
Varför får våra elever inte den hjälp de har rätt till? 

Den här hearingen arrangeras av organisationer som i sin dagliga 

verksamhet kommer i kontakt med elever  eller föräldrar till elever som 

möter stora hinder i sin läsutveckling. Dessa hinder får förödande 

konsekvenser för den enskilde individen. De drabbar språkutvecklingen 

– det är främst via läsning vi bygger på och fördjupar vårt ordförråd; de 

drabbar kunskapsutvecklingen – läsning är fortfarande skolans främsta 

redskap för att förmedla våra samlade erfarenheter om hur världen är 

beskaffad i stort och smått; de drabbar inte minst självkänslan och 

självförtroendet – en bristande självtillit som många bär med sig långt 

in i vuxenlivet.  

Det skulle inte behöva vara så här. Det finns starka forskningsbelägg för 

att tidiga insatser gör dessa elever bättre rustade inför den kommande 

läsinlärningen. Det finns också forskningsstöd för att en systematisk och 

strukturerad läsinlärning är extra gynnsam för den här gruppen. Läraren 

med rikt utrustad verktygslåda kan individanpassa där så behövs. Nya 

digitala verktyg finns som antingen fungerar som kreativa inslag i 

lästräningen eller som kan användas kompensatoriskt, så att en svag, 

icke-automatiserad läsfärdighet inte blir ett hinder för kunskaps-

utvecklingen. Allt detta vet vi ju. Varför då dessa olikheter i bemötandet 

mellan skolor och mellan kommuner? 

Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. 

Till det kommer förordningar, föreskrifter och allmänna råd.  Men det är 

kommunen och skolan som ansvarar för hur man faktiskt arbetar. Om 

man inte är nöjd  kan man vända sig till Skolinspektionen, som utövar 

tillsyn över skola och förskola. De ärenden som kommer in till 

Skolinspektionen visar att skillnaden mellan den juridiska kartan och 

den pedagogiska verkligheten är stor.  

Skollagen föreskriver (kapitel 3) att alla elever har rätt att få den 

stimulans som krävs för att nå de uppsatta målen i skolan.   

Har man en funktionsnedsättning  som gör det svårt att uppfylla de 

olika kunskapskrav som finns, ska eleven få det stöd som krävs för att så 

långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 



 

Om läraren misstänker att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

Ger det inte önskat resultat ska det anmälas till rektor som har ansvar 

för att se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds  och 

för att upprätta en åtgärdsplan. 

Av åtgärdsplanen ska framgå hur elevens behov  ska tillgodoses, när 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för 

uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 

utarbetas.  

 

De anmälningar som kommer in till Skolinspektionen visar, liksom SI:s 

egna rapporter, på en klyfta mellan karta och verklighet som är 

bekymrande. Över 4000 anmälningar kom in 2015. Som nr 2, efter 

mobbning och kränkande behandling (38%), kom ärenden som gällde 

barn och elever som inte ansåg sig få det stöd de behövde (25%).  Här 

några av de brister Skolinspektionen funnit: 

 Brist på kunskap om elevernas behov av särskilt stöd. 
På många skolor vet man inte vilka behov av särskilt stöd som 
eleverna har och många skolor brister i att erbjuda eleven det 
särskilda stöd de har rätt till. 

 Otillräckliga utredningar 
En skyndsam utredning av elevens behov av särskilt stöd är viktig 
för att skolan snabbt ska kunna sätta in det särskilda stöd som 
eleven behöver för att nå målen. En vanlig brist är dock  att 
skolan utreder inte det särskilda stödbehovet tillräckligt väl för 
att kunna ge eleverna rätt stöd på ett effektivt och skyndsamt 
sätt.   

 Ofullständiga åtgärdsprogram 
Många skolor har brister i åtgärdsprogrammen för elever som 
behöver särskilt stöd. Åtgärdsprogrammen kan sakna viktig 
information om vilka behov eleven har, vilka åtgärder som 
behövs eller hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 



Åtgärderna är ofta fokuserade på brister hos eleven, och tar 
sällan sikte på vad som kan förbättras i undervisningen och på 
skolan. Det är också vanligt att en stor del av ansvaret för olika 
åtgärder läggs på föräldrarna. 

 

Så varför denna klyfta mellan juridisk karta och pedagogisk verklighet? 

Ligger problemen på ekonomisk (”resursbrist”) , organisatorisk  eller 

pedagogisk nivå?  Och, framför allt: Vad kan vi göra åt det?  Hur kan vi 

vända utvecklingen?  Det är vad vi hoppas kunna belysa i den här 

hearingen.  

 


