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Svar på remiss gällande förslag till allmänna råd med 

kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram (Dnr 2019:1947) 

 

Generella synpunkter 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anser att förslaget till nya allmänna 

råd innebär en förbättring på flera punkter. Det är positivt att ledning och 

stimulans samt främjandet av inkluderande och tillgängliga lärmiljöer tydliggörs 

och att rektors ansvar att leda arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 

förtydligas. Även rätten till stöd för att motverka funktionsnedsättningars 

konsekvenser för att nå längre än lägsta kunskapskrav samt elever och 

vårdnadshavares delaktighet i utredning och beslut lyfts fram mer.  

Det kan vara en fördel att de allmänna råden är kortare och därmed tydligare. 

Förändringen i hur materialet är strukturerat utifrån ansvarsfördelningen gör 

troligtvis det lättare att förstå och tillämpa.  Den mindre omfattningen och nya 

strukturen kan dock även ha den effekten att råden upplevs som mer svårtill-

gängliga vid tillämpningen eftersom ledning kan behöva sökas i andra skrifter. 

SPSM vill lyfta fram en oro om att dessa förslag inte är tillräckliga för att ge 

elever i behov av stöd och anpassningar de förutsättningar som krävs för att nå så 

långt som möjligt i sin utveckling och i sitt lärande mot mål och kunskapskrav. 

Framtagandet av allmänna råd och revideringar av dessa har inte gett det resultat 

vid skolorna som varit syftet. Det är fortfarande stora brister i att elever med 

behov av särskilt stöd inte får det stöd de har rätt till.  

Avsnittet Kort om ledning och stimulans, utformning av 

lärmiljöer och stödinsatser 

SPSM ser att det är positivt att det står ”Detta stöd kan ges individinriktat i form 

av extra anpassningar och/eller särskilt stöd och utformas med utgångspunkt i de 

arbetssätt, förhållningssätt och metoder som används i den ordinarie 

undervisningen.” I de tidigare allmänna råden stod det endast eller vilket kunde 

uppfattas som att en elev inte kan ha båda stödformerna samtidigt. (s. 4) 
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SPSM noterar att begreppen omfattning och varaktighet inte längre finns med för 

att skilja på de två olika stödformerna extra anpassningar och särskilt stöd och 

undrar varför. (s. 4) 

SPSM ser att det kan vara bra gällande garantin för tidiga stödåtgärder om det 

finns en hänvisning till annat stödmaterial på webben. (s. 5) 

På s. 6 anges att ”Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är skolans 

gemensamma ansvar. Alla som arbetar i skolan har en viktig uppgift att utifrån 

sina olika kompetenser arbeta för att skapa goda förutsättningar för eleven. Att 

organisera verksamheten så att elevhälsans personal kan samverka med övrig 

personal i det åtgärdande arbetet för att tidigt upptäcka och uppmärksamma 

elevers behov av stöd kan vara en framgångsfaktor.” SPSM menar att elevhälsan 

och skolpersonalen även samverkar kring det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet. 

SPSM anser att elevhälsans roll och ansvar kring samverkan med övrig personal 

skrivs fram på ett tydligare sätt än tidigare.  SPSM vill särskilt betona betydelsen 

av att den specialpedagogiska kompetensen framkommer i råden.  I 

bestämmelserna om Garanti för tidiga stödinsatser finns ett krav på samråd med 

specialpedagogisk kompetens och i bestämmelsen om att rektorn ska se till att 

elevens behov av särskilt stöd utreds anges att ”samråd ska ske med elevhälsan, 

om det inte är uppenbart obehövligt”. SPSM menar att samråd med den 

specialpedagogiska kompetensen bör finnas med hela vägen från tidiga 

stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd. Det bör betonas i råden att ett 

sådant samråd är en framgångsfaktor.  

Avsnitt 2. Rektorns ledning av arbetet med extra anpassningar 

och särskilt stöd 

SPSM ser positivt på att det lyfts fram att elevhälsans kompetens ska tas tillvara i 

det dagliga pedagogiska arbetet. (s. 8) Detta ökar förutsättningarna för att det 

tvärprofessionella perspektivet tas tillvara samt att det blir ett ökat fokus på det 

förebyggande och främjande arbetet för all skolpersonal. 

På s. 9 anges att ”Rektorn kan överväga att skapa arenor för att möjliggöra 

samverkan mellan lärare och elevhälsan.” SPSM menar att detta är ett för vagt 

krav och otydlig skrivning. En god samverkan mellan skolpersonal och elevhälsa 

kräver troligen att det finns gemensamma arenor. 

Avsnitt 3. Att involvera elev och vårdnadshavare i arbetet med 

extra anpassningar och särskilt stöd 

Förslaget om en ny punkt som handlar om att involvera elev och vårdnadshavare 

ger en större tyngd till vikten av att lyssna in och ta tillvara på de kunskaper och 
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erfarenheter som eleven och vårdnadshavare har om elevens situation.  I samband 

med denna punkt är det viktigt att betona 1 kap. 10 § skollagen. SPSM ser som 

särskilt betydelsefullt att det i kommentarerna anges att eleverna själva är experter 

på sin skolsituation. Enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens publikation 

Delaktighet - ett arbetssätt i skolan så kommer elever med funktionsnedsättning 

till tals i lägre grad än andra.   

Vad gäller det tredje allmänna rådet i detta avsnitt tar det enbart sikte på en 

situation där skolan ser ett större stödbehov än elevens vårdnadshavare. Det kan 

naturligtvis också handla om den omvända situationen, dvs att vårdnadshavarna 

bedömer att eleven har ett större stödbehov än vad skolan gör. 

Avsnitt 4. Utforma lärmiljöer och uppmärksamma behov av 

stödinsatser 

SPSM bedömer att det fjärde allmänna rådet som kommenteras i sista stycket på s. 

12 kan behöva ytterligare ett förtydligande kring vad det innebär att ”planera för 

en undervisning, där tecken på behov av extra anpassningar och särskilt stöd kan 

uppmärksammas tidigt”. De tre frågorna i kommentarerna ger inte tydligt stöd och 

svar på hur det kan gå till.  

SPSM menar att det kan behövas ett förtydligande och ett resonemang kring hur 

man kan tänka kring en kortfattad dokumentation av extra anpassningar i samtliga 

årskurser. Kraven på dokumentation ska inte öka, men det kan ändå bli en 

svårighet om inte dokumentation finns vid överlämning av extra anpassningar vid 

övergångar till annan skola eller nya lärare samt vid uppföljning av extra 

anpassningar. 

Tidpunkt för när olika stödinsatser ska sättas in saknas i förslaget till de nya 

allmänna råden. I de tidigare allmänna råden användes begreppet skyndsamt.  

SPSM tror att det begreppet har betydelse och bör stå kvar. 

Avsnitt 5. Utreda, följa upp och utvärdera behov av särskilt stöd 

I konsekvensutredningen anges att utredning av en elevs behov av särskilt stöd är 

ett område där det finns brister. Skolverket anger att det kring detta område 

behöver ges mer råd och vägledning. SPSM delar denna uppfattning. 

SPSM anser dock att det är tveksamt om avsnittet ger ytterligare vägledning för 

skolor vid utredning av elevers behov av särskilt stöd. Avsnittet innehåller mer en 

schematisk beskrivning av vad en utredning kan innehålla på olika nivåer. SPSM 

menar att det finns goda skäl att vara tydlig med vad en utredning innebär, och att 

beskriva detaljerat vilka delar som en utredning ska innefatta. I de nu gällande 

Allmänna råden anges att det är viktigt att lärare och övrig skolpersonal som har 

deltagit i kartläggningen gör en gemensam analys av elevens eventuella behov av 
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särskilt stöd. Utifrån en kartläggning görs en analys och en pedagogisk 

bedömning av elevens behov. Detta är logiskt och därför bör det finnas kvar en 

beskrivning, och dokumentationskrav, av utredningens samtliga delar. 

SPSM anser att den nya skrivningen om vilka resultat som man förväntar sig av 

åtgärderna (punkt 3 på s. 13) är mycket bra. Det är något som annars lätt kan 

tappas bort. 

Avsnitt 6. Åtgärdsprogrammets utformning 

Angående ett beslut om att avsluta ett åtgärdsprogram anges att ”utredningen 

behöver visa att eleven inte längre är i behov av det stöd som tidigare beslutats…” 

(s. 17) SPSM anser att det bör förtydligas att en uppföljning och utvärdering av 

åtgärderna i åtgärdsprogrammet, utifrån utredningen, behöver visa att eleven inte 

längre är i behov av det särskilda stödet som tidigare beslutats.” 

Sakkunniga har i detta ärende varit Christina Duvhammar, Lena Hammar, Lennart 

Hansson, Åsa Johansson, Eva Klubb Degsell och Katarina Olsson. Föredragande 

har varit Johanna Jadstrand. 

För Specialpedagogiska skolmyndigheten 

 

 

Fredrik Malmberg 

Generaldirektör 
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