SKOLVERKETS
ALLMÄNNA RÅD
2008

Allmänna råd och kommentarer

För arbete med
åtgärdsprogram

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm
Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se
Beställningsnr: 08:1036
ISBN: 978-91-85545-38-4
ISSN: 1404-4549
Form: Ordförrådet AB
Omslagsbild: Matton
Tryck: Danagårds
Upplaga: 20 000 ex
Stockholm 2008
Reviderad 2009

Allmänna råd för arbete
med åtgärdsprogram

2

Förord
Dessa allmänna råd med kommentarer gäller tillämpningen av
de bestämmelser som rör arbetet med åtgärdsprogram. Åtgärds
program som planeringsinstrument har funnits sedan lång tid
och ges en form och ett innehåll i skolförfattningarna. Kravet
på att utarbeta åtgärdsprogram omfattar alla skolformer utom
förskoleklassen. Det gäller inte heller vuxenutbildningen. De
allmänna råden finns också publicerade i Skolverkets författ
ningssamlingar, SKOLFS 2008:25.
Det finns flera skäl till att Skolverket nu ger ut dessa allmän
na råd. Ett skäl är att det har visat sig att skolor har svårigheter
med att genomföra de utredningar som ska ligga till grund för
åtgärdsprogram. Ett annat skäl är att åtgärdsprogrammen i allt
för hög utsträckning utgår från att eleven ensam är bärare av de
problem som skolan önskar åtgärda genom programmet. Det
är dessutom uppenbart att när skolor utarbetat åtgärdsprogram
i nära dialog med eleven och vårdnadshavarna har resultatet av
åtgärderna blivit bättre än när dialogen uteblivit.
I denna skrift redovisas inledningsvis vad som avses med
allmänna råd, vilka verksamheter som berörs av dessa, de
allmänna rådens syfte och hur de förhåller sig till bestämmelsen
om individuella utvecklingsplaner.
Därefter har de allmänna råden delats upp i fem avsnitt som
bör ses som länkar i en kedja. I varje avsnitt redovisas råden
i kortfattade punkter som sedan följs upp och konkretiseras i
kommentarer.
Avslutningsvis återfinns dels en bilaga som redovisar de
bestämmelser om åtgärdsprogram som finns i respektive
förordning, dels en bilaga där relevanta bestämmelser rörande
sekretess sammanfattas.

Per Thullberg
Generaldirektör

Staffan Engström
Undervisningsråd
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Inledning
Vad är allmänna råd?

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur
skolans författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) kan
tillämpas. Ett allmänt råd utgår från en författning. Det anger
hur man kan eller bör handla och syftar till att påverka utveck
lingen i en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämp
ning. Råden bör således följas såvida skolan inte kan visa att
den uppfyller bestämmelsen fastän man handlar på andra sätt.
Berörda skolformer och verksamheter

De allmänna råden vänder sig till rektorer, lärare och annan
personal i grundskolan, sameskolan, särskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och fristående skolor. De rör med andra ord
samtliga skolformer där åtgärdsprogram enligt bestämmelserna
ska utarbetas. I vissa fall framgår att allmänna råd eller kom
mentarer vänder sig till de verksamma i endast en skolform, i
övrigt gäller de alla skolformer. De allmänna råd som vänder
sig till grundskolan avser också sameskolan, specialskolan och
fristående grundskolor.
Åtgärdsprogrammets syfte

Skolan ska ge det särskilda stöd en elev behöver. Ett åtgärdspro
gram syftar till att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd
tillgodoses. Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans
arbete med särskilt stöd genom att vara redskapet för persona
len när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska
verksamheten kring den enskilde eleven. Det är samtidigt
en skriftlig bekräftelse på de stödåtgärder som ska vidtas och
bidrar till att ge en överblick.
Arbetet med åtgärdsprogram kan ses som en process där
uppföljning och utvärdering regelbundet görs för att inrikt
ningen mot målen inte ska förloras. Uppföljning avser här en
kontroll av att beslutade åtgärder är vidtagna. Utvärdering är en
bedömning av om åtgärderna har varit lämpliga i förhållande
till uppsatta mål.
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Råden och kommentarerna betonar elevers och vårdnadsha
vares rätt till delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram och de
fördelar som följer med denna. Elever som är myndiga eller har
ingått äktenskap före arton års ålder bestämmer dock själva om
sin delaktighet.

Uppmärksamma

Följa upp
och utvärdera

Utreda

Utarbeta och
genomföra
åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet och den individuella utvecklingsplanen

Elever i behov av särskilt stöd ska ha ett åtgärdsprogram. Den
individuella utvecklingsplanen ersätter inte åtgärdsprogram
met. För elever i behov av särskilt stöd kommer det således att
finnas både ett åtgärdsprogram och en individuell utvecklings
plan. Medan den individuella utvecklingsplanen upprättas i an
slutning till utvecklingssamtalet ska åtgärdsprogram utarbetas
så snart en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd.
Den individuella utvecklingsplanen följer eleven genom hela
skoltiden, även om innehållet förändras, medan åtgärdspro
grammet avser en begränsad tidsperiod.
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Främja en god lärandemiljö
Allmänna råd
Skolans arbete bör baseras på kunskap om de faktorer som
främjar elevers lärande och utveckling. En god lärandemiljö
möjliggör för elever med olika förutsättningar att tillgodogöra
sig undervisningen.
Det är viktigt att
• skolans främjande arbete innehåller en regelbunden gransk
ning av den egna verksamhetens organisation, arbetssätt och
kompetens,
• skolan utgår från synsättet att den skolmiljö elever ingår i har
betydelse för deras behov av särskilt stöd,
• skolan skapar en miljö där samtliga elever inkluderas så långt
som möjligt och att undervisningen anpassas till elevernas
förutsättningar och behov.
Kommentarer
En viktig utgångspunkt i skolförfattningarna är att alla elever
ska få den undervisning och stimulans som de behöver för att
utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt
lärande och sin utveckling. För många elever är en generellt
god kvalitet på verksamheten ett tillräckligt stöd.
De arbetssätt och arbetsformer som en skola väljer och sko
lans sätt att organisera undervisningen påverkar elevers behov
av särskilt stöd. Alla elever har behov av meningsfulla sam
manhang och av att känna sig delaktiga. Ju förr en elev lyckas
i sitt skolarbete desto bättre är förutsättningarna för elevens
utveckling och att skolarbetet upplevs som meningsfullt. Att
elever och vårdnadshavare är delaktiga samt att elever blir sedda
och får återkoppling i sitt skolarbete är betydelsefullt. En god
relation mellan skolan och vårdnadshavarna underlättar samtal
om elevers eventuella svårigheter. Skola och hem har båda ett
ansvar för denna relation, men skolan har det yttersta ansvaret
för att verka för ett sådant samarbete.
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Orsaker till elevers svårigheter i skolan bör i första hand
sökas i deras möte med undervisningens innehåll och läran
demiljö. Skolans arbete behöver därför inriktas mot att ge
utrymme för elevers olika förutsättningar för lärande och ut
veckling. Detta förutsätter en bred kunskap om olika pedago
giska metoder för att tillgodose elevernas varierande behov och
för att följa upp deras utveckling. Alla elever behöver också få
utmaningar och känna att skolan har förväntningar och tilltro
till deras förmåga.
Det är en rad faktorer som påverkar en elevs förutsättningar
i skolan. Det handlar såväl om skolans kunskap om att an
passa undervisningens innehåll och arbetssätt som om lärarens
kompetens att möta eleven och om den enskilde elevens för
mågor. Alla elever kan exempelvis inte tillgodogöra sig sådan
undervisning som bygger på en stor del eget arbete och ansvar.
Även skolans fördelning av elever i klasser och grupper liksom
elevernas arbetsschema är faktorer som påverkar förutsättning
arna och som därför kan behöva ses över.
Kunskaper om goda lärandemiljöer kan sökas t.ex. i forsk
ning och erfarenhetsutbyte med andra skolor, men kan även
skapas genom diskussioner och utvärderingsinsatser i den egna
verksamheten. För ett kontinuerligt lärande förutsätts en regel
bunden uppföljning och utvärdering på grupp- och skolnivå
samt i kommunen även på central nivå.
Skolan gör ständigt nya erfarenheter av vad som bidrar till
gynnsamma förutsättningar så att alla elever utvecklas i rikt
ning mot de nationella målen. Med utvärdering av åtgärdspro
gram som stöd för gemensamma samtal och reflektioner kan
skolan skapa en kunskapsbank för att stödja lärarnas och hela
personalens professionella utveckling. Åtgärder som visat sig
framgångsrika i vissa sammanhang kan göras till utgångspunkt
för personalens gemensamma tillvägagångssätt.
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Uppmärksamma behov av särskilt stöd
Allmänna råd
Alla elever behöver stöd för sin utveckling, några behöver sär
skilt stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid.
Det är viktigt att
• grund- och gymnasieskolan tidigt uppmärksammar tecken
på och information om att en elev riskerar att inte nå målen
för utbildningen eller behöver särskilt stöd av annan orsak,
• särskolan tidigt uppmärksammar tecken på och information
om att en elev är i behov av särskilda stödåtgärder,
• rektor alltid blir informerad när det uppmärksammas att en
elev kan vara i behov av särskilt stöd,
• skolan har rutiner för att väsentlig information om elevers
skolsituation tas om hand,
• vårdnadshavare tidigt får information om att deras barn kan
vara i behov av särskilt stöd,
• skolan samarbetar med andra skolor, med förskolan,
förskoleklassen och skolbarnsomsorgen för att ta emot infor
mation om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd.

Kommentarer
Även om skolan erbjuder en god lärandemiljö finns det elever
som är i behov av särskilt stöd under kortare eller längre perio
der av sin skolgång. Skolverksamheten kan behöva anpassas till
elever med olika typer av funktionsnedsättningar.
När en elev i grund- eller gymnasieskolan riskerar att inte
nå kunskapsmålen i något ämne ska elevens behov av särskilt
stöd uppmärksammas. Andra tecken på att en elev är i behov
av särskilt stöd kan vara att eleven vantrivs i skolan, har svårt
att fungera i gruppen, är upprepat eller långvarigt frånvarande,
har ett utagerande beteende eller drar sig undan. En del av de
elever som är i behov av särskilt stöd uppvisar koncentrations
svårigheter, tal- och språksvårigheter eller psykosociala besvär. I
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vissa fall kan behoven vara diffusa och svårtolkade, i andra fall
är de tydliga.
Särskolan har en kompetens att möta behoven hos elever
med utvecklingsstörning. Särskolans elever har liksom grund
skolans elever individuella utvecklingsplaner. Då behoven är
mer komplexa och tecken på att ytterligare svårigheter upp
kommer behöver dessa särskilt uppmärksammas.
När någon känner oro över en elevs skolsituation bör detta
tas på allvar. Ofta är det eleven själv eller vårdnadshavaren
som påtalar bekymmer. Skolan måste tidigt samtala med
eleven och vårdnadshavaren när ett problem uppmärksammas.
Utvecklingssamtalen är ett bra tillfälle att samtala om oro som
en elev, en vårdnadshavare eller skolan har för skolsituationen,
men vid behov krävs tätare samtal. Det är läraren som ansvarar
för att relevant information från utvecklingssamtalen förmedlas
till berörda lärare och till rektor.
Det kan vara lärare eller annan skolpersonal som är bekym
rade över elevens situation eller utveckling. För att komplet
tera bilden av hur en yngre elev fungerar i olika sammanhang
är fritidshemmet särskilt viktigt. Stödbehov som inte har
framkommit i skolan kan bli tydliga på fritidshemmet. Det är
nödvändigt att det finns tydliga kommunikationsvägar mellan
personal och rektor. Likaså att det finns en tydlig organisation
av det elevvårdande arbetet.
Bestämmelser om sekretess vid informationsöverföring inom
skolan finns i bilaga 2, sidan 22.
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Utreda behov av särskilt stöd
Allmänna Råd
Om det framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt
stöd ansvarar rektor för att behovet utreds.
Det är viktigt att
• skolan skyndsamt utreder behov av särskilt stöd,
• skolan söker samverkan med såväl eleven som dennes
v årdnadshavare när en utredning inleds,
• skolan i sin utredning tar hänsyn till omständigheter på 
skol-, grupp- respektive individnivå när man beskriver
elevens svårigheter,
• skolan anlitar extern kompetens om skolan inte själv förfogar
över den nödvändiga utredningskompetensen,
• skolan har rutiner för hur utredningen dokumenteras,
• skolan har rutiner för samverkan med andra verksamheter.
Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd är
det viktigt att
• skolan klarlägger vilket särskilt stöd som behövs.

Kommentarer
Så snart skolan uppmärksammat att en elev kan vara i behov
av särskilt stöd ska behovet utredas. Det är skolans rektor som
ansvarar för att en utredning kommer till stånd. Utredningen
syftar till att skolan skaffar sig ett tillräckligt underlag för att
förstå elevens behov och varför eleven har svårigheter i sko
lan. Syftet är att reda ut vad i skolsituationen som förorsakar
en elevs svårigheter för att bedöma vilka åtgärder som skolan
behöver vidta för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd.
En utredning om behov av särskilt stöd består av två steg,
först en kartläggning av hur problemet ter sig och därefter en
diskussion som leder till slutsatser om tänkbara orsaker och
behov. Eftersom eleven och vårdnadshavaren vanligen kan till
föra sina särskilda erfarenheter av problemet bör skolan tidigt

12

ta tillvara dessa vid kartläggningen. När skolan bildar sig en
uppfattning om orsakerna till elevens svårigheter är det natur
ligt att i första hand lägga tyngdpunkten på de pedagogiska
förutsättningarna runt eleven. Elevens lärande, resultat och
skolsituation i övrigt behöver beskrivas utifrån observationer
och sakliga upplysningar från flera håll.
I vissa fall kan en utredning göras relativt enkelt och snabbt
av den som har mest kontakt med eleven. En sådan utredning
kan vara tillräcklig när skolan uppmärksammat att en elev inte
når målen för sin utbildning i ett enstaka ämne och då orsaker
na till det är uppenbara. Det kan exempelvis vara fallet då
brister i simkunnigheten hindrar eleven att nå målen i idrott
och hälsa eller när en smärre funktionsnedsättning i något sam
manhang behöver kompenseras. Utredningen kan då stanna
vid att klarlägga situationen kring detta.
I andra fall krävs det en mer grundlig utredningsinsats, då
elevens hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras.
Det kan till exempel handla om elevens svårigheter att planera
sitt arbete eller att arbeta utifrån muntliga instruktioner. Det
kan också vara fråga om tydliga tecken på en sviktande moti
vation, upprepad eller lång frånvaro som kan påverka elevens
prestationer i alla ämnen. I skolans utredning kan såväl lärar
nas som elevens egna och vårdnadshavarnas noteringar inför
utvecklingssamtalen ingå. Elevvårdskonferensens protokoll kan,
där sådana ska upprättas, också utgöra underlag till utred
ningen.
En stor del av stödet i särskolan är kontinuerligt och beskrivs
i den individuella utvecklingsplanen. När ytterligare svårigheter
tillkommer är en utredning nödvändig för att bedöma vilka
åtgärder skolan måste vidta. För mottagande i särskolan och de
utredningar som krävs se Skolverkets Rutiner för utredning och
beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan. Med allmänna råd (SKOLFS 2001:23) och kommentarer.
Även specialskolans elever behöver ett kontinuerligt stöd och
anpassning som kan beskrivas i den individuella utvecklings
planen. Eventuella behov av särskilt stöd utöver detta ska då
också utredas så att skolan kan vidta åtgärder.
Kompletterande utredning

I vissa fall behöver skolans utredning kompletteras med en
medicinsk, psykologisk eller social utredning i samverkan
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med eleven och vårdnadshavarna. Viktigt att ha i minnet är
att exempelvis en medicinsk diagnos inte är en upplysning om
vilket pedagogiskt stöd en elev behöver och att diagnoser aldrig
får vara ett villkor för särskilt stöd. Skolan får inte heller dröja
med sitt ansvar att själv utreda, eller avvakta med stödinsatser,
med hänvisning till att en kompletterande utredning görs. Som
framhållits är samverkan med vårdnadshavarna av stor betydel
se men skolan ansvarar för att genomföra de utredningar som
situationen kräver även om vårdnadshavarna skulle motsätta sig
detta.
Skolhälsovården kan också bidra i utredningen om elevens
förutsättningar att följa undervisningen. Rektor kan således
begära en utredning av skolhälsovården. Skolhälsovården
har dock en särskild tystnadsplikt. Under förutsättning att
skolhälsovården får vårdnadshavarnas medgivande kan den
skolpersonal som behöver ha information om känsliga upp
gifter för att utföra sitt arbete ta del av dessa. Bestämmelser om
sekretess när det gäller uppgifter från skolhälsovården finns i
bilaga 2, sidan 22.
Andra som kan bidra till utredningen om en elev behöver
särskilt stöd i skolan är t.ex. habiliteringen, barn- och ung
domspsykiatrin och socialtjänsten. Dessa verksamheter kan
efter vårdnadshavarnas medgivande informera skolan om en
elevs situation.
En utredning om en elevs behov av särskilt stöd innehåller
uppgifter som till sin natur är att hänföra till skolans elevvår
dande verksamhet. Skolan förutsätts därför ha rutiner för hur
utredningarna dokumenteras och förvaras.
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Utarbeta åtgärdsprogram
Allmänna råd
Ett åtgärdsprogram grundar sig alltid på en utredning av
elevens behov av särskilt stöd. Utredningen bör hållas åtskild
från åtgärdsprogrammet.
Det är viktigt att
• skolan strävar efter att tidigt göra eleven och vårdnadshavar
na delaktiga i att utarbeta åtgärdsprogrammet,
• åtgärdsprogrammet kortfattat beskriver elevens behov,
• åtgärdsprogrammet i grund- och gymnasieskolan relaterar till
läroplanernas och kursplanernas mål och vad man vill uppnå
på kortare och längre sikt,
• åtgärdsprogrammet innehåller en beskrivning av de åtgärder
skolan avser att vidta och en tydlig ansvarsfördelning,
• skolans åtgärder utgår från positiva förväntningar på eleven
och bygger på elevens förmågor och intressen,
• skolan beskriver sina åtgärder i ett och samma åtgärdspro
gram om elevens behov av särskilt stöd finns i flera ämnen,
• skolan ser till att det finns kompetens för att tillgodose
e levens behov av särskilt stöd,
• åtgärder vidtas så snart som möjligt när behov och åtgärder
klargjorts,
• åtgärdsprogrammet tydligt visar hur åtgärderna ska följas
upp samt hur och när de ska utvärderas.
Kommentarer
Skolans redskap för konkreta åtgärder och delaktighet

Förutsättningarna för en elev att nå målen ökar då åtgärderna
vidtas tidigt och innan svårigheterna blivit stora. Erfarenheter
na visar också att åtgärdsprogram som innehåller tydliga,
konkreta åtgärder som skolan kan genomföra på relativt kort
sikt har god effekt. Genom att arbeta med kortsiktiga mål, i
riktning mot de långsiktiga, förbättras skolans möjlighet att
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bedöma vilka åtgärder som fungerar. Detsamma gäller när de
mål som formuleras och de åtgärder som planeras är relevanta,
realistiska, konkreta och möjliga att utvärdera.
Det är angeläget att skolan stödjer eleven i undervisnings
miljön innan åtgärder som får långsiktiga konsekvenser för
elevens utbildning vidtas. Ett exempel på åtgärder som kan få
långsiktiga konsekvenser är byte av studieväg i gymnasieskolan.
Även nivågruppering i grundskolan som inte omprövas konti
nuerligt riskerar att få negativa konsekvenser.
De åtgärder som skolan beslutar om kan beröra olika delar
av verksamheten. Åtgärderna kan gälla hur undervisningen
organiseras, sättet att strukturera innehållet för eleven, gruppen
eller klassen, vilka läromedel som används och hur de presente
ras samt hur resultaten följs upp. De kan röra vilka pedagogiska
hjälpmedel som används, regler för samarbetsklimatet eller hur
klassrummet anpassas för en elevs funktionsnedsättning. Om
åtgärderna innebär att eleven skiljs från sin klass eller grupp för
en tid är det särskilt viktigt att ange en tidpunkt för utvärde
ring av åtgärderna för att underlätta en återgång.
Skolan bör genom sina särskilda stödåtgärder både
uppmärksamma och uppmuntra elevens starka sidor och
samtidigt hjälpa eleven i de situationer som utredningen pekat
ut som problematiska. En noggrann bedömning av elevens
förmåga är en förutsättning för att realistiska mål ska kunna
formuleras. Personliga egenskaper, som pigg och glad, räcker
inte som beskrivning. Att ta vara på och stärka elevens eget
engagemang och vilja till utveckling är alltid en utgångspunkt i
arbetet med åtgärdsprogram.
Ibland lägger skolor ett alltför stort ansvar för stödåtgärderna
på eleven eller elevens vårdnadshavare. Fokus måste ligga på de
åtgärder skolan har ansvar för. Det är angeläget att rektor också
håller sig informerad om arbetet med åtgärdsprogram.
Elevens och vårdnadshavarnas delaktighet har visat sig ha
stor betydelse för utfallet av åtgärderna. När problemformule
ring och val av insatser beslutas i en dialog ger åtgärderna ett
bättre resultat än när det sker utan elevens och vårdnadshavar
nas deltagande. I de fall det visar sig svårt att få till stånd ett
fungerande samarbete med vårdnadshavarna måste skolan
fortsätta sin strävan att finna lösningar på problemet. Under
tiden har rektor ett ansvar för att åtgärder sätts in.
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Att ge särskilt stöd ställer krav på personalens kompetens.
Det är angeläget att de som arbetar nära eleven i den klass eller
grupp eleven tillhör har tillräckliga kunskaper i förhållande till
elevens behov. Det är också av stor vikt att skolan har tillgång
till specialpedagogisk kompetens och vid behov har möjlighet
att anlita extern kompetens för att få vägledning och handled
ning. Vilken kompetens som behövs för att kunna tillgodose
elevers behov av särskilt stöd är en fråga för skolans rektor att
besluta om.
Det finns skäl till att skilja skolans utredning från det skrift
liga åtgärdsprogrammet. Ett skäl är att en åtskillnad minimerar
risken att integritetskänsliga uppgifter om eleven sprids. Därför
är det lämpligt att den dokumenterade utredningen förvaras
separat. Bestämmelser om sekretess när det gäller integritets
känsliga uppgifter finns i bilaga 2, sidan 22.
Utformningen av programmet

Ett krav enligt skolförfattningarna är att det av åtgärdspro
grammet ska framgå vilka elevens behov är och hur de ska
tillgodoses, dvs. de åtgärder som skolan beslutar om. Det ska
också framgå hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
Åtgärdsprogrammet utgör därmed en samlad kortfattad doku
mentation av elevens behov och en skriftlig bekräftelse av de
stödåtgärder som ska vidtas. Allmänna råd om uppföljning och
utvärdering finns på sidan 19.
Om en elevs behov av särskilt stöd visar sig i flera ämnen
bör skolan utarbeta ett gemensamt åtgärdsprogram för eleven i
dessa ämnen. Det ger överblick och utgör en grund för priori
tering av insatser och tydliggör svårigheter som kanske inte är
direkt ämnesanknutna.
En enhetlig utformning i en skola eller kommun under
lättar programmets funktion som informationsbärare. Det är
angeläget att det klart framgår vem eller vilka som har ansvar
för vad i programmet. Det är också bra att datera programmet
och ange vilka som har deltagit i utarbetandet. Det förekom
mer att åtgärdsprogrammet undertecknas av skolan, eleven och
vårdnadshavarna. Detta är dock inget krav.
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Stöd utanför den ordinarie klassen i grundskolan

Skolan ska sträva efter att alla elever får sin undervisning i den
klass eller grupp som eleven normalt tillhör. En åtgärd som
innebär att en elev arbetar utanför sin ordinarie klass eller
grupp är ett ingrepp som påverkar elevens vardagliga kontakt
med sina klasskamrater. Det avgörande för om åtgärden är att
betrakta som en placering i en särskild undervisningsgrupp är,
enligt 5 kap. 5 § grundskoleförordningen, främst placeringens
varaktighet. Att en elev vid enstaka tillfällen eller tillfälligt arbe
tar utanför klassen behöver inte innebära en placering i särskild
undervisningsgrupp. För att inte eleven ska förlora kontakten
med sina kamrater i större omfattning än nödvändigt är det
lämpligt att begränsa placeringen till det eller de ämnen där
elevens behov av särskilt stöd är särskilt stora.
Innan ett beslut om placering i en särskild undervisnings
grupp fattas ska skolan samråda med eleven och vårdnads
havarna och förklara varför man bedömer att det särskilda
stödet inte kan ges i den ordinarie undervisningen. Ett beslut
om placering i särskild undervisningsgrupp kan överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd.
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Följa upp och utvärdera
Allmänna råd
Det är viktigt att
• skolan har rutiner och ett tydligt fördelat ansvar för uppfölj
ning och utvärdering av åtgärdsprogrammet,
• skolan så snart som möjligt och regelbundet följer upp att
åtgärder i programmet genomförs,
• skolan förvissar sig om, i nära kontakt med eleven och vård
nadshavarna, att stödet motsvarar elevens behov,
• skolan beslutar om ytterligare utredningar om det visar sig
att stödåtgärderna är verkningslösa eller om nya uppgifter
om elevens behov och förutsättningar framkommer.

Kommentarer
Av åtgärdsprogrammet ska det framgå hur skolan avser att följa
upp och utvärdera sina åtgärder. Även tidpunkt för utvärdering
bör framgå. Med väl utarbetade rutiner och klargöranden om
vem som ansvarar för vad minskar risken för missuppfattningar
och onödig tidsåtgång. Åtgärdsprogrammet är då ett stöd för
skolans arbete med att följa upp elevens lärande och bedöma
effekterna av vidtagna insatser. Den skriftliga bekräftelsen ger
förutsättningar för bedömningar om att behålla eller ändra
vissa åtgärder respektive kortsiktiga mål. Det kan finnas skäl för
att justera dessa och inte låsa sig för vissa lösningar. Det gäller
att pröva och ompröva i en kontinuerlig process med kortsik
tiga, konkreta och utvärderingsbara mål.
Elever och vårdnadshavare gör självfallet egna bedömningar
av vad som fungerar respektive inte fungerar. Det är betydelse
fullt att elevens och vårdnadshavarnas erfarenheter av stödinsat
serna tas till vara i utvärderingen. Om skolan på förhand har en
bestämd uppfattning om hur stödet fungerar kan det vara svårt
att få fram dessa synpunkter.
När kortsiktiga mål i åtgärdsprogrammet uppnåtts bör sko
lan bedöma vilka nya åtgärder som behöver vidtas för elevens
utveckling. Det är väsentligt att synliggöra elevens framsteg för
att hålla motivation och engagemang vid liv.
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Det kan vara nödvändigt att ta ett steg tillbaka i processen
om utvärderingen av åtgärderna visar att de inte har varit fram
gångsrika. En ny utredning kan behövas med utgångspunkt i
de erfarenheter som vunnits. Det kan också ha framkommit
uppgifter som från början inte varit kända.
Ofta är kontinuitet i arbetet med det särskilda stödet en
kärnfråga. Elever byter lärare och många gånger också skola
under sin skoltid. För elever som har svårigheter i sin skolsitua
tion är det särskilt angeläget att byten och övergångar funge
rar. I detta sammanhang är ett väl utformat åtgärdsprogram
betydelsefullt för att vidarebefordra information om eventuella
stödbehov och om vilka tidigare åtgärder som har visat sig vara
framgångsrika. För att ansvariga snabbt ska kunna uppmärk
sammas på eventuella stödbehov är goda överlämningsrutiner
således viktiga. Samtidigt finns det skäl att noga överväga
vilken information som är relevant för dem som tar emot en
elev. Om eleven byter till en skola i en annan kommun kan
information som innehåller känsliga uppgifter om elevens per
sonliga förhållanden lämnas över om vårdnadshavarna lämnat
sitt samtycke. I annat fall först efter att skolan gjort en bedöm
ning av om det är uppenbart att intresset av att uppgifterna
lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska
skydda. Se vidare i bilaga 2, sidan 22 om sekretess.
Vid skolbyte till en fristående skola måste vårdnadshavarna
lämna sitt samtycke för att känsliga uppgifter ska kunna lämnas
ut.
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Bestämmelser om åtgärdsprogram

Bilaga 1

5 kap. 1 §, tredje och fjärde stycket grundskoleförordningen
Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev,
elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att
eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn
se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven
behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka
behoven är, hur de ska tillgodoses, samt hur åtgärderna
skall följas upp och utvärderas.
Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att
delta när åtgärdsprogrammet utarbetas.
Motsvarande bestämmelser finns i 5 kap. 1 § särskoleförord
ningen, 6 kap. 1 § specialskoleförordningen, 8 kap. 1 a § gym
nasieförordningen, 8 kap. 1 a § förordningen om gymnasie
särskolan och 1 a kap. 5 a § samt 2 kap. 7 a § förordningen om
fristående skolor.
Grundskoleförordningens bestämmelser ovan är också til�
lämpliga för sameskolan.
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Bilaga 2

Bestämmelser om
offentlighet och sekretess
Skolor som bedrivs i offentlig regi, dvs. av kommuner, lands
ting och av staten, omfattas av bestämmelser om offentlighet
och sekretess. Det innebär bl.a. att handlingar som kommer
in till, eller upprättas, och som förvaras på skolan är allmänna
handlingar. Handlingarna kan vara offentliga eller omfattas av
sekretess, dvs. vara hemliga.
Allmän handling
Ett åtgärdsprogram är en allmän handling. Programmet kan
innehålla integritetskänsliga uppgifter som omfattas av sekre
tess. Nedan följer en genomgång av de viktigaste bestämmel
serna som rör sekretess och vad som gäller för att få ta del av
allmänna handlingar som är offentliga i skolan.
Offentlighets- och sekretesslagen

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter, såväl muntliga
som skriftliga. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller
bestämmelser för att skydda olika intressen och reglerar vilka
uppgifter i en allmän handling som är hemliga. Inom skolan
handlar det oftast om bestämmelserna i 23 kap. 2 § om skydd
för enskilds personliga förhållanden. Sekretessen gäller inte
bara uppgifter som rör eleven utan också elevens anhöriga, dvs.
föräldrar och syskon. Vårdnadshavare har i regel rätt att ta del
av alla uppgifter om sitt barn.
Av 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen framgår bl.a.
att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk
undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds per
sonliga förhållanden hos psykolog eller kurator om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör,
eller någon honom närstående, lider men. Uppgiften omfattas
av s.k. stark sekretess. Utgångspunkten är således att uppgif
terna är sekretesskyddade. Bestämmelsen gäller i förskoleklas
sen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och
sameskolan samt i kommunal riksinternatskola.
Av samma paragraf framgår vidare att sekretess också gäller
för uppgift om enskilds personliga förhållande i skolans elev
vårdande verksamhet, samt för uppgift som hänför sig till
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ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev
från vidare studier. I dessa fall gäller dock sekretess endast om
det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom
närstående lider men om uppgiften röjs. Uppgifterna omfattas
av s.k. svag sekretess. Utgångspunkten är i dessa fall att upp
gifterna är offentliga.
Ett protokoll blir i regel allmän handling när det justerats.
För beslut i elevvårdsärenden gäller att de är offentliga, även
om bakgrundsmaterialet inte är det. Det är därför viktigt att
man tänker på hur ett protokoll utformas och hur sekretess
belagt material förvaras.
Men och menbedömning

När en utomstående vill ha tillgång till uppgifter som omfat
tas av en sekretessbestämmelse måste den som är ansvarig göra
en menbedömning. Detta för att avgöra eventuella integritets
kränkningar som kan uppstå därför att uppgifter om personliga
förhållanden lämnas ut. Bedömningen påverkas av om det är
stark eller svag sekretess. Vid en menbedömning ska utgångs
punkten vara hur man tror att den berörda personen eller hans
närstående skulle uppleva det om uppgiften lämnas ut. Det
är viktigt att komma ihåg att samtycke från den eller de som
berörs bryter sekretessen.
I de fall en menbedömning leder till att en uppgift inte
kan lämnas ut kan i vissa fall generalklausulen i 10 kap. 27 §
offentlighets- och sekretesslagen bryta sekretessen. Det kan
t.ex. gälla fall där en elev byter till en skola i en annan kom
mun och där vårdnadshavarna inte lämnat sitt samtycke till att
uppgifter lämnas ut samtidigt som det för skolan är uppenbart
att intresset av att uppgifterna lämnas ut har företräde framför
det intresse som sekretessen ska skydda. I dessa fall kan skolan,
med stöd av generalklausulen, lämna ut en eller flera uppgifter.
Skolhälsovården

Skolläkares och skolsköterskas sekretess regleras i 25 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen. Där föreskrivs att sekretess
gäller för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra person
liga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.
Stark sekretess gäller således inom skolhälsovården för barns
och föräldrars hälsotillstånd och andra personliga förhållanden.

		 23

Uppgifter kan därför inte utan samtycke eller menbedömning
lämnas t.ex. till skolkurator, rektor eller lärare. Här gäller inte
generalklausulen.
Vem beslutar om utlämnande av allmänna handlingar?

När en utomstående begär att få ta del av en allmän handling
t.ex. ett åtgärdsprogram har han eller hon rätt att läsa handling
en på stället eller få en kopia av den. Omfattas vissa uppgifter
i handlingen av sekretess ska den som begär ut handlingen få
tillgång till de delar av den som inte omfattas av sekretess.
Bedömer om handlingar ska lämnas ut gör den av skolans
personal som har handlingen i sin vård eller som fått i uppgift
att utföra detta.
Om handlingen inte kan lämnas ut därför att den omfattas
av sekretess ska man upplysa sökanden om att det går att få
frågan prövad av styrelsen för utbildningen. Styrelsen har i all
mänhet delegerat till skolchef eller motsvarande eller till rektor
att fatta beslut.
Fristående skolor

Fristående skolor är inga myndigheter och omfattas inte av
offentlighetsprincipen. Sekretesslagen gäller därför inte i fri
stående skolor. Det innebär att handlingar i fristående skolor
inte är allmänna handlingar och att skolan inte heller är skyldig
att lämna ut handlingar. För att skydda elevers och föräldrars
integritet finns dock nedan angivna bestämmelse om tystnads
plikt i 9 kap. 16 a § skollagen.
Ingen som är eller varit verksam i en fristående skola som avses i
detta kapitel får obehörigen röja
1. vad han eller hon i den elevvårdande verksamheten har fått
veta om någons personliga förhållanden,
2. uppgifter i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller om
skiljande av en elev från vidare studier.
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De allmänna råden för arbete med åtgärdsprogram vänder sig till rektorer, lärare och annan
personal i grundskolan, sameskolan, särskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och fristående
skolor. De rör med andra ord samtliga skolformer
där åtgärdsprogram enligt bestämmelserna ska
utarbetas. De allmänna råden ska fungera som
ett stöd i arbetet med åtgärdsprogram.

