
 

 

  

Rutin för arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram 

 

Reviderad  

 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Reviderad juni 2020 

 



 2 

Innehåll 
 

1. Samma rutin för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram för alla 
skolor inom BUF .......................................................................................................................................... 3 

Garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet .................................................... 3 

Särskild bedömning ............................................................................................................................. 4 

2. Arbetsgång med stödinsatser .................................................................................................................. 6 

3. Extra anpassningar ................................................................................................................................... 7 

4. Särskilt stöd ............................................................................................................................................... 8 

5. Att uppmärksamma – om anmälningsskyldighet ................................................................................ 9 

6.  Att utreda – om utredningsskyldighet .................................................................................................. 9 

7. Beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram ....................................................................................... 11 

8. Att utarbeta – beslut om åtgärdsprogram ........................................................................................... 11 

Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning .................................................................. 12 

Anpassad studiegång ............................................................................................................................. 12 

Distansundervisning .............................................................................................................................. 13 

9. Att följa upp ............................................................................................................................................ 14 

10. Att utvärdera ......................................................................................................................................... 14 

BILAGA1 .................................................................................................................................................... 16 

 

 
 
 
  



 3 

1. Samma rutin för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram för alla skolor inom BUF 
Denna skrift ska användas av samtliga förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor och 
fritidshem inom BUF. Rutinen är framtagen utifrån gällande skollag (2010:800), Skolverkets 
allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverkets 
stödmaterial Stödinsatser i utbildningen samt barn- och ungdomsförvaltningens riktlinjer 
kring elevdokumentation 

Elevens kunskapsnivå bedöms kontinuerligt, minst en gång per termin, i verktyget 
Unikum1. Bedömningarna utgår från kunskapskraven för att säkerställa att eleven får det stöd den 
behöver i undervisningen för att nå så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Av skollag 
och läroplan framgår att läraren ska samverka med och fortlöpande informera elev och 
vårdnadshavare om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.  

Att uppmärksamma elevers behov och tillhandahålla stöd inom ramen för den ordinarie 
undervisningen faller inom lärares kompetensområde och som huvudregel bör elevers behov av 
stöd hanteras inom ramen för de resurser som lärare eller t.ex. lärarlaget har tilldelats. 2 

Garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet 
Skolans uppdrag är att ge alla elever det stöd de behöver utifrån deras olika förutsättningar och 
behov. Den 1 juli 2019 trädde en förstärkning av skollagen i kraft, den så kallade Läsa, skriva- och 
räknagarantin. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från 
förskoleklass ska fler elever få det stöd de behöver. Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler 
elever ska uppfylla de kunskapskrav som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 i svenska, 
svenska som andraspråk och matematik. Målet är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska 
nå en fullständig utbildning. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och 
lågstadiet i grundskolan. 

 

1 Konkreta arbetsuppgifter som ska utföras i Lärplattform Halmstad – Grundskola rev ht 2018, samt Barn- och 
ungdomsförvaltningens riktlinjer om elevdokumentation.  

2 Skolverket 2014, Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 
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Särskild bedömning 
I garantin ingår att det ska göras en särskild bedömning3 av en elevs kunskapsutveckling i 
förskoleklassen, om det utifrån användning av ett nationellt kartläggningsmaterial finns en 
indikation på att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som ska uppnås i årskurs 1 och 3 i 
svenska, svenska som andraspråk eller matematik.  

Det ska även göras en särskild bedömning i lågstadiet i grundskolan, om det utifrån användning 
av ett nationellt bedömningsstöd eller ett nationellt prov i svenska, svenska som andraspråk eller 
matematik, finns en indikation på att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav för årskurs 1 
eller 3 som ska uppnås. En indikation är en liten upptäckt som görs i samband med materialen, 
något som läraren inte kände till och som denne blir fundersam över utifrån dennes 
professionella bedömning. 

En särskild bedömning utgår från de delar som har prövats i kartläggningsmaterialet eller 
bedömningsstöd och där elev har visat på svårigheter. I samråd med specialpedagogisk 
kompetens analyseras delarna i materialet för att bedöma hur man ska gå vidare. Det kan vara så 
att man behöver använda andra kartläggningsmaterial för att fördjupa förståelsen.  

Om det efter en särskild bedömning kan befaras att eleven inte kommer att uppnå de 
kunskapskrav som anges för åk1 och åk 3 ska extra anpassningar skyndsamt upprättas. Det 
behöver inte göras någon särskild bedömning om eleven redan har extra anpassningar eller om en 
utredning av elevens behov av särskilt stöd redan har initierats. 

 

3 3 kap. 4 § skollagen (2010:800)   
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I slutet av förskoleklassen och i lågstadiet i grundskolan, ska det genomföras en uppföljning av 
det stöd som getts i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Resultatet av denna 
uppföljning ska överföras till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs4. 

Ansvarig förskollärare eller lärare ska samråda med personal med specialpedagogisk 
kompetens5 vid 
   1. en särskild bedömning  
   2. planering av stöd i form av extra anpassningar när det i förskoleklassen eller lågstadiet 
upptäcks att sådant stöd behöver ges i svenska, svenska som andraspråk eller matematik, och 
   3. uppföljning i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet i grundskolan 

Dokumentation sker i Unikum.  

  

 

4 3 kap. 4b § skollagen (2010:800)   

5 3 kap. 4a § skollagen (2010:800)   
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2. Arbetsgång med stödinsatser 
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3. Extra anpassningar 
Alla elever i skolan och i fritidshemmet ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål6. Elever som 
har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som 
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt kompensera 
för dessa svårigheter. Elever som lätt når de kunskapskrav som 
minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  

Elever med en funktionsnedsättning ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Det här innebär att eleven ska ges stöd, även om hen når 
de kunskapskrav som minst ska uppnås för att kunna utvecklas så långt som möjligt7. 

Om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav eller kunskapsmål som minst 
ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 
ordinarie undervisningen8.  

Det är rektors ansvar att se till att den specialpedagogiska kompetensen tas tillvara i arbetet med 
att identifiera och anpassa den pedagogiska verksamheten efter olika elevers behov. Även andra 
yrkesgrupper inom elevhälsan kan bidra med betydelsefulla perspektiv och kunskaper. Det är 
centralt för elevhälsoarbetet att dessa kompetenser involveras i ett tidigt skede i arbetet 
med extra anpassningar. På så sätt kan de stödinsatser som sätts in bli adekvata utifrån elevens 
behov.  

Elevens behov för att nå kunskapskraven styr vilken anpassning som är adekvat, den extra 
anpassningen ska tillgodose elevens behov. 

Insatser som är att betrakta som extra anpassningar är exempelvis 

• ett särskilt schema över skoldagen 

• ett undervisningsområde förklarat på annat sätt 

• extra tydliga instruktioner 

• stöd att sätta igång arbetet 

• hjälp att förstå texter 

 

6 3 kap. 2 § skollagen (2010:800)   

7 Skolverket, 2014 Stödinsatser i utbildningen. 

8 3 kap. 5 § skollagen (2010:800)   
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• digital teknik med anpassade programvaror 

• anpassade läromedel 

• någon extra utrustning 

• extra färdighetsträning 

• enstaka specialpedagogiska insatser. 

Om en elev bedöms vara i behov av extra anpassningar ska en dialog om detta ske med 
vårdnadshavare. Det är skolan som beslutar om vilka extra anpassningar som ska genomföras 
men vårdnadshavarna kan komma med värdefull information och ska känna till att eleven får 
stöd för att klara sin skolgång.  

De extra anpassningarna behöver följas upp kontinuerligt, minst varje termin, för att se att 
anpassningarna ger önskad effekt eller om de behöver ändras eller intensifieras. Om de extra 
anpassningarna inte ger önskad effekt kan läraren och övrig skolpersonal förändra de tidigare 
bestämda stödinsatserna så att de ytterligare anpassas efter elevens behov, t ex öka omfattningen 
av och takten i stödinsatsen. Elevhälsans insatser förstärks normalt också i detta arbete liksom att 
skolan gör tätare uppföljningar för att kunna förvissa sig om att de extra anpassningarna ger 
önskvärt resultat. De extra anpassningarna anpassas därmed ytterligare till elevens behov. Vid 
läsårs slut ska alla extra anpassningar utvärderas. Om eleverna byter lärare ska resultatet av 
utvärderingen och lämnas över till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs. 

Extra anpassningar dokumenteras och utvärderas i Unikum under fliken Stödinsatser..  

4. Särskilt stöd 
Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer 
ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd dokumenteras alltid i ett 
åtgärdsprogram.  

Insatser som är att betrakta som särskilt stöd är exempelvis  

• omfattande och regelbundna specialpedagogiska insatser,  

• placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning,  

• anpassad studiegång  

• distansundervisning  

• elevassistent  

• studiehandledning på modersmålet för elever som har varit i Sverige längre än fyra år 

Insatsernas omfattning och varaktighet har betydelse när man ska avgöra om studiehandledning 
på modersmålet eller stöd inom ramen för elevhälsan ska anses vara särskilt stöd.   
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5. Att uppmärksamma – om anmälningsskyldighet 
Om stödet trots intensifierade extra anpassningar inte är tillräckligt för att elev ska utvecklas i 
riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 
frågan om elevens behov av särskilt stöd anmälas till rektorn. Det är inte möjligt att ange någon 
tidsgräns för hur länge stödet ska ske genom extra anpassningar inom den ordinarie 
undervisningen innan en anmälan görs till rektor. Tidpunkten måste avgöras i varje enskilt fall.  

Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men 
uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under 
skoltiden kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås9.  
 
Andra svårigheter kan handla om10 

• eleven har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som ger upphov till ett behov av 
betydande stöd, vilket inte kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

• skolan har uppmärksammat att elev har varit frånvarande vid upprepade tillfällen, eller under så 
lång tid, att det har påverkat prestationerna i flera ämnen. Denna utredning motsvarar då även en 
Utredning om frånvaro enligt skollagen 7 kap § 19a. Vidare information om detta och vad 
utredningen då specifikt måste innehålla finns i Rutin för elever skolplikt och frånvaro.  

• om elev har betydande svårigheter i det sociala samspelet eller koncentrationssvårigheter som 
påverkar elevens möjligheter att nu eller längre fram nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 

När det tas beslut om att inleda en utredning om elevs behov av särskilt stöd ska 
utredningen omgående startas i Unikum. På så sätt framgår det när utredningen har 
påbörjats. 

6.  Att utreda – om utredningsskyldighet  
Rektor har skyldighet att se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.11 
Utredningen bör vara klar inom en månad från det att man startade utredningen. Behovet 
av stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation, se ovan. 
 
Kraven på rättssäkerhet kring utredning och särskilt stöd är omfattande. Det innebär att en 
utredning av elevs behov av särskilt stöd ska vara väl underbyggd och utifrån korrekt 
underlag. Utredning som görs syftar till att ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför 
och när eleven har svårigheter i skolsituationen och vilket stöd som därför behövs. Utredningen 
av elevens behov av särskilt stöd ska ha ett pedagogiskt fokus och det är viktigt att involvera 
elevhälsan. Förslag på frågeställningar för att ta reda på elevens stödbehov finns i Skolverkets 
Stödinsatser i utbildningen. 

 

9 3 kap. 7 § skollagen (2010:800)   

10 Skolverket 2014, Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

11 3 kap. 7 § skollagen (2010:800)   
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En utredning ska bestå av två delar12,  

1. Kartläggning 
Först görs en kartläggning av elevens svårigheter och skolsituation på individ, grupp och 
skolnivå. Elevens hela skolsituation kartläggs och eventuella utlåtanden inhämtas. Det ska 
framgå både hinder och möjligheter i skolsituationen (sociala och kunskapsmässiga). En 
redogörelse för de extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven har ska ingå i 
kartläggningen samt effekten av anpassningarna/särskilt stöd. 
 

2. Pedagogisk bedömning 
Den andra delen är en pedagogisk bedömning, utifrån den kartläggande delen, där man 
tar ställning till om eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall vilken typ av särskilt stöd 
eleven har behov av och i vilken omfattning. I bedömningen kan man även komma fram 
till att elevens behov kan tillgodoses genom extra anpassningar. Det är viktigt att all 
personal som deltagit i kartläggningen gör en gemensam analys. 

I utredningen ska det framgå namn och profession på ansvarig och medverkande. 

Det är viktigt att involvera elev och vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att 
medverka, de ska ges möjlighet till insyn och få framföra åsikter. Det är dock skolans skyldighet 
att utreda elevs behov av särskilt stöd även om vårdnadshavare motsätter sig.  

En del elever har kontakt med olika aktörer som utreder elevens situation och behov. Det kan 
vara socialtjänsten, barn och ungdomshabiliteringen, barn och ungdomspsykiatrin, 
specialistsjukvården eller polisen. Även om många aktörer är inblandade är det dock alltid rektorn 
som ansvarar för att det görs en pedagogisk bedömning av elevens behov av stöd i 
skolsituationen i syfte att utforma och anpassa lärmiljöerna inom verksamheten. Som stöd i den 
bedömningen används den kompletterande kunskap om elevens situation och behov som andra 
aktörer har. Skolan kan inte avvakta med att sätta in särskilt stöd, med hänvisning till att 
en kompletterande extern utredning ska göras.  
 
I beskrivningen av den gjorda pedagogiska bedömningen utelämnas eventuella diagnoser, 
istället är elevens eventuella behov av särskilt stöd i fokus. En diagnos kan aldrig ge en bild av 
vilket särskilt stöd en enskild elev är i behov av. 
 
Det är viktigt att undvika värdeladdade formuleringar om personliga egenskaper eller 
generaliseringar av karaktärsdrag i utredningen, till exempel ”pigg och glad” eller ”utan drivkraft”. 
Den typen av formuleringar kan påverka elevens självuppfattning på ett negativt sätt och följa 
eleven genom skoltiden. 13 
 
Utredningar av elevers behov av särskilt stöd kan vara olika omfattande. I en del fall kan en 
utredning göras relativt enkelt och snabbt. I andra fall krävs en mer grundlig utredningsinsats då 
elevens hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras.  

 

12 Skolverket 2014, Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

13 Skolverket 2014, Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 
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Vid utredningen av en elevs behov av särskilt stöd ska samråd ske med elevhälsan om det inte 
är uppenbart obehövligt. Utredningen dokumenteras i Unikum  
 

7. Beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram 
Om utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd måste ett formellt beslut fattas14 
av rektor eller av den som rektor har gett i uppdrag att besluta. Ett sådant ska styrkas av 
utredningen. Det formella beslutet är en förutsättning för att frågan om särskilt stöd ska kunna 
överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd av vårdnadshavaren.  

Beslutet dokumenteras i Unikum. Utskrift av beslut samt besvärshänvisning (bilaga1) 
lämnas till vårdnadshavare.   

8. Att utarbeta – beslut om åtgärdsprogram 
Åtgärderna ska vara kopplade till elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen eller 
kunskapskraven som minst ska uppnås. Det ska finnas en tydlig koppling mellan utredningen och 
de åtgärder som vidtas.  

Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara, det ska framgå på vilket sätt och i vilken 
omfattning eleven ska få stöd. I åtgärdsprogrammet ska det framgå profession på ansvarig för 
åtgärden. 

Åtgärderna ska följas upp och utvärderas. I åtgärdsprogrammet anges  

• när den första uppföljningen ska göras 

• med vilken frekvens uppföljningar ska göras  

• namn och profession på den som är ansvarig för uppföljningen samt 

• vid vilken tidpunkt en utvärdering ska göras  

• namn och profession på den som är ansvarig för utvärderingen 

Beslut om åtgärdsprogram fattas av rektor eller av den som rektor har gett i uppdrag att besluta. 
Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Åtgärdsprogrammet ska vara ett 
redskap för lärare, rektorer och annan skolpersonal i arbetet med att stödja en elev i behov av 
särskilt stöd, så att hen kan uppnå de kunskapskrav eller kunskapsmål som minst ska uppnås.  

Åtgärdsprogrammet dokumenteras i Unikum. Utskrift av beslut samt besvärshänvisning 
(bilaga 1) lämnas till vårdnadshavare.   

Ett åtgärdsprogram gäller vid den skolenhet där det har beslutats och om eleven byter 
skolenhet ska åtgärdsprogrammet avslutas. Åtgärdsprogrammet fortsätter således inte gälla när 

 

14 3 kap. 9 § skollagen (2010:800)   
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eleven kommer till en ny skolenhet men kan fungera som ett värdefullt informationsunderlag. 
Inom barn- och ungdomsförvaltningens egen verksamhet lämnas all information kring eleven.  

Vid byte till enskild verksamhet eller annan kommun anger skollagen att det är den avlämnande 
skolan som ansvarar för att överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta 
hens fortsatta skolgång15. Det är därmed också den avlämnande skolan som avgör vilken 
information som är relevant att föra över till mottagande skola. Det är viktigt att avlämnande 
skola gör en noggrann bedömning av vilka uppgifter som är lämpliga att lämna över till 
mottagande skola. Endast sådana uppgifter som är relevanta för att underlätta elevens fortsatta 
skolgång ska föras över. 

Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 
Det särskilda stödet får ges utanför den gemenskap eller gruppering där eleven normalt ingår 
endast om det finns särskilda skäl. Undervisning i en särskild undervisningsgrupp16 ska ses 
som en lösning när alternativet att låta eleven gå kvar i den ordinarie undervisningsgruppen 
har prövats. Placeringen ska utgå från elevens behov och en bedömning att dessa bäst kan 
tillgodoses i en särskild undervisningsgrupp, vilket tydligt ska framgå av utredningen.   

De särskilda skäl som kan åberopas för ett sådant beslut är kopplade till möjligheten att skapa 
bättre förutsättningar att pedagogiskt hantera elevens stödbehov. Förutom inlärningsproblematik 
kan det handla om olika funktionsnedsättningar, språkproblem, beteendestörningar m.m.  

I de fall som en elev är i behov av särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning är det 
viktigt att alltid utgå från elevens behov vad gäller ämnen, omfattning och tidsperiod. I dessa 
fall är det inte tillräckligt att enbart ange beteckningen särskild undervisningsgrupp eller enskild 
undervisning som en åtgärd, utan skolan behöver även specificera vilka åtgärder man avser att 
arbeta med i olika lärmiljöer inom verksamheten.17  

Rektor kan inte delegera beslut om eller särskild undervisningsgrupp eller enskild 
undervisning. Åtgärden att placera en elev i en särskild undervisningsgrupp fattas av rektorn i 
samband med ett beslut om åtgärdsprogram och då i samråd med elev och elevs 
vårdnadshavare. Placeringen ska regelbundet omprövas.  

Anpassad studiegång 
Om det särskilda stödet för en elev inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och 
förutsättningar eller då andra stödåtgärder inte har gett resultat, får ett beslut om särskilt stöd 
innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen, 
dvs. ett beslut om anpassad studiegång18. Det är en insats som bara ska vidtas när inga andra 

 

15 3 kap. 12 j § skollagen (2010:800)   

16 3 kap. 11 § skollagen (2010:800)   

17 Skolverket 2014, Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

18 3 kap. 12 § skollagen (2010:800)   
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åtgärder gett resultat eftersom det kan innebära att eleven lämnar grundskolan utan fullständig 
utbildning. 

Rektor ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är 
möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen. Eleven och elevens 
vårdnadshavare måste få information om vad ett beslut om anpassad studiegång kan 
innebära för elevens möjligheter att studera vidare.  

I de fall som en elev är i behov av anpassad studiegång är det viktigt att alltid utgå från elevens 
behov vad gäller ämnen, omfattning och tidsperiod, ex har ett ämne anpassats bort helt eller 
delvis. Om ett ämne anpassas bort delvis beskriver man det i procent eller timmar av totalen. I 
dessa fall är det inte tillräckligt att enbart ange beteckningen anpassad studiegång som en åtgärd, 
utan skolan behöver även specificera vilka åtgärder man avser att arbeta med i olika lärmiljöer 
inom verksamheten. 

Rektor kan inte delegera beslut om anpassad studiegång. Rektor ska se till att ett beslut om 
anpassad studiegång inte omfattar fler ämnen eller längre tidsperiod än nödvändigt. Beslutet 
fattas av rektorn i samband med ett beslut om åtgärdsprogram och då i samråd med elev 
och elevs vårdnadshavare. Beslutet ska regelbundet omprövas i samband med uppföljning 
och utvärderingar.  

När rektor har tagit beslut om anpassad studiegång meddelas barn- och elevenheten 
följande: 

• Namn och personnummer på eleven 
• Vilka ämnen som är anpassade samt omfattningen 

Informationen mejlas till barn- och elevenheten som registrerar informationen i elevregistret. När 
beslutet upphör meddelas barn- och elevenheten.  

Distansundervisning 
Distansundervisning får från den 1 augusti 2020 användas som särskilt stöd för den elev i 
grundskolan och grundsärskolan som inte kan delta i ordinarie undervisning på grund av en 
dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Detta gäller om alla andra möjligheter 
till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga och om elevens vårdnadshavare medger att 
sådan undervisning används.  
 
Distansundervisning kan även vara en form av särskilt stöd för: 

• elever som ges hemundervisning och undervisning på sjukhus (24 kap. 8, 9 och 16–25 §§ 
skollagen) 

• elever som inte är sjuka och inte kommer i fråga för särskild undervisning i hemmet eller 
på annan lämplig plats, men behöver ett alternativ till den skolförlagda undervisningen. 

• elever med sådana svårigheter i sin skolsituation att de trots skolplikt och närvaroplikt 
väljer att utebli från den ordinarie undervisningen  
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Distansundervisning får användas som särskilt stöd i lågstadiet endast om det finns synnerliga 
skäl.   
 
Distansundervisning kan användas i alla ämnen utom de praktisk-estetiska ämnena, dvs. bild, 
hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd. 

Rektor kan inte delegera beslut om distansundervisning. Rektor ska se till att ett beslut om 
distansundervisning inte omfattar mer än en termin åt gången. Beslutet fattas av rektorn i 
samband med ett beslut om åtgärdsprogram och då i samråd med elev och elevs 
vårdnadshavare. Beslutet ska regelbundet omprövas i samband med uppföljning och 
utvärderingar.  

9. Att följa upp  
 

”Med uppföljning avses den ansvariga skolpersonalens kontinuerliga arbete med att följa upp 
åtgärdsprogrammet i vardagen. Det innebär att varje person som ansvarar för en åtgärd ser till att det som är 
bestämt verkligen genomförs, och fortlöpande bedömer om det egna arbetssättet är effektivt eller om det behöver 
förändras för att eleven ska ges förutsättningar att nå ett specifikt mål i åtgärdsprogrammet.”  

Källa: Skolverkets Allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) 

Åtgärdsprogrammet ska kontinuerligt följas upp19 för att tillse att åtgärderna utgör ett tillräckligt 
stöd för eleven eller om andra kompletterande åtgärder behöver vidtas. 

Rektor ansvarar för att skolenheten har rutiner för att följa upp ett åtgärdsprogram. Den som 
har ansvar för uppföljningarna dokumenterar under Löpande uppföljning  i Unikum vid de 
tidpunkter som står beskrivna i åtgärdsprogrammet.  

10. Att utvärdera 
 

”En utvärdering är en mer systematisk analys och helhetsbedömning av hur målen har uppnåtts och av hur 
åtgärderna har fungerat. Vid en utvärdering finns det möjlighet att se om skolan eventuellt behöver förändra 
stödåtgärderna. Skolan gör en utvärdering av åtgärdsprogrammet med eleven och elevens vårdnadshavare vid 
en inplanerad tidpunkt. Innan dess är det lämpligt att all personal på skolan som har varit involverade i arbetet har 
gjort en gemensam utvärdering som en förberedelse”. 

Källa: Skolverkets Allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) 

Rektor ansvarar för att skolenheten har rutiner för att utvärdera ett åtgärdsprogram20. En 
riktlinje är att utvärdering av särskilt stöd sker efter 4-6 veckor, om stödet är väl känt och har 
pågått en tid kan utvärdering ske en gång per termin. Ett åtgärdsprogram gäller vid den skolenhet 

 

19 3 kap. 9 § skollagen (2010:800)  

20 3 kap. 9 § skollagen (2010:800)   
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där det har beslutats och om eleven byter skolenhet ska åtgärdsprogrammet utvärderas och sedan 
avslutas.  

Utvärdering görs i Unikum. Efter genomförd utvärdering avslutas åtgärdsprogrammet eller så 
upprättas ett nytt om stödbehovet kvarstår. Om stödbehovet kvarstår ger utvärderingen en 
indikation på om utredningen fortfarande är aktuell eller om den behöver förnyas. Om man i 
utvärderingen ser att behov förändrats behöver man ta ställning till om man behöver genomföra 
en mer grundlig utredning, det gäller särskilt om man ska sätta in nya insatser i form av enskild 
undervisning, särskild undervisningsgrupp och/eller anpassad studiegång.  

Rektor eller den som rektor delegerat beslutsrätt till tar beslut om att avsluta åtgärdsprogram. 
Beslut om att avsluta åtgärdsprogram kan inte delegeras om åtgärdsprogrammet gäller särskild 
undervisningsgrupp, enskild undervisningen eller anpassad studiegång. Beslutet dokumenteras i 
Unikum. Utskrift av beslut samt besvärshänvisning (bilaga 1) lämnas till vårdnadshavare 
när inget nytt åtgärdsprogram upprättas.   
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BILAGA1 

Besvärshänvisning/Överklagan 
Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.21 För att överklagandet ska kunna 
prövas måste det ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du fick ta del av 
beslutet.  

Om du väljer att överklaga beslutet, skriv vilket beslut du överklagar och varför du anser att det 
är oriktigt samt vilken ändring du önskar.  

Har överklagandet kommit in i rätt tid, kommer det att skickas vidare till Skolväsendets 
överklagandenämnd för fortsatt hantering, om barn- och ungdomsnämnden inte själv ändrar 
beslutet på det sätt du begärt. 

Skicka din överklagan till: 

Barn- och ungdomsnämnden 
Box 155 
301 05 Halmstad 

 

Alternativt lämna överklagan på Barn- och ungdomsförvaltningens kontor på Nymansgatan 23. 

 

 

 

21 se 28 kap. 12, 16 §§, skollagen 2010:800 
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