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Arbetsgång för extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram i grundsärskola 

 

 

(Modell över arbetsgången med stödinsatser från s. 15 i Allmänna råd)  
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1. Ledning och stimulans 

Alla elever i skolan och i fritidshemmet 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.  

2. Stöd i form av extra anpassningar  

Elever som har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd 
som syftar till att så långt som möjligt kompensera för dessa svårigheter. 
 
Både elever som läser ämnen och ämnesområden i grundsärskolan kan ha godtagbara eller mer 
än godtagbara kunskaper tack vare att de har extra anpassningar och då markeras ändå 
insatsbehov. 
 

Det är viktigt att elev, utifrån ålder och mognad, och vårdnadshavare informeras och involveras i 
arbetet med stödinsatser.  

 

Elever som läser ämnen:  

Om lärare gör kunskapsbedömningen Ännu ej godtagbara under fliken Kunskaper innebär det att 
en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och 
eleven ska därmed ges stöd. 

Lärare markerar att stödinsats ska ges genom att: 

klicka Markera insats. 

Lärare, tillsammans med mentor, upprättar extra anpassning under fliken Stödinsatser.  

 

Elever som läser ämnesområden: 

Ansvarig mentor ansvarar för att extra anpassningar upprättas när elevens förutsättningar 
förändras så att inlärningen mot kunskapskraven påverkas. Det kan t ex vara vid förändringar i 
gruppen eller ohälsa. Dock används inte bedömningen Ännu ej godtagbara i Unikum. 

Lärare markerar att stödinsats ska ges genom att: 

klicka Markera insats. 

Mentor upprättar extra anpassning under fliken Stödinsatser.  
 

Säkerställ att den extra anpassningen passar elevens behov som också ska beskrivas i Unikum. 
För att beskriva elevens behov, utan att direkt beskriva insatsen eller elevens svårigheter, kan man 
använda sig av någon av nedanstående formuleringar. 
X är i behov av stöd för att… 
X är i behov av stöd vid… 
 

Byte av inriktning 
När fråga lyfts kring elevs behov av att byta huvudsaklig inriktning, från ämnen till 

ämnesområden, ska eleven först ges stöd i form av extra anpassningar. Om det stödet inte är 

tillräckligt ska mentor göra en utredning av elevs behov av särskilt stöd, se punkt 4. Effekten av 

stödinsatserna utgör underlag för byte av inriktning enligt arbetsgång1. Rektor kan dock ta beslut 

 
1 Rutin för grundsärskola i Halmstad kommun, punkt 8 s. 15 
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om elev ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden eller ämnen och ämnen inom 

grundskolans läroplan. 

 

Utvärdera extra anpassningar: 
En gång per läsår avslutas de extra anpassningarna genom att arkivera dem i Unikum. Om eleven 
fortfarande är i behov av extra anpassningar upprättas nya eller de redan prövade extra 
anpassningarna skrivs in på nytt om de ger god effekt. På så sätt kan vi följa historiken och vet 
vilka extra anpassningar eleven haft tidigare och kan då avgöra om anpassningar bör intensifieras 
eller om de redan har intensifierats.  
 

Med intensifierade extra anpassningar avses att läraren och övrig skolpersonal förändrar de 

tidigare bestämda stödinsatserna så att de ytterligare anpassas efter elevens behov. Det kan handla 

om att öka omfattningen av och takten i stödinsatsen. Elevhälsans insatser förstärks normalt 

också i detta arbete liksom att skolan gör tätare uppföljningar för att kunna förvissa sig om att de 

extra anpassningarna ger önskvärt resultat. De extra anpassningarna anpassas därmed ytterligare 

till elevens behov.   

 

Ansvarig för att skriva in de extra anpassningarna i Unikum är mentor.  
 
Klicka i rutan Visa för vårdnadshavare i Unikum. 
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3. Att uppmärksamma – om anmälningsskyldighet 

Om stödet trots intensifierade extra anpassningar inte är tillräckligt för att elev ska utvecklas i 
riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 
frågan om elevens behov av särskilt stöd anmälas till rektorn. 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. Det kan t ex vara information vid 
övergångar. 
 

Insatser som är att betrakta som särskilt stöd som beskrivs i ett åtgärdsprogram är exempelvis  

• omfattande och regelbundna specialpedagogiska insatser,  

• placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning,  

• anpassad studiegång  

• elevassistent/resurs  
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: 

• frånvaro som påverkar lärandet 

• betydande svårigheter i det sociala samspelet  

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

 

  

 
När rektor tar beslut om att inleda en utredning om elevs behov av särskilt stöd ska 
utredningen omgående startas av mentor i Unikum. På så sätt framgår det när utredningen 
har påbörjats. 
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4. Att utreda – om utredningsskyldighet  

Utredningen består av en kartläggning samt en analys och bedömning av kartläggningen. 

 
Kartläggning- beskriv nuläge 
Först görs en kartläggning av elevens svårigheter och skolsituation på individ-, grupp- och 
skolnivå. Elevens hela skolsituation kartläggs och eventuella utlåtanden inhämtas. Det ska framgå 
både hinder och möjligheter i skolsituationen (sociala och kunskapsmässiga).  
 
En redogörelse för de extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven har ska ingå i 
kartläggningen samt effekten av anpassningarna/särskilt stöd.  
 
Det är viktigt att involvera elev och vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att 
medverka, de ska ges möjlighet till insyn och få framföra åsikter. Det är dock skolans skyldighet 
att utreda elevs behov av särskilt stöd även om vårdnadshavare motsätter sig.  
Se närmare stöd till kartläggningen på s. 4 
 
Pedagogisk bedömning 

Den andra delen är en pedagogisk bedömning, utifrån den kartläggande delen, där man tar 

ställning till om eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall vilken typ av särskilt stöd eleven har 

behov av och i vilken omfattning. I bedömningen kan man även komma fram till att elevens 

behov kan tillgodoses genom extra anpassningar.  

 

Det är mentor som ansvarar för att utreda elevens behov av särskilt stöd i samråd med 
elevhälsan.   Utredningen bör vara klar inom en månad från det att man startade utredningen 
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5. Formellt beslut om: 
 

att inte upprätta åtgärdsprogram 
Om utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd ska rektor besluta om att inte 

upprätta åtgärdsprogram i Unikum. Det formella beslutet är en förutsättning för att frågan om 

särskilt stöd ska kunna överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd utav vårdnadshavaren.  

Vårdnadshavare får ett ex av beslutet tillsammans med en besvärshänvisning, se s7. 

att ge särskilt stöd i ett åtgärdsprogram 
Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektor besluta om 

åtgärdsprogram och se till att detta stöd ges.  

Åtgärderna ska vara kopplade till elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen 

(fritidshem)eller kunskapskraven (skola) som minst ska uppnås. Det ska finnas en tydlig koppling 

mellan utredningen och de åtgärder som vidtas. Åtgärderna ska vara konkreta och 

utvärderingsbara, det ska framgå på vilket sätt och i vilken omfattning eleven ska få stöd.  

I de fall som en elev är i behov av anpassad studiegång är det viktigt att alltid utgå från elevens 

behov vad gäller ämnen, omfattning och tidsperiod, ex har ett ämne anpassats bort helt eller 

delvis. Om ett ämne anpassas bort delvis beskriver man det i procent eller timmar av totalen. I 

dessa fall är det inte tillräckligt att enbart ange beteckningen anpassad studiegång som en åtgärd, 

utan skolan behöver även specificera vilka åtgärder man avser att arbeta med i olika lärmiljöer 

inom verksamheten. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara, det ska framgå på vilket 

sätt och i vilken omfattning eleven ska få stöd. 

I åtgärdsprogrammet anges 

• när den första uppföljningen ska göras  

• med vilken frekvens uppföljningar ska göras 

• namn och profession på den som är ansvarig för uppföljningen samt 

• vid vilken tidpunkt en utvärdering ska göras  

• namn och profession på den som är ansvarig för utvärderingen 
 

Ett åtgärdsprogram gäller vid den skolenhet där det har beslutats och om eleven byter skolenhet 

ska åtgärdsprogrammet avslutas. Åtgärdsprogrammet fortsätter således inte gälla när eleven 

kommer till en ny skolenhet men kan fungera som ett värdefullt informationsunderlag 

 
Ansvarig för att upprätta, följa upp samt utvärdera åtgärdsprogram är rektor.  
Vårdnadshavare får ett ex av åtgärdsprogram tillsammans med en besvärshänvisning, se s.7. 
 

. 
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6.  Att utvärdera – om uppföljning och utvärdering 
Uppföljning 
Uppföljningar görs kontinuerligt för att tillse att åtgärderna verkligen genomförs, om åtgärderna 

utgör ett tillräckligt stöd för eleven, om andra eller kompletterande åtgärder behöver vidtas.  

Själva uppföljningen dokumenteras under Löpande uppföljning i Unikum. 

Utvärdering 
En riktlinje är att utvärdering av särskilt stöd sker efter 4-6 veckor, om stödet är väl känt och har 

pågått en tid kan utvärdering ske en gång per termin.  

Efter genomförd utvärdering väljs antingen  

• Nytt åtgärdsprogram då utvärderingen visat att någon åtgärd behöver justeras, ändras 
eller tas bort, eller utvärderingen visar på att samma åtgärder behöver fortsätta. 
Åtgärdsprogram kommer att vara grundat i den tidigare utredningen. Vid val av nytt 
åtgärdsprogram, kommer det upp en kopia av det tidigare åtgärdsprogrammet som kan 
justeras eller behållas. Därefter tas ett nytt beslut om att det nya åtgärdsprogrammet ska 
gälla.  

• Avsluta åtgärdsprogrammet om eleven inte längre har behov av särskilt stöd  

• Avsluta åtgärdsprogrammet om eleven är i fortsatt behov av särskilt stöd, men man 
också behöver komplettera/göra en ny utredning med ny information. För att åtgärderna 
ska vara effektiva måste de grundas på en aktuell utredning som ta upp relevant 
information för nya beslut. 
 

 
Rektor tar beslut.  
Vårdnadshavare får ett ex av utvärderingen då åtgärdsprogram avslutas tillsammans med en 
besvärshänvisning, se s.7. 
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Bilaga 1 

Stöd i utredningen av särskilt stöd 

Material som kan vara stöd i kartläggningen 

• Delaktighet- ett arbetssätt i skolan 

• Gilla Läsa Skriva för att kartlägga läs- och skrivutveckling 

• Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling 

• Gilla Matematik för att kartlägga matematisk utveckling 

• Kartläggningsformulär från Aspeflo 

• SEP Skola-Elev-Plan  

• Delar av Så här vill jag ha det i skolan 

• Uppgifter från elevens skriftliga individuella utvecklingsplan 

• Frånvaroutredningar  

• Observationer av eleven i olika situationer och lärmiljöer i verksamheten  

Det är viktigt att undvika värdeladdade formuleringar om personliga egenskaper eller generaliseringar av 

karaktärsdrag i utredningen, till exempel ”pigg och glad” eller ”utan drivkraft”. 

Hur kartlägger jag på skol- och gruppnivå? 
För att ha fokus på vad det är i skolan som påverkar elevens förutsättningar för lärande kartläggs 

omständigheter även på skol och gruppnivå. Vad påverkar eleven och hur? 

Materialet Delaktighet- ett arbetssätt i skolan kan vara bra att utgå från när man kartlägger skol- och 

gruppnivå.  

Andra exempel på frågor som kan utgöra ett stöd för kartläggningen är: 

• Hur ser resursfördelningen ut i olika skolsituationer?  

• Vilka lokalmässiga förutsättningar finns, till exempel grupprum? 

• Vilka samarbetsformer finns mellan olika verksamheter inom skolan?  

• Hur ser gruppens sammansättning ut?  

• Hur är klimatet och bemötandet i gruppen?  

• Hur tydlig är verksamheten vad gäller struktur, rutiner och regler?  

• Hur fungerar övergångar när lektioner och aktiviteter inleds och avslutas?  

• Hur påverkas eleven av olika pedagogiska metoder och arbetssätt?  

• Hur påverkas eleven av valet av arbetsmaterial och tidslängden på arbetsuppgifter?  

• Vilka faktorer påverkar eleven på rasterna?  
 

Om eleven vistas i fritidshem är det viktigt att fritidshemmet och skolan samarbetar när behovet av 

särskilt stöd utreds i någon av verksamheterna, så att personalen beaktar samtliga omständigheter för 

eleven. Detta gäller även om skolan och fritidshemmet har olika huvudmän. 

Hur kartlägger jag på individnivå? 
Elevens tankar och beskrivning utifrån elevens förutsättningar  

• När fungerar det bra och mindre bra för eleven? 

• Hur upplever eleven skolsituationen? 

• Vilka situationer är särskilt svåra 

• Vad gör eleven när det inte fungerar? 
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Vårdnadshavares tankar och beskrivning  

• Hur ser vårdnadshavare på sitt barns styrkor, förmågor och behov? 

• Hur ser vårdnadshavare på skolsituationen? Vilka situationer är särskilt svåra? 

• Hur fungerar det hemma med att göra skolarbete? 
Arbetslagets tankar och beskrivning  

• Hur ser arbetslaget på elevens styrkor, förmågor och behov? 

• Vilka kunskapskrav riskeras att inte nås? 

• Var, när och hur fungerar det bra och mindre bra? 

• Vilka situationer är särskilt svåra? Vilka tänkbara förklaringar kan ses till svårigheter? 
Vilka tidigare anpassningar i undervisningen har gjorts och vad var effekten av anpassningarna?  

• Generella anpassningar inom ramen för ledning och stimulans 

• Extra anpassningar och/eller tidigare ÅP som eleven har haft 

Tänk utifrån fysisk, social och pedagogisk miljö 

Tankar och beskrivningar från EHT 

Vad är analys och bedömning i utredningen? 
Det är viktigt att de lärare och övrig skolpersonal som deltar i kartläggningen gör en gemensam analys av 

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

underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka elevens behov av 

stöd är. I den gemensamma analysen skapar vi förståelse för vad som förbättrar elevens förutsättningar 

för att på så sätt kunna tydliggöra elevens behov. 

Efter analysen tar man ställning till om eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall vilken typ av särskilt 

stöd eleven har behov av och i vilken omfattning. I bedömningen kan man även komma fram till att 

elevens behov kan tillgodoses genom extra anpassningar.  

I beskrivningen av den gjorda pedagogiska bedömningen utelämnas eventuella diagnoser, istället är 
elevens eventuella behov av särskilt stöd i fokus. En diagnos kan aldrig ge en bild av vilket särskilt stöd en 
enskild elev är i behov av. 
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Bilaga 2 
 

Överklaga beslutet 

Beslutet kan överklagas. Om du väljer att överklaga beslutet, skriv vilket beslut du överklagar och 
vilken ändring du önskar. Din överklagan ska ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden inom 
tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Du kan antingen skicka eller lämna in din överklagan. 
 

Skicka överklagan med e-post 
Skicka din överklagan till bun.diarium@halmstad.se 
Skriv ”Överklaga beslut” i ämnesraden. 

 

Skicka överklagan med post 
Barn- och ungdomsnämnden  
Box 155  
301 05 Halmstad  

 

Lämna in överklagan  
Rådhuset  
Kyrkogatan 5 
 
Om överklagandet har kommit in i tid prövas om din önskade ändring kan göras. Om det 
bedöms att din önskade ändring inte kan göras får du besked om att din överklagan skickas 
vidare till Förvaltningsrätten, alternativt Skolväsendets överklagandenämnd, för fortsatt 
hantering. Om överklagandet inte har kommit in i tid får du besked om att din överklagan inte 
kommer att prövas. 
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