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Till dig som har barn  
med NPF i skolan
Vad gäller egentligen när ens barn har svårt att klara skolans  
kunskapskrav? Vad kan man förvänta sig av skolan? Vem ska man vända 
sig till? Det är inte alltid lätt att veta, och många föräldrar till skolbarn 
med NPF sliter hårt för att få situationen i skolan att fungera för sina 
barn. Det tar upp både tid och ork att leta information och ta reda på 
vad man som förälder kan göra, emellanåt ha tät kontakt med skolan 
och behöva ta stort ansvar för deras insatser och behöva vara extra- 
lärare åt ens barn.

Även om det inte står i lagen exakt hur stödet ska se ut, står det tydligt 
att alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att klara skolan. Det 
har du och ditt barn rätt till. I det här materialet har vi samlat information 
och hoppas att det ska ge dig en översikt om vad som kan vara relevant 
i kontakten med ditt barns skola.

Materialet riktar sig till dig som är förälder till barn med NPF som 
går i förskolan, förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan, samt 
fritidshem.

Längst bak i materialet har vi samlat lästips. Här kan du se var informa- 
tionen i skriften kommer ifrån och få lite fler tips på webbsidor att besöka 
eller skrifter att läsa.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD/ADD, Asperger 
syndrom/Autismspektrumtillstånd, Tourette syndrom och språkstörning.
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Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge extra stöd till den elev som 
behöver det. Stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs. 
Det innebär att det ska ges utifrån elevens egna behov och förutsättningar. 
Om stödet inte kan ges i den vanliga förskolan och grundskolan ska kom-
munen erbjuda plats i särskilt anpassade former.

För att få stöd krävs det inte att eleven har en diagnostiserad funktions-
nedsättning. Stödet ska alltid bestämmas utifrån den enskilda elevens 
behov. Vidare är otillräckliga resurser inte en godtagbar motivering till att 
inte ge en stödinsats. Det innebär att skolan inte kan neka en elev extra 
stöd för att det saknas pengar.

Skollagens bestämmelser om rätt till utveckling och särskilt stöd gäller för 
både statliga, kommunala och fristående skolor.

Olika omfattande stöd
Enligt skollagen ska alla barn ges den ledning och stimulans som de  
behöver, för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Exakt hur 
stödet ska se ut står inte i lagen, utan det bestäms på skolan. Skolan ska 
erbjuda ett stöd som fungerar för varje enskild elev. Stödet kan alltså vara 
mer eller mindre omfattande.

Vad säger skollagen?

Särskilt stöd
Om de extra anpassningarna inte räcker för att eleven ska nå upp till  
kunskapskraven ska man utreda behov av ”särskilt stöd”. Särskilt stöd är 
mer ingripande i sin karaktär än extra anpassningar. Särskilt stöd går oftast 
inte att genomföra inom den ordinarie undervisningen.  Det är mer 
omfattande och/ eller pågår under längre tid. Det är rektorn på skolan 
som beslutar om särskilt stöd och dessa insatser ska dokumenteras i ett 
åtgärdsprogram.

Vad kan särskilt stöd innebära? Det kan till exempel handla om tillgång 
till elevassistent, särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller 
anpassad studiegång.

Extra anpassningar
Om en elev inte klarar kunskapsmålen ska man i första hand genom-
föra ”extra anpassningar”. Dessa är mindre insatser. Oftast kan läraren 
genomföra det stödet inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det 
behövs inget formellt beslut för att man ska ge en elev extra anpassningar. 
Det är läraren som är ansvarig och de extra anpassningar som eleven får 
ska beskrivas i den skriftliga Individuella Utvecklingsplanen (IUP), i de 
årskurser där sådana upprättas. Extra anpassningar ska ges skyndsamt.

Vad kan en extra anpassning vara? Det kan exempelvis vara att hjälpa en 
elev med att planera ett schema över skoldagen, ge extra tydliga instruk-
tioner eller extra hjälp att komma igång med skolarbetet. Det kan också 
vara stöd i att förstå texter eller ge förklaringar av ett ämnesområde på ett 
annat sätt.

Ledning och stimulans
Alla elever ska få ledning och stimulans i undervisningen. Vare sig man 
lätt når kunskapsmålen eller inte klarar skolan ska man ges ledning och 
stimulans för att utvecklas, utifrån sina egna förutsättningar. Detta är en 
grundnivå för stöd till eleverna, och ges inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. 

OLIKA OMFATTANDE STÖD I SKOLAN

Har du har frågor om vilka rättigheter ditt barn har i skolan? 
Ring till Skolverkets Upplysningstjänst: 08-527 332 00

Vad har eleven rätt till? 
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Inte bara upp till godkänt
Enligt skollagen ska alla elever ”stimuleras till att utvecklas så långt de 
kan”. Det innebär att skolan inte kan nöja sig med att en elev når upp 
till lägsta godkända betyg. Även elever som når de lägsta kunskaps- 
kraven ska alltså få stöd och ledning för att kunna nå längre i sin  
kunskapsutveckling.

Ytterligare åtgärder
Enligt skollagen ska stödinsatser i första hand ges inom den elevgrupp 
som eleven normalt tillhör. Om detta inte fungerar för eleven, kan man 
under en tid ge eleven särskilt stöd i form av enskild undervisning, 
särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång. Dessa är väldigt 
stora insatser, och beslut om dem kan enbart tas av rektorn. Skolan 
ska alltid eftersträva att eleven återgår till den ordinarie klassen eller 
timplanen när det är möjligt. Olika mellanformer, där eleven har sin 
basplacering i den ordinarie klassen men får stödundervisning i liten 
grupp, kan vara ett alternativ.

Innan beslut kring dessa åtgärder ska rektorn samråda med eleven och/
eller vårdnadshavaren. Rektorn är också ansvarig för att dessa insatser 
följs upp och utvärderas.

Åtgärdsprogram
Om de extra anpassningar som läraren ger i ordinarie undervisningen 
inte räcker för att eleven ska kunna nå kunskapsmålen, har man rätt att 
få ens behov av särskilt stöd utrett. Enligt skollagen ska en sådan utred-
ning göras så snabbt som möjligt. Om man kommer fram till att eleven 
behöver särskilt stöd, ska ett åtgärdsprogram tas fram. Det är rektorn, 
eller den person som rektorn delegerar till, som beslutar om åtgärds-
program. 

Vad kan skolans personal om NPF? Utan att ifrågasätta kan du 
fråga barnets lärare om de känner att de har den kunskap som 
krävs. Finns det ett behov av fortbildning, kan du ta upp detta 
med  skolans rektor. 

Vilka rutiner kring särskilt stöd finns på ditt barns skola?  
Ta kontakt med rektorn eller specialpedagogen och ställ frågor.

VAD SKA STÅ I ETT ÅTGÄRDSPROGRAM?

• Vilket stöd eleven behöver
• Hur skolan ska utforma och genomföra stödet
• Vem/vilka som är ansvariga för stödet
• Vad skolan tänker göra för att följa upp att stödet fungerar
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Vart vänder man sig  
om det inte funkar?

Förskolechef eller rektor
Om något inte fungerar som det ska är det i första hand förskolechefen 
eller rektor som du ska vända dig till. Det är de som är ytterst ansvariga 
för att eleverna får det stöd som de behöver. Det är viktigt att framföra 
sina krav tydligt, gärna skriftligt och begära tydligt besked om åtgärder. 
Om man får avslag bör man begära en beslutsmotivering.

Vem har det övergripande ansvaret?
De som har det samlade pedagogiska ansvaret för barnets förskole-  
respektive skolsituation är: 
Förskolechef– som ansvarar för ledningen av förskolan).   
Rektor– som ansvarar för förskoleklass, grundskola, fritidshem samt 
gymnasieskola).

Överklaga; åtgärdsprogram och andra beslut
Om skolan har fattat beslut kring särskilt stöd som man inte är nöjd 
med, kan man överklaga det. 

Några av de beslut som kan överklagas - inom förskoleklass, grund- 
skolan, gymnasiet och vuxenutbildningen - är beslut om åtgärdspro-
gram, uppskjuten skolplikt och placering i förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola.

Gällande åtgärdsprogram kan man överklaga både ett beslut om att åt-
gärdsprogram inte ska tas fram, och själva innehållet i programmet. Om 
eleven har två vårdnadshavare måste båda stå bakom överklagandet. 
Skolan har en skyldighet att informera om att beslutet går att överklaga, 
och att göra det på ett tillgängligt sätt (t ex på lättillgänglig svenska). 

Ett överklagande måste göras senast tre veckor efter beslutet. För att 
överklaga ska man i första hand vända sig till skolan, för att de ska få 
möjlighet att ta del av ens argument och eventuellt ändra sitt beslut. I 
sådant fall blir det inget överklagande. Men om skolan inte ändrar sitt 
beslut skickas ärendet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. 
Om nämnden anser att beslutet kring åtgärdsprogram ska ändras skickas 
ärendet tillbaka till skolan, så att rektorn får se över beslutet på nytt.

Skolhuvudman/friskolas styrelse
Ibland kan det vara relevant att vända sig till skolhuvudmannen, som är 
ansvarig för skolverksamheten. Skolhuvudman är antingen kommunen 
där ditt barn går i skolan, eller det bolag eller den förening som bedriver 
friskola. Skolhuvudmannen ska man vända sig till, om beslutet eller 
frågan ”ligger över förskolechefen/rektorn”. Man kanske till exempel 
ser att skolans budget inte räcker för tillräckligt specialpedagogiskt stöd, 
och då är det snarare politikerna i kommunens utbildningsnämnd – eller 
friskolans styrelse - än rektorn själv som behöver diskutera frågan.

Hur gör man för  
att få stöd?

Börja med att prata med barnets lärare. I första hand ska man se om 
”extra anpassningar” räcker (se sida 5) för att ditt barn kan klara kunskaps-
målen. Förhoppningsvis är du som förälder och skolans personal överens 
om situationen i skolan för ditt barn, och vilka åtgärder som behövs.  

Om ditt barn verkar behöva mer omfattande stöd, ”särskilt stöd”, är det 
rektorn som är ansvarig för att detta utreds (se sida 5).
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Skolinspektionen
Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor, och 
kontrollerar att skolhuvudmannen tar sitt ansvar för skolans kvalitet. Hit 
kan man till exempel vända sig om rektorn inte utreder behov av särskilt 
stöd och man ser allvarliga brister i en elevs skolsituation. Skolinspektionen 
utreder frågorna och fattar ett beslut om vad skolan behöver göra.
Alla, även elever och vårdnadshavare, kan göra en anmälan om brister i 
skolan till Skolinspektionen. Det kan göras via deras hemsida.

Skolinspektionen kan du vända dig till när skolan brister i sitt ansvar och 
sina skyldigheter. Skolinspektionen kan kräva att skolan rättar till sina 
brister, men inte ändra på ett beslut – till exempel om åtgärdsprogram - 
som redan är fattat.

Barn- och elevombudet
Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen och utreder 
kränkningar mot elever i skolan. Om skolan inte gör tillräckligt för att 
åtgärda mobbning och kränkningar av en elev – vare sig kränkningarna 
kommer från andra elever eller vuxen personal på skolan, kan du anmäla 
det till BEO.

Mobbning och kränkning pågår också utanför skolan, på internet. Också 
då har skolan en skyldighet att utreda situationen och se till att den 
förbättras.

I första hand är det någon på skolan, till exempel en lärare eller rektorn, 
som du ska vända dig till. De har en skyldighet att agera när en elev 
utsätts för kränkningar. Om du inte är nöjd med deras insatser ska du 
vända dig till skolchefen för kommunala skolor eller skolans styrelse för 
fristående skolor. Om det inte heller leder till någon förbättring kan du 
göra en anmälan till BEO.

• Vet du vilka rättigheter ditt barn har i skolan? Ring Skolverkets Upp-
lysningstjänst för att ta reda på vad som gäller. 08-527 332 00

• Ta kontakt med rektor eller specialpedagog på skolan. Ställ frågor, ta 
t ex reda på vad de har för ärendegång när det gäller särskilt stöd, 
för att få information om vad som gäller. 

• Ta reda på vilken kunskapsnivå som skolans personal har kring ditt 
barns funktionsnedsättning. Utan att ifrågasätta kan man fråga 
barnets lärare ifall de tycker att de har den kunskap som de behöver. 
Om det verkar finnas behov av fortbildning, kan du ta upp det med 
rektorn. 

• Tänk på att försöka lösa problemen så ”nära eleven” som möjligt, 
i första hand med lärarna och skolan. Att till exempel vända sig till 
Skolinspektionen är en stor process och kan ta lång tid.

• Försök förebygga och hitta samarbetsformer så tidigt som möjligt. 
Vänta inte tills det är läge att anmäla, för det kanske gör situationen 
svårare på vissa sätt.

• Be att få information skriftligt. Skicka gärna dina frågor till skolan 
skriftligt, och be att få svar skriftligt. 

• Dokumentera dina kontakter med skolan. Anteckna när du har varit i 
kontakt med någon på skolan, vad det gällde och vad du fick för svar.

• Be om kontinuerlig feedback från skolan. Föreslå till exempel att ni 
har kontakt varannan vecka, eller får regelbundna rapporter från 
skolan. 

• Anmäla och klaga skriftligt. Om man får avslag på en ansökan, kan 
man begära en beslutsmotivering för att få tydlig information om 
varför ansökan avslogs.

• Vissa beslut som fattas av skolan kan överklagas. Det ska man få 
information om när beslutet fattas.

TIPS
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Skapa rätt förutsättningar 
för eleven med NPF

Undantagsbestämmelsen – ”Pys-paragrafen”
I skollagen finns en bestämmelse – den så kallade ”Pys-paragrafen” – 
som säger att läraren kan bortse från enstaka delar av kunskapskraven 
vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl 
kan till exempel vara att eleven inte kan uppnå ett kunskapskrav på 
grund av sin funktionsnedsättning. Det finns till exempel kunskapskrav 
på att kunna ”läsa mellan raderna”, det vill säga förstå något som inte 
är klart utskrivet i en text. Detta krav kan vara svårt att uppnå för elever 
med NPF.

I första hand ska skolan undanröja  hinder för att elever med funktions-
nedsättning ska klara kunskapsmålen. Om det inte räcker kan Pys-para-
grafen komma till användning.

Undantagsbestämmelsen kan bara användas vid betygsättningen. Den 
kan inte användas vid bedömning av prov. Istället går det bra att anpassa 
genomförandet av provet för elever med funktionsnedsättning.

Nationella prov
Vid nationella prov får man anpassa genomförandet, men inte innehåll-
et i provet. Man kan till exempel förlänga provtid eller dela upp provet 
i flera delar. I bland kan rektorn besluta att en elev inte behöver göra 

Utvecklingssamtal och skriftlig individuell  
utvecklingsplan
Ett utvecklingssamtal är ett samtal mellan både lärare, elev och vård-
nadshavare om elevens utveckling och lärande. Utvecklingssamtal ska 
hållas minst en gång per termin i alla obligatoriska årskurser och skol-
former. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med en ansvarig lärare, 
och involverar alltså inte alla lärare som undervisar eleven. I vissa fall 
kan utvecklingssamtalet leda vidare till ett åtgärdsprogram. Om man vid 
utvecklingssamtalet diskuterar behov av särskilt stöd till eleven, ska det 
anmälas till rektor så att en utredning om särskilt stöd görs.

I gymnasieskolan behöver inte vårdnadshavaren vara med under utveck-
lingssamtalen. 

I de årskurser och skolformer där betyg inte sätts, till exempel årskurs 
1-5 i grundskolan, ska läraren vid utvecklingssamtalet lämna en skriftlig 
individuell utvecklingsplan (IUP).  I den ska det finnas skriftliga omdömen 
om elevens kunskapsutveckling. Om det behövs någon insats för att 
eleven ska klara kunskapskraven ska det också sammanfattas i den indi-
viduella utvecklingsplanen. Detta gäller dock enbart mindre omfattande 
insatser, ”extra anpassningar”. Ett mer omfattande stöd, ”särskilt stöd”, 
dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

Utmaningar att  
nå målen i skolan

nationellt prov eller ett delprov. Men huvudregeln är att eleverna ska 
genomföra provet i så stor utsträckning som möjligt. En elevs funktions-
nedsättning kan påverka resultatet vid provet, och då är det lärarens an-
svar att bedöma hur provens resultat ska användas vid betygssättningen.
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Hjälpmedel/Lärverktyg
Teknikstöd och andra hjälpmedel är verktyg av olika slag som är till hjälp 
för eleven i skolarbetet. Det kan till exempel vara talsyntes som om-
vandlar text till tal, rättstavningsprogram eller hjälpmedel som hjälper 
elever med kognitiva svårigheter med planering av skolarbetet. I Skol- 
lagen kallas de ”lärverktyg”.

Elevhälsa 
Genom elevhälsan ska elever ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog och kurator. Där ska också finnas ”personal med sådan kompe-
tens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”. 
Lagen kräver alltså inte att en skola har någon examinerad specialpedagog 
anställd, utan man kan göra bedömningen att personal med viss special-
pedagogisk kompetens är en tillräcklig resurs. Att det ska finnas ”tillgång 
till” elevhälsa innebär att de olika professionerna inom elevhälsan, till 
exempel skolläkare, inte förväntas ständigt finnas till hands. 

Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, vilket innebär 
att de ska skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och 
hälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot att nå utbild-
ningsmålen, och därmed undanröja hinder för elevens lärande. Oftast är 
elevhälsan involverad när man utreder behov av särskilt stöd.

Det är huvudmannen, alltså kommunen eller den som driver en fristående 
skola, som är ansvarig för att avgöra vilken kompetens som behövs inom 
elevhälsan på en skola.

Vart vänder jag mig om vi är i behov av skolskjuts? Ansökan om 
skolskjuts ska lämnas till kommunen eller skolan. Läs mer på  
din kommuns webbsida.

Skolskjuts
Skolskjuts ingår i skollagen och är en rättighet för eleven. Det betyder att 
kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs på 
grund av elevens funktionsnedsättning. Det ska prövas individuellt och 
gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor. 
Skolskjutsen måste inte anpassas efter varje elevs skoltider eller utgå 
från elevens hem, utan kan anordnas via en uppsamlingsplats. Men i 
beslutet ska kommunen alltid ta hänsyn till om eleven har behov av att 
bli hämtad vid sitt hem.

Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas. Hur man överklagar 
ska beskrivas vid varje beslut.

I vissa fall kan elever få skolskjuts till fristående skolor och andra kommu-
nala skolor än den som kommunen skulle ha placerat eleven i.

Skolan är skyldig att erbjuda de verktyg som en elev behöver i skolmiljön. 
Eleven ska inte stå för någon eventuell kostnad. Om det handlar om en 
stödinsats av ”mindre ingripande karaktär” är det klassläraren som an-
svarar för att behovet av hjälpmedel förs in i den individuella utvecklings-
planen (IUP). Om det är stöd av mer omfattande och varaktig karaktär, 
alltså särskilt stöd, ska det istället föras in i ett åtgärdsprogram, och då är 
rektorn ansvarig.

Samordnad individuell plan – SIP
SIP är en plan som ska upprättas tillsammans med barnet och vårdnads-
havare om man har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och 
sjukvård, och om de olika insatserna behöver samordnas. Med hjälp av 
en SIP ska det bli tydligt vem som är ansvarig att göra vad. På det sättet 

Att få skolan  
att fungera
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Både eleven själv och vårdnadshavare har rätt till delaktighet i utbild-
ningen. I den nu gällande skollagen står det att barnets bästa ska vara 
utgångspunkt för verksamheten, och att man ska ta reda på barnets egen 
inställning och ta hänsyn till barnets åsikter i de frågor som rör honom 
eller henne. Skollagen poängterar också att föräldrar ska ha inflytande 
över sitt barns skolsituation. Både eleven själv och vårdnadsgivare ska till 
exempel kunna vara delaktiga när man upprättar ett åtgärdsprogram, och 
när det utvärderas.

Delaktighet för  
elev och förälder

undviker man att barnet i fråga ”faller mellan stolarna” eller blir hänvisad 
fram och tillbaka mellan verksamheter. Att man ska upprätta en SIP vid 
behov av samordning står i både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjuk-
vårdslagen sedan 2010.

Om en skolelev är i kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården 
kan man tillsammans skriva en SIP för att de olika instanserna ska sam-
ordna sina insatser. Skolans delaktighet i en SIP nämns inte i lagen, men det 
finns inget hinder mot att skolan är involverad. 

Personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en skyldighet 
att ta initiativ till en SIP om man bedömer att det finns ett behov av det. 
Du som förälder, eller personal inom elevhälsan, förskolan eller skolan kan 
föreslå att en SIP tas fram. För att göra det kan man be om information 
från den verksamhet som man har kontakt med. Barnet själv och vård-
nadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen.

Förskolechef- ansvarar för ledningen 
på förskolan och att se till att barnet 
får särskilt stöd utifrån sina behov.

Individuell utvecklingsplan (IUP)- 
innehåller omdömen och framåt- 
syftande planeringen som innebär att 
läraren sammanfattar och beskriver 
vilka insatser som ska göras av skolan 
och vad eleven och vårdnadshavaren 
kan göra för att eleven ska utvecklas så 
långt som möjligt.

Pys-paragrafen- en bestämmesle i 
skollagen som säger att lärare har 
möjlighet att bortse från vissa kun-
skapskrav vid betygsättningen.

Rektor- Ansvarar för ledningen för för-
skoleklass, grundskola, fritidshem och 
gymnasieskola och att se till att eleven 
får särskilt stöd utifrån sina behov.

Samordnad individuell plan (SIP)- 
en plan som ska upprättas tillsammans 
med barnet och vårdnadshavare om 
man har behov av insatser från både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, 
och om de olika insatserna behöver 
samordnas. 

 
 
 

Skolverket- en förvaltningsmyndig-
het för skolan. De arbetar för att alla 
elever ska få en bra utbildning, och få 
rätt hjälp för att nå målen. Bland annat 
utfärdar de riktlinjer för nationella 
prov och skolans kunskapskrav.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
(SPSM)- en myndighet som arbetar 
för att ”barn, unga och vuxna, ska få 
förutsättningar att nå målen för sin 
utbildning”. Det gör de genom spe-
cialpedagogiskt stöd, undervisning i 
specialskolor, tillgängliga läromedel 
och statsbidrag. De kan till exempel 
göra insatser där det pedagogiska stödet 
kring en elev med funktionsnedsätt-
ning behöver utvecklas, och skolan 
behöver hjälp i det. Som förälder 
kan man egentligen inte vända sig till 
SPSM, utan det är skolor som kan söka 
stöd hos dem.

Åtgärdsprogram- en utredning som 
görs om de anpassningar som läraren 
ger i ordinarie undervisningen inte 
räcker till för att eleven ska kunna nå 
kunskapsmålen. Åtgärdsprogrammet 
ska ge en samlad bild av elevens skol-
situation. Åtgärdsprogrammet beslutas 
av rektorn.

ORDLISTA 
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Att hitta tillbaka  
till skolan

När ditt barn inte vill  
gå till skolan

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt, alltså en skyldighet att gå i 
skolan. Barn har också rätt till utbildning, och alltså rätt att erbjudas en 
skolgång som han eller hon klarar av. Det är hemkommunens ansvar att 
se till att varje elev får sin utbildning.

Trots barns rätt till utbildning och skolplikt, går inte alla barn i skolan. 
Bland unga med NPF finns det många som inte klarar att gå till skolan, 
och stannar istället hemma. Om eleven inte får den utbildning som han/
hon har rätt till, är det i första hand skolans rektor som är ansvarig. Om 
skolan ändå inte vidtar åtgärder för att kunna fullfölja sin utbildning, kan 
man vända sig till elevens hemkommun, som är ytterst ansvarig för att 
eleven fullgör sin skolplikt. Man kan också kontakta Skolinspektionen, 
som utreder brister inom skolan.

Studie om långtidsfrånvaro
I en studie kring långtidsfrånvaro från skolan kunde man hitta några 
framgångsfaktorer som hjälpte eleverna tillbaka till skolan. I studien 
intervjuades nio elever i åldern 15 till 20 år, och de hade alla varit borta 
från skolan mellan en månad och tre år. Studien gjordes av Mikael 
Färnkvist, enhetschef och tidigare psykolog inom BUP. Vad hjälpte dem 
tillbaka?

Alla barn har rätt  
till utbildning

STUDIEN VISADE ATT:

• Skolsituationen hade ändrats så att eleverna lättare kunde 
hänga med i undervisningen. Nästan alla elever som Mikael 
Färnkvist intervjuade hade fått byta skola eller skolform 
innan de lyckades komma tillbaka.

• De hade fått en bättre relation till sina föräldrar och kände 
deras stöd.

• De hade fått någon form av individuell samtalsterapi.

• En förändring hade skett inom dem själva. De hade upplevt 
vändpunkter där de själva bestämt sig för att de vill förändra 
sin situation.



20

Hej Kerstin Alm, tidigare konsulent  
på Aspergercenter!
Vad kan man göra som förälder när 
ens barn inte förmår gå till skolan?
– Du borde vända dig till en läkare som 
kan sjukskriva ditt barn. Att stanna 
hemma från skolan under en längre 
tid kan handla om stress och att vara 
utbränd, och då är faktiskt det bästa 
alternativet att stanna hemma. Låt 
ditt barn vila från skolan - från att över 
huvud taget prata om skolan. Bestäm 
ett datum då ni kommer att prata om 
skolan igen, och fråga då ifall ditt barn 
mår bättre och om det skulle vara möj-
ligt att gå tillbaka till skolan.

– För att ditt barn ska kunna komma 
tillbaka till skolan är det viktigt att för-
söka samarbeta med skolans personal. 
Diskutera tillsammans vad som ska-
par stress, och hur man kan förändra 
situationen. Kanske skulle ganska enkla 
förändringar – som att slippa gruppar-
beten eller byta ut lysrören – göra skill-
nad. Man måste hitta de anpassningar 
som fungerar för den enskilde eleven, 
och det är väldigt viktigt att han eller 
hon inte kommer tillbaka till samma 
situation som innan frånvaron.

Finns det något mer som man kan 
göra som förälder?
–  Ofta behövs det hjälp utifrån för 
att komma fram till hur situationen i 

skolan på bästa sätt borde ändras. Då 
kan det vara bra att ta kontakt med 
hälso- och sjukvården, till exempel BUP 
eller Habiliteringen. Kanske finns det 
också någon som du kan vända dig till 
för att få hjälp att kommunicera med 
skolan. Man kan behöva understryka 
något särskilt eller formulera sig på ett 
särskilt sätt. 

Vad bör man göra som förälder, om 
skolan inte gör tillräckligt för att hjäl-
pa eleven tillbaka?
–  Vänd dig till kommunens skolhuvud-
man om skolan inte gör tillräckligt. Det 
är kommunen som är ytterst ansvarig 
för att din barn får en utbildning. I 
nästa steg bör du göra en anmälan till 
Skolinspektionen, som kan granska 
skolan och ge direktiv för vad skolan 
bör göra.

Är det något som är viktigt att tänka 
på redan i förväg?
–   Leta efter tidiga tecken på stress. Jag 
tror att det blir svårt för många i skolan 
kring årskurs 4, då arbetsformerna 
ändras och kraven på eleverna blir 
större och man förväntas kunna arbeta 
mer självständigt. Fundera över – och 
diskutera med skolan – vad som skulle 
förbättra situationen för ditt barn.

• Handlar det om stress kan ditt barn vara utbränd. Vänd dig till en 
läkare och sjukskriv ditt barn.

• Se till att skolan gör tillräckliga anpassningar så att ditt barn inte 
kommer tillbaka till samma situation.

• Samarbeta med skolans personal och diskutera vad det är som 
skapar stress för barnet. Hitta anpassningar.

• Ofta behövs det hjälp utifrån för att komma fram till hur situatio-
nen i skolan på bästa sätt borde ändras. Du kan då ta kontakt med 
BUP eller Habiliteringen.

• Om inte skolan gör tillräckligt kan du vända dig till kommunens 
skolhuvudman. Steget efter det är att göra en anmälan till skolin-
spektionen.

Alla	barn	vill	klara	skolan,	men	förmår	kanske	
inte.	Att	skolan	inte	gör	tillräckliga	anpassningar	
för	elevens	funktionsnedsättning	kan	vara	en	
orsak	till	att	eleven	upplever	stress.	Om	eleven	
på	grund	av	det	inte	förmår	gå	till	skolan,	borde	
han/hon	bli	sjukskriven.

KERSTINS TIPS
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Lästips

På Skolverkets hemsida finns mycket information om regler och krav i 
skolan, och om stöd till elever med funktionsnedsättning. Exempel på 
material från www.skolverket.se:

 ”Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärds-
program”. En skrift från Skolverket.

Skolverket och Specialpedagogiska Skolmyndigheten har tagit fram ett 
studiepaket om Undantagsbestämmelsen. Det innehåller fyra kortfilmer. 
Det finns att se på de båda skolmyndigheternas hemsidor.

”Den skriftliga individuella utvecklingsplanen”, stödmaterial från Skolverket.

 ”Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och 
åtgärda frånvaro i skolan”, Skolverket.

”Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpass-
ningar och särskilt stöd”, stödmaterial från Skolverket

”Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder veta?”, Skolverket

Webbplatser
www.laromteknikstod.se
www.spsm.se
www.overklagandenamnden.se  
www.skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se/sv/BEO/
www.skl.se eller www.psynk.se

Källor

Extrastöd  utifrån elevens behov: ”Allmänna råd för arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”, Skolverket.se

Rätten till extrastöd: Skollagen kap 2, paragraf 8

Olika omfattande stöd: skollagen kap 3 paragraf 3

Inte bara godkänt: Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, sär-
skilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket.se

Vem är ansvarig?: Skollagen kap 2, paragraf 9

Åtgärdsprogram: Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram, Skolverket.se 

Rätten till åtgärdsprogram: Skollagen, kap 3, para-graf 6) Åtgärdspro-
gram, Skolverket.se 

Nationella prov:  Studiepaket om pys, film 3, Skolverket och SPSM

Utvecklingssamtal och skriftlig individuell utvecklingsplan: (”Allmänna råd 
för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”, 
Skolverket)

Ytterligare åtgärder:  ”Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram”, Skolverket.

Elevhälsa: (”Tydligare krav på elevhälsan”, Skolverket) (”Tydligare krav på 
elevhälsan”, Skolverket).

När eleven inte går till skolan: (”Juridisk vägledning – Mer om skolplikt 
och rätt till utbildning”, Skolverket)

Överklaga; åtgärdsprogram och andra beslut: Allmänna råd för arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket

SIP:  Socialtjänstlagen kap 2 paragraf 7, och Hälso- och sjukvårdslagen 
paragraf 3 f
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Om Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Asperger/AST, Tourettes syndrom 
och språkstörningar. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns 
bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i 
skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. 

Skolguiden har tagits fram som en del av Riksförbundet Attentions projekt 
Min skola, som arbetar för att skapa en bättre skola för elever med NPF.

Min skola är finansierat med medel från Allmänna Arvsfonden.

Läs mer på: www.attention-riks.se
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Vad gäller egentligen när ens barn har svårt att klara skolans  
kunskapskrav? Vad kan man förvänta sig av skolan? Vem ska man vända 
sig till? I ”Skolguiden- vad har elever med NPF rätt till?” har vi samlat 
information och hoppas att det ska ge dig en översikt om vad som kan 
vara relevant i kontakten med ditt barns skola.

Projektet Min skola finansieras av Arvsfonden.


