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Förord

Allas möjlighet till högre utbildning är ett fundament för 
hur högskolan styrs och verkar. För att det ska vara möjligt 
behöver potentiella hinder överbryggas och utbildningarna 
utformas så att alla som antagits har möjlighet att genomföra 
sina studier. 

Studentpopulationen består av individer med olika behov och 
förutsättningar, vilket ställer höga krav på bemötande och 
på ett utbildningsupplägg som garanterar en inkluderande 
studie- och arbetsmiljö. Därutöver finns det behov av särskilda 
pedagogiska stödåtgärder för att alla studenter ska kunna 
delta i och genomföra utbildningen på lika villkor.

En funktionsnedsättning ska inte utgöra ett hinder för någon 
att söka sig till högre utbildning. Studenter ska inte behöva 
avbryta sina studier på grund av bristande stödåtgärder 
eller anpassningar. Därför är det viktigt att det särskilda 
pedagogiska fungerar väl och likvärdigt på alla lärosäten. 

Antalet studenter som har beretts tillgång till särskilt 
pedagogiskt stöd har ökat stadigt under det senaste 
decenniet, och studenter med stöd utgör en allt större del av 
studentpopulationen. År 2021 fick cirka 7 % av studenterna 
någon form av särskilt pedagogiskt stöd.

Med den här rapporten vill vi därmed undersöka närmare hur 
det särskilda pedagogiska stödet ser ut vid lärosätena och ge 
förslag på hur det kan förbättras. 

Linn Svärd
Ordförande

Jacob Färnert
Vice ordförande
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Sammanfattning

SFS har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på 
hur det särskilda pedagogiska stödet ser ut vid lärosätena. 
Enkäten har besvarats av 43 lärosäten.  I denna rapport 
presenteras en sammanställning av enkätresultaten, samt ett 
antal rekommendationer baserat på resultaten.

Undersökningens resultat

De vanligaste stödåtgärderna som studenter erbjuds 
är examinationsanpassning, anteckningsstöd, mentor, 
utbildningstolk och handledning. Det förekommer även att 
lärosäten inte erbjuder vissa stödåtgärder, varav de vanligaste 
att inte erbjuda är examinationsanpassning, korrekturläsning 
och ändrad studietakt eller studieort.

Alla studenter får inte rekommenderat allt det stöd som de 
efterfrågar av lärosätena. Att ett stöd inte rekommenderas 
kan exempelvis bero på att stödet saknas vid lärosätet, eller 
att det finns men inte går att omsätta i praktiken. 

Det är vanligtvis upp till lärare, institution eller examinator 
att besluta om vilka rekommenderade stödåtgärder eller 
anpassningar som är möjliga. Men det finns även lärosäten 
som betraktar en rekommendation om stöd som att studenten 
har rätt till det stödet. Om en rekommendation inte följs är 
den vanligaste åtgärden att det då förs diskussion, samtal 
eller möten mellan den som rekommenderat stödet, den som 
nekat stödet, samt studenten. 

Studenter kan i de flesta fall ansöka om pedagogiskt stöd 
från att de har fått sitt antagningsbesked. Det går generellt 
relativt fort både att få en rekommendation om stöd och tills 
att stödåtgärderna finns tillgängliga för studenten, även om 
väntetiden kan variera i båda fallen. Vissa stöd tar längre tid 
innan de finns tillgängliga, de vanligaste som kan dröja är 
mentor och anteckningsstöd. 

Enligt lärosätena är ökade resurser och utökad 
kompetensutveckling det som främst behövs för att särskilt 
pedagogiskt stöd ska förbättras vid lärosätena. 
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De flesta lärosäten erbjuder lärare någon form av information, 
stöd, kompetensutveckling eller liknande. Det vanligaste är 
att lärosätets egna samordnare för särskilt pedagogiskt stöd 
informerar eller ger lärarna stöd, och att särskilt pedagogiskt 
stöd ingår i kurser eller vidareutbildningar för lärare. 

Framtagandet av nationella riktlinjer eller en definition 
för vad som avses med särskilda pedagogiska stödåtgärder 
ses främst som något positivt av lärosätena. Att införa en 
miniminivå för vad en student kan förvänta sig för stöd som 
antagen vid en kurs eller ett program fick en mer blandad 
respons, med något fler som är negativa än positiva. 

Rekommendationer

I slutet av rapporten presenterar SFS ett antal 
rekommendationer. 
• Ta fram nationella riktlinjer
• Ta fram en guide för studenter
• Kompetensutveckla lärarna 
• Höj ersättningsbeloppen 
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Inledning

Syfte

Syftet med rapporten är att undersöka hur det särskilda1 
pedagogiska stödet ser ut vid landets lärosäten, exempelvis 
genom att ta reda på vilka stödåtgärder och anpassningar som 
erbjuds eller inte erbjuds, hur lång tid studenter får vänta 
på stöd, vad lärarna erbjuds för stöd, samt hur det särskilda 
pedagogiska stödet kan förbättras. 

Bakgrund

Regelverk och lagstiftning
Studenter som har en varaktig och dokumenterad 
funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt 
stöd från lärosätet. Funktionsnedsättning utgör en av de sju 
diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen (2008:567), 
och definieras enligt följande:

[..] varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till 
följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå [..]2

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering, och 
definieras på följande sätt:

[..] att en person med en funktionsnedsättning 
missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet 
inte har vidtagits för att den personen ska komma 
i en jämförbar situation med personer utan denna 
funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på 
tillgänglighet i lag och annan författning, och med 
hänsyn till 
 - de ekonomiska och praktiska förutsättningarna
- varaktigheten och omfattningen av förhållandet 
eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den 
enskilde, samt
- andra omständigheter av betydelse [..] 3

1 En annan vanlig benämning är riktat pedagogiskt stöd. 
2 SFS 2008:567 1 kap. 5 §
3 SFS 2008:567 1 kap. 4 § tredje punkten
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I diskrimineringslagen regleras även utbildningsanordnarnas 
arbete med aktiva åtgärder, vilket bland annat ska omfatta 
undervisningsformer och organisering av utbildningen, 
examinationer och bedömningar av studenternas prestationer, 
samt studiemiljö.4 

De lärosäten som är statliga myndigheter ansvarar för att 
verka för att deras lokaler, verksamhet och information är 
tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, enligt 
förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar 
för genomförande av funktionshinderspolitiken. 

Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (2008:23) och FN:s 
standardregler för delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättning ska vara vägledande i arbetet med 
tillgänglighet.

Antalet studenter med stöd
Stockholms universitet har i uppdrag att samla in uppgifter 
om samtliga lärosätens kostnader för särskilt pedagogiskt 
stöd till studenter med funktionshinder i studiesituationen 
och att efter behov fördela de nationella medel som anvisas för 
detta ändamål till lärosätena som ansöker om bidrag. I detta 
uppdrag ingår att samla in statistik från samtliga lärosäten 
om det kända antalet studenter med funktionshinder i 
studiesituationen med fördelning per funktionshinder och kön, 
samt att redovisa detta på nationell nivå i årsredovisningen.

2021 hade 26 926 studenter på grundnivå, avancerad nivå 
samt forskarnivå beretts tillgång till särskilt pedagogiskt stöd, 
cirka 7 % av studenterna.5 Antalet studenter med stödresurser 
har successivt ökat det senaste decenniet. Detta illustreras 
i diagram 1 på nästa sida. Ökningen går inte att koppla till 
förändringar av det totala antalet registrerade studenter.

Nais
Nationellt administrations- och informationssystem för 
samordnare (Nais) är ett nationellt system för samordning av 
särskilt pedagogiskt stöd och administreras av Universitets- 
och högskolerådet (UHR). 

4 SFS 2008:567 3 kap.
5 Höstterminen 2021 var det totalt 384 580 studenter registrerade på någon  
utbildning på grundnivå eller avancerad nivå, enligt Universitetskanslersämbetet.
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I systemet kan studenter som har en varaktig och 
dokumenterad funktionsnedsättning ansöka om pedagogiskt 
stöd i studier vid svenska lärosäten. Funktionsnedsättningen 
intygas genom att studenten bifogar ett läkarintyg eller annat 
professionellt utlåtande vid ansökan. Studenter som studerar 
vid mer än ett lärosäte behöver göra separata ansökningar 
för varje lärosäte. Detta eftersom personuppgifter och 
ansökningar som lagras i Nais är skyddade, och lärosätena 
har bara tillgång till uppgifter om de studenter som studerar 
vid det egna lärosätet. Nais ger också stöd till lärosätenas 
samordnare för pedagogiskt i arbetet med att handlägga 
ansökningar och administrera pedagogiskt stöd.6

Nais bildades fram under 2015 av Stockholms universitet 
och UHR, vid tiden för dess lansering i början av 2016 var 
21 lärosäten anslutna.7 Idag är 36 av Sveriges 50 lärosäten 
anslutna till Nais.8 Vilka dessa är redovisas i bilaga 3. 

6 UHR, Nais – samordning av riktat pedagogiskt stöd, https://www.uhr.se/
systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/nationellt-administrations-
-och-informationssystem-for-samordnare-nais/ Senast uppdaterad 2022-12-08. 
(Hämtad 2022-12-22); UHR, Välkommen till Nais student. https://www.nais.uhr.se 
(Hämtad 2022-12-22)
7 Stockholms universitets årsredovisning 2015 och 2016.
8 Mejlkorrespondens med förvaltningsledare för Nais på Universitets- och 
högskolerådet, 2022-12-09.

Diagram 1: Antal studenter på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå som beretts tillgång till stödresurser.  
Källa: Stockholms universitets årsredovisningar.
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Samordnarnätverket och Samordnarguiden
Samordnarnätverket är ett nationellt nätverk som alla 
samordnare för särskilt pedagogiskt stöd har möjlighet 
att ingå i. Det finns även en nationell referensgrupp där 
samordnare från sju lärosäten i skrivande stund ingår.9 

Samordnarguiden har tagits fram av en arbetsgrupp av 
samordnare från landets lärosäten och utredare av de 
nationella medlen för riktat pedagogiskt stöd vid Stockholms 
universitet. Syftet är att vägleda samordnare samt att 
etablera gemensamma nationella begrepp och att definiera 
pedagogiskt stöd i förhållande till tillgänglighet.10 

Metod

Rapporten bygger på en enkätundersökning som SFS har 
skickat ut till samtliga lärosäten. Av totalt 50 lärosäten har 43 
svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 86 %. 

Enkäten skickades till lärosätens registratorer, eller till 
info-mejl för de lärosäten som saknar kontaktuppgifter till 
registrator, med uppmaning att vidarebefordra enkäten till 
den enhet eller person som ansvarar för frågor om särskilt 
pedagogiskt stöd på lärosätet. Lärosätena gavs en månads 
svarstid, och en påminnelse skickades när cirka en vecka 
kvarstod. 

Enkäten består av 14 obligatoriska frågor, samt en frivillig 
följdfråga. Vissa frågor besvaras genom fritextsvar och andra 
består av förvalda svarsalternativ med möjlighet att skriva ett 
eget svar. Enkätfrågorna finns bifogade, se bilaga 1. 

9 Stockholms universitet, Nationella medel för riktat pedagogiskt stöd, 
https://www.su.se/om-universitetet/samarbeten-och-samh%C3%A4llsutveckling/
ett-internationellt-universitet/nationella-medel-f%C3%B6r-riktat-pedagogiskt-
st%C3%B6d-1.512172 senast uppdaterad 2022-08-09 (Hämtad 2023-01-02); 
Mejlkorrespondens med en utredare av de nationella medlen för riktat pedagogiskt 
stöd vid Stockholms universitet, 2022-12-12.
10 Samordnarguide. Stöd för samordnare i arbetet med pedagogiskt stöd och 
tillgänglighet, senast reviderad september 2022, s 2 och 5. 

https://www.su.se/om-universitetet/samarbeten-och-samh%C3%A4llsutveckling/ett-internationellt-univer
https://www.su.se/om-universitetet/samarbeten-och-samh%C3%A4llsutveckling/ett-internationellt-univer
https://www.su.se/om-universitetet/samarbeten-och-samh%C3%A4llsutveckling/ett-internationellt-univer
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Genomgång och analys av 
enkätsvaren

Lärosäten som har besvarat enkäten och  
yrkesroll hos den som svarat

Enkäten har besvarats av 43 lärosäten
Enkäten skickades till Sveriges samtliga 50 lärosäten.11 43 
lärosäten har besvarat enkäten, och dessa redovisas i bilaga 2.
Det går även att dela in lärosätena i olika kategorier beroende 
på vilken typ av utbildningsanordnare det rör sig om, vilket vi 
har gjort i tabell 1. 

Tabell 1: Kategorisering av lärosäten som besvarat enkäten samt som är anslutna till Nais. 

Många av lärosätena är anslutna till Nais – men inte alla 
I tabell 1 anges även hur många lärosäten som är anslutna till 
Nais. Det var inte en fråga som ställdes i enkäten, utan något 
som i efterhand har stämts av med UHR. Av de 43 lärosäten 
som har besvarat enkäten är 33 anslutna till Nais. Totalt är 
36 av 50 lärosäten anslutna till Nais. 

Enkäten har främst besvarats av samordnare
Enkäten har i över hälften av fallen besvarats av samordnare 

11 Universitetskanslersämbetet,   Lista över universitet, högskolor och 
enskilda utbildningsanordnare. https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/
universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och-enskilda-
utbildningsanordnare.html (Hämtad 2022-10-17)

https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och
https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och
https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/lista-over-universitet-hogskolor-och
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för särskilt pedagogiskt stöd eller för studenter med 
funktionsnedsättning (26 svar). Några har besvarats av olika 
sorters chefer (8 svar), exempelvis av en enhetschef. 
Vissa enkäter har besvarats av två personer, bland annat 
anger två lärosäten att enkäten besvarats tillsammans med 
ett studentombud. Det finns även ett fåtal som har besvarats 
av andra yrkesroller, till exempel rektor, studierektor, 
studievägledare eller specialpedagog.

Stödåtgärder och anpassningar – vad erbjuds 
och vad erbjuds inte

Stödåtgärder och anpassningar som lärosätena erbjuder
Lärosätena fick svara på vilka pedagogiska stödåtgärder 
och anpassningar som de kan erbjuda studenter. Deras svar 
redovisas i tabell 2.

Examinationsanpassning (37 svar)  
Anteckningsstöd (34 svar) 
Mentor (student eller lärare) (28 svar)
Utbildningstolk (hörsel-, skriv-, teckenspråk-) (18 svar)
Handledning/extra handledning (17 svar)
Medstudent (inkl. vid förflyttning) (13 svar)
Resursrum/studierum/vilorum (11 svar)
(Lån av) Särskild utrustning (11 svar)
Föreläsningsmaterial i förväg (9 svar)
Spela in föreläsning (9 svar)
Talbok/inläst litteratur (9 svar)
Anpassning av kurslitteratur eller kursmaterial (8 svar) 
Programvara (8 svar)
Lärarstöd (7 svar)
Stöd vid verksamhetsförlagd utbildning (7 svar)
Utskrift/kopiering (6 svar)
Planeringsstöd/prioriteringsstöd
/orgiseringsstöd (5 svar)
Anpassning av lokal eller studiemiljö (3 svar) 
Individuell studieplan (3 svar)
Studieverkstad/språkverkstad (3 svar)
Synstödjare (3 svar)
Assistans (2 svar) 
Skrivhjälp och/eller transkribering (2 svar)
Extraundervisning/stödundervisning
/privatlärare (1 svar)
Förlängd lånetid för kurslitteratur (1 svar)
Ljudbok (1 svar)
Ändrad studietakt/studieort (1 svar)

Tabell 2: Stödåtgärder och anpassningar som erbjuds enligt lärosätena. 
Notera att ett lärosäte kan stå för flera svar. 
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Frågan till lärosätena var öppet ställd och det fanns inga 
färdiga alternativ för lärosätena att välja mellan. Det var ett 
medvetet val för att inte begränsa svarsalternativen, utan 
istället låta lärosätena svara med egna ord. En konsekvens är 
att lärosätena har gjort olika, där vissa har valt att lista alla 
olika stöd och anpassningar som de erbjuder medan andra 
enbart har valt att ange några få exempel. Svaren ska därför 
inte ses som en uttömmande lista över allt stöd som totalt 
erbjuds, eller över hur många lärosäten som erbjuder varje 
enskilt stöd. Ett lärosäte har exempelvis inte angett några 
stöd eller anpassningar alls, utan hänvisar vidare till sin 
hemsida. Dock är det endast de stöd och anpassningar som 
anges i enkätsvaren som redovisas här. Vad som anges på 
lärosätenas hemsidor finns därför inte med. 

Vissa lärosäten har angett både de stödåtgärder och 
anpassningar som samordnare av särskilt pedagogiskt stöd 
kan besluta om samt som de kan rekommendera, medan 
andra lärosäten bara har angett det ena av dem. 

Vanligt förekommande stöd
Olika former av examinationsanpassning (37 svar) är det 
allra vanligaste stödet som lärosätena anger. Det här är en 
bred kategori som därför även har brutits upp i flera delar, se 
det fördjupade avsnittet Examinationsanpassningar nedan. 
Näst vanligast förekommande är anteckningsstöd (34 svar). 
Därefter kommer stöd i form av mentor (28 svar). Det varierar 
mellan lärosätena om mentorn är en student, tidigare student, 
eller lärare. 

Något att notera här är att endast ett av lärosätena som 
klassas som övriga utbildningsanordnare har angett 
mentor i sina svar. Ett annat vanligt förekommande stöd är 
utbildningstolkning (18 svar), som kan innebära exempelvis 
hörsel-, skriv- och teckenspråkstolkning. Handledning/extra 
handledning (17 svar) nämns också av flera respondenter.

Förklaring av vissa stöd
Vissa av stödåtgärderna i tabell 2 kan behöva förtydligande 
rörande vad som avses i den här rapporten. 

Särskild utrustning (11 svar) kan lånas av studenter. Några 
exempel som anges i svaren är höj- och sänkbart skrivbort, 
inställbar stol, bärbara hörslingor, läspenna och smartpen. 
Med programvara (8 svar) avses här digitala hjälpmedel och 
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stödprogram, exempelvis för läs- och skrivstöd. Här ingår till 
exempel uppläsnings- och talsyntesprogram som TorTalk, 
rättstavningsprogram och anteckningsstödjande program. 

Ett lärosäte angav att de erbjuder ljudböcker som stöd. Det 
är möjligt att det som egentligen avsågs är talbok eller inläst 
litteratur, men eftersom det inte är det samma som en vanlig 
ljudbok har det fått bli en egen kategori här. 

Examinationsanpassningar
Det vanligaste stödet bland enkätsvaren är anpassning av 
examination (37 svar). Eftersom det är en bred kategori 
som innehåller flera olika sorters stöd och anpassningar 
har vi valt att fördjupa den. Andra större kategorier, som 
anteckningsstöd och mentor, har inga underkategorier och 
behöver därför inte fördjupas i egna avsnitt.

Även här bör det noteras att det skiljer sig åt hur lärosätena 
har svarat, där vissa enbart har angett att de erbjuder 
examinationsanpassningar men inte specificerat vilka typer 
av anpassningar (11 svar), medan andra lärosäten har 
redogjort för exempel på hur de kan anpassa examinationen. 
Dessa exempel redovisas i tabell 3. 

Förlängd tid (25 svar)
Mindre grupp eller eget rum (15 svar)
Alternativ/anpassad examinationsform (inkl. muntlig) 
(13 svar)
Dator (inkl. med program) (13 svar)
Komplettera muntligt (9 svar)
Uppdelad tentamen (8 svar)
Upplästa eller utskrivna tentamensfrågor (5 svar)
Skrivhjälp/transkribering (3 svar)
Anpassad placering/lokal (2 svar)
Brus/musik/hörselkåpor/öronproppar (2 svar)
Särskild utrustning (2 svar)
Annat examinationstillfälle (1 svar)
Assistans (1 svar)
Nyproduktion av examination (1 svar)
Paus/vila (1 svar)
Utbildningstolk (hörsel-, skriv-, teckenspråk-) (1 svar)

Tabell 3: Olika sorters examinationsanpassningar som lärosätena 
erbjuder. Notera att ett lärosäte kan stå för flera svar. 
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Den vanligaste examinationsanpassningen som angeär att 
erbjuda studenterna förlängd tid (25 svar). Flera lärosäten 
anger även att de erbjuder studenterna att examineras 
i mindre grupp och/eller enskilt i ett eget rum (15 svar). 
Alternativ eller anpassad examinationsform (13 svar), 
exempelvis muntlig examination istället för skriftlig, 
förekommer också, likaså möjligheten att komplettera en 
skriftlig examen muntligt (9 svar). En annan stödåtgärd 
är att låta studenter använda dator, och hit räknas även 
de svar som anger att studenter får använda en dator med 
rättstavningsprogram och/eller talsyntes (13 svar). 

Några andra exempel som anges är att dela upp 
examinationen i flera tillfällen (8 svar), att få 
examinationsfrågorna upplästa eller utskrivna (5 svar), samt 
skrivhjälp och/eller transkribering (3 svar). Det förekommer 
även andra exempel på examinationsanpassningar, såsom 
att få ha särskild utrustning (2 svar), examineras vid ett 
annat tillfälle (1 svar), assistans vid examination (1 svar), 
nyproduktion av examination (1 svar), möjlighet till paus eller 
vila (1 svar), samt tolk vid examinationen (1 svar). 

Stöd som inte erbjuds 
Lärosätena fick även en fråga om det finns stödåtgärder och 
anpassningar som de aldrig erbjuder studenter. 
Några lärosäten svarade att det inte finns något stöd 
som aldrig erbjuds eller att de inte vet. Bland övriga 
utbildningsanordnare har mer än hälften svarat nej, medan 
inga av de stora breda universiteten har svarat nej. Strax 
under hälften av lärosätena angav att det finns stöd som de 
inte erbjuder samt exempel på dessa, vilket redovisas i  
tabell 4. 

Examinationsanpassning (6 svar)
Korrekturläsning (4 svar)
Ändrad studietakt/studieort (4 svar)
Extraundervisning/stödundervisning
/privatlärare (2 svar)
Studieverkstad/språkverkstad (2 svar)
Anpassning av kurslitteratur eller kursmaterial (1 svar)
Anteckningsstöd (1 svar)
Föreläsningsmaterial i förväg (1 svar)
Handledning/extra handledning (1 svar)
Mentor (student eller lärare) (1 svar)
Resursrum/studierum/vilorum (1 svar)

Tabell 4: Stöd som inte erbjuds av lärosätena. Notera att ett lärosäte 
kan stå för flera svar. 
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Anledningar till varför ett visst stöd inte erbjuds
Anledningar till att det förekommer att vissa stöd inte erbjuds 
uppges exempelvis vara för att det går emot lärandemål, 
kursplan, rättssäkerheten eller interna riktlinjer. Även 
resursbrist nämns som en orsak. Två lärosäten förklarar att 
det beror på att de är mindre lärosäten, vilket skulle kunna 
tolkas som att de kanske inte har samma resurser eller behov 
som större lärosäten. Ett lärosäte uppger att det finns många 
anpassningar som inte erbjuds, och att det beror på att de rör 
undervisningsform eller examinationsform, där samordnaren 
saknar mandat att besluta om anpassningar. 

Angående examinationsanpassning – vilket är den största 
kategorin i tabell 4 – specificerar hälften av lärosätena att 
det är just muntlig examination eller muntlig komplettering 
som de inte erbjuder. Varför det är så varierar, och beror 
exempelvis på att riktlinjer saknas eller på brist av resurser.
 
Något som behöver noteras är att det lärosäte som uppgav 
att de inte erbjuder tillgång till föreläsningsmaterial i 
förväg som stödåtgärd, förklarar att de inte erbjuder stödet 
eftersom lärosätet redan lägger upp i princip allt material på 
lärplattformen i förväg. Det har gjort att föreläsningsmaterial 
i förväg är en generell anpassning12 för alla, istället för en 
riktad insats.

Rörande ändrad studietakt eller studieort anges att 
samordnare inte kan besluta om detta, på ett av lärosätena 
hanteras dessa frågor av institutionen. Ett annat lärosäte 
påpekar att det inte är ett pedagogiskt stöd att studera på 
distans istället för på campus.

Rekommendationer och rätten till stöd

Alla studenter får inte rekommenderat det stöd som de 
efterfrågar
Lärosätena blev tillfrågade om alla studenter som ansöker om 
särskilt pedagogiskt stöd får rekommenderat det stöd som de 
efterfrågar. Svaren redovisas i diagram 2 på nästa sida. 

12 Med generell anpassning avses åtgärder som är till för alla studenter, 
oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Kan även kallas universell 
anpassning eller universella lösningar.
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Diagram 2: Lärosätenas svar på om alla studenter som ansöker om stöd får 
rekommenderat det stöd som de efterfrågar.

Flest lärosäten svarade nej på frågan (23 svar). Av de 
lärosäten som svarar nej är det flera som betonar att 
studenter oftas får rekommenderat det stöd som de 
efterfrågar. Resultatet bör därför inte tolkas som att de flesta 
studenter nekas det stöd som de efterfrågar i sin ansökan, 
utan att det ibland kan förekomma att studenter, av olika 
anledningar, inte får rekommenderat allt stöd som de 
efterfrågar. Att ett stöd inte rekommenderas kan exempelvis 
bero på att stödet saknas, eller att det finns men inte går att 
omsätta i praktiken. Anledningar till varför ett efterfrågat 
stöd inte rekommenderas behandlas närmare i avsnittet 
“Det finns olika anledningar till varför studenter inte får 
rekommenderat det stöd som de efterfrågar” nedan. 

13 lärosäten svarade ja på frågan. Majoriteten av övriga 
utbildningsanordnare svarade ja. Sju lärosäten svarade 
på ett sätt som inte går att klassificera som ja eller nej. De 
lärosäten vars svar inte går att klassificera som ja eller nej 
har exempelvis istället tagit upp att stödet utformas i dialog 
mellan student och ansvarig för stödet, och att en anpassning 
ska vara rimlig och skälig utifrån studentens behov.
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Det finns olika anledningar till varför studenter inte får 
rekommenderat det stöd som de efterfrågar
Lärosätena tillfrågades även varför alla studenter som 
ansöker om särskilt pedagogiskt stöd inte får rekommenderat 
det stöd som de efterfrågar. De olika sorters anledningar som 
anges redovisas i diagram 3. 

Den vanligaste anledningen till att stöd inte rekommenderas 
är för att stödet saknas, är svårt att hitta, eller på grund 
av resursbrist (15 svar). Det kan exempelvis vara att 
ett efterfrågat stöd inte finns på lärosätet, att det är 
svårt att rekrytera studenter som vill vara mentorer och 
anteckningsstöd, eller att ett stöd finns på lärosätet men 
endast i begränsad omfattning och att det därmed inte är 
tillgängligt för alla studenter som efterfrågar det. Bland de 
övriga utbildningsanordnarna är det enbart denna anledning 
som har angetts som svar på varför alla studenter inte erbjuds 
det stöd som de efterfrågar. 

En del lärosäten lyfter att stödet ska kompensera för 
studentens funktionsnedsättning, och att ett stöd som 
efterfrågas men inte bedöms kompensera studenten för dennes 
funktionsnedsättning därför inte heller rekommenderas (9 
svar).  

Diagram 3: Lärosätenas anledningar till varför studenter inte får 
rekommenderat det stöd som de efterfrågar. 
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En annan anledning som anges är att lärosätena inte 
kan rekommendera stöd som går emot lärandemål eller 
kursplanen (8 svar), vilket exempelvis kan innebära att en 
rekommendation om en viss examinationsanpassning inte ges. 
Högskolorna står för hälften av svaren i denna kategori. 

Andra anledningar är att studenten saknar intyg (3 svar), 
vilket behövs för att studenten ska kunna beviljas särskilt 
stöd, att stödet som studenten efterfrågar är orimligt eller 
oskäligt (3 svar), att lärare eller examinator inte godkänner 
anpassningen (1 svar), eller att det går emot högskolelagen (1 
svar). 

Det är vanligtvis upp till lärare, institution eller examinator 
att besluta om vilka rekommenderade stödåtgärder eller 
anpassningar som är möjliga
Lärosätena tillfrågades om en rekommendation om stöd 
innebär att studenten har rätt till det stödet, eller om det är 
så att vilka stödåtgärder eller anpassningar som är möjliga 
beslutas av lärare, institution eller examinator, samt hur ofta 
rekommendationerna följs. Svaren redovisas i diagram 4.

Innebär en rekommendation om stöd att studenten har rätt till 
det stödet? Eller är det upp till varje lärare/institution/examinator 
att besluta om vilka stödåtgärder eller anpassningar som är 
möjliga?

Diagram 4: Lärosätenas svar på om en rekommendation ger studenten rätt 
till det stödet, eller om det beslutas av lärare, institution eller examinator.
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Det vanligaste svaret är att det är lärare, institution eller 
examinator som fattar beslut om det rekommenderade stödet 
är möjligt, och att rekommendationerna ofta följs (27 svar). 
Ett lärosäte angav att lärare, institution eller examinator 
beslutar, och att rekommendationer följs ibland (detta var 
dock inte en av de förvalda kategorierna i enkäten, utan 
svaret fick bli en ytterligare kategori). Några lärosäten 
svarade att en rekommendation om stöd ger studenten 
rätt till det stödet (7 svar). Övriga utbildningsanordnare 
står för majoriteten av dessa svar. Inget lärosäte svarade 
att lärare, institution eller examinator beslutar och att 
rekommendationer sällan följs. 

Det finns även lärosäten som påpekar att det beror på vilket 
stöd som avses, då samordnaren kan besluta om vissa stöd 
och bara rekommendera andra, vilka då är upp till lärare, 
institution eller examinator att besluta om. Vilket specifikt 
stöd som rekommenderas kan även påverka, då vissa 
rekommendationer uppges följas oftare och andra mer sällan. 

Det finns olika åtgärder som kan vidtas om en 
rekommendation inte följs
Det förekommer att de stödåtgärder och anpassningar som 
rekommenderas en student inte följs av lärare, institution 
eller examinator. Som följdfråga på om det förekommer att 
de rekommenderade stödåtgärderna inte följs fick lärosätena 
besvara vad det då finns för åtgärder som kan vidtas för att en 
student ändå ska få det stöd som den behöver. Dessa åtgärder 
anges i diagram 5. 

Diagram 5: De olika åtgärder som kan vidtas ifall en 
rekommendation om stöd inte följs.
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Det vanligaste svaret är att det då förs diskussion, samtal 
eller möten (9 svar). Denna åtgärd nämns främst av de 
lärosäten där enkäten besvarats av samordnare för särskilt 
pedagogiskt stöd. Det kan antingen vara mellan den som 
rekommenderat stödet (vanligtvis en samordnare) och den 
lärare eller examinator som nekat stödet, eller ett treparts- 
eller flerpartssamtal där även studenten deltar. En annan 
åtgärd är att istället hitta andra närliggande anpassningar (5 
svar), så att studenten får stöd trots att en åtgärd nekats. 

Andra svar är att studenter kan vända sig till ett 
studentombud för stöd (3 svar), att studenten kan överklaga 
(3 svar), eller att inga åtgärder vidtas (1 svar). Ett lärosäte ser 
allvarligt på om stödåtgärderna inte följs och utreder det i så 
fall internt. 

Två lärosäten anger här vilka åtgärder som de anser skulle 
behövas. Det ena lärosätet efterfrågar resurser (pengar), och 
det andra lärosätet menar att lärare behöver få mer kunskap 
om tillgänglighet och funktionsvariationer, samt att lärare 
borde ges mer utrymme i sin tjänst för att kunna stötta 
studenter. 

Från ansökan till att stödet finns tillgängligt 

Studenter kan i de flesta fall ansöka om pedagogiskt stöd 
när de fått sitt antagningsbesked
Den stora majoriteten av lärosätena anger att det går att 
ansöka om pedagogiskt stöd från när studenten har fått sitt 
antagningsbesked (33 svar). Hos några går det att ansöka 
först när studenten har registrerat sig på en kurs eller ett 
program (5 svar). Det finns även vissa lärosäten som anger att 
det går att ansöka om stöd tidigare än så (6 svar). Det är till 
exempel möjligt för studenter med behov av större insatser, 
exempelvis av tolk eller anpassning av lokaler, att ansöka 
redan innan de har fått sitt antagningsbesked.

En del av lärosätena påpekar att en student kan söka om stöd 
när den fått sitt antagningsbesked, eller även innan dess, men 
att den får ett beslut först efter att studenten är registrerad 
på utbildningen.
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Diagram 6: Från vilken tidpunkt då en student först kan ansöka om stöd 
från lärosätena. 

Det går generellt relativt fort att få stöd
Enligt lärosätenas svar går det generellt relativt fort för 
studenter att få en rekommendation om stöd samt för stöden 
och anpassningarna att finnas tillgängliga för studenten.

Tid från ansökan till rekommendation 
Lärosätena har fått ange hur lång tid det vanligtvis tar från 
det att studenten ansöker om särskilt pedagogiskt stöd tills 
dess att studenten får en rekommendation om stödåtgärder 
och anpassningar, vilket redovisas i diagram 7.

Diagram 7: Hur lång tid det vanligtvis tar från det att studenten ansöker 
om särskilt pedagogiskt stöd tills dess att studenten får en rekommendation 
om stödåtgärder och anpassningar.
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För en majoritet av lärosätena uppges det ta en eller två 
veckor att få en rekommendation om stöd från det att 
studenten ansöker (totalt 27 svar). Bland de stora breda 
universiteten har ingen svarat att det tar en vecka, medan 
majoriteten av övriga utbildningsanordnare anger att det tar 
en vecka. Inget lärosäte anger att det tar en månad eller över 
en månad att få en rekommendation. 

Däremot finns det lärosäten som svarar att tiden till 
rekommendation kan variera (11 svar). Det anges olika 
anledningar till varför det är så. En vanlig anledning är att 
det beror på att söktrycket skiljer sig åt under året. Studenter 
behöver vänta längre i början av terminen när många ansöker, 
och därefter går det snabbare. Det kan även ta olika lång tid 
beroende på vilken typ av stöd studenten har behov av. Också 
studentens agerande kan påverka handläggningstiden. Hur 
lång tid det tar kan exempelvis bero på när studenten har tid 
att träffa samordnaren, eller om studenten själv dröjer med 
att boka in samtal, samt om all dokumentation är fullständig 
eller om något behöver kompletteras. 

Tid från rekommendation tills att stödet är tillgängligt
Lärosätena har även fått ange hur lång tid det vanligtvis 
tar från det att studenten har fått en rekommendation 
om stödåtgärder och anpassningar tills dess att dessa är 
tillgängliga för studenten, vilket redovisas i diagram 8.

Diagram 8: Hur lång tid tar det vanligtvis tar från att en student får en 
rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd till dess att dessa faktiskt är 
tillgängliga för studenten.  
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Flera av lärosätena uppger att stödet vanligtvis finns 
tillgängligt för studenten direkt när studenten får en 
rekommendationen om stöd (14 svar). Det finns även en 
del lärosäten där det tar mellan 1-2 veckor innan stödet 
blir tillgängligt (totalt 10 svar). Inget av de stora breda 
universiteten eller de konstnärliga högskolorna anger att 
stödet finns tillgängligt direkt. 

Det vanligaste svaret är dock att det varierar hur lång tid 
det tar innan stöd finns tillgängligt för studenten (17 svar). 
Det beror exempelvis på vilket stöd som avses, då det kan 
ta olika lång tid för olika sorters stöd att bli tillgängligt för 
studenterna. Vissa stöd uppges finns tillgängliga direkt, 
medan det kan ta längre tid för andra typer av stöd, till 
exempel anteckningsstöd eller mentor där lärosätet behöver 
rekrytera individer för uppdragen. Vilka specifika stöd som 
kan ta längre tid för lärosätet att ordna behandlas närmare 
i nästa avsnitt, Stöd som tar längre tid. Det kan även vara 
så att studenten först behöver ha en dialog med lärare eller 
examinator innan stödet blir tillgängligt. Majoriteten av de 
nya universiteten anger att det varierar. 

Stöd som tar längre tid
Lärosätena fick svara på vilka pedagogiska stödåtgärder och 
anpassningar som vanligtvis inte går att erbjuda en student 
redan vid kurs- eller programstart. Deras svar redovisas i 
tabell 5.

Som tabell 5 visar är det vanligast att stöd som mentor (22 
svar) och anteckningsstöd (17 svar) dröjer innan de finns 
tillgängliga för studenten. Anledningen till detta uppges 

Mentor (student eller lärare) (22 svar)
Anteckningsstöd (17 svar)
Talbok/inläst litteratur (3 svar)
Utbildningstolk (hörsel-, skriv-, teckenspråk) (3 svar)
Examinationsanpassning (2 svar)
Programvara (1 svar)
(Lån av) Särskild utrustning (1 svar)

Tabell 5: Stöd som vanligtvis inte kan erbjudas studenterna direkt utan 
tar längre tid innan det finns tillgängligt. Notera att ett lärosäte kan 
stå för flera svar. 
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vara att stöden kräver rekrytering. Anteckningsstöd görs 
exempelvis av en student på samma utbildning som studenten 
med stödbehov, och för att det ska finnas som en tillgänglig 
stödåtgärd kräver det att det finns en annan student som vill 
vara anteckningsstöd. Även mentorskap bygger på rekrytering 
och att det finns individer som vill vara mentorer. Detta 
gäller både när det är studenter eller lärare som är mentorer 
(som tidigare noterat varierar detta mellan lärosäten). 
Bland övriga utbildningsanordnare är det få som har angett 
anteckningsstöd eller mentor. Här kan också noteras att 
det även var få övriga utbildningsanordnare som angav 
mentor bland de stöd som de erbjuder, se avsnittet Vanligt 
förekommande stöd.

Även tolk kan ta tid att anordna (3 svar), och det uppges ta 
tid att läsa in kurslitteratur, vilket gör att talbok och inläst 
litteratur inte alltid kan erbjudas direkt (3 svar). Det tas även 
upp att stöd som rör examination inte omsätts i praktiken 
förrän det är dags för examination, och att det därför anges 
dröja (2 svar). 

Andra stödåtgärder och anpassningar som kan ta längre tid är 
programvara (1 svar), där licensnyckel kan dröja beroende på 
leverantörens handläggningstid, och särskild utrustning om 
det behöver köpas in (1 svar).

Förbättring av stödet 

För att det särskilda pedagogiska stödet ska kunna 
förbättras vid lärosätena efterfrågas olika saker. Det som 
främst efterfrågas är resurser. Hit räknas bland annat 
personalresurser, vilket innebär att rekrytering av en 
viss yrkeskompetens behövs, såsom fler samordnare eller 
expertkunskap (specialpedagoger med olika inriktningar). 
Även resurser i form av anställda mentorer efterfrågas. 
Andra exempel på behov av resurser är för att kunna arbeta 
mer förebyggande samt för att kunna tillgänglighetsanpassa 
lokaler. Majoriteten av de nya universiteten anger resurser i 
sina svar. 

Något annat som efterfrågas är kompetensutveckling. Det 
kan exempelvis vara kompetensutveckling eller fortbildning 
för lärare och examinatorer, så att de har en förståelse för 
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funktionsnedsättningar och studenters behov, uppdaterad 
kunskap om hur stödet fungerar, och är insatta i vad det 
innebär när en student har ett besked om pedagogiskt stöd.

Generella anpassningar uppges också vara något som behövs. 
Det motiveras med att om den generella tillgängligheten 
förbättras skulle färre studenter behöva särskilt pedagogiskt 
stöd. Införande eller utökning av en studie- eller 
språkverkstad är en generell anpassning som efterfrågas, och 
som också även är en fråga om resurser.

I enkätsvaren har det genomgående påpekats vilka 
svårigheter det finns med att erbjuda stöd i form av mentorer 
och anteckningsstöd. Något som uppges kunna förbättra det 
särskilda stödet är om fler studenter kan engageras att vilja 
bli mentorer och anteckningsstöd. Det uppges även vara 
bra om mentorsskapet kunde utvecklas eller skalas upp. 
Hälften av de fackinritkade universiteten anger detta som ett 
förbättringsområde. 

Ytterligare något som uppges kunna förbättras rör den interna 
administrationen, exempelvis hantering av besked om särskilt 
pedagogiskt stöd eller förbättringar av handläggningen, eller 
att det finns enhetliga riktlinjer och rutiner på lärosätet för 
särskilt pedagogiskt stöd. Andra saker som skulle kunna 
förbättra stödet är att det sker kunskapsutbyte, mer internt 
samarbete, att stödet blir mer lagstadgat samt ökad tydlighet 
i diskrimineringslagen och högskolelagen. 

Ett lärosäte som inte är anslutet till Nais eller Sunet lyfter 
fram det som ett förbättringsförslag. 

Stöd för lärarna

De flesta lärosäten erbjuder lärarna stöd, information eller 
kompetensutveckling
Lärosätena har tillfrågats om de erbjuder stöd, information 
eller kompetensutveckling till lärarna rörande särskilt 
pedagogiskt stöd. Svaren redovisas i diagram 9.  
Undersökningen visar att majoriteten av lärosätena erbjuder 
lärarna någon form av stöd, information, kompetensutveckling 
eller dylikt (34 svar). Samtliga högskolor har svarat ja på 
denna fråga. Endast ett fåtal respondenter uppger att det 
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inte ges (5 svar), eller att de inte vet (1 svar). Av de lärosäten 
som svarat nej är två fackinriktade universitet, två övriga 
utbildningsanordnare, och ett en konstnärlig högskola. Två 
lärosäten svarar att det varierar, dels mellan olika fakulteter 
eller institutioner och dels över tid. 

Lärarna erbjuds olika former av stöd, information eller 
kompetensutveckling
Något som flera lärosäten tar upp är att samordnare för 
särskilt pedagogiskt stöd (eller dylikt) finns tillgängliga för 
lärarna att vända sig till med frågor, och utgör därmed en 
form av informationsresurs. Lärarna kan exempelvis kontakta 
samordnarna för att få information och stöd, antingen 
enskilt eller i grupp. En samordnare som besvarat enkäten 
beskriver att de exempelvis kan utgöra bollplank för lärarna. 
Högskolorna står cirka för hälften av dessa svar. 

På flera lärosäten ingår information om särskilt pedagogiskt 
stöd och/eller generella anpassningar i kurser eller 
fortbildningar för lärarna. Mer specifikt kan det ingå i 
högskolepedagogiska kurser för lärare eller doktorander, 
något som vissa av samordnarna uppger att de bjuds in att 
hålla i. Även här står högskolorna för ungefär hälften av 
svaren. 

Diagram 9: Om lärare erbjuds stöd, information eller kompetensutveckling rörande 
särskilt pedagogiskt stöd. 
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Det finns även lärosäten som anordnar kurser, föreläsningar, 
utbildningstillfällen eller annan fortbildning om 
särskilt pedagogiskt stöd. På en del lärosäten hålls det i 
informationsträffar, informeras på avdelningsmöten eller 
personalmöten, samt anordnas introduktionstillfällen i början 
av terminen eller för nyanställda. Det förekommer även att 
gästföreläsare bjuds in att informera om särskilt pedagogiskt 
stöd, eller att lärosätet har tagit fram material avsett för 
lärarna. 

Efterfrågan varierar bland lärarna
Det uppfattas finnas ett intresse bland lärarna, exempelvis 
uppges att informationsinsatser om särskilt pedagogiskt stöd 
uppskattas och nyttjas av lärarna. Det finns lärare som hör 
av sig till samordnarna för råd och information, eller bjuder in 
samordnarna att informerar på lärarsammankomster. En av 
de som svarat att lärosätet inte erbjuder stöd – vilket uppges 
vara för att samordnaren inte hinner med det – påpekar att 
när samordnaren väl erbjuder stöd så är lärarna intresserade. 

Ett lärosäte uppger dock att det är få lärare som har 
närvarat när det anordnats utbildningstillfällen. Ett annat 
lärosäte lyfter fram att det finns vissa lärare som är mycket 
engagerade, men att de inte når ut till alla.

Nationella riktlinjer och miniminivå

Nationella riktlinjer eller definition ses främst som positivt
En majoritet av lärosätena ställer sig positiva (26 svar) till 
framtagandet av nationella riktlinjer eller en definition för vad 
som avses med särskilda pedagogiska stödåtgärder. Samtliga 
nya universitet samt en majoritetet av de fackinriktade 
universiteten och övriga utbildningsanordnarna är positiva.
  
Svaren lyfter fram olika fördelar med riktlinjer eller en 
definition. Det skulle göra det mer tydligt vad som gäller, 
exempelvis vad som menas med att stödet som ges ska vara 
rimligt och skäligt. Även att det skulle göra det tydligare i 
kontakten med lärare, då det uppges förekomma att vissa 
lärare inte fullt ut accepterar samordnarnas ställningstagande 
om rekommenderade anpassningar. Det kan ge legitimitet 
åt verksamheten, och det skulle sätta press på lärosätena 
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att skjuta till resurser. Några lärosäten efterfrågar 
juridiska riktlinjer eller lagstöd. Exempelvis rörande vilka 
rekommendationer om stöd som examinatorer inte har rätt att 
neka.

Det finns även svar som påpekar att riktlinjer kan vara bra, 
men att de inte borde vara styrande eftersom möjligheterna 
att erbjuda stöd skiljer sig mellan olika lärosäten. Det 
anges vara viktigt att lärosäten kan utforma sitt egna stöd. 
Samtidigt finns det svar som menar att hanteringen borde 
vara likvärdig och att stödets utformning inte borde variera 
beroende på lärosäte.

Ett lärosäte är positivt, förutsatt att det är till fördel för 
studenterna utifrån deras individuella förutsättningar. 

Det finns en mindre andel svar som tolkas som negativa, 
tveksamma eller inte har någon åsikt till nationella riktlinjer 
eller definitioner. En majoritet av de konstnärliga högskolorna 
är negativa. Bland de som är emot nationella riktlinjer 
eller definition lyfts att behov och utbildningens krav kan 
se olika ut och att det är bättre med egna riktlinjer som 
passar lärosätet, att en definition riskerar att bli för snäv, 
samt att det är svårt med nationella riktlinjer eftersom 
utbildningsplaner och kursplaner och andra lagliga dokument 
styr. 

En del av svaren betonar att lärosäten redan arbetar på ett 
likartat sätt, exempelvis genom Nais, och att samordnare 
samverkar både regionalt och nationellt genom nätverk, där 
de exempelvis delar praxis. 

Några av svaren nämner att nationella riktlinjer redan finns 
i form av “Samordnarguiden”. Samordnarguiden beskriver 
dock praxis i stort vid lärosätena, och ska inte betraktas som 
nationella riktlinjer.1

1 Mejlkorrespondens med en utredare av de nationella medlen för riktat 
pedagogiskt stöd vid Stockholms universitet, 2022-12-12.
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Miniminivå – blandad inställning bland lärosätena
Lärosätenas svar är blandade rörande hur de ställer sig till att 
införa en standardiserad miniminivå för vad en student kan 
förvänta sig för stöd som antagen vid en utbildning. Det är 
något fler lärosäten som är negativa till en miniminivå än som 
är positiva. De konstnärliga högskolorna är till majoriteten 
positiva. Bland högskolor och fackinriktade universitet är 
det jämnt fördelat mellan positiva och negativa svar. Nya 
universitet och stora breda universitet är till majoriteten 
negativa, och ingen av dem ställer sig positiv till miniminivå.
 
Av de lärosäten som är positiva uttrycker vissa att det 
vore bra med en miniminivå att utgå från. Det nämns att 
en miniminivå skulle kunna underlätta vid eventuella 
budgetåtstramningar. En del lärosäten betonar att en 
miniminivå är positivt förutsatt att det går att göra på ett bra 
sätt, om det går att anpassa efter behov, och att det behöver 
finnas utrymme för variation utifrån lärosätenas olika 
förutsättningar. Ett lärosäte uppger att det redan har en lokal 
standardiserad miniminivå.

Bland lärosätena som är negativt inställda till en miniminivå 
är det flera som uttrycker att en miniminivå är svår att få till. 
Stödet är individuellt och beror på den enskilda studentens 
funktionsnedsättning och behov, vilket är olika för alla. Stödet 
ska vara behovsbaserat och alla studenter ska ha rätt till 
det stöd de behöver. En miniminivå ses som problematisk då 
den kanske inte passar alla individer. Även kurser, program 
och examinationsformer är olika, och det anges att en 
miniminivå inte skulle vara på lika villkor utifrån lärandemål 
och kurskrav. Ett annat problem som lyfts är att det inte 
alltid går att erbjuda vissa stöd, här anges mentorer och 
anteckningsstöd som exempel då de stödformerna bygger på 
att individer ställer upp. 

En mindre andel lärosäten svarar att de är tveksamma eller 
saknar åsikt. Sedan finns det även en del lärosäten vars svar 
inte lika tydligt kan tolkas som positiva eller negativa, utan 
som exempelvis tycker att frågan är svår att svara på. 
Lagstiftning tas upp i vissa svar, då ett lärosäte menar att en 
miniminivå inte behövs eftersom lagstöd redan finns, medan 
ett annat lärosäte menar att särskilt pedagogiskt stöd skulle 
kunna lagstiftas. 
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Det finns även lärosäten som anger att de uppfattar att 
utbudet av särskilt stöd redan är relativt standardiserat och 
att många lärosäten redan gör på liknande sätt. Ett lärosäte 
tar upp att den nationella referensgruppen för pedagogiskt 
stöd ska ha tagit fram en praxis för vad som är miniminivå, 
samt att stödet som anges i Nais också fungerar som en 
miniminivå. 

Ett förslag som lyfts fram är att satsa på en inkluderande 
undervisning och examination samt förbättra den 
grundläggande tillgänglighet, exempelvis genom en 
miniminivå för generellt pedagogiskt stöd. 
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Diskussion

Något som påverkar resultatet i rapporten är att det skiljer 
sig åt hur omfattande och utvecklande lärosätena har svarat. 
Detta märks särskilt tydligt rörande vilka stödåtgärder och 
anpassningar som lärosätena erbjuder. Vissa lärosäten har 
gett långa utvecklande svar med allt som de erbjuder, medan 
andra anger en varierande mängd exempel. Detta gör att det 
inte går att säga att de stödåtgärder och anpassningar som 
redovisas i denna rapport är allt som lärosätena erbjuder, och 
det går inte heller att säga att antalet lärosäten som svarar 
att de erbjuder ett visst stöd representerar det totala antalet 
lärosäten (bland respondenterna) som erbjuder det stödet. 
Det är viktigt att resultatet inte tolkas så eftersom det då blir 
missvisande. 

Rörande svarsgrad så har 43 av 50 lärosäten besvarat 
enkäten. Det ger en relativt hög svarsgrad på 86 %, men 
samtidigt är det sju lärosäten som inte har besvarat enkäten. 
Det största bortfallet finns bland övriga utbildningsanordnare, 
varav merparten är små lärosäten vilket innebär att de 
samlar en låg andel av det totala antalet studenter i Sverige. 

Det skulle kunna vara så att det finns vissa skillnader mellan 
lärosäten som är anslutna till Nais och de som inte är det. Det 
är dock svårt att se några mönster eller dra slutsatser rörande 
det i den här rapporten, eftersom det primärt är övriga 
utbildningsanordnare som inte är anslutna till Nais. Detta gör 
det inte går att avgöra om eventuella skillnader skulle bero på 
vilken typ av lärosäte det rör sig om eller för att lärosätet inte 
är anslutet till Nais. 

Något som blir tydligt i undersökningen är att det kan vara 
svårt för lärosätena att erbjuda stöd som bygger på frivillig 
medverkan från andra studenter. Hit räknas anteckningsstöd 
och mentorer, där lärosätena behöver rekrytera studenter 
(rörande mentor kan även lärare eller tidigare studenter 
vara mentorer). Det gör att lärosätenas förmåga att erbjuda 
dessa stöd bygger på att det finns personer som vill vara 
anteckningsstöd och/eller mentorer. 
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En konsekvens blir att denna typ av stöd kan dröja innan 
det blir tillgängligt för studenten, eller att det ibland inte 
alls går att erbjuda. Hur detta problem kan lösas är inte helt 
enkelt, och lärosätena själva anger inga förslag i sina svar. 
Om exempelvis arvodet för uppdragen uppfattas vara för lågt, 
skulle ett högre arvode kanske kunna locka fler studenter att 
ta på sig uppdragen. 

Avslutningsvis baseras denna rapport på en undersökning 
gjord bland de som arbetar med och/eller ansvarar för särskilt 
pedagogiskt stöd vid lärosätena. Perspektivet från studenter 
och lärare framkommer därför inte här. 
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Rekommendationer

Ta fram nationella riktlinjer 

Nationella riktlinjer, eller en definition, för vad som avses med 
särskilda pedagogiska stödåtgärder bör tas fram, förslagsvis 
av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Det 
pedagogiska stödet ska sedan kunna individanpassas för att 
möta den enskilda studentens behov. Nationella riktlinjer är 
även något som respondenterna från lärosätena ställer sig 
positiva till. 

Nationella riktlinjer kan förtydliga och underlätta arbetet 
med särskilt pedagogiskt stöd. Idag finns det vissa skillnader 
mellan lärosätena, och nationella riktlinjer kan bidra till att 
göra stödet mer likvärdigt för studenterna. Det finns redan 
en guide för samordnare som kan ses fylla funktionen som 
riktlinjer, men den ska enligt uppgift inte ses som nationella 
riktlinjer. 

Nationella riktlinjer bör vara tillgängliga för alla att ta del av. 
Detta är exempelvis viktigt för att studenter ska veta vad de 
kan förvänta sig för stöd som antagna vid en utbildning. 

Ta fram en guide för studenter

Lärosätena bör ta fram en guide riktad till studenter som 
anger vilken typ av stöd man kan förvänta sig vid svenska 
lärosäten som student med en varaktig funktionsnedsättning. 

I undersökningen framkommer det att lärosätenas inställning 
till en standardiserad miniminivå för vad en student kan 
förvänta sig för stöd är blandad. Det uppges kunna vara bra 
med en miniminivå att utgå från, men att det är svårt att 
få till en miniminivå då det är individuellt vad en student 
behöver för stöd, och att en miniminivå därför kan bli 
missvisande. 

En guide kan istället förklara vad som är en rimlig nivå av 
särskilt pedagogiskt stöd utifrån olika typer av behov, så 
att det är tydligt för studenterna. En sådan guide kan även 
tänkas vara användbar för lärarna. 
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Kompetensutveckla lärarna

Lärosätena bör se till att alla undervisande lärare, samt 
alla forskarstuderande, kompetensutvecklas inom särskilt 
pedagogiskt stöd. Många lärosäten erbjuder idag lärare stöd, 
kompetensutveckling och information om särskilt pedagogiskt 
stöd. Samtidigt är kompetensutveckling samt ökad kunskap 
och förståelse hos lärarna något som lyfts fram som en 
förbättringsåtgärd. 

Särskilt pedagogiskt stöd kan med fördel ingå i lärarnas 
högskolepedagogiska utbildning, något som redan görs på 
en del lärosäten. SFS anser för övrigt att alla undervisande 
lärare och alla forskarstuderande bör genomgå grundläggande 
utbildning och regelbunden kompetensutveckling i 
högskolepedagogik. Att högskolepedagogiska kurser 
inkluderar särskilt pedagogiskt stöd blir ett sätt att 
säkerställa att alla undervisande lärare får information och 
kunskap i området. 

Ökad kunskap hos lärare kan även tänkas leda till fler 
generella anpassningar, vilket – utöver att underlätta för 
samtliga studenter – skulle kunna minska behovet av vissa 
stödåtgärder för vissa studenter.

Höj ersättningsbeloppen

Det är viktigt att särskilt pedagogiskt stöd ges tillräckligt 
med resurser, både för att arbetet med stödet ska fungera 
väl och för att studenterna ska erbjudas de stödåtgärder 
och anpassningar som de har behov av. Det förekommer i 
undersökningen att resurser efterfrågas som svar på hur det 
särskilda pedagogiska stödet kan förbättras. Det framkommer 
också att vissa stöd inte finns på en del lärosäten, eller 
att vissa stöd inte kan ges till alla studenter, på grund av 
bristande resurser. 

SFS uppfattning är att särskilt pedagogiskt stöd är en 
del av utbildningsuppdraget, och därför ska täckas av 
lärosätenas utbildningsanslag. Det är inte önskvärt att 
fragmentisera anslagen genom att tillskjuta öronmärkta 
resurser för särskilt pedagogiskt stöd. För att säkerställa 
att lärosätena kan finansiera ett tillfredsställande arbete 
med särskilt pedagogiskt stöd, så bör staten istället höja 
ersättningsbeloppen per helårsstudent.



Bilaga 1. Enkät om särskilt pedagogiskt stöd
Sveriges förenade studentkårer, SFS, ber er svara på en enkät med frågor om arbetet

med särskilt pedagogiskt stöd (även kallat riktat pedagogiskt stöd) vid ert lärosäte.

Syftet är att enkäten ska användas som underlag till en rapport om särskilt pedagogiskt

stöd. Enkäten riktar sig till de som ansvarar för särskilt pedagogiskt stöd på lärosätet.

Sista svarsdag är den 15 november.

Har ni frågor eller vill ha mer information kan ni kontakta Mathilda Fredriksson på

mathilda.fredriksson@sfs.se.

Vilket lärosäte representerar du?*

………………………………………………………………

Vilken yrkesroll har du som svarar?*

………………………………………………………………

Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd

Vilka pedagogiska stödåtgärder och anpassningar kan ni erbjuda?*

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Får alla studenter som ansöker om särskilt pedagogiskt stöd rekommenderat det stöd

som de efterfrågar? Om nej, varför inte?*

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Innebär en rekommendation om stöd att studenten har rätt till det stödet? Eller är det

upp till varje lärare/institution/examinator att besluta om vilka stödåtgärder eller

anpassningar som är möjliga?*

En rekommendation om stöd ger studenten rätt till det stödet.

Det är upp till lärare/institution/examinator att besluta, och rekommendationer

följs sällan.

Det är upp till lärare/institution/examinator att besluta, och rekommendationer

följs ofta.

mailto:mathilda.fredriksson@sfs.se


Annat ………………………………………………………………

Följdfråga om det förekommer att de rekommenderade stödåtgärderna inte följs: Vad

finns det för åtgärder som då kan vidtas för att studenten ska få det stöd som den

behöver?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Finns det något stöd eller anpassning som ni aldrig erbjuder? Varför inte?*

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Ansökan och väntetid för särskilt pedagogiskt stöd

Från vilken tidpunkt kan en student ansöka om särskilt pedagogiskt stöd? *

När studenten har fått sitt antagningsbesked.

När studenten har registrerat sig på kursen/programmet.

Annat ………………………………………………………………

Hur lång tid tar det vanligtvis från att en student ansöker om särskilt pedagogiskt stöd

till dess att studenten får en rekommendation om stödåtgärder och anpassning?*

En vecka.

Två veckor.

Tre veckor.

Fyra veckor.

Över en månad.

Annat ………………………………………………………………

Hur lång tid tar det vanligtvis från att en student får en rekommendation om särskilt

pedagogiskt stöd och anpassning till dess att dessa är faktiskt tillgängliga för

studenten?*

Direkt.

En vecka.



Två veckor.

Tre veckor.

Fyra veckor.

Över en månad.

Annat ………………………………………………………………

Vilka stödåtgärder går vanligtvis inte att erbjuda en student redan från

kurs-/programstart? Ange även hur lång tid det vanligtvis tar innan dessa kan

erbjudas.*

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Utveckling av särskilt pedagogiskt stöd

Hur kan det särskilda pedagogiska stödet förbättras vid ert lärosäte? Vad skulle

behövas? Vad saknar ni?*

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Erbjuds lärare stöd/information/kompetensutveckling etc. angående särskilt pedagogiskt

stöd? Om ja, vad erbjuds, och nyttjas det av lärarna? Om nej, varför inte?*

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Det finns i dagsläget inga nationella riktlinjer eller definition för vad som avses med

särskilda pedagogiska stödåtgärder. Hur ställer ni er till nationella riktlinjer eller

definition av vad som avses med särskilt pedagogiskt stöd?*

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Det finns inte heller en miniminivå för vad en student kan förvänta sig för stöd som

antagen vid en kurs eller program. Hur ställer ni er till en standardiserad miniminivå

för särskilt pedagogiskt stöd?*

………………………………………………………………

………………………………………………………………



Bilaga 2. Lärosäten som har besvarat enkäten
Beckmans Designhögskola

Blekinge Tekniska Högskola

Brunnsviks Enskilda Musikhögskola

Chalmers Tekniska Högskola

Enskilda Högskolan Stockholm

Försvarshögskolan

Gammelkroppa Skogsskola

Gymnastik- och idrottshögskolan

Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Högskolan i Borås

Högskolan i Dalarna

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Karolinska Institutet

Konstfack

Kungliga Konsthögskolan

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Kungliga Tekniska Högskolan

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Malmö universitet

Marie Cederschiöld högskola

Mittuniversitet

Mälardalens universitet



Newmaninstitutet

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms Musikpedagogiska Institut

Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Umeå universitet

Uppsala universitet

Världssjöfartsuniversitetet

Örebro teologiska högskola

Örebro universitet



Bilaga 3. Lärosäten som är anslutna till Nais
Blekinge Tekniska Högskola

Chalmers Tekniska Högskola

Enskilda Högskolan Stockholm

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Skövde

Högskolan Kristianstad

Högskolan Väst

Karlstads universitet

Karolinska Institutet

Konstfack

Kungliga Tekniska Högskolan

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Luleå Tekniska Universitet

Lunds universitet

Malmö universitet

Marie Cederschiöld högskola

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Röda Korsets Högskola

Sophiahemmet Högskola

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stockholms konstnärliga högskola



Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Umeå universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet
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