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För dig som lider av tvångssyndrom (OCD) kan det ibland vara 
tufft, eller periodvis kanske omöjligt, att klara av skolarbetet. 
Tvångshandlingarna kan till exempel uppta stor del av din tid, eller 
så kan vissa platser eller situationer på skolan trigga igång 
tvångstankarna. 

Du som har tvångssyndrom har rätt att få vård genom landstinget, 
men även skolan har en skyldighet att stödja dig. Det står 
fastslaget i skollagen att alla elever i grund- och gymnasieskolan 
har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån 
sina förutsättningar. Det här innebär att om du har behov av stöd 
och anpassningar har du rätt att få det. Man behöver inte ha någon 
diagnos för att ha rätt till detta. För att få hjälp och stöd ska du 
kontakta din mentor eller rektorn, som har det yttersta ansvaret för 
att alla elever ska få den hjälp de behöver. Känns det svårt att 
prata med dem kan du kontakta någon annan vuxen på skolan 
som du har förtroende för, t.ex. någon ur elevhälsoteamet eller en 
specialpedagog.  

Skolornas skyldigheter finns reglerade i skollagen. Den statliga 
myndigheten som ansvarar för grundskole- och gymnasieutbildning 
är Skolverket. På www.skolverket.se kan du läsa mer. Även på 
högskola och universitet kan du få stöd.

I den här foldern har vi försökt samla information om olika former 
av stödinsatser, för att du lättare ska kunna veta vad du kan 
begära från din skola. För det finns mycket hjälp att få! Och – det 
är aldrig för sent. Även om du har missat ett par år i studierna går 
det att hämta igen det senare.
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PLUGGA MED OCD

OCD-föreningen Stockholm vänder sig till personer med 
tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga. Vi 
är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening inom Svenska 
OCD-förbundet. Vårt syfte är att ge stöd till drabbade och anhöriga, 
bland annat genom: 

Cafékvällar/öppet hus - en mötesplats för drabbade och anhöriga. 
En chans att få prata av sig eller att få några goda råd. Oavsett hur 
du mår för tillfället är du välkommen. Kom som du är, prata om du 
vill eller sitt bara och lyssna.  

Föreläsningar, kurser och aktiviteter för att öka kunskaperna 
kring diagnoserna och för att verka för bättre psykiskt välmående.  

Rådgivning främst per telefon, men också via personligt besök, 
kring de olika diagnoserna, vård, socialt stöd m.m. Rådgivningen 
ska ses som en vägledning till samhällets vård och stöd, vi bedriver 
ingen behandlingsverksamhet. 

Intressepolitiskt arbete för att öka kunskaperna om OCD i 
samhället och därmed förbättra vård- och omsorgsinsatser. 

 

Kontakt
Adress: OCD-föreningen Stockholm 

Erstagatan 1 C, 7 tr
116 28 Stockholm 

Telefon: 08-669 3039 (telefontid 11-16)
Mail: info@ocdstockholm.se
Hemsida: www.ocdstockholm.se

OCD-FÖRENINGEN STOCKHOLM
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Om din psykiska hälsa gör att du 
har svårt att ta till dig 
undervisningen eller att fungera i 
skolan kan du begära att skolan 
gör extra anpassningar. Det ska 
göras inom ramen för den 
ordinarie undervisningen, och 
skolan ska titta på hela skolsituationen, alltså även hur det 
fungerar för dig utanför klassrummet, till exempel på raster och i 
matsalen. Exempel på extra anpassningar kan vara: 

• hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen
• extra tydliga instruktioner
• anpassade läromedel
• en speciallärare som arbetar med dig under en viss tid
• stöd att sätta igång arbetet
• digital teknik med anpassade programvaror

Om de extra anpassningarna 
inte räcker till för att det ska 
fungera i skolan för dig måste 
skolan ge dig särskilt stöd. 
Innan skolans rektor fattar beslut 
om särskilt stöd ska din 
skolsituation utredas, ofta av 

lärare och personal ur elevhälsan. Visar utredningen att du 
behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram, det vill 
säga en skriftlig, konkret plan för stödet till dig. Du och dina 
föräldrar har rätt att ge synpunkter på åtgärdsprogrammet.

EXTRA ANPASSNING

GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM
När det gäller anpassningar vid examinationer kan samordnaren 
ofta bara rekommendera olika former av stöd och anpassning. Det 
är kursansvarig och examinerande lärare som slutligen avgör om 
pedagogiskt stöd är möjligt med hänsyn till utbildningens mål och 
innehåll.

Om du vill veta mer om rättigheter och möjligheter inom högskolan 
kan du läsa mer på Universitets- och högskolerådets hemsida 
www.uhr.se. 

Om dina besvär gör att dina 
studier tar längre tid har du i 
vissa fall rätt till anpassat 
studiestöd. Det betyder att du till 
exempel kan läsa på 75 procent, 
men få studiestöd för studier på 
100 procent. Det är Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN) som fattar beslut om detta. CSN 
behöver ett intyg eller utlåtande om din funktionsnedsättning från 
en läkare, psykolog, logoped eller liknande. Intyget ska visa hur din 
funktionsnedsättning påverkar din förmåga att studera. 
Myndigheten behöver också ett intyg från din skola som vad som 
har gjorts för att hjälpa dig med studierna och att detta inte är 
tillräckligt för att du ska klara studierna i normal takt. Läs mer om 
detta på www.csn.se

Skulle du under en period bli så dålig att du inte klarar av att ta 
dina högskolepoäng är det viktigt att du sjukanmäler dig till 
Försäkringskassan. Då kan du oavsett studieresultat få behålla 
studiestödet även under din sjukdomsperiod. 

ANPASSAT 
STUDIESTÖD

ÅTGÄRDSPROGRAM
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I ett åtgärdsprogram finns insatser som ofta är mer omfattande och 
mer långvariga än extra anpassningar. Det kan till exempel vara: 

• regelbunden kontakt med en speciallärare under en längre tid
• placering i en särskild undervisningsgrupp, det vill säga att du 

undervisas i en annan grupp än du normalt tillhör 
• en elevassistent som stödjer dig under skoldagen 
• stöd vid nationella prov, som till exempel att du får längre tid på 

dig, att du får skriva på dator eller använda talsyntes 
• enskild undervisning 

Du som har tvångssyndrom som 
kan påverka studierna ska så 
långt som möjligt kunna studera 
på universitet eller högskola på 
samma villkor som andra 
studenter. För att kunna göra det 
har du rätt till pedagogiskt stöd, 
vilket till exempel kan vara:

• anpassad litteratur, till exempel talbok eller e-textbok
• anteckningsstöd, en annan person t.ex. en kurskamrat skriver 

mot ersättning från skolan anteckningar åt dig vid föreläsningar 
och andra tillfällen 

• mentor eller extra handledning, som kan hjälpa dig att öva upp 
dina färdigheter kring att planera och organisera studierna liksom 
att konkretisera institutionens förväntningar på ̊ dina 
studieuppgifter 

• skrivtolkning 
• anpassning vid examination, t.ex. att få förlängd tentamenstid, 

eller utföra provet i en mindre grupp eller få sitta ensam

Vid alla universitet och högskolor finns det särskilda 
kontaktpersoner och samordnare som ska samordna studentens 
behov, lärarnas arbetssätt och det pedagogiska stöd som finns. 
Målet är att hitta en lösning som gör det möjligt att genomföra 
studierna. Ta tidigt kontakt med samordnaren, gärna samtidigt som 
du anmäler dig. För att få särskilt pedagogiskt stöd behöver du ett 
intyg eller en utredning som visar att du har en funktions-
nedsättning som kan komma att påverka dina studier. Efter samtal 
med samordnare får du ett intyg där dina stödformer beskrivs.

Med undantag för utbildningstolkning och litteratur på anpassat 
medium (till exempel talböcker) ska det pedagogiska stödet ses 
som en hjälp till självhjälp. Det kan ofta handla om verktyg att 
utveckla förmågor, där målet är att man blir så självständig och 
framgångsrik som möjligt i sina studier.

PEDAGOGISKT 
STÖD

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET

I trean på gymnasiet fick jag tillåtelse 
att göra alla prov muntligt - jag fick 
tvångstankar av att skriva. Skolan 
slutade också att notera alla mina sena 
ankomster. 

- 25-åring med OCD som idag har 
kandidatexamen från universitetet. 

Du kan också beviljas något som 
kallas anpassad studiegång, 
vilket innebär att du kan få 
undantag från timplan och de mål 
som gäller för utbildningen. Till 
exempel kan ett eller flera ämnen 
delvis eller helt tas bort, så att du 
kan fokusera på övriga ämnen. I 
första hand är det förstås bäst om man med hjälp av stöd klarar av 
att få godkänt i allt. Men om det är övermäktigt och tvången gör det 
omöjligt att klara av fullständiga studier är det ändå bättre att klara 
av några ämnen än inga alls.

ANPASSAD 
STUDIEGÅNG
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Ett annat alternativ för att läsa in 
eller komplettera grundskole- 
eller gymnasiebetyg är 
Folkhögskola. Den här 
skolformen är inte lika bunden 
som grundskola och gymnasium 
utan det finns möjlighet att 

anpassa kurserna och studietakten. Många folkhögskolor har 
dessutom ett internat där du kan bo under tiden du läser på 
folkhögskolan. Det ger en social gemenskap som skiljer sig en del 
från andra utbildningsformer. Men vill du bo kvar hemma så finns 
det ofta en skola nära dig som du kan välja. Många folkhögskolor 
har dessutom kurser som bedrivs helt eller delvis på distans.

Folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen, vilket kan vara en 
fördel för den som lätt blir stressad. För dem som studerar på 
behörighetsgivande kurser ges i stället ett samlat studieomdöme, 
som ger behörighet till högre studier. Det här innebär att du inte 
kan läsa in enstaka ämnen för att komplettera ditt gymnasiebetyg, 
behöver du göra det är Komvux ett lämpligare alternativ. För att 
studera på en folkhögskola behöver du i regel ha fyllt 18 år.

Betygen är inte avgörande för om du ska bli antagen till en kurs på 
folkhögskola. När det är många sökande gör skolan en bedömning 
av dina och dina kurskamraters behov och förutsättningar. Läs mer 
om folkhögskolor och kurser på www.folkhogskola.nu

FOLKHÖGSKOLA

Jag har alltid haft stark prestations-
ångest, så för mig var det en lättnad att 
börja läsa på folkhögskola där man inte 
fick några betyg i enskilda ämnen.

- 22-åring med OCD som idag läser på 
universitet

På gymnasiet kan du beviljas en 
liknande åtgärd: reducerat 
program – du får rätt att hoppa 
över vissa kurser för att öka 
chansen att fullfölja åtminstone 
delar av utbildningen. Den här 
åtgärden innebär att du inte får en 
fullständig gymnasieexamen. För att kunna fortsätta på högskola 
behöver du då komplettera dina betyg exempelvis på Komvux eller 
Folkhögskola.

När han var 9 år var tvången så svåra 
att han inte ens kunde ta sig hemifrån. 
Skolan erbjöd hemundervisning, men vi 
valde att avvakta. Tack vare 
medicinering blev han lite bättre och 
kunde gå till skolan, först bara en 
timme i taget. Under den timmen satt 
han mest och gjorde tvångshandlingar, 
men det blev som en KBT-övning bara 
att ta sig till klassrummet. Efter hand 
kunde vi utöka tiden och efter ett par 
månader gick han i skolan som vanligt. 

- Förälder till pojke med OCD och 
Aspergers syndrom
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Går du i gymnasiet finns fler 
saker som är bra att känna till för 
dig som har det lite kämpigt. Du 
har rätt att gå om en kurs om 
du får underkänt. Om du får 
betyget F på en kurs har du rätt 
att gå om kursen en eller två 

gånger. Du kan också få gå om ett läsår om du har fått betyget F 
på flera kurser. Det är rektorn som fattar beslut om det, efter att ha 
samrått med elev, berörda lärare och elevens vårdnadshavare (om 
du fortfarande är omyndig).

Om du kommer vara frånvarande mycket på grund av behandling, 
eller om det finns andra skäl, kan du få rätt till förlängd 
undervisningstid. Det betyder att du får längre tid på dig att klara 
av dina studier, t.ex. att den treåriga gymnasieutbildningen i stället 
får ta fyra år. Det är huvudmannen, alltså kommunen om det är en 
kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående 
skola, som har rätt att besluta om förlängd undervisningstid. 

Om det finns en möjlighet för dig att klara av studierna om du 
ändrar programinriktning kan skolan ordna med individuellt 
anpassat program. Syftet är att skolan ska underlätta vid 
programbyte så att du ska kunna tillgodoräkna dig redan godkända 
kurser. Anpassningen ska inte ses som en stödåtgärd, men är en 
bättre lösning än att behöva börja om från början.

GYMNASIE-TIPS Om du nu har avslutat grundskola 
och gymnasium utan fullständiga 
betyg – ge inte upp. Det finns 
flera sätt att läsa in det du missat 
och på så sätt öka dina chanser 
att få jobb. Ett sätt är att gå på 
Komvux –vilket står för 
"Kommunal vuxenutbildning". Det här är en andra chans för 
personer som av olika anledningar saknar betyg eller examen. I 
första hand är Komvux till för vuxna som behöver läsa in 
grundskolan eller gymnasiet. Du kan också läsa här om du 
behöver komplettera dina betyg för att bli behörig till en 
eftergymnasial utbildning.

KOMVUX

EFTERGYMNASIALA STUDIER

INTE NÖJD? Om du inte är nöjd med det stöd du får bör du i 
första hand prata med läraren eller rektorn. Om det inte ger 
resultat kan du kontakta ansvarig tjänsteman i kommunen. Är det 
en fristående skola kontaktar du skolans styrelse. Du kan också 
vända dig till Skolinspektionen för att göra en anmälan.

Om du är missnöjd med skolans beslut om åtgärdsprogram kan du 
överklaga beslutet. Din överklagan skickar du till den som har 
fattat beslutet, och du måste göra det inom tre veckor. 

Så fort jag såg någon som kliade sig 
var jag tvungen att åka hem och 
duscha. När jag gick ut gymnasiet hade 
jag icke-godkänt i fyra ämnen, men 
tack vare vuxenutbildning jobbar jag 
idag som vårdare och är behörig till 
socionomprogrammet.

- 30-åring med OCD sedan tonåren

Komvux utgår ifrån individens behov och förutsättningar och hur du 
studerar kan därför vara väldigt flexibelt. Du kan studera på dagtid, 
kvällstid, distans, heltid eller deItid. Regler kring Komvux kan 
variera något beroende på vilken kommun du är folkbokförd i, 
dubbelkolla därför alltid med Komvux i din hemkommun. 
Information om kurser och hur ansökan går till hittar du hos din 
kommun. Det finns också en samlingssida där alla 
vuxenutbildningar framgår: https://www.komvuxutbildningar.se
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