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Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt 
stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att loka-
lerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. 

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få 

särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå 

utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla 

utbildningar måste följa. Utbildningsanordnaren (skolan) 

ansvarar för att se till att du får det stöd som du behöver. 

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?
Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insat-

ser för att kompensera svårigheter i studierna. Exempel på 

sådana kan vara:

•	 Anteckningsstöd

•	 Utökad lärartid

•	 Mentorsstöd

•	 Teckenspråkstolkning

•	 Inläsning av litteratur

•	 Anpassad examination (exempelvis extra tid under 

examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov) 

•	 Förlängd studietid

Om du är i behov av förlängd studietid för att nå utbild-

ningens mål kan du och utbildningsanordnaren komma 

överens om att utöka studietiden med upp till sju månader. 

Anordnaren är inte skyldig att erbjuda förlängd studietid 

men de allra flesta gör det.

 
Vilket stöd kan du få på din utbildning? 

Hur utbildningsanordnaren (skolan) har planerat att stödja 

studerande som behöver pedagogiskt stöd under sina 

studier finns redovisat i utbildningsplanen som hör till 

utbildningen. Du kan ta del av utbildningsplanen antingen 

genom utbildningsanordnaren eller genom att kontakta oss 

på Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Utbildningsanordnaren ska sedan bedöma ditt individuella 

behov med hänsyn till de underlag och omständigheter 

som du för fram. Efter det får ni tillsammans komma fram 

till vilka stödåtgärder du behöver för att klara utbildningen. 

Det bör resultera i en åtgärdsplan som både du och anord-

naren skriver under. 

Om ditt behov av särskilt pedagogiskt stöd beror på en 

funktionsnedsättning kan skolan få ekonomiskt bidrag från 



Myndigheten för yrkeshögskolan. Då måste du lämna ett 

underlag som bekräftar den funktionsnedsättning som gör 

att du behöver extra stöd. 

Lokalernas tillgänglighet
Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) är bristande 

tillgänglighet en av diskrimineringsgrunderna. Bristande 

tillgänglighet är när en person med en funktionsned-

sättning missgynnas genom att en verksamhet inte 

vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den perso-

nen ska komma i en jämförbar situation med personer 

utan denna funktionsnedsättning. Den som ansvarar för 

en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgär-

der för att verksamheten ska vara tillgänglig. Åtgär-

derna är tillräckliga om de leder till att en person med 

en funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation 

med en person utan denna funktionsnedsättning. Det 

går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en 

utbildningsanordnare är skyldig att vidta. Det beror på 

omständigheterna i det enskilda fallet.

Utbildningarna inom yrkeshögskolan bedrivs i lokaler 

som kan ha olika tillgänglighet. Kontakta den utbildning 

du är intresserad av om du behöver mer information om 

hur det ser ut på just den. Du kan också kontakta oss 

på Myndigheten för yrkeshögskolan. Om du vill läsa 

mer om diskrimineringslagen så gå in på www.do.se.

Att tänka på
Om du blivit antagen till en utbildning och vet att du  

kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd, ta kontakt 

med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att infor-

mera om vilka insatser som kan behövas. Det är bra om ni 

tidigt tillsammans utformar en åtgärdsplan där det framgår 

vilket stöd du kommer att få under dina studier.  

 

Mer information 
Vill du veta hur lokalernas tillgänglighet är beskrivna, eller 

hur utbildningsanordnaren redogjort för hur de stödjer 

studerande som har behov av pedagogiskt stöd? Kontakta 

myndigheten via registrator@myh.se så hjälper vi dig. Kom 

ihåg att du måste kunna ange utbildningens namn och 

vilken utbildningsanordnare som bedriver utbildningen.

Du är även välkommen att kontakta oss om du vill veta mer 

om dina rättigheter som studerande på yrkeshögskolan.

Mer information hittar du på: 

•	 www.yrkeshogskolan.se/pedagogiskt-stod-och-

tillganglighet
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