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Skolverkets allmänna råd – Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 
För stödinsatser av mindre ingripande karaktär (extra anpassningar) skrivs inget åtgärdsprogram. 
 
På Skolväsendets överklagandenämnds webbplats, http://www.overklagandenamnden.se, finns beslut som fattats i olika ärenden som gäller åtgärdsprogram.  
Dessa beslut kan ge en vägledning för skolor, elever och elevers vårdnadshavare om hur bestämmelserna om särskilt stöd kan tolkas i enskilda fall. 
 
Juridisk vägledning - Rätt till kunskap och särskilt stöd (Skolverket):  
"Reglerna innebär att skolan inte kan nöja sig med att en elev når den lägsta godtagbara kunskapsnivån utan eleven ska få ledning och  stimulans för att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Även elever som lätt når de lägsta kunskapskraven ska få ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling." 

 

Anne Lönnermark 2014-09-09 

"Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar." 

Ja 

Nej 

 Om en elev inte utvecklas i 

riktning mot 

kunskapsmålen. 

 Risk att eleven  inte når de 

kunskapskrav som minst 

ska uppnås. 

 Risk att inte nå 

kunskapskraven på sikt 

pga andra svårigheter, 

 t ex: 

funktionsnedsättning, 

psykosociala besvär, 

svårigheter i det sociala 

samspelet, 

koncentrationssvårigheter 

samt upprepad eller 

långvarig frånvaro. 

 

 

Kartlägg på: 

Individnivå 

Gruppnivå 

Skolnivå 

Med hjälp av: 

Eleven 

Vårdnadshavare 

Elevhälsan 

Extern kompetens 

 

 

Bedöm behov med 

pedagogiskt fokus. 

Dokumentera 

Skriftligt beslut som går 

att överklaga inom 3 

veckor till Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

(Överklagandet skickas till 

skolan.) 

Åtgärds-

program? 

Beskriv svårigheter och behov 

(från utredning). 

 Eleven och vårdnadshavare 

ska ges möjlighet att delta. 

Sätt upp mål som är konkreta 

och utvärderingsbara och har 

sikte på kunskapsmål i 

läroplanen och kunskapskrav. 

Ta fram konkreta åtgärder  

kopplade till behov och mål 

och klargör ansvar. 

Skriftligt beslut som går att 

överklaga inom 3 veckor till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

(Överklagandet skickas till 

skolan.) 

Se till att alla involverade har tillgång till 

programmet. 

Tydliggör för eleven och uppmuntra 

starka sidor. 

Varje person som ansvarar för en åtgärd 

ser till att det genomförs, och fortlöpande 

bedömer om det egna arbetssättet är 

effektivt eller om det behöver förändras. 

Utvärdering: 

 Har åtgärderna genomförts?  

 Hur har åtgärderna fungerat? 

  I vilken utsträckning har eleven 

uppnått de mål på kortare sikt som 

satts upp i åtgärdsprogrammet?  

 Hur utvecklas eleven i riktning mot 

kunskapsmålen i läroplanen och 

kunskapskraven?  

 Behöver åtgärdsprogrammet 

revideras? 

http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/extra-anpassningar-1.196156
http://www.overklagandenamnden.se/
http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/ratt-till-kunskap-och-sarskilt-stod-1.126409

