
 

 

Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. 

Gäller från och med 1 januari 2015 

 

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. De eleverna som lätt når de kunskapskrav som ska 

uppnås, ska ges den ledning och stimulans som behövs för att de ska nå längre i sin 

kunskapsutveckling. 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, 

där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Detta innebär att 

verksamheten måste organiseras på individ- grupp- och skolnivå så att eleverna får 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de kunskapskrav som 

finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktonsnedsättningens 

konsekvenser. Det innebär att eleven ska ges stöd, även om hon eller han når de kunskapskrav 

som minst ska uppnås. 

 

Två former av stödinsatser 

Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in, är det viktigt att skolan har sett över hur 

organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att se över hur resurser 

fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur 

elevers lärmiljöer är organiserade. 

• Extra anpassningar 
Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig 

att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen av den ordinarie 

undervisningen. Det behöver inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.  

 
Eftersom det inte fattas något formellt beslut om stöd i form av extra anpassningar är det 

betydelsefullt att lärare och övrig skolpersonal informerar och samverkar med eleven och 

elevens vårdnadshavare om sådana stödinsatser. I samband med detta är det viktigt att 

lyssna in och ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som eleven och elevens 

vårdnadshavare har om elevens situation. 

 



Bestämmelserna om extra anpassning gäller för elever i alla skolformer som berörs av de 

allmänna råden, samt för fritidshemmen. 

 

• Särskilt stöd 

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av 

mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen, så som till exempel anpassad 

studiegång, enskild undervisning eller undervisning i liten undervisningsgrupp eller 

specialundervisning mer än åtta veckor. 

 

En elev är i behov av särskilt stöd om hon eller han, trots att skolan gjort extra 

anpassningar, inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller mot att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan även handla om att en elev har andra 

svårigheter i sin skolsituation vilka på sikt kan leda till att eleven inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. 

 

Det kan till exempel vara fallet om eleven har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som ger 

upphov till ett behov av betydande stöd, vilket inte kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. En elev kan även vara i behov av särskilt stöd om skolan har uppmärksammat att 

hon eller han har varit frånvarande vid upprepade tillfällen, eller under så lång tid, att det har 

påverkat prestationerna i flera ämnen. En elev kan också vara i behov av särskilt stöd om hon eller 

han har betydande svårigheter i det sociala samspelet eller koncentrations svårigheter som 

påverkar elevens möjligheter att nu eller längre fram nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

 

Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i åtgärdsprogram. 

Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för elever i alla skolformer som berörs av de allmänna 

råden. Bestämmelserna gäller även för fritidshemmen. 

  

Bedömning av stödbehovet görs utifrån kunskapsmålen och kunskapskraven 

Lärare och övrig skolpersonal gör en bedömning av en elevs behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens 

andra del eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

• I förskoleklassen utgår bedömningen från hur eleven utvecklas i riktning mot de 

kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen. 

• I årskurserna 1−9 i grundskolan utgår bedömningen från hur eleven utvecklas mot att nå 

kunskapskraven i olika ämnen i årskurserna 3, 6 eller 9. 

• I grundsärskolan utgår bedömningen från hur eleven utvecklas mot att nå kunskapskraven 

i olika ämnen i årskurserna 6 eller 9 eller i olika ämnesområden i årskurs 9.  

• I fritidshemmet utgår bedömningen från hur eleven utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen i läroplanens andra del.  

 



Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men 

uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under 

skoltiden kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan till exempel 

handla om en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, 

svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig 

frånvaro.  Även i dessa fall kan eleven vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

 

 
Tidpunkten för när olika stödinsatser ska sättas in 

Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskap målen i läroplanen eller mot att nå 

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

anpassningar. Dokumenteras i Extra anpassningar på It´s learning. Alla lärare kommer åt de 

extra anpassningarna för de elever de undervisar. Om en elev efter en tid med dessa anpassningar 

fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås är det viktigt att de extra anpassningarna intensifieras och 

anpassas ytterligare utifrån elevens behov. Är stödinsatsen trots detta inte tillräcklig gör lärare 

eller övrig skolpersonal en anmälan av elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektorn. 

  
Det är inte möjligt att ange någon tidsgräns för hur länge extra anpassningar ska ges innan en 

anmälan till rektorn görs om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Tidpunkten för detta 

måste avgöras i varje enskilt fall. 

  
Det finns situationer där särskilt stöd behöver ges omgående, utan att först sätta in extra 

anpassningar. I de fall som lärare eller övrig skolpersonal gör en bedömning att särskilt stöd behövs 

omgående, ska de göra en anmälan om elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektorn. 

 
Att göra en utredning om behov av särskilt stöd 

När rektorn har fått information om att en elev på skolenheten kan vara i behov av särskilt stöd 

är det hans eller hennes ansvar att se till att en utredning påbörjas skyndsamt.  Den utredning 

som görs av elevens eventuella behov av särskilt stöd syftar till att ge skolan ett tillräckligt 

underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som 

skolan behöver sätta in. Elevhälsan har ofta en viktig roll i arbetet med utredningar. 

 

Att utarbeta ett åtgärdsprogram 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska hon eller han ges sådant stöd och 

ett åtgärdsprogram utarbetas. I det praktiska arbetet fungerar åtgärdsprogrammet som ett stöd vid 

planeringen och genomförandet av den pedagogiska verksamheten kring eleven. Samtidigt är det 

en skriftlig bekräftelse på elevens behov av särskilt stöd samt vilka åtgärder som ska vidtas. 

 

Ett åtgärdsprogram gäller vid den skolenhet där det har beslutats, men det kan även fungera som 

ett värdefullt informationsunderlag vid elevens övergång till en annan skolenhet. 

 

I den första delen av åtgärdsprogrammet anges de behov av särskilt stöd som eleven har. Denna 

del kan överföras från den pedagogiska bedömningen i utredningen som handlar om elevens 

behov av särskilt stöd 



 

 

 

Att samarbeta med eleven och elevens vårdnadshavare   
För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevens utveckling och lärande är det viktigt 

att lärare och övrig skolpersonal samarbetar med eleven och elevens vårdnadshavare. I 

samarbetet är det nödvändigt att det finns en lyhördhet inför elevens och vårdnadshavarens unika 

kunskaper om situationen.  
I de fall som elevens vårdnadshavare motsätter sig en utredning om huruvida eleven är i behov 

av särskilt stöd kan rektorn inte passivt acceptera detta, om en sådan utredning är väsentlig för 

elevens bästa. Skolan behöver i dessa fall fortsätta sina ansträngningar att förklara varför det är 

viktigt att göra en utredning, och försöka skapa tillit till skolans professionella bedömning av att 

elevens eventuella behov av särskilt stöd behöver utredas. 
 

Om elevens vårdnadshavare, trots skolans ansträngningar, fortsätter att motsätta sig en 

utredning kan skolan som huvudregel ändå göra en sådan utredning av skolsituationen om det 

bedöms som nödvändigt. Däremot måste elevens vårdnadshavare alltid ge sitt medgivande när 

det handlar om att göra en psykologisk, medicinsk och social utredning. 

 

 

Arbetsgången med extra anpassningar och särskilt stöd för grundskolan i Ljusnarsbergs 

kommun: 

 

 Situation Åtgärd Ansvarig Blankett 

1. 1 Ämnesläraren uppmärksam-

mar att en elev riskerar att inte 

utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen i läroplanen 

eller mot att nå de 

kunskapsmål som minst ska 

uppnås (färgschema 2 ggr per 

termin). 

Ämnesläraren 

dokumenterar de extra 

anpassningarna på It´s 

learning. Mentor 

informeras. 

 

Ämneslärare Extra 

anpassning 

2.   Elev och 

vårdnadshavare 

informeras och 

involveras. 

Mentor  

3. a

a 

A. Om anpassningarna har 

önskad effekt.. 

 

B. Om anpassningarna inte 

räcker.. 

…fortsätt på samma vis.  

 

 

…anpassa ytterligare 

utifrån elevens behov. 

Ämneslärare 

 

Extra 

anpassning 

4.  Eleven riskerar trots flertalet En utredning av elevens Ämneslärare  

  

Utredning 



utförda anpassningar att inte 

nå målen. 

eventuella behov av 

särskilt stöd upprättas. 

av en elevs 

behov av 

särskilt 

stöd 

(bifoga 

extra 

anpassning

) 

5.    Ämnesläraren 

lämnar 

utredningen till 

rektor. 

Utredning 

av en elevs 

behov av 

särskilt 

stöd 

(bifoga 

extra 

anpassning

) 

6.    Rektor tar upp 

ärendet i EHT 

samt beslutar 

om 

åtgärdsprogram 

skall upprättas. 

Utredning 

av en elevs 

behov av 

särskilt 

stöd 

(bifoga 

extra 

anpassning

) 

7. ’ 

 

Utredningen visar att eleven är 

i behov av särskilt stöd.  

 Åtgärdsprogram 

upprättas. 

Mentor och 

special- 

pedagog. 

Åtgärds-

program 

8.   Arbete med åtgärds-

programmet genomförs, 

följs upp, utvärderas och 

avslutas eventuellt 

Mentor och 

specialpedagog 

(EHT) 

Åtgärds-

program 

9. 1

0 

A. Elevens behov av 

särskilt stöd kvarstår. 

 

 

 

 

B. Åtgärdsprogrammet har 

Arbetet med åtgärds-

programmet fortsätter  

 

 

 

 

Eleven ges extra 

Mentor och 

specialpedagog 

samt övrig 

elevhälsa, 

ytterst ansvarig 

är rektor. 

Ämneslärare 

Åtgärds-

program 

 

 

 

 

Extra 



gett önskad effekt och 

avslutas. 

 

anpassningar. anpassning 

 

A.  De extra anpassningarna ger 

positiv effekt. Eleven når de 

kunskapsmål som minst ska 

uppnås. 

De framgångsrika 

anpassningarna kvarstår 

eller anpassas. 

Ämneslärare Extra 

anpassning 

 

 

Kontinuerlig dokumentation av 

mentorssamtal, föräldrasamtal mm 

Mentor Elevdagbok 

 

 

 
Elever med pågående åtgärdsprogram 

Elever som har utretts på grund av att de extra anpassningarna inte har gett någon positiv effekt, 

finns med i EHT-teamets agenda tills dess att åtgärdsprogrammet avslutas. Specialpedagog 

informerar veckovis arbetslaget om de särskilda stödåtgärder EHT-teamet beslutar om samt 

handleder arbetslagen genom hela processen. Kurator och skolsköterska kopplas in vid behov. 

 

Elevhälsoteamets olika kompetenser finns tillgängliga för alla lärare och all skolpersonal. 

 

 

 


