
Du som har en funktionsnedsättning 
som påverkar dig i dina studier kan  
ansöka om pedagogiskt stöd under 
studietiden.

Pedagogiskt 
stöd
– så funkar det!



Vem kan få pedagogiskt 
stöd?
Du kan få stöd om du har en varaktig 
funktionsnedsättning. Det kan till 
exempel vara läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, 
synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska 
sjukdomar.

Stödet är individuellt och utformas i samråd 
mellan dig och samordnaren på studieorten.

Så här ansöker du
För att kunna få pedagogiskt stöd behöver du 
ansöka om det. Du fyller i ett webbformulär 
som finns länkat via SLU:s studentwebb. När 
du gör ansökan ska du bifoga ett intyg från 
läkare, psykolog, dyslexiutredare eller annan 
specialist.

Det finns en kontaktperson på varje studieort 
som kan hjälpa dig om du har frågor. Kontakt-
uppgifter hittar du på webbadressen nedan.

Ansök om stöd så snart som möjligt. En del 
stödåtgärder tar tid att ordna.

För ansökan och mer information:

student.slu.se/funka



Exempel på stöd

Anpassad examination 
– Du kan exempelvis använda dator 
vid tentamen, sitta i mindre grupp 
eller få förlängd tid vid tentamen och 
vid inlämningsuppgifter. Examinatorn 
avgör vad som är möjligt.

Anteckningsstöd 
– Om du har svårt att anteckna 
samtidigt som du lyssnar på en 
föreläsning kan en studiekamrat 
anteckna åt dig.

Teckenspråks-/skrivtolkning
– För dig som är döv eller  
har en hörselnedsättning.

Talböcker och talsyntes
– Lyssna på din kurslitteratur.

Datorprogram
– Rättstavningsprogram och 
talsyntes som kan installeras 
på din dator.

Stöd av mentor 
– Personligt stöd som  
hjälper dig med struktur 
och planering av studierna.



Mer information:

student.slu.se/funka
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Kontaktpersoner  
vid SLU
Välkommen att höra av dig till oss som 
arbetar med pedagogiskt stöd på SLU:s 
olika utbildningsorter. 

Du hittar kontaktuppgifter på: 
student.slu.se/funka och kan alltid 
mejla funka@slu.se om du har frågor 
och funderingar.

Andra resurser som  
du kan ha nytta av:
Biblioteket för hjälp med talböcker, 
e-post: biblioteket@slu.se

IT-stöd för installation av talsyntes och 
rättstavningsprogram, 
e-post: it-stod@slu.se


