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Information till lärare gällande förlängd skrivtid vid byte av
examinationsform
Med anledning av att examinationsformen ändras från salsskrivning till alternativ
examinationsform kan frågor och oklarheter uppstå för både lärare och studenter.
Några punkter som är bra att ha i åtanke:
• Påminn dina studenter om att de med Funkaintyg ska skicka in sitt intyg till dig för att
kunna få förlängd tid. Studenter med intyg hittar sina intyg på www.nais.uhr.se, där de
loggar in och laddar ner intyget. Om det inte fungerar kan de kontakta funka@sh.se.
• Tydliggör för studenterna att som examinator har du inte tillgång till information om vilken
anpassning de tidigare haft möjlighet att ansöka om vid salsskrivningar.
• Stäm av med studenterna vad som är en rimlig förlängning utifrån deras och dina
förutsättningar. En del studenter kan ha andra behov beroende på hur examinationen
utformas, t ex av en uppdelad skrivning.
• Funkasamordnaren kan alltid resonera med och stötta både lärare och studenter. Bra att
känna till är dock att vi har tystnadsplikt och inte kan skicka intyg för enskilda studenter
eller prata om en specifik person utan deras medgivande. Vi finns tillgängliga på
funka@sh.se.
Bakgrund
En del studenter med varaktiga funktionsnedsättningar har möjlighet till anpassningar när de
skriver salstentamen. Anpassningarna beslutas av samordnaren för särskilt pedagogiskt
stöd efter kartläggning och samtal med studenten, och registreras direkt i KronoX. Studenten
ansöker sedan om anpassningarna inför varje skrivning, och tentamenssamordningen ger
besked om vilka anpassningar som kan beviljas utifrån resurstillgång. Ofta gäller det att sitta
i ett mindre rum, skriva på dator och att ha längre tid på sig. Examinator kopplas enbart in
om det ett särskilt tillstånd behövs, till exempel möjlighet att ha med sig anpassad litteratur
eller liknande.
Hemtentor
Vid hemtentor kan samordnaren av pedagogiskt stöd inte besluta om anpassningar som
förlängd skrivtid, men kan ge en rekommendation. Det är då upp till examinator att ta beslut.
Studenten presenterar sitt intyg om funktionsnedsättning med beslut och rekommendationer
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för examinator, som beslutar utifrån vad hen anser är rimligt. Vanligtvis sker detta i en kort
diskussion med studenten, utifrån vad hen anser sig ha för behov, och en bedömning av
examinator av de praktiska (och i vissa fall ekonomiska) förutsättningarna att möta
studentens behov.
Vid omställning från salsskrivning till alternativ examinationsform
Vid omställningen från salsskrivningar till hemtentamen kan detta bli förvirrat för både
studenter och lärare. Studenterna kanske tror att läraren kan se i KronoX vilket stöd de
sedan tidigare haft möjlighet att ansöka om och därmed vet att hen har behov av förlängd
skrivtid. Läraren kan ha svårt att avgöra hur lång tid som är lämplig att ge ”extra” till en
student med funktionsnedsättning vid en omställning, då premisserna för examinationen är
annorlunda. Om en student till exempel har 25% extra tid vid en vanlig salsskrivning, kanske
det inte går att applicera rakt av på en skrivning som görs om till en hemtenta.
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Information till Funkastudenter som kan ansöka om förlängd skrivtid vid salsskrivningar
Många av er har möjlighet att ansöka om längre tid i samband med salsskrivningar. Denna
information ligger i KronoX och finns inte tillgänglig för dina lärare och examinatorer.
När nu salsskrivningar görs om till hemtentor behöver du skicka in ditt Funkaintyg till läraren
för att ni ska kunna diskutera en eventuell förlängning av tiden på hemtentan, om du har
behov av det.
Observera att vid hemtentor är förlängd skrivtid en rekommendation från samordnaren av
särskild pedagogiskt stöd. Det innebär att det är examinator (läraren) som fattar beslut om
vilken förlängning som är möjlig.
Du hittar ditt intyg när du loggar in på www.nais.uhr.se. Genom att trycka på Läs besked får
du fram ditt intyg och kan ladda ner det och mejla till din lärare. På sida 2 finns
rekommendationerna listade. Kontakta Funka ifall du har behov av förlängd skrivtid vid
hemtentamen, men saknar en sådan rekommendation i ditt intyg.
Vi finns på funka@sh.se och svarar så fort vi kan!
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