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Sektionen Student och utbildning, 
Studiestöd och vägledning

Övergripande riktlinjer för särskilt 
pedagogiskt stöd vid Lunds universitet 
Riktat pedagogiskt stöd erbjuds studenter som upplever hinder i 
studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning som inte 
är tillfällig eller övergående. För att få tillgång till pedagogiskt 
stöd krävs intyg som styrker varaktig funktionsnedsättning. 

Vem beslutar om stöd? 
Samordnaren på Pedagogiskt stöd koordinerar och beslutar det 
riktade pedagogiska stödet efter ansökan av och samtal med 
studenten. 
 
Utgångspunkten för riktat pedagogiskt stöd grundar sig främst på 
Diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Institution/lärare/examinator 
avgör vilka rekommenderade stöd som är möjliga att genomföra 
i undervisning och vid examinationer, i relation till kursplan och 
övriga kurskrav. 

Studentens ansvar 
• Studenten ansvarar alltid själv för sina studier och sin 

studiesituation. Det är studentens ansvar att i god tid 
ansöka om pedagogiskt stöd. Student som behöver 
teckenspråkstolkning, assistanshund eller är 
blind/synskadad och har orienteringsbehov ska meddela 
samordnaren om detta i samband med ordinarie ansökan 
till Lunds universitet. 

Postadress Pedagogiskt stöd, Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Sektionen Student 
och utbildning, Genetikhuset, Sölvegatan 29 B, Lund   Webbadress www.lu.se/pedagogisktstod  
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• Studenten är informerad om sitt ansvar att kontakta 
aktuell institution för genomgång av beslutet och 
information till lärarna inför varje ny beslutsperiod. 

• Studenten ska kontakta samordnaren om studenten 
upplever att det behövs annat pedagogiskt stöd utöver det 
som här beslutats. 

Institutionens ansvar 
Att i utveckling, planering och genomförande av kurser och 
program tillse att undervisning och information är tillgänglig för 
alla studenter. 
 
Institutionen ansvarar också för att utarbeta rutiner kring stöd för 
studenter med funktionsnedsättning samt att hantera "Beslut och 
Rekommendationer om anpassning i studiesituationen" på ett 
sådant sätt att endast berörda parter kan ta del av det. 

LU Byggnad ansvarar för att 
• göra nödvändiga anpassningar av undervisningslokaler 

avseende tillgänglighet. 
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