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Inledning 
En tillgänglig utbildning handlar om mötet mellan elever och lärmiljö, där hänsyn tas till elevers olika 

behov styrkor, förutsättningar, tidigare erfarenheter och intressen. En tillgänglig lärmiljö erbjuder alla 

elever ledning och stimulans, olika arbetssätt, olika sätt att kommunicera och olika lärverktyg i den 

pedagogiska, sociala och fysiska miljön. 

Arbetet med att skapa goda lärmiljöer för alla elever börjar redan i planeringen, därför krävs det att 

varje lärare har kompetens och förståelse för hur en tillgänglig lärmiljö kan skapas. 

Trots att undervisningen är kontextuell och att det inte går att ge undervisning på recept, finns det 

framgångsfaktorer som återkommer över tid när det gäller att skapa möjligheter för alla elever att bli 

delaktiga och lyckas, dessa har och ska vi ta fasta på. 

Stödet hoppas vi att ska vara till nytta för både elever och lärare och därmed bidra till en ökad 

inkludering och likvärdig utbildning. Genom att undervisningen och lärmiljön utformas utifrån allas 

förutsättningar, kan behovet av extra anpassningar och särskilt stöd minska. Grundsärskolans 

rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd syftar till att förtydliga elevhälsan och 

organisationens, uppdrag och arbetssätt. Rutinerna ska också åskådliggöra hur vi ämnar arbeta 

med extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen i syfte att alla elever ska nå så 

långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 

All personal på skolorna ska vara förtrogen med rutiner och sin roll i arbetet med att stödja 

elevernas kunskapsutveckling. 

Rutinerna har tagits fram med stöd av SPSM:s verktyg för tillgänglig utbildning i samråd med 

personal inom elevhälsan och ska kommuniceras med all personal på skolenheten.  

Riktlinjerna kommer att följas upp och revideras i början av varje läsår. 

 

Kramfors, augusti 2020 

Kajsa Forsgren 

Rektor 
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Grundsärskolans vision 

Alla elever ska lämna skolan så självständiga och med en så bra självkänsla som möjligt. Vi 
ska hjälpa till att bygga på varje individs förmågor och möjligheter. Eleverna ska minnas 
skolan med glädje. 

”Alla är värda lika mycket MEN vissa behöver mer för att få lika mycket.” 

Alla elever mår bra och når målen.  

Grundsärskolans verksamhetsidé 

Vi skapar en lärmiljö som kännetecknas 
• av meningsfullhet, och utmaningar som ger eleverna goda förutsättningar att möta 

framtiden 
• av att eleven känner trygghet och bemöts med respekt, glädje och värme. 
• av en tydlig struktur som är tillgänglig för alla elever 
• av att alla elever har rätt till kommunikation och ges möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga i det sociala samspelet 
• som ger eleverna förutsättningar för att hantera och finna lösningar på olika 

situationer 
• av att alla elever har inflytande över sitt lärande och uppmuntras till att ta initiativ 

och komma med egna förslag 
• av att alla elever får tillhöra ett socialt sammanhang i så många situationer som 

möjligt, personalen finns som stöd för ett rikare och aktivt liv under skoltiden och efter 
skolans slut 

• av ett tydligt ledarskap 
• av en personalgrupp som har samsyn kring elevsyn och kunskapssyn,  
• av en personalgrupp som har positiva och höga förväntningar på eleverna 
• av en personalgrupp som är lösningsfokuserade  
• av att personal, elever och vårdnadshavare samarbetar och lär av varandra och att 

allas erfarenheter är av värde 

 
För att vi ska uppnå detta behöver vi ha:  

 skickliga lärare som kontinuerligt reflekterar över sin undervisning, fortbildar sig efter 

behov och som både delar med sig av sina erfarenheter och som är nyfikna på att lära 

av andra 

 god samverkan mellan skola och hem så att elevernas utveckling och lärande stärks 

 nära samarbete med omgivande samhället med syfte att förbättra skolans resultat 

 en trygg skola som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling 
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Relationellt perspektiv 
Till grund för tankarna kring anpassningarna ligger ett relationellt perspektiv som 

karakteriseras av förhållningssättet att elevers skolsvårigheter uppstår i mötet mellan individ 

och skola som en konsekvens av faktorer i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. 

 

Fokus flyttas från individen till de anpassningar som kan göras i lärmiljön för att arbeta 

förebyggande och möta eventuella hinder som kan uppstå. 

 

Kunskapssynen ska, i enlighet med Vygotskijs tankar, vila på ett sociokulturellt perspektiv, 

där språket ses som det främsta verktyget för lärande, genom vilket vi lär i kommunikativa 

samspel med andra människor. 

 

Salutogent förhållningssätt 

Till grund för tankarna ligger också ett salutogent förhållningssätt som fokuserar på resurser 

och hälsa. Fokus flyttas från det som inte fungerar till det som fungerar. Förhållningssättet 

genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med individen. Att kommunicera 

med elever om inlärningsstrategier, att lyssna till elevernas intressen och erfarenheter, 

synliggöra deras egna resurser och styrkor – liksom att tydliggöra mål och kunskapskrav är en 

insats som kan förebygga skolsvårigheter på lång sikt. Det syftar till att individen ska kunna 

fatta självständiga beslut och individens värderingar och upplevelse av mål och mening i livet 

skall respekteras. 
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Tillgänglig lärmiljö 
Tillgänglighet i skola och på fritidshem handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och 

möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Tillgänglighet är ett begrepp som 

beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett 

funktionsförmåga. 

Olikheterna i en klass ska ses som naturliga och även som en tillgång att lära utifrån (Skolverket, 

2014). Undervisningen måste därför anpassas utifrån elevernas skilda behov, vilket framhåller vikten 

av att skapa goda lärmiljöer för alla i förebyggande syfte.  

I en tillgänglig lärmiljö får alla elever 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 

möjlighet i enlighet med utbildningens mål (Skollagen,1. Kap. 4§ och 3 kap. 3§) 

 

Den bredare triangeln visar att om man lägger mera tid på att hitta generella strategier och 

anpassningar för alla elever redan i planeringen, så ökar elevernas möjligheter att lyckas och färre 

elever får behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Kvaliteten i basen dvs. förståelsen för 

elevunderlaget i verksamheten, skapar en bättre kvalitet i de extra anpassningar som behövs då ledning 

och stimulans inte räcker till. 
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Förutsättningar för lärande 
Förutsättningar för lärande innehåller indikatorer som påverkas av hur lärmiljön är utformad utifrån 

social, pedagogisk och fysisk miljö. De har stor betydelse för att alla barn och elever oavsett 

förutsättningar ska kunna utvecklas och lära utifrån verksamhetens värdegrund och uppdrag. 

 

 

Indikatorerna är 

 Rätten till lärande och trygghet  

 Delaktighet 

  Hälsa och lärande  

 Språk och kommunikation 

  Meningsskapande och motivation  

 Kroppen i lärandet 

 

I FN:s konvention om barnets rättigheter kan man läsa att utbildningens väsentligaste syfte är att 

utveckla barnens personlighet, anlag och fysiska och psykiska förmåga. Det innebär ett erkännande av 

att varje enskild individ har unika egenskaper, intressen, förmågor och behov av lärande. 

Barnkonventionen innehåller inte bara rätten till utbildning utan också rätten till kunskap. Det innebär 

att skolan ska ge varje barn möjlighet till optimal utveckling och att varje barns kapacitet och särskilda 

gåvor ska tas tillvara. 
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Rätten till lärande och trygghet 
Skolväsendet har ett dubbelt uppdrag, skolan ska förmedla och förankra både kunskaper och 

demokratiska värden. Det innebär att lärare behöver arbeta med att bygga relationer och 

grundläggande värderingar – samtidigt som de stimulerar och motiverar barns och elevers lärande, för 

att nå målen för utbildningen. 

Lärarens förmåga att skapa relationer med barn och elever har stor inverkan på hur väl eleven lyckas i 

lärandet (Aspelin, 2013). Värdegrundsarbete hör nära samman med kunskapsmålen och bör därför 

vara en naturlig del i kunskapsmålen (Skolinspektionen, rapport 2012:9). 

Skolan ska arbeta för allas lika värde och rätten till en likvärdig och tillgänglig utbildning, som tar 

hänsyn till olika behov (FN:s konvention om barns rättigheter, artiklarna 7,9 och 24). Verksamheten 

ska ge stöd och stimulans så att alla barn och elever utvecklas så långt som möjligt. I samarbete med 

hemmen ska verksamheten främja barnens och elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (SFS 2010:800 1 kap 4§). 

Barn och elever ska ges ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sitt lärande (SFS 

2010:800 3 kap 3§). Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska ta hänsyn till elevers olika 

behov (SFS 2010:800 1 kap 3 §). När elever upplever svårigheter att nå målen med utbildningen ska 

verksamheten ge stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverkets allmänna råd för 

arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, 2014). 

Skolan ska enligt både diskrimineringslagen och skollagen arbeta målinriktat för att främja barns och 

elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande 

behandling (Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, 

2012). 

Barnkonventionen beskriver att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån sina egna 

förutsättningar. Därför måste utbildningen vara tillgänglig för barn och elever. Ett systematiskt arbete 

med att främja jämlikhet och likabehandling är en förutsättning för att verksamheten ska uppnå både 

värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget. Tänk på att alla barn och elever har olika behov 

och ska bemötas utifrån detta. 

Delaktighet 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir tillhörigheten till ett socialt sammanhang centralt för elevers 

känsla av delaktighet. Delaktighet är en viktig rättighet, inte minst i relation till FN:s konvention om 

barnets rättigheter och skolans styrdokument (Skolverket, 2018). Alla barn har samma rätt till en 

lärmiljö där de kan vara delaktiga. Det betyder att alla elever ska ha möjligheter till lärande och 

utveckling genom undervisning, relationer och samspel med kamrater (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 

2016).  

Delaktighet och inflytande i undervisningen är viktigt för att elever ska må bra och nå målen i 

undervisningen (Skolverket, 2018). För att elever ska kunna vara delaktiga behöver lärmiljöerna vara 

engagerande, tillgängliga och präglas av gemenskap. Lärare behöver vara engagerade i att skapa 

gemenskap för alla elever (Skolinspektionen, 2018).  

Planeringen av undervisningen utgår från kursplanens centrala innehåll men för att eleverna ska få 

reellt inflytande över undervisningen behöver läraren samtidigt ge utrymme för elevernas intressen, 

erfarenheter och frågeställningar kring det aktuella arbetsområdet (Skolverket, 2011). När 
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undervisningen erbjuder eleverna ett verkligt inflytande i klassrummet ökar elevernas ansvar för det 

egna lärandet genom att de engagerar sig i undervisningen i större utsträckning (Watkins, 2009).  

I skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2012) finns exempel på undervisning som 

stödjer elevdelaktighet och inflytande. Det handlar t ex. om konkretisering av undervisningsinnehåll 

med hjälp av vardagsnära exempel, undervisning som utgår från elevernas egna frågor och att eleverna 

får möjligheter att kontinuerligt synliggöra sina tankeprocesser och sitt lärande (Skolinspektionen, 

2012).  

När undervisningen utvärderas är det viktigt att elevernas erfarenheter och tankar finns med för att 

läraren ska kunna utforska och utveckla sin undervisning i förhållande till delaktighet och inflytande 

(Skolverket, 2018).  

Hälsa och lärande 
Flera studier visar att det finns ett tydligt samband mellan lärande och hälsa (Löwendahl Björkman, 

2018). Elevers psykiska hälsa och skolprestationer hänger nära samman. Skolans uppdrag är att 

utforma en lärandemiljö som främjar både hälsa och lärande. Dessutom är det viktigt att skolan och 

elevhälsan fångar upp elever med ohälsa på ett tidigt stadium och sätter in relevanta åtgärder. På 

grundsärskolan ska en närvarande barn- och elevhälsa finnas för att stödja eleverna i deras utveckling. 

Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov. 

Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stötta elevens 

utveckling mot utbildningens mål. Sambandet mellan hälsa och lärande är i fokus och elevhälsan knyts 

närmare skolans uppdrag. Arbetet med elevhälsa ska vara en hög grad av samverkan mellan 

elevhälsans personal och övrig personal i skolan. I Kramfors kommun finns en central barn- och 

elevhälsoplan. 

Språk och kommunikation 
Språket har stor betydelse för kunskapsutvecklingen i skolans alla ämnen. Varje ämne har 

sina egna begrepp, tankemönster, genrer, textstrukturer och sätt att organisera språket. God 

språklig förmåga är nödvändigt för att ta till sig undervisningsunderhåll och för att delta i 

utvecklande socialt samspel (Sandgren, 2018). Språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker 

känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kultur, livsåskådning, 

generationer och språk möts). Språket genomsyrar alla ämnen. Undervisningen behöver 

därför stötta eleverna i att utveckla dessa kognitiva förmågor, men också synliggöra dem för 

eleverna (Skolverket, 2011). Språket är av största betydelse för såväl kunskapsutveckling som 

identitetsskapande (Gibbons, 2009). I en språkutvecklande och språkinriktad undervisning får 

elever möta språk och skriftspråk på många olika sätt. Språkutvecklande arbete innebär att 

språket används, utforskas och utvecklas utifrån elevernas erfarenheter och kunskaper). 

Meningsskapande och motivation 
Ur ett sociokulturellt perspektiv skapas motivation i meningsfulla aktiviteter tillsammans med 

andra (Vygotskij 1981, Säljö, 2000). Motivation kan ses som situationsbundet och relationellt 

(Ahl, 2004, Hugo, 2018). En av de enskilt viktigaste faktorerna för elevers motivation och 

lärande är relationen mellan lärare och elever (Aspelin, 2012). Lärarens bemötande av eleverna 

påverkar elevernas prestationer och motivation i skolarbetet (Håkansson & Sundberg, 2012). 
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Lärarens förväntningar på eleven påverkar elevens bild av sig själv och dennes motivation att 

lära (Hattie, 2009). När eleverna upplever att de har tillitsfulla relationer med lärare och när de 

upplever sig välkomna, sedda, lyssnade på, bekräftade och förstådda ökar deras engagemang 

och motivation (Stigendal, 2004 Tangen, 2010). För att alla elever ska bli engagerande måste 

deras olikheter och deras olika sätt att engagera sig tas tillvara (Ainscov et. Al, 2006). När elever 

får vara med och utforma undervisningen och påverka beslut som rör deras lärande, skapas 

engagemang (Fredricks & Paris, 2004 ). Lärare i skolan behöver skapa möjlighet för varje elev 

att engagera sig genom att erbjuda en variation av möjligheter att ta till sig kunskap och visa 

kunskap (Ferguson, Hanreddy & Draxton, 2011). 

Kroppen i lärandet 
Lärande sker på olika sätt för olika elever och skolan behöver erbjuda en variation av sätt att lära sig 

på (Bergmark & Alerby, 2008).  Kroppen har en central betydelse i lärandeprocesser. Elever lär sig 

med hjälp av hela kroppen inte bara med förnuftet (Bergmark & Berndtsson, 2015) fysisk aktivitet 

under skoldagen påverkar olika kognitiva funktioner och skolprestationer på ett positivt sätt 

(Vetenskapsrådet, 2012). Flera studier visar ett tydligt positivt samband mellan fysisk träning och 

förbättrade skolprestationer (Skolverket, 2015).  

Enligt neurologisk forskning är fysisk aktivitet en av de viktigaste faktorerna som påverkar hjärnans 

plasticitet positivt (Hillman, Erickson & Kramer, 2008). Ett flexibelt tankesätt - growth mindset - 

påverkar också våra prestationer (Dweck, Carol, 2015). Lärandet är inte fastlåst utan det kan ändras 

genom ansträngning. Studier visar att elever motiveras av att känna till att hjärnan utvecklas och 

förändras positivt när vi anstränger oss, att det är som att träna och utveckla ”musklerna” i hjärnan 

(Löwendahl Björkman, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Lärmiljö 

För att möta elevers olika förutsättningar och behov behöver vi skapa en tillgänglig lärmiljö. 

Lärmiljö är den plats och situation där eleverna har möjlighet att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden (Skolinspektionen, 2016). Med lärmiljö avses således hela den miljö 

och de sammanhang som en person befinner sig i under exempelvis en skoldag ( SPSM, 

2017). Goda lärmiljöer karaktäriseras av kreativitet, stimulans, lärande, kompetens, trygghet, 

kontroll, samarbete, delaktighet, ansvar och inflytande (Nilholm, 2016). Avgörande för en 

god lärmiljö är vilka attityder barn möts av i skolan (SPSM, 2017). Två förutsättningar för en 

fungerande lärmiljö är ett varmt och tydligt ledarskap och en genomtänkt och konsekvent 

förverkligad värdegrund (Steinberg, 2014, Steinberg & Sourander, 2019). Ett relationellt 

perspektiv innebär att man ser elevers skolsvårigheter som något som uppstår i mötet med 

lärmiljön – och blir då en angelägenhet för hela skolan (Östlund, 2018). Elevernas lärande hör 

hemma i de sammanhang som de ingår i. På så vis kan inte lärandet betraktas som en process 

som sker inom eleverna utan i samspelet mellan lärare och elever, eller i samspelet mellan 

elever. Med ett sånt synsätt förflyttas lärandet från individen till de relationer och 

sammanhang som eleven är involverad i under sin skoldag. Därför är det viktigt att eleverna 

möter lärmiljöer där de kan vara delaktiga i en gemenskap som utvecklar deras relationer med 

både vuxna och kamrater (Aspelin & Persson, 2011). Lärarens förmåga att kunna möta och på 

ett mer övergripande plan anpassa lärmiljön efter alla elevers olikheter är en central 

kompetens (Håkansson & Sundberg, 2012). Lärarens erfarenheter och värderingar formar 

lärmiljön  ( Lewitt & Red, 2013). 

 

Skolans dubbla uppdrag 
Läraren har huvudansvaret för att arbeta med tillgängliga och fungerande lärmiljöer, anpassa 

undervisningen för att möta både gruppen och individen. Samstämmighet bland personalen kring 

värdegrund, kunskapssyn och lärande är viktigt. Ett framgångsrikt arbete kring de olika lärmiljöerna 

betyder att personalen i skolan har en värdegrund och ett förhållningssätt som söker elevernas styrkor 

och potential. Skolan har både ett kunskapsuppdrag och ett uppdrag för att främja personlig 

utveckling. Gruppen måste må bra för att individen ska må bra och kunna lära sig till fullo samt 

tvärtom. Det handlar om relationer mellan människor och hur vi behandlar varandra. Arbete med 

värdegrunden är en ständigt pågående process som omfattar alla sammanhang i skolan (Ekström & 

Öqvist, 2007). Små saker – som att få någon som arbetar i skolrestaurangen att titta upp och le, att 

hålla upp dörren för tre personer på väg in i skolan, eller att få den som pratar minst att bli mer 

delaktig – är viktiga brickor i ett större sammanhang för att skapa en respektfull samarbetskultur på en 

skola. Beteendebaserad värdegrundsutveckling syftar till att både elever och vuxna på skolan förstår 

att det egna beteendet påverkar hur andra agerar. Detta har betydelse för såväl relationer som stämning 

i skolan, som studiero och resultat (Steinberg & Sourander, 2019). Medvetenhet om det egna 



11 
 

ledarskapet i klassen eller gruppen och det egna agerandet påverkar elevernas följsamhet och 

förtroende för lärande. Följsamheten hos eleven påverkas även av meningsfullhet och kvalitet i 

undervisningen (Steinberg, 2014). 
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Elevhälsans roller och ansvarsfördelning 

I Grundsärskolan ska all personal medverka i arbetet med att skapa goda lärmiljöer för 

eleverna på skolenheten, ett arbete som ska bedrivas i samverkan med elever och 

vårdnadshavare.  

För att lyckas med våra målsättningar behöver vi tydliggöra våra olika roller och uppdrag i 

arbetet med att alla elever ska nå så långt som möjligt. 

Elevhälsoteamets uppdrag 

Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska 

insatser. Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, 

skolpsykolog, logoped och studie- och yrkesvägledare. Utöver dessa finns även tillgång till 

skolläkare vilken kan kontaktas vid behov. Nedan anges de arbetsuppgifter som gäller för alla 

medarbetare inom elevhälsoteamet. Därefter följer en beskrivning av de specifika 

arbetsuppgifter som följer med varje funktion i elevhälsoteamet. 

Alla i elevhälsoteamet ska: 

 samverka med skolans övriga personal i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

på skolenheten 

 bistå rektor med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för 

elevernas utveckling, lärande och hälsa 

 aktivt bistå elever som behöver särskilt stöd 

 Genomföra EHM (elevhälsomöte) med de olika arbetslagen.  

 Genomföra EHT-möten för bl.a. återkoppling till samtliga professioner av dilemman 

som tagits upp under EHM träffar. Under dessa möten finns också möjlighet att vid 

behov diskutera enskilda elevärenden. 

        

Skolsköterskas roll och uppdrag 

Skolsköterska ska: 

 EMI och skolsköterskan arbetar i huvudsak med förebyggande aktiviteter såsom 

hälsosamtal och hälsobesök, men är också ett stöd förelever med hälsoproblem av 

olika slag. Skolsköterskan finns regelbundet på skolorna. Inom EMI finns även 

skolläkare som kan nås via skolsköterskan 

 Skolsköterskan arbetar enligt ett basprogram som har framtagits utifrån 

socialstyrelsens och skolverkets riktlinjer och i överenskommelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 

 i samverkan med elever, vårdnadshavare och personal arbeta för att ge eleverna 

kunskaper om hälsosamma levnadsvanor 

 EMI ansvarar för den medicinska insatsen i den samlade elevhälsan och arbetar med 

ett uttalat barn-och ungdomsperspektiv för att stödja en positiv hälsoutveckling i 

skolan. 
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Skolkurators roll och uppdrag 

Skolkurator ska: 

 tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den 

övergripande planeringen av elevhälsans arbete 

 genomföra stöd-, motivations- och krissamtal med enskilda elever 

 genomföra rådgivande eller utredande samtal med enskilda elever och deras familjer 

 utreda den psykosociala situationen för enskilda elever inför beslut om särskilt stöd 

eller vid upprättande av åtgärdsprogram 

 ansvarar för den psykosociala insatsen i den samlade elevhälsan och arbetar med ett uttalat 

barn-och ungdomsperspektiv för att stödja en positiv hälsoutveckling i skolan. 
 handleda övrig personal på skolan 

 

Specialpedagogens uppdrag: 

Specialpedagogen ska: 

 tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den 

övergripande planeringen av elevhälsans arbete 

 kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och i undervisningssituationen för elever 

i behov av olika former av stödinsatser 

 stödja lärarna/arbetslag i genomförande av pedagogiska utredningar 

 stödja lärarna/arbetslag i beslut om extra anpassningar och i upprättande av 

åtgärdsprogram 

 ansvarar för den specialpedagogiska insatsen i den samlade elevhälsan och arbetar med ett 

uttalat barn-och ungdomsperspektiv för att stödja en positiv utveckling i skolan. 
 stödja enskilda elever i deras utveckling och lärande genom grupphandleda lärarna och 

övrig personal på skolenheten 

 bistå rektor i arbetet med uppföljning och utvärdering av genomförda stödinsatser på 

skolenheten 

Rektors ansvar 

Rektor ska ansvara för att: 

 elevers behov av särskilt stöd utreds skyndsamt 

 beslut tas om särskilt stöd: 1) beslut om att upprätta åtgärdsprogram, 2) beslut att inte 

upprätta åtgärdsprogram samt 3) beslut om att avsluta åtgärdsprogram 

o vid beslut om anpassad studiegång eller särskild undervisningsgrupp får rektor 

inte överlåta beslutanderätten till någon annan 

 elevhälsans arbete organiseras och samordnas på den egna skolenheten 

 det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av elevhälsans arbete 
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Arbetsgång och rutiner Extra anpassningar och särskilt stöd 
Grundsärskolan har idag en tydlig arbetsgång för elever i behov av stödinsatser. Dessa rutiner ska 

följas då en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Enskild lärare, 

och/eller arbetslag tar kontakt med de professioner i elevhälsan som de finner behov av stöd 

från (ex kurator, specialpedagog, skolsköterska, likabehandlingsteam, närvaroteam). 

 

1. Uppmärksamma elever i behov av stöd 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter 

från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att det kan befaras 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 

Skollagen 2010:880, 3 kap 5§ 

Så snart någon av skolans personal uppmärksammar att en elev befaras att inte nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska mentor eller undervisande lärare snarast involvera 

elev och vårdnadshavare i planering och genomförande av extra anpassningar av den 

ordinarie undervisningen. 

 

2. Beslut om extra anpassning 

Då det uppmärksammats att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 

dokumenterar lärare från genomförd undervisning och effekter av denna. Lärare analyserar 

vad som fungerar, var det fungerar och när? Vad var planerat? Vad genomfördes? Vad har 

hänt? Vad fungerade inte? Hur kan det förstås?  

Lärare planerar och beslutar om extra anpassning av undervisningen. Hur ska jag lägga 

upp undervisningen och anpassningen? Vad behöver jag förbereda material, lärmiljö mm?  

Lärare dokumenterar beslutet skriftligt i blanketten om extra anpassningar.  

Lärare ska kommunicera beslutet till mentor och informera övrig personal som eleven 

möter i sin undervisning (A-lagsplanering/pedagogtid fredagar/tisdagar) samt även till 

elevens vårdnadshavare.  

Originalet av blanketten sparas i elevens elevakt. En kopia sätts in i en pärm som ska 

finnas tillgänglig för all personal, ansvarig mentor.  

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och särskilt 

stöd-Blanketter -Extra anpassningar 

 

3. Genomförande och uppföljning 

Efter beslut om extra anpassning så bedriver all berörd personal sin undervisning utifrån 

beslut om extra anpassning.  

Uppföljning görs av undervisande lärare kontinuerligt för att stämma av i fall de extra 

anpassningarna är tillräckliga eller ifall ytterligare stödåtgärder behövs. 

Ifall undervisande lärare i samråd med arbetslaget bedömer att de extra anpassningarna inte 

är tillräckliga för att stödja eleven så ska undervisande lärare i samråd med mentor 

besluta om ytterligare anpassningar av undervisningen. 
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Lärare och arbetslag lyfter eleven som ett ärende på pedagogmöte/arbetslagsmöte och 

diskuterar tillsammans alternativa anpassningar för att få eleven att lyckas som leder till ny 

planering, genomförande dokumentering och analys (se ovan).  Minst två varv med extra 

anpassningar.  

 

4. Anmälan rektor 

Ifall undervisande lärare och mentor bedömer att de extra anpassningar som har genomförts 

inte har varit tillräckliga för att eleven ska nå kunskapskraven, så ska en skriftlig anmälan 

göras till rektor och EHT. Mentor ansvarar för att en skriftlig anmälan lämnas till, rektor/ 

EHT-teamet.   Den skriftliga anmälan ska ge ett tillräckligt underlag (tidigare insatser och 

åtgärder) för rektor och EHT-teamet för att kunna fatta beslut om ytterligare stödåtgärder. 

Lärare/specialpedagog kan föredra ärendet om så önskas.  

Vårdnadshavare måste godkänna att eleven/ärendet tas upp i EHT, mentor ansvarar för 

samtycke. 

Blankett: Anmälan rektor  

 

5. Stödbehov utreds 

”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från 

lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 

det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd 

har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta 

anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 

inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation 

Skollagen (§8, 3 kap).” 

Då en anmälan kommit till EHT-teamet görs en bedömning om hur elevens stödbehov ska 

utredas. Det behövs alltid en utredning, varför den kan bifogas med den skriftliga anmälan till 

EHT-teamet.  Utredningen genomförs i första hand av mentor med stöd ifrån övriga lärare och 

arbetslag. Utredningen ska innehålla två delar; 

1) en kartläggning av elevens situation på individ-, grupp- och skolnivå. En 

kartläggning bör färdigställas inom två veckor från det att beslut kommer från rektor. 

Utredningen genomförs i första hand av mentor med stöd ifrån övriga lärare och 

arbetslag. Om längre tid behövs bör detta framföras till rektor så snart som möjligt. För att 

lärarna ska ges möjlighet till detta arbete kommer vissa tisdagar så långt det är möjligt 

att vara friställda till just detta arbete. 

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och särskilt 

stöd-Blanketter  

Stödmaterial till kartläggning/utredning elev. Kartläggning/utredning elev, 

vårdnadshavares frågeformulär, elevens frågeformulär 
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2) en bedömning om eleven anses vara i behov av särskilt stöd och vilket stödbehov eleven i 

sådana fall har, genomförs av specialpedagog i samråd med EHT. Bedömningen av 

utredningen ska vara genomförd inom 4 veckor. 

När samtliga delar är ifyllda ska även dessa sammanfattas för att sedan ligga till grund för 

eventuellt beslut om särskilt stöd. 

Övriga typer av utredningar som kan behövas är exempelvis psykosocial utredning 

(skolkurator), hälsosamtal (skolsköterska), närvaroutredning (mentor/närvaroteam) eller 

psykologisk utredning (skolpsykolog). 

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och särskilt stöd-

Blanketter 

 

6. Beslut om särskilt och upprättande av åtgärdsprogram 

Så snart elevens stödbehov är utrett så ansvarar rektor eller personal i EHT för att ett 

beslut fattas om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. 

Ifall beslutet innebär att åtgärdsprogram ska upprättas informeras mentor om detta av 

elevhälsans personal. Specialpedagog ska sedan i samarbete med övriga lärare i arbetslaget 

och mentor snarast upprätta ett åtgärdsprogram, senast 2 veckor efter att beslut fattats.   

Åtgärdsprogrammet ska alltid upprättas under medverkan av elev och vårdnadshavare. Ifall 

beslutet om åtgärdsprogram innebär anpassad studiegång eller särskild 

undervisningsgrupp, så får rektor inte överlåta detta beslut åt någon annan. 

Originalet av åtgärdsprogrammet läggs i elevens elevakt. Kopian sätts in i en pärm som ska 

finnas tillgänglig för all personal som är involverad i eleven. 

Mentor ansvarar för att informera övriga i personalen (förslagsvis A-lagstid/pedagogmöten). 

Specialpedagog spar en kopia. 

All personal ansvarar för att läsa, och följa de åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet 

(endast elevens behov ska stå i åtgärdsprogrammet) 

Att överklaga åtgärdsprogram 

Det ska tydligt framgå både muntligt och skriftligt att vårdnadshavare har rätten att 

överklaga ett åtgärdsprogram samt hur de går till väga för att göra detta, mentor ansvarar för 

detta. 

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och särskilt 

stöd-Blanketter Beslut om särskilt stöd, Åtgärdsprogram 

7 Uppföljning och utvärdering 

Mentor ska efter tre veckor följa upp åtgärdsprogrammet i arbetslaget samt med eleven. 

Elev och vårdnadshavare ska vara delaktiga i den processen. De mindre justeringar som 

eventuellt skrivits vid uppföljningen skrivs in i det nya dokumentet. Detta för att säkerställa 
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att de vidtagna åtgärderna har avsedd effekt och att eleven utvecklas i riktning mot de 

nationella målen. 

2 gånger per termin ska åtgärdsprogrammet utvärderas av mentor. Elev och 

vårdnadshavare ska vara delaktiga i den processen. Ifall utvärderingen visar att åtgärderna 

inte har effekt så ska detta snarast anmälas till rektor, genom att en ny anmälan lämnas till 

EHT (se punkt 4 ovan). Rektor kan då besluta om ytterligare utredning alternativt om 

förändringar i åtgärdsprogrammet tillsammans med EHT. 

Mentor ansvarar för att uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram och extra 

anpassningar sker på förutbestämda tider. Dessa läggs ut i kalendariet.  

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och särskilt 

stöd-Blanketter Åtgärdsprogram 

8 Avsluta Åtgärdsprogram 

Ifall åtgärderna har varit framgångsrika så kan rektor besluta om att avsluta 

åtgärdsprogrammet.  

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och särskilt 

stöd-Blanketter Åtgärdsprogram 
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Kartläggning och screening 
Det är viktigt att kartläggning och screening är en del av grundsärskolans arbete. Det bör därför finnas 

tydliga riktlinjer för vad som bör kartläggas i grundsärskolan.  Enligt modellen kommer följande 

material användas genom skolgången från Åk 1 – Åk 9: 

Elever som läser ämnen 

Samtliga årskurser: 

 Omdömesblankett för grundsärskolan årskurs 1-5 

 Omdömesblankett för grundsärskolan årskurs 6-9 

 Uppföljning av elev mottagen i grundsärskolan 

 Studieöversikt för elev mottagen i grundsärskolan 

Årskurs 1-6 

 År 1 Svenska obligatoriskt att använda Bedömningsstödet i svenska (Gilla Läsa Skriva 1-6) 

Det är viktigt att allt arbete under läsåret syftar till att uppfylla de tänkta målen i 

bedömningsstödet, se information Skolverket 

https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grsasve01_1-3/information 

 

 Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-6 fortsätter att användas när målen 

för svenska år 1 är uppnådda. 

 

 År 1 Matematik obligatoriska bedömningsstödet i matematik (Gilla matematik) I årskurs 1 

är det obligatoriskt att använda bedömningsstödets del ”Taluppfattning och tals användning – 

muntliga uppgifter”. Det är viktigt att allt arbete under läsåret syftar till att uppfylla de tänkta 

målen i bedömningsstödet, se information Skolverket. 

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik 

 

 Bedömningsstödet i matematik (Gilla matematik år 1-6) används fortsättningsvis när målen 

för år 1 är uppnådda. 

Det obligatoriska bedömningsstödet i år 1 i svenska och matematik används 1 gång per/termin för att 

kartlägga elevernas kunskaper.  

Årskurs 7-9 

I årskurserna 7 – 9 fortgår arbetet utifrån individens kunskapsnivå. Då en tydlig kartläggning gjorts av 

eleverna genom hela skolan finns en god grund att arbeta vidare med när de kommer till högstadiet. I 

år 7-9 används nedan som bedömningsstöd i matematik och svenska.  

https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-

grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola 

 

Elever som läser ämnesområden 
Kartläggning av elever som läser ämnesområden (inriktning träningsskola) sker genom 

bedömningsstödet ”Mina mål träningsskolan”.  

https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grsasve01_1-3/information
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik
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Fortbildning och kontinuerligt arbete 

För att dessa material ska bli en naturlig del av skolarbetet behöver lärarna tid att sätta sig in i 

materialet och senare uppdatera sina kunskaper. Därför blir det extra viktigt i startskedet att samtliga 

lärare får tid att tillsammans i arbetslagen och på egen hand komma fram till ett arbetssätt som 

inkluderar dessa material i det dagliga arbetet. Som stöd i att hitta en fungerande lärmiljö och för att 

alla elever ska få den ledning och stimulans de har rätt till samt att lärarna ska få det stöd de har rätt till 

finns nedan stödmaterial att ta hjälp av vid egen och planering tillsammans med kollegor: 

https://sites.google.com/view/anpassningar-i-larmiljon/startsida 

http://app1.osteraker.se/tillgangliglarmiljo/index.html 

Tider kommer avsättas till detta arbete och då kommer lärarna ges möjlighet att försöka finna ut 

fungerande arbetsstrukturer.  

Arbetslagsledarna får i uppdrag att kontinuerligt lyfta arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 

på A-lagsmötena och pedagogmötena (tisdagar/fredagar) eller annan överenskommen tid. 

Specialpedagog finns som stöd i detta arbete vid behov.  

4 ggr/läsår gör lärare en uppföljning (SKA) och dokumenterar elevernas kunskaper och mående.  

Alla lärare på skolan ska få ett eget exemplar av Skolverkets stödmaterial: Stödinsatser i Utbildningen 

samt av de allmänna råden om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Dessa ska användas för att säkerställa det likvärdiga arbetet kring elever i behov av stödinsatser. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dokumentation 
Alla steg ovan ska dokumenteras och sparas i elevakten, mentor ansvarar. För varje steg så 

finns särskilda mallar eller blanketter som ska användas av alla berörda, finns på Teams-

Rutiner-Elevhälsa. För vissa av stegen så finns även stödmaterial som lärarna eller arbetslaget 

kan använda. Mentor ansvarar också för att det i varje arbetslag finns en sammanställning 

över de stödinsatser som ges olika elever. 

https://sites.google.com/view/anpassningar-i-larmiljon/startsida
http://app1.osteraker.se/tillgangliglarmiljo/index.html
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Kontakt Elevhälsan 
Kajsa Forsgren, rektor  kajsa.forsgren@kramfors.se  0612-80 339 

Maria Fahlén, specialpedagog år 1-9 maria.fahlen@kramfors.se 0612-  

Kerstin Edlund, kurator år 1-6 kerstin.edlund@kramfors.se 0612-80 486 

kurator år 7-9 kontakt Vakant, hänvisning till Fredrik Östlund, verksamhetschef elevhälsan 

mailto:kajsa.forsgren@kramfors.se
mailto:maria.fahlen@kramfors.se
mailto:kerstin.edlund@kramfors.se
mailto:fredrik.ostlund@kramfors.se
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0612-803 19  

Malin Sonesson, skolsköterska år 1-6  malin.sonesson@kramfors.se  0612-80 405 

Anita Viberg, skolsköterska år 7-9 Anita.viberg@kramfors.se 0612- 80 438 

Camilla Öhresten, Syv år 1-9 camilla.ohresten@kramfors.se. tel:0612-692172 
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