/teckenspråkslexikon 

 

Andra andvändabara länkar kan vara 

www.stockholmsdf.se (Stockholms dövas förening) 

www.hrf.se (Hörselskadades riksförbund) 

www.sduf.se (Sveriges dövas ungdomsförbund) 

www.uh.se (Unga hörselskadade) 
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