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Att identifiera studerande som behöver särskilt 
pedagogiskt stöd  

Detta material är tänkt som ett stöd för er utbildningsanordnare att använda vid 
utformning av egna rutiner för hur ni kan identifiera studerande som behöver särskilt 
pedagogiskt stöd under sina studier på yrkeshögskolan eller på en konst- och 
kulturutbildning. 

 

Bakgrund 
Utbildningsanordnare som bedriver yrkeshögskoleutbildningar eller konst- och 
kulturutbildningar har olika krav på sig vad gäller att sätta in insatser för att stödja 
studerande som behöver ha särskilt pedagogiskt stöd under sina studier.  

Vad gäller på en yrkeshögskoleutbildning? 

Enligt 2 kap. 3 § 3 punkten i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF) ska utbildningsanordnare 
inom yrkeshögskolan se till att de studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen får 
sådant stöd. Det innebär att anordnaren bör kartlägga behovet och sedan erbjuda det stöd som behövs. 

Vad gäller på en konst- och kulturutbildning? 

För utbildningsanordnare som bedriver en utbildning enligt  förordningen (2013:871) om statligt stöd för 
konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar finns inget krav på att erbjuda särskilt pedagogiskt 
stöd. Däremot får anordnare gärna välja att göra det.  

 

Mer information om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet  
Yrkeshögskolan: www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/For-

utbildningsanordnare/Pedagogiskt-stod-och-tillganglighet/ 

Konst- och kulturutbildningar: www.myh.se/Verksamhetsomraden/Konst--och-kulturutbildningar/For-

utbildningsanordnare/Pedagogiskt-stod-och-tillganglighet/ 
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Innan utbildningen startar 
▪ Säkerställ att information om särskilt pedagogiskt stöd finns på den egna 

webbsidan. Länka gärna till myndighetens webbsida där information finns. 

• Erbjud gärna kompensatoriskt stöd vid eventuella urvalstester; såsom 
rättstavningsprogram eller förlängd provtid för sökande som kan styrka behov av 
särskilt pedagogiskt stöd. Det kan även vara bra att kunna erbjuda möjlighet att 
sitta enskilt eller möjlighet till muntligt istället för skriftligt prov. Informera om 
denna möjlighet finns när ni kallar sökande till urvalstester. 

▪ När antagningsbeskedet skickas ut, bifoga gärna information om att studerande 
som behöver särskilt pedagogiskt stöd bör meddela detta så tidigt som möjligt. 
Det ger er som utbildningsanordnare möjlighet att planera och sätta in insatser 
från utbildningens start. Använd er gärna av myndighetens faktablad som finns 
på myh.se.  

▪ Vid behov, erbjud gärna ett möte innan utbildningen startar. För en del 
studerande kan det vara en trygghet att ha sett lokalerna och träffat 
utbildningsledaren eller motsvarande innan kursstart. 

 

När utbildningen startar 
▪ Informera om möjligheten till särskilt pedagogiskt stöd till alla studerande. 

Uppmana dem att ta kontakt med er om de upplever ett behov av särskilt 
pedagogiskt stöd. 

▪ Visa gärna de studerande runt i alla lokaler – det skapar trygghet för de 
studerande att veta var t.ex. lunchrum och alla lektionssalar finns. 

▪ Erbjud gärna en föreläsning om studieteknik för alla studerande i början av 
utbildningen. Föreläsningen kan med fördel repeteras, till exempel vid varje 
terminsstart.  

 

Under utbildningen 
▪ Informera gärna vid flera tillfällen under utbildningens gång (tex vid 

terminsstarter) om möjligheten till särskilt pedagogiskt stöd. 

▪ Ha som rutin att boka ett avstämningsmöte inom ett par dagar, om en studerande 
berättar att hen behöver stöd i sina studier eller om undervisande personal 
uppmärksammar att behov kan finnas. Dokumentera gärna de samtal som förs 
med den studerande oavsett om ni kommer fram till att särskilt pedagogiskt stöd 
ska ges eller inte.  

▪ Om en studerande förmodas ha behov av särskilt pedagogiskt stöd, genomför ett 
samtal med en åtgärdsplan eller liknande som grund. Ett förslag på hur ni kan 
utforma en åtgärdsplan finns på myh.se.  

 

 


