


Rättigheter & möjligheter i skolan  

Vad ska vi prata om idag? 

• Genomgång av enkät Västra Götaland 
• Det svenska skolsystemet 
• Kort diskussion i smågrupper 
• Rättigheter i skolan  
• Avslutande frågestund



 
 

Vad händer i Västra Götaland?  
- kort presentation av svar från skolenkät  

 



Skolan idag  
– en snabb överblick



Skolsystemet
• Förskolan 
• Förskoleklassen, grundskolan/grundsärskolan och 

fritidshemmet 
• Gymnasieskolan & gymnasiesärskolan 
• Kommunal vuxenutbildning & särskild utbildning för vuxna 
• Ny skollag och läroplaner > mer fokus på kunskapsuppdraget 

inom särskolan 
• Vem är särskolan till för?



Diskutera tre och tre: 
Vilka för- och nackdelar ser ni med att läsa i grundsärskolan/
gymnasie-särskolan eller integrerat i grundskolan/
gymnasieskolan? 



Dina rättigheter i skolan  
– och vad det betyder i praktiken



Den viktiga utgångspunkten
Av 1 kap. 10 § skollagen följer att:  

Barnets bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning. Med 
barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så 
långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. 
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad.



Vilka rättigheter har vi i förskolan?

Vad säger lagen? 
Av 8 kap. 9 § i skollagen står att barn som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som 
deras speciella behov kräver.  
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett 
barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn 
är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges 
sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid 
utformningen av de särskilda stödinsatserna.



Vad betyder det i praktiken?

• Att verksamheten i förskolan ska anpassas efter barnets behov. 
• Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de 

särskilda stödinsatserna. 
• Förskolan ska arbeta för en nära och förtroendefullt samverkan med hemmet.  
• Förskolan ansvarar för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten samt i utvärderingen av verksamheten.  
• Förskolan ska visa respekt för föräldrarna samt föra fortlöpande samtal med 

barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och 
utanför förskolan. 



Vilka rättigheter har vi i förskoleklassen?
Vad säger lagen? 

Av 3 kap. 3 § och 9 kap. 2 § i skollagen framgår att alla barn och elever 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 mål.  

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 
kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 
motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.  

Lagen säger också att: 

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda 
dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 
eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap.



Vad betyder det i praktiken?
• Alla barn och elever ska stimuleras i sin utveckling och lärande i 

förskoleklassen – denna rätt ska inte begränsas pga 
funktionsnedsättning 
• Det finns ingen förskoleklass inom grundsärskola.  
• Det är möjligt att stanna ett extra år i förskolan om barnet ska 

börja i grundsärskolan. 
• Barnet kan också läsa i förskoleklassen, med eller utan extra 

anpassningar/särskilt stöd. 
• Viktigt med bra samverkan och överlämning mellan förskolan och 

förskoleklassen!



Vilka rättigheter har vi gällande extra 
anpassning, särskilt stöd och åtgärdsplan?

Vad betyder alla dessa ord? 
• Extra anpassning 
• Särskilt stöd 
• Åtgärdsprogram



Vad säger lagen? 
Av 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 § skollagen framgår syftet med utbildningen 
inom skolväsendet. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers 
olika behov. Skolan ska ge alla barn och elever 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 mål. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Lagen säger också att: 
En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 
de olika kunskapskrav som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt 
som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Det 
innebär att eleven ska ges stöd även om hon eller han når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås.



Vad betyder det i praktiken? 

• Alla barn och elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling! 

• Lärare kan besluta om extra anpassning. Detta ska dokumenteras och följas upp. 
• Rektor beslutar om särskilt stöd. Frågan om särskilt stöd ska alltid utredas innan 

rektorn kan fatta beslut. 
• Om särskilt stöd är nödvändigt ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Det ska ske i 

samråd med elev och anhöriga.  
• Grundsärskolan och fritidshemmet omfattas också av bestämmelser om särskilt 

stöd. 
• Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas också av rätten till 

särskilt stöd i 3 kap. skollagen, men det särskilda stödet kan ges på andra sätt 
jämfört med i grundskolan.



Vad har vi för rättigheter i en utredning?
Vad säger lagen? 
Av 7 kap. 5 § framgår att frågan om mottagande i grundsärskolan prövas 
av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska 
föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, 
medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska 
ske när utredningen genomförs. 
Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet 
tas emot i grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad som 
gäller i övrigt enligt denna lag. Ett barn får dock tas emot i 
grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns 
synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.



Vad betyder det i praktiken?
• Samtycke är huvudregeln - vårdnadshavare ska godkänna/ge samtycke  
• Skolan ska ha samråd med vårdnadshavare och elev.  
• Skolan ska informera om skillnader på grundskolan/grundsärskolan 

och gymnasieskolan/gymnasiesärskolan 
• Om tolk behövs ska tolk användas för att alla ska förstå informationen 
• En utredning innehåller fyra delar; en pedagogisk, psykologisk, social 

och medicinsk bedömning. Alla delar måste ingå. 
• Eleven har rätt att ”pröva” grund/gymnasiesärskolan under högst 6 

månader  
• Ett beslut om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan 

går att överklaga



Vad gäller vid integrerad undervisning?
Vad säger lagen? 
Av 7 kap. 9 §  i skollagen står att en elev i grundskolan kan få sin 
utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev), om de huvudmän 
som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger 
det. En elev i grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin 
utbildning inom grundskolan eller sameskolan. 
För en elev som på detta sätt får sin utbildning inom en annan 
skolform gäller de bestämmelser som avser den ursprungliga 
skolformen. Rektorn för den skolenhet där eleven får sin 
undervisning får dock besluta om de undantag från dessa 
bestämmelser som krävs med hänsyn till undervisningens 
uppläggning.



Vad betyder det i praktiken?
• Kommunerna kan organisera detta på olika sätt med hänvisning till 

skollagen. 
• En elev som är inskriven i grundsärskolan kan läsa hela eller delar av sin 

utbildning i grundskolan.  
• En elev som  läser integrerat ska erbjudas en undervisning enligt 

grundsärskolans kursplan, samtidigt som undervisningen ska anpassas 
efter elevens behov och förutsättningar. 
• Rektorn kan besluta om eleven kan läsa några ämnen utifrån 

grundskolans kursplaner. 
• Rektorn kan justera timplanerna för att undervisningen ska vara möjlig. 
• Integrering i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan regleras inte av 

skollagen. Det finns dock ingenting som hindrar samläsning i 
gymnasieskolan. Skolor som vill samverka på det sättet kan lösa 
organisationen på olika sätt. 



Grundsärskolan eller träningsskolan?

Vad säger lagen? 
Av 11 kap. 8 § skollagen följer att det är huvudmannen för 
utbildningen som avgör om en elev som tas emot i grundsärskolan 
huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden. Samråd med 
elevens vårdnadshavare ska ske innan beslut fattas.



Vad betyder det i praktiken?

• Elever som läser ämnesområden tillhör den så kallade 
”träningsskolan”. Träningsskolan är till för de elever som inte 
kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i 
grundsärskolans ämnen. 
• En elev kan kombinera ämnen (dvs grundsärskolans kursplaner) 

och ämnesområden (dvs träningsskolans kursplaner) 
• Det är ofta rektorn som beslutar om vilken inriktning eleven 

ska läsa. Det ska ske i samråd med vårdnadshavare. 



Lite kort om vuxenutbildning

• Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särskild 
utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå och 
gymnasial nivå. 
• Bestämmelserna om extra anpassningar gäller men däremot 

inte bestämmelserna om särskilt stöd. 
• Varje kommun ska aktivt informera om möjlighet att delta i 

vuxenutbildning. 
• Den som påbörjar vuxenutbildning ska också bli erbjuden att 

träffa studie- och yrkesvägledare. 
• För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.



Annat viktigt inom skolan

• Korttidstillsyn 
• Skolskjuts 
• Diskrimineringslagstiftning 
• Hjälpmedel



Om du inte är nöjd med ett beslut eller 
agerande?

• Prata med lärare och rektorn/förskolechef. Finns det någon personal du har 
förtroende för som du kan prata med? 

• Dokumentera händelser och annat som kan fungera som underlag. 
• Kalla till elevvårdskonferens och kom dit med hållbara argument och relevant fakta 

(t.ex. hur har andra skolor eller kommuner gjort?) 
• Ta kontakt med andra föräldrar, både i skolan och utanför. Det kanske visar sig att du 

inte är ensam om dina upplevelser. 

• Be om ett skriftligt beslut om ditt barns ärende från rektorn. I beslutet ska det stå 
förklarat hur du ska göra för att överklaga.  

• Kontakta utbildningsförvaltningen/utbildningsnämnden i kommunen. Kontakta 
Skolverket. 

• Anmäl/överklaga till Skolinspektionen



Vad kan du överklaga?
Här är några exempel på vad som kan överklagas: 
• Åtgärdsprogrammet (28 kap. 16 §) 
• Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning (28 kap. 16 §) 
• Anpassad studiegång (28 kap. 16 §). 
• Skolskjuts (28 kap. 5 §) 
• Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan (28 kap. 12 §, ) 

• Mottagande i specialskolan (28 kap. 14 §). 
• Uppskjuten skolplikt (28 kap. 12 §). 
• Placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavarna önskar (28 kap. 12 §) 
• Mottagande till kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller till 

utbildning i svenska för invandrare (28 kap. 12 §) 



Andra tips

• Dokumentera alltid sådant du upplever är felaktigt 
• Skicka in formella klagomål till skola och kommun 
• Prata med andra föräldrar i och utanför skolan 
• Kontakta FUB:s medlemsrådgivare, lokala FUB eller 

Riksförbundet 
• Kontakta Habiliteringen 
• Sök info på Skolverket, Skolinspektionen och SPSM:s hemsidor



Vart kan jag vända mig?
Skolverkets upplysningstjänst: 
08-527 332 00 
Telefontid vardagar 
9.30–11.30 och 13.00- 15.00 
Mer info:  
https://www.skolverket.se/om-skolverket/kontakta-oss/upplysningstjansten-1.256277 
  
Skolinspektionen: 
Det går även att framföra klagomål till i första hand kommunen och i andra hand 
Skolinspektionen, vilket kan vara ett ytterligare sätt att gå efter samtal med förskolechef/
rektor.  
Mer info:  
https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/prata-med-skolan-forst/

https://www.skolverket.se/om-skolverket/kontakta-oss/upplysningstjansten-1.256277
https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/prata-med-skolan-forst/


Frågor?



Tack för idag!
Barbro Berger 
barbro.berger.esset@gmail.com 

Erica Olsson 
erica.olsson@telia.com  

Zarah Melander 
Zarah.melander@fub.se 
070-482 58 24
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