
Allmänna råd  
Arbete med extra anpassningar,  
särskilt stöd och åtgärdsprogram 

”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.7 De elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges den ledning 
och stimulans som de behöver för att kunna nå längre i 
sin kunskapsutveckling.” (sid 10, ur skollagen kap 1) 



Vad är skillnaden mot tidigare? 

Nu finns ett steg med extra anpassningar som 
kommer in efter den ordinarie individualiserade 
undervisningen och före arbete med särskilt 
stöd. De extra anpassningarna ska 
dokumenteras i elevens IUP. 



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 elevens lärmiljöer är organiserade.” (sid 
10) 

Fråga:  
•  Hur görs detta i dagsläget?  



Trappstegsmodellen 

 
Undervisning  

som möter elevers  
olikheter i lärandet.  

Behovsinventering 
Extra anpassningar 

Utredning 
Särskilt stöd 

Åtgärds-
program 



 Extra anpassningar  
 

 ” Extra anpassningar är en stödinsats av mindre 
ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra 
för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något 
formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna 
om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer 
som berörs av de allmänna råden, samt för 
fritidshemmet.” 



 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.12 Det är insatsernas 
omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och 
varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form 
av extra anpassningar.  
 Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för elever i alla skolformer 
som berörs av de här allmänna råden, förutom kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i 
svenska för invandrare. Bestämmelserna gäller även för 
fritidshemmet.13 Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras 
i ett åtgärdsprogram. 
 

Fråga: 
•  Hur är arbetet organiserat på din enhet vad det gäller extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram? 



 
2. Uppmärksamma behov av stödinsatser  

samt arbeta med extra anpassningar  
 

Rektorn bör: 
 
• 1. se till att elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede i 
arbetet med extra anpassningar dels för att identifiera en elevs behov, 
dels för att stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet med 
anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten, samt  
 
• 2. skapa rutiner på skolenheten för att tidigt få information från lärare, 
övrig skolpersonal, elever och elevers vårdnadshavare om att en elev 
kan vara i behov av särskilt stöd.  
 
Fråga 
•  Beskriv de rutiner som finns på din enhet för att få tidig information 

från lärare och övrig skolpersonal om elevers behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd och diskutera hur elevhälsans olika 
kompetenser tas tillvara? 



3. Utreda behov av särskilt stöd  
  ALLMÄNNA RÅD  

 Rektorn bör 1. skapa rutiner för att säkerställa att en utredning om en elevs 
behov av särskilt stöd görs, samt avgöra vem som ska ansvara för 
utredningen, 2. skapa rutiner på skolenheten för hur samarbetet med 
elevhälsan samt eventuell extern utredningskompetens ska ske vid 
utredningen av om en elev behöver särskilt stöd, 3. sträva efter att finna 
lösningar när det är svårt att få till stånd ett fungerande samarbete med 
elevens vårdnadshavare i samband med utredningen, samt 4. skapa 
riktlinjer på skolenheten för vad som behöver ingå i en utredning och hur 
utredningen kan dokumenteras. Den som utreder en elevs behov av särskilt 
stöd bör 5. kartlägga elevens skolsituation med hänsyn till omständigheter 
på individ-, grupp- och skolnivå, 6. utifrån kartläggningen göra en 
pedagogisk bedömning av om eleven är i behov av särskilt stöd, och i så fall 
bedöma vilket behov av stöd eleven har, samt 7. dokumentera utredningen i 
två delar, dels genom att beskriva elevens skolsituation utifrån 
kartläggningen, dels genom att beskriva den pedagogiska bedömningen av 
elevens eventuella behov av särskilt stöd.  

 
Frågor:  
•  Finns välkända och fungerande rutiner/ledstänger inom enheten när 

personalen uppmärksammar att en elev riskerar att inte utvecklas 
mot målen? 

•  Vilken är din roll som specialpedagog/speciallärare i detta arbete? 
 


