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AnnaBe Utveckling

NOLL LITE 
KOLL

GOD
KOLL

SUPER-
KOLL

Elevhälsa • Hälsa och lärande hand i hand

• Förebyggande och 
hälsofrämjande

• Elevhälsouppdraget & 
lärandeuppdraget kopplas 
samman

AnnaBe Utveckling
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I utbildningen ska 
hänsyn tas till barns och 
elevers olika behov. Barn 
och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de 
utvecklas så långt som 
möjligt. En strävan ska 
vara att uppväga 
skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar 
att tillgodogöra sig 
utbildningen.
(1 kap. 4 § skollagen)

AnnaBe Utveckling

Behov

• Vad är behovet och vad är 

lösningen? 

• Beskriv behoven professionellt

sedan fundera på hur behoven 

kan tillgodoses organisatoriskt!

• Behov uppstår i mötet med 

lärmiljön.
Behovstriangeln
Partanen, P. (2012)

ELEVEN LÄRMILJÖN

MÅLET
UPPGIFTEN

AKTIVITETEN

AnnaBe Utveckling
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AnnaBe Utveckling

Ledning & 
stimulans 

Extra 
anpassningar

Särskilt stöd

Av skollagen framgår att alla barn och elever 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.

AnnaBe Utveckling
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Ledning & 
stimulans

Kvalitativt god 

undervisning för 

alla elever

• Anpassas till  elevernas  
kunskaper & behov

• Formativa arbetssätt

• Höga förväntningar & tilltro till 
elevens förmåga

• Interaktion & kommunikation

• Strukturerad undervisning

• Tillgänglighet

AnnaBe Utveckling

Formativ 
bedömning

• Återkoppling som för lärandet framåt.

• Vart ska vi? 

• Var är vi?

• Hur tar vi oss dit?

• Eleven delaktig i sitt eget lärande

• Har eleven förstått?

• Är de metoder och förklaringar som använts 
tillräckliga? 

• Undervisning som synliggör lärandet – för att få 
information om och kunna  forma nästa steg.

AnnaBe Utveckling
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Tänk på: Lektionsmål: 
Att beskriva en karaktär från sagan 
Rödluvan skriftligt. 

Välj en karaktär. 

Använd adjektiv. 

Mellanrum mellan 
orden.

Stor bokstav och 
punkt.  

AnnaBe Utveckling

AnnaBe Utveckling
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1.Minska 
klassernas 

storlek

2. Utökad 
undervisningstid

3. Återkoppling 4. Undervisning i 
små grupper

Hattie (2013), Mitchell (2016)

+ 3 +2

+8 +4

AnnaBe Utveckling

Ledning & 
stimulans 

Extra 
anpassningar

Särskilt stöd

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre
ingripande karaktär vad gäller omfattning och/eller
varaktighet. Normalt möjlig att genomföra för lärare
och övrig skolpersonal inom ramen för ordinarie
undervisning. Det finns inget krav på formellt beslut.

AnnaBe Utveckling
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Extra 
anpassningar

• Hjälp att planera och strukturera ett schema över 
skoldagen

• Extra tydliga instruktioner

• Stöd att sätta igång arbetet

• Ledning i att förstå texter

• Förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt

• Färdighetsträning inom ramen för ordinarie 
undervisning

• Särskild utrustning, ex hjälpmedel att förstå och passa 
tider

• Enstaka specialpedagogiska insatser

(Skolverkets Allmänna råd

: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ,2014)

Varaktigheten

Omfattningen

Mindre ingripande karaktär

AnnaBe Utveckling

Extra Anpassningar
(EA)

anpassningar i 
Lärmiljön (L)

Särskilt Stöd
(SS)

Elev A

Elev B

DEALS Dokumentation av Extra 
Anpassningar, anpassningar i 

Lärmiljön och Särskilt stöd. 

1. Använda  digitala 
verktyg för 
skrivuppgifter.

2. Checklista för 
arbetsgång.  

Extra tydliga genomgångar i 
ord & bild + modellering. 
Träna tillsammans innan 
självständigt arbete. 

AnnaBe Utveckling
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SPAM = 
specialpedgog- & arbetslagsmöte

GUP = 
grupputvecklingsplanAnpassningar i lärmiljön (L)

Elev 
C

Elev 
B

Elev 
A

AnnaBe Utveckling

Ledning & 
stimulans 

Extra 
anpassningar

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer
ingripande karaktär som normalt
inte går att genomföra för lärare
och skolpersonal inom ramen för
den ordinarie undervisningen.

AnnaBe Utveckling
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Särskilt 
stöd

• Rutiner

• Samarbete med elevhälsan

• Elevens delaktighet

• Samarbete med vårdnadshavare

AnnaBe Utveckling

Utredning om 
behov av 
särskilt stöd

• Enkel och snabb eller grundlig och omfattande

• Vem ansvarar för utredningen? 

• Individ, - grupp och skolnivå

• Specialistutredning kan behövas

• En medicinsk eller psykologisk diagnos innebär inte per 
automatik att en elev är i behov av särskilt stöd. 

• En diagnos får inte vara ett villkor för att få särskilt 
stöd. 

• Skolans uppdrag är att anpassa den pedagogiska 
verksamheten efter varje elevs behov, oberoende av 
om en elev har en diagnos eller ej. 

Att förstå 

• varför svårigheter uppstår 

• vilka elevens behov av stöd är

AnnaBe Utveckling
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Kartläggning + pedagogisk bedömning = utredning om behov av särskilt stöd

Självständigt – gemensamt
Reproducerande – producerande

Språkutvecklande
Delaktighet & inflytande

Tidigare kunskaper, erfarenheter, intressen
Stöttning

Kunskaper i 
relation till 

kunskapskraven 

ELEVEN LÄRMILJÖN

MÅLET
UPPGIFTEN

AKTIVITETEN

Övriga förmågor & färdigheter, t ex
Självständigt arbete

Planera – påbörja - avsluta
Uthållighet & koncentration

Beteende
Föreställningsförmåga
Motivation & intressen

Grov- & finmotorik
Tidsuppfattning

Inlärningskanaler
Automatiseringsförmåga

Tal- & språkutveckling

Resurser
(Vilka	är	tillgängliga	
och	hur	används	
de?)	Hur	fördelas	
resurser?

Struktur
(Rutiner,	tydlighet,	
förutsägbarhet,	
hanterbarhet)

Gruppen	
(sammansättning,	
klimat,	trygghet	&	
studiero)

Fysisk	miljö
(lokaler,	möblering,	
verktyg	&	material,	
tillgänglighet)	

Relationer
(Samspel,	
samarbete	&	
bemötande) Undervisningen																																																	

(Innehåll,	upplägg,	
arbetssätt	&	
arbetsformer,	
meningsfullhet,	
anpassning	&	stöd)

Elev – Vårdnadshavare – Skolans personal

+
-

AnnaBe Utveckling

Pedagogisk 
bedömning

• Pedagogiskt fokus

• Beskriva – inte värdera

• Analys av hur skolan kan utforma och 
anpassa lärmiljöerna inom 
verksamheten, undervisningen innehåll 
samt metoderna för att skapa 
förutsättningar för den enskilde eleven. 

AnnaBe Utveckling
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Det som fungerar/                        
är välutvecklat

Det som ökar 
förutsättningarna

Möjligheter

Gynnande faktorer

ELEVEN LÄRMILJÖN UPPGIFTEN/AKTIVITETERNA

Det som inte fungerar/                   
är mindre utvecklat

Det som minskar 
förutsättningarna

Hinder

Belastande faktorer

AnnaBe Utveckling

Beslut om 
åtgärds-
program

• Beslut om att utarbeta eller att inte 
utarbeta ett åtgärdsprogram

• Vårdnadshavare har rätt att få ta 
del av utredningen och beslutet. 

• Rätt att överklaga beslut om att 
inte utarbeta ÅP eller innehållet i 
ett beslutat ÅP 

• Dokumenteras skriftligt. 

AnnaBe Utveckling
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Beslut om åtgärdsprogram för en 
elev som är i behov av särskilt stöd

• Tillgodose ett specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen
• Regelbundna specialpedagogiska insatser under längre tid, t ex 

regelbunden kontakt med speciallärare
• Elevassistent som stödjer eleven under hela skoldagen
• Placering i särskild undervisningsgrupp
• Enskild undervisning
• Anpassad studiegång

AnnaBe Utveckling

Utredning om behov 
av särskilt stöd

Beslut om att 
utarbeta ÅP

Utvärdera och följa 
upp

Beslut om att  
utarbeta nytt ÅP

Beslut om att avsluta 
ÅP

Beslut om att ej 
utarbeta ÅP

Stödbehovet 
tillgodoses genom EA  

eller LS

AnnaBe Utveckling
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Att överklaga 
beslut om 
åtgärdsprogram

Hur överklagar man?
• Skolväsendets överklagandenämnd
• Vilket beslut ska överklagas? Vad 

önskas istället? Motivera varför 
beslutet bör ändras! 
• Överlämna eller skicka till skolan så 

att skolan så att skolan kan ta del av 
argumenten och ev ändra sitt beslut. 
• Inom tre veckor. 
• Skolans beslut fastställs eller 

upphävs. 

”Att en elev inte får det 
särskilda stöd han eller 
hon har rätt till är den 
näst vanligaste orsaken 
till att en skola anmäls 
till Skolinspektionen.” 
(Skolinspektionen, 2016)

AnnaBe Utveckling

Idrott och hälsa

AnnaBe Utveckling
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AnnaBe Utveckling

Tack för mig!

anna.bengtsson@annabeutveckling.se


