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Information till lärare 
om särskilt studiestöd 

 
(Uppdateras och skickas ut terminsvis) 

 
 
Inledning 
 
Studenter vid SU som har en varaktig funktionsnedsättning kan beviljas särskilt pedagogiskt 
stöd/studiestöd. Studenterna ansöker hos de centrala samordnarna för särskilt stöd, efter 
möte där får de ett intyg som kallas Rekommendation om anpassning i studiesituationen. 
 
Anpassningarna på intyget är alltid rekommendationer, inte rättigheter. Studenterna 
beviljas endast sådant som är förenligt med kurskraven samt möjligt i mån av resurser. 
Student som nekas studiestöd har rätt att begära skriftlig motivering från examinator.  
 
I denna information har vi listat vanliga stödåtgärder som du som undervisar kan behöva ta 
ställning till, antingen på fråga från student eller från oss som arbetar med särskilt stöd på 
Utbildningsadministrationen och Studievägledningen. 
 
Det finns många saker du som lärare kan göra som underlättar för studenter med 
funktionsnedsättning, och som också är bra för alla studenter. Mer information om att 
undervisa tillgängligt hittar du på medarbetarwebben.  
 

Kontakt  
 
Frågor om särskilt pedagogiskt stöd ska alltid skickas till studiestod@psychology.su.se då vi 
har strikta regler och rutiner som alltid måste följas och vi är flera personer på institutionen 
som jobbar med dessa frågor. 
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Anpassningar 
 
Tentamen OBS! Ge aldrig besked om studiestöd vid tenta till student! Hänvisa alltid till 

studiestod@psychology.su.se 
 
Salstentor och hemtentor: 

1. Studenter anmäler behov av studiestöd till studiestod@psychology.su.se senast 2 
veckor/14 dagar före varje enskild tenta, och vi kontrollerar mot intygen att 
studenten har rätt till stöd. Anmälningsblankett och instruktioner finns på 
institutionens hemsida. 
 

2. Hemtenta. Kursansvarig meddelas efter tidsgränsen passerats om att det finns 
studenter med behov av studiestöd som ska skriva tentan. Den vanligaste 
stödåtgärden vid hemtenta är förlängd skrivtid och inför varje hemtenta kontaktar vi 
kursansvarig om ber om beslut beträffande skrivtidens förlängning. Studenter med 
förlängd skrivtid behöver egen åtkomstkod om tentan skrivs i Exia, eller egen 
inlämningsmapp om tentan lämnas in i Athena.  
 
Studiestödsfunktionen (studiestod@psychology.su.se) hjälper mer än gärna till 
med att sprida information om deadline och inlämningsförfarande till berörda 
studenter, så hör bara av dig!   
 

3. Salstenta. SU:s nya centrala avdelning för tentamensservice meddelas efter 
tidsgränsen passerats om att det finns studenter med behov av studiestöd som ska 
skriva tentan. Den vanligaste stödåtgärden vid salstenta är förlängd skrivtid och 
dator. Alla studenter tilldelas samma procentuella skrivtidsförlängning vid salstentor, 
så kursansvarig behöver inte fatta beslut beträffande skrivtiden. Om tentan skrivs i 
Exia så behöver studenter med förlängd skrivtid en egen åtkomstkod.  
 

Studenter som inte skickat in anmälan i tid och på rätt sätt beviljas inte stöd!  
Om studenter kontaktar dig som är lärare hänvisa alltid till studiestod@psychology.su.se . 

 
Spela in föreläsningar för eget bruk  
Studenter med tillgång till studiestöd efterfrågar ofta möjligheten att få spela in 
föreläsningar. SU:s Rättssekretariat har gett oss följande besked angående inspelning av 
föreläsningar för eget bruk, och detta gäller oavsett om studenten ifråga har rätt till 
studiestöd eller ej.  
  
En föreläsning på högskola/universitet anses generellt sätt vara ett offentliggjort 
upphovsrättsligt skyddat verk. Studenter har rätt att göra kopia för eget bruk av det 
upphovsrättsligt skyddade verket. Kopiering kan ske med vilken teknik som helst. Det betyder 
att det är tillåtet att spela in föreläsningar, det är att jämställa med att göra anteckningar. 
Det bör dock observeras att det bara är tillåtet så länge studenten använder inspelningen för 
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sitt privata bruk eller i sin närmaste vänkrets. Gränsen går vid vidare spridning, om studenten 
till exempel lägger ut föreläsningen på nätet blir det ett brott mot upphovsrättslagen. 

 
Föreläsningsmaterial i förväg  
Studenter som rekommenderats att få tillgång till föreläsningsmaterial i förväg som 
stödåtgärd uppmanas att ta kontakt med ansvarig lärare för att stämma av att det är okej.  
Du som är lärare kan kontakta studiestod@psychology.su.se för att få bekräftat att en 
student som hör av sig har rätt till stöd.  

 
Inläst litteratur  
Studenter kan få tillgång till talböcker och e-textböcker via Stockholms universitetsbibliotek. 
Psykologiska institutionen ansvarar för att ha litteraturlistor klara minst 2 månader innan 
kursstart, detta då inläsning av en ny bok kan ta 2-4 månader.  

 
Utökad handledning 
Studenter kan rekommenderas utökade handledartimmar vid uppsatsskrivande. Studenter 
med sådan rekommendation uppmanas kontakta kursansvarig för uppsatsen på deras 
utbildning. Du som är kursansvarig kan kontakta studiestod@psychology.su.se för att få 
bekräftat att en student som hör av sig har rätt till stöd.  

 
 
 
 

mailto:studiestod@psychology.su.se
https://www.su.se/biblioteket/
mailto:studiestod@psychology.su.se
mailto:studiestod@psychology.su.se
https://www.su.se/biblioteket/
mailto:studiestod@psychology.su.se

