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Inledning 

Förskolan och skolan ansvarar för att skapa en god lärandemiljö utifrån alla barns 
och elevers förutsättningar. Detta gör vi genom att arbeta främjande, förebyggande 
och åtgärdande på organisations-, grupp och individnivå. Förskolan och skolan ska 
vara begriplig, hanterbar och meningsfull så att alla kan utvecklas till fullo. Alla 
barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning, känna sig trygga och må bra. 

 
Syftet med en barn- och elevhälsoplan 
Det övergripande syftet med barn- och elevhälsoplanen är, att utifrån ett salutogent 
perspektiv, främja varje enskilt barns och elevs lärande och utveckling. Den ska 
bidra till att säkerställa alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning och 
vara den övergripande barn- och elevhälsoplanen i Trosa kommun. Barn- och 
elevhälsoplanen ska vara ett stöd och utgöra ett verktyg i det dagliga 
elevhälsoarbetet för alla medarbetare i förskola och skola. Ett gemensamt 
förhållningssätt i våra arbetsmiljöer ska kunna definieras, och vara 
utvärderingsbart. Syftet med planen är att det tydligt ska framgå varför barn- och 
elevhälsa är viktigt, hur vi arbetar med detta och vad vi gör för att främja lärande, 
utveckling, trygghet och hälsa. 
 
Ett gemensamt ansvar 

 Det gemensamma ansvaret är en förutsättning för ett gott studieresultat i en  förskola/skola 
 där elever kan lära, växa, trivas och utvecklas. Alla som arbetar i förskola och skola har 
 gemensamt ansvar för detta. Arbetet med elevers hälsa  handlar om alla faktorer som 
 påverkar hur barn och unga mår i och omkring förskola/skola. Även delaktighet och inflytande 
 på lärmiljön och skolsituationen har betydelse för hur eleverna mår och trivs. 
 Elevhälsoarbetet förutsätter en hög grad av samverkan mellan vårdnadshavare, pedagoger, 
 elevhälsans personal och övrig skolpersonal samt att det finns kompetens att tillgå för detta 
 arbete. 

 En väsentlig del av elevhälsoarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande. En viktig del 
 är att ha fokus på elevens möte med lärmiljön. I detta ingår att vi skapar oss en förståelse för 
 den individuella elevens behov och förutsättningar i förskola och skola. Det blir därför viktigt 
 att uppmärksamma den människosyn/elevsyn och kunskapssyn som ligger till grund för det 
 pedagogiska arbetet. Läraruppdraget ägs av lärarna. Elevhälsouppdraget ägs gemensamt. 
 Rektor har den yttersta befogenheten och ansvaret för båda dessa uppdrag1. Vi ska erbjuda 
 elever redskap och verktyg för att de ska få möjlighet att lära sig och utvecklas optimalt. En 
 framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. Detta 
 innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla 
 elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål. Elevhälsoarbetet utgör en integrerad 
 del av skolans uppdrag. 

 Alla vuxna i förskola och skola har ansvar för att vara delaktiga i genomförandet av 
 elevhälsoinsatser, att ta ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för elever i behov av stöd 
 och för att skapa delaktighet och inflytande för elever och deras vårdnadshavare i 
 elevhälsoarbetet. 

 
 

1 2 kap. 9-10 §§ skollagen 
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 Vårt förhållningssätt  

 Elevhälsoarbetet i Trosa kommun utgår från en gemensam värdegrund om allas lika värde. 

 Vårt förhållningssätt är relationellt och salutogent vilket innebär: 
• Att vi utforskar och uppmuntrar elevers egna förmågor och att vi lyssnar till deras 

synpunkter och önskemål samt utgår från eleven i utformandet av vidare arbete 
• Att eleverna alltid gynnas av att de vuxna i deras omgivning samverkar positivt utifrån 

elevernas behov i lärmiljön 
• att vi möter elevernas behov, vilket kan innebära inkludering i olika sorters 

undervisningsmiljöer/konstellationer. Om eleven vistas i alternativ undervisningsmiljö 
som särskilt stöd bör en strävan efter återgång vara tydlig i utvärderingar 

• Att vi arbetar utifrån en pedagogik som fungerar kompensatoriskt, vilket betyder att vi 
ger alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt genom att kompensera för de 
hinder som finns i lärmiljön 

 Vad är elevhälsa? 
 Elevhälsa är en verksamhet i skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och  
 specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog 
 och kurator samt tillgång till personal som kan tillgodose behovet av specialpedagogiska  
 insatser. 

  
 I skollagen (2010:800 Kap 2:25§)2 betonas att elevhälsan främst ska vara förebyggande och 
 hälsofrämjande. Förebyggande insatser innebär att på ett tidigt stadium identifiera tecken på  
 ohälsa, hinder för lärande och behov av stöd för att lära sig. Hälsofrämjande arbete innebär 
 att undanröja orsaker till hälsobrister och främja hälsa för elevernas lärande och utveckling.  
 I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att snabbt vidta åtgärder 
 för att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

 Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleven. Alla elever har 
 rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen möjlighet 
 till en optimal utveckling. 

 Huvudmannens ansvar 
 Det är huvudmannens ansvar att anordna elevhälsa och se till att eleverna har tillgång till de 
 yrkeskategorier som räknas upp i skollagen. Den personal som finns för elevhälsans insatser 
 ska ha adekvat utbildning, som svarar mot elevernas behov av insatser. 
 
 Rektors ansvar  
          Rektor leder och organiserar arbetet på skolan. På varje skola finns tillgång till ett lokalt 
 elevhälsoteam. Två eller flera skolor kan vara knutna till samma elevhälsoteam. Rektor 
 leder teamets arbete och ansvarar för att en lokal elevhälsoplan tas fram, där organisering, 
 rutiner, ansvarsområden, arbetsformer och arbetssätt förtydligas. 
 
 Rektor på förskolan leder arbetet på förskola. Rektor ska skapa förutsättningar för den 
 enskilde pedagogen och arbetslaget att organisera så att lärmiljön blir tillgänglig för samtliga 
 barn. 
 
 

2 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, prop 2009/10:165 s 276-277 
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 Resurser för barn- och elevhälsa 
 
 Central barn- och elevhälsa  
 Att hålla elevhälsan samlad centralt ses som ett sätt att uppnå lika tillgång till 
 resurserna och få mer likvärdighet mellan skolorna. 
 
 Centrala barn- och elevhälsoteamet består av chef för barn- och elevhälsan, 
 specialpedagoger inom förskolan, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och 
 skolkuratorer. Även specialpedagoger för Resursteamet samt delar av ett skolsocialt team 
 hör hit.  
 
 En av skolsköterskorna är MLA, medicinskt ledningsansvarig. En av psykologerna är PLA, 
 psykologiskt ledningsansvarig. Det finns ett ledningssystem för dessa insatser, se: 
 http://intranat.trosa.se/Styrdokument/Humanistiska-namnden/ 
 En av kuratorerna är samordnare för ABC, Alla Barn i Centrum, ett föräldrastödsprogram. En 
 annan kurator är samordnare för YAM, Youth Aware of Mental health, ett suicidpreventivt 
 program. Två av kuratorerna har dessutom instruktörsutbildning för att utbilda fler 
 instruktörer i ABC. 
 
 Centrala barn- och elevhälsan har både en strategisk och en operativ del. 
 Den strategiska funktionen är att vara en aktiv del av skolutveckling i kommunen. 
 Den operativa funktionen är att ansvara för handläggning och mottagande i anpassad 
 grundskola (särskola), handlägga tilläggsbelopp för fristående verksamheter och handlägga 
 verksamhetsstöd för  lokala förskolor och skolor. Mottagande till Resursgrupp samt stöd till 
 förskolor och skolor. 
 
 Lokal elevhälsa 
 Skolans elevhälsa består av flera yrkesgrupper med olika kompetenser, skolsköterska, 
 psykolog, kurator, specialpedagog och speciallärare. Detta är en förutsättning för att skapa 
 en helhetsbild av elevens behov och utforma effektiva insatser i samverkan. De olika 
 yrkesgrupperna är viktiga i arbetet kring eleven för att tillsammans med vårdnadshavare och 
 elever se möjligheter och förutsättningar för elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

 
 
Mål 
Barn- och elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande, och att bidra till att skapa miljöer som främjar barns och elevers 
lärande, utveckling, trygghet och hälsa2. 

 
Barn- och elevhälsans övergripande mål är: 

 
• att stödja barns och elevers utveckling mot målen 
• att främja hälsa och förebygga ohälsa 
• att vara en resurs för barn och elever i behov av särskilt stöd 
• att med samlade kompetenser stötta både barn, elever och pedagoger 

 
 Specifika mål finns i Barn- och elevhälsans verksamhetsplan. 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranat.trosa.se/Styrdokument/Humanistiska-namnden/
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       Elevhälsoteamets lokala arbete 

 Elevhälsoteamet ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, 
 utveckling, hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

 Inom rektors ansvarsområde ska det finnas tillgång till ett komplett elevhälsoteam. 
 Elevhälsoteamet ska under rektors ledning ha huvudansvaret för att elevhälsoarbetet på 
 skolan bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och lokalt fattade beslut. 
 Elevhälsoteamet ska på ett strategiskt och operativt sätt arbeta förebyggande och 
 hälsofrämjande. Rektor ansvarar för, deltar i och fattar beslut i elevhälsoarbetet enligt 
 gällande bestämmelser. 

 Elevhälsoteamets vardagliga och operativa arbete leds av rektor. Teamet ansvarar för och 
 kvalitetssäkrar de strategiska frågor som utgör grunden för elevhälsoarbetet. Hit hör, förutom 
 själva elevhälsoplanen till exempel arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och 
 åtgärdsprogram, likabehandlingsplan med  nolltolerans mot trakasserier och kränkningar, 
 drogförebyggande arbete, systematiskt arbete mot ogiltig frånvaro med mera.  
 Det är viktigt att teamet arbetar aktivt och kompetensövergripande även mellan de formella 
 elevhälsomötena. 

 Elevhälsoteamet arbetar på uppdrag av och i samverkan med rektor. Teamets medlemmar 
 ska vara väl förtrogna med skolans styrdokument och den enskilda skolenhetens 
 förutsättningar, strukturer och aktuella utmaningar. En viktig förutsättning för elevhälsans 
 arbete är att utveckla och åstadkomma goda samarbetsförhållanden såväl inom skolan som 
 med vårdnadshavare. 

 Teamet ska ha regelbundna mötestider då minnesanteckningar skrivs i PMO, vår digitala akt 
 för elevärenden. Dokumentationen är viktig för att följa elevhälsoärenden och de 
 stödåtgärder som givits, men också för att kunna utvärdera de insatser som genomförts. 

 För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska det finnas en 
 väl utvecklad samverkan mellan elevhälsoteamet och skolans olika yrkesgrupper. Skolan ska 
 också sträva efter ett förtroendefullt samarbete med andra skolor för att underlätta elevernas 
 övergång mellan skolor. Samverkan med andra verksamheter, till exempel hälso- och 
 sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, habilitering och polis är också en viktig 
 del av elevhälsans arbete.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         
 
       Bild av Pia Skott, SPSM
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Hur arbetar barn- och elevhälsan? 

 
Främjande arbete 
Hälsofrämjande arbete kännetecknas av ett salutogent perspektiv, med fokus på de 
friska egenskaperna hos varje individ. Det syftar till att förbättra, bibehålla och 
stärka människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Avsikten är att 
stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. 
Insatserna bidrar till att skapa en tolerant, positiv och trygg skolmiljö som främjar 
goda relationer3. 

 
Exempel på främjande insatser: 

• Samarbeta med rektorn och den övriga personalen vid utbildningsinsatser 
och organisationsplanering 

• Bidra med sin kompetens i arbetet med att skapa en god lärandemiljö och 
ett gott förskole-och skolklimat 

• Hålla i hälsosamtal i samband med hälsobesöken. Alla elever erbjuds 
hälsobesök hos skolsköterskan i årskurs 1, 4 och 8, samt tillväxtkontroller i 
årskurs 2 och 6 

• Sammanställa aggregerad och avidentifierad information från 
hälsosamtalen som underlag till hälsofrämjande skolutveckling 

• Delta aktivt i arbetet med att kvalitetssäkra förskolans/skolans 
värdegrundsarbete 

• Hälsoundervisning på gruppnivå 
• ”Öppen mottagning”/konsultationsteam, pedagog träffar representanter 

från elevhälsa 
• Handleda pedagogerna i konflikthantering 
• Utbilda i CPS – Collaborative & Proactive Solutions (Samarbetsbaserad 
• problemlösning) - ett förhållningssätt till problemskapande beteenden 
• Bidra i arbetet med att ta fram planer mot diskriminering och kränkande 

behandling samt krisplaner 
• Utbilda i YAM – Youth Aware of Mental health. Ett program för skolelever 

som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårig- 
heter och öka kunskap om psykisk hälsa. 

• Utbilda i ABC – Alla Barn i Centrum. Ett föräldrastödsprogram. Vi utbildar 
även pedagoger i förskolan samt pedagoger i skola F-3 och fritids. 
 
 

Förebyggande arbete 
Förebyggande arbete innebär att förhindra uppkomsten av eller påverka förlopp av 
sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. 
Målet med förebyggande åtgärder är att minska risken för ohälsa, reducera 
riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer4. 

 
Exempel på förebyggande insatser: 

• Hjälpa till att kartlägga verksamheten för att identifiera riskområden 
• Trygghetsvandringar 

 
 
 

3  Prop. 2009/10:165, s 656 
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• Tillsammans med pedagoger utveckla barn- och elevgruppens psykosociala 
mående och förmågor 

• Verka för ökad medvetenhet och vägledning gällande skolans 
värdegrundsuppdrag - på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå 

• Vara en del i skolans arbete för att skapa och vidmakthålla nära samarbete 
med pedagoger 

• Elevenkäter för kartläggning av skolans psykosociala nivå 
• Medverka vid policyarbete på både huvudmanna- och skolenhetsnivå, med 

till exempel förebyggande arbete mot psykisk ohälsa samt mot tobak, 
alkohol, narkotika och dopning 

• Sammanställa avidentifierade uppgifter från de individuella hälsosamtalen 
på aggregerad nivå, för att få en bild av elevernas erfarenheter av 
skolarbetets krav och hur det påverkar hälsan 

• Handleda och utbilda arbetslag för att öka deras förmåga att reflektera och 
agera kring barngrupper, elevgrupper, enskilda elever, gemensamma normer 
och lärprocesser, exempelvis handledning på individnivå som syftar till  att 
stärka den enskilda pedagogen i sin ledarroll samt i dennes kommunikation 
med barn/elever, föräldrar och kollegor 

• Utveckla goda relationer mellan hem och skola, vilket kan innebära att 
delta på möten med föräldrar och informera om tecken på till exempel 
psykisk ohälsa 

• Informera/slussa vidare (vid behov) till stödjande instanser utöver förskola/ 
skola, som tex BVC, HAB, BUP, SOC 
 
 

Åtgärdande arbete 
Det åtgärdande arbetet sker när vi gör insatser för att hantera svårigheter som 
uppstått och som orsakar problem eller hinder i lärandeprocessen för ett barn, en 
elev eller en klass. 

 
Exempel på åtgärdande insatser: 

• Det arbete som sker inom ramen för ett särskilt stöd och åtgärdsprogram 
• Insatser vid akut kris, konflikter och kränkningar 
• Olika typer av stödjande samtal med enskilda elever under en begränsad 

period, exempelvis motivations- och krissamtal eller utredande, rådgivande 
och bearbetande samtal 

• Utredning och kartläggning av elevers svårigheter att nå målen 
• Samverkan med andra instanser såsom exempelvis socialtjänst och barn- 

och ungdomsmottagningen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

4  Prop. 2009/10:165, s 276 
 
 
 
 



TROSA KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Sida 8(27) 
Skolkontoret 2021-10-12 

 
 

Extra anpassningar och särskilt stöd  
 

Detaljerad arbetsgång i skolan för extra anpassningar och särskilt stöd 
Nedan följer en kort beskrivning av arbetsgången kring arbetet med extra 
anpassningar och särskilt stöd i skolan. Lärare och rektor har även stöd i detta 
arbete i Skolverkets Allmänna råd och Läroplanen. 

 
Skolans uppgift är 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 mål5. 

 
Lärare utformar undervisningen utifrån den grupp som undervisas och elevhälsan 
bidrar till ökad förståelse för elevers behov och förutsättningar. Elever kan behöva 
extra stöd för att nå de mål som minst ska uppnås. Om undervisande lärare sett 
över organisationen runt en elev och märker att det inte räcker tar läraren beslut 
om att sätta in extra anpassningar.6 Det är en stödinsats av mindre karaktär som 
oftast är möjlig att genomföra för lärare och övrig personal inom den vanliga 
undervisningen (se Steg 1). De extra anpassningarna följs upp och utvärderas med 
jämna mellanrum. 

 
Om det visar sig att eleven fortfarande inte når målen utifrån de utvärderingar 
som gjorts är det viktigt att de  extra anpassningarna intensifieras och anpassas 
ytterligare utifrån elevens behov. En pedagogisk kartläggning kan behöva göras. 
För kollegialt stöd samråder läraren med arbetslaget och med elevhälsan (se 
Steg 2). 

 
I de fall genomförda extra anpassningar inte räcker för att stödja eleven i 
lärsituationen ska detta anmälas till rektorn7. Då kan eleven vara i behov 
av särskilt stöd och en pedagogisk utredning (se Steg 3) behöver göras 
innan ett åtgärdsprogram skrivs.  
 
Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att 
genomföra för lärare inom den ordinarie undervisningen8. 
Det är insatsernas omfattning eller varaktighet som skiljer särskilt stöd från extra 
anpassningar. Exempel på särskilt stöd kan vara en särskild undervisningsgrupp, 
enskild undervisning eller anpassad studiegång. Även specialpedagogiska insatser 
som fortgår över tid eller en särskild personalresurs (assistent) räknas hit. Eleven 
och dess vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när pedagogisk utredning och 
åtgärdsprogram utarbetas9. 

 
 
 
 

 
 

5 1 kap.4 § och 3 kap. 3 § skollagen 
6 3 kap. 2 § och 5 a § skollagen 
7 3 kap. 8 § skollagen 
8 8 Prop. 2013/14:160, s 21 
9 9 Prop. 2013/14:160 s 23 



 
 
TROSA KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Sida 9(27) 
Skolkontoret 2021-10-12 

 
Steg 1. Extra anpassningar 
Lärare uppmärksammar att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot 
skolans övergripande mål och kunskapskrav. När du som undervisande lärare 
märker att en elev har svårt att möta skolans förväntningar och krav ska samtal 
med eleven genomföras för att få en bild av stödbehovet. Samtalskort eller annat 
kartläggningsmaterial kan användas. Läraren med stöd av arbetslag och elevhälsa 
(främst specialpedagog/speciallärare) kartlägger elevens hela skolsituation i syfte 
att identifiera hinder för elevens lärande. Utifrån resultatet planerar läraren för 
extra anpassningar (se bilaga 3 Checklista Extra anpassningar). 
Det kan exempelvis vara att hjälpa en elev med planering och struktur över 
skoldagen, särskilda läromedel eller specialpedagogiska insatser under en kort 
period. En extra anpassning är alltid riktad till en enskild elev för att stödja 
elevens utveckling mot skolans övergripande mål och kunskapskrav. Om det 
vid uppföljning och utvärdering av anpassningarna framkommer att de 
insatser som har gjorts för en elev inte är tillräckliga tas frågeställningen upp 
på en arbetslagsträff. 

 
Dokumentation 

□ Undervisande lärare dokumenterar vilka extra anpassningar som genomförs. 
□ Dokumenterade Extra anpassningar förvaras enligt skolans rutiner. 

 
Ansvar 
Undervisande lärare 

 
Steg 2. Samråd med arbetslag/pedagogisk kartläggning 
Lärare, arbetslag och elevhälsan uppmärksammar att de extra anpassningarna inte 
stödjer elevens utveckling mot skolans övergripande mål och kunskapskrav. Lärare 
i samråd med arbetslag inklusive elevhälsan analyserar på nytt vad som hindrar 
och vad som kan främja elevens utveckling. Nya extra anpassningar sätts in eller 
de gamla intensifieras. Anpassningarna dokumenteras och utvärderas över tid. 
 
Om lärare, arbetslag och elevhälsan uppmärksammar vid utvärdering att de extra 
anpassningarna inte stödjer elevens utveckling i riktning mot kunskapskrav/mål så 
ska en pedagogisk kartläggning göras. Lärare i samråd med elevhälsan utreder 
elevens behov. 
 

 En utredning består av två delar: 1) pedagogisk kartläggning, 
                       2) analys och pedagogisk bedömning.  
 
 En pedagogisk kartläggning av elevens hela skolsituation görs med fokus på styrkor  
 och svårigheter på individ - grupp och skolmiljö. I kartläggningen identifieras hinder  
 i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. Om det framkommer behov av  
 särskilt stöd ska läraren anmäla till rektor att behov av särskilt stöd behöver utredas.
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Steg 3. Pedagogisk utredning 
Rektor beslutar om att utreda elevens behov av särskilt stöd samt om vem eller 
vilka som ansvarar för utredningen.10 Information som framkommer vid 
kartläggningen analyseras tillsammans med skolans tvärprofessionella team (EHT) 
för att komma fram till en pedagogisk bedömning – vad skapar bättre 
förutsättningar för elevens utveckling mot kunskapskrav och/eller kunskapsmål? De 
övergripande frågorna i en analys för bedömning kan vara: 

 
- Vilka hinder identifierar vi?  
- Vad ser vi som möjliga insatser för att bättre möta eleven? 

 
Dokumentation 

□ Kartläggning och utredning dokumenteras och skannas in i PMO   
av specialpedagog/speciallärare. 

 
Ansvar 
Undervisande lärare, specialpedagog, speciallärare, rektor. 

 
 

Steg 4. Beslut om särskilt stöd/åtgärdsprogram 
Rektor beslutar om att upprätta alternativt inte upprätta ett åtgärdsprogram11.  
En pedagogisk kartläggning ska alltid fungera som grund för åtgärdsprogram. 
Tyngdpunkten i ett åtgärdsprogram ligger på hur man kan utforma lärmiljöer, 
undervisningens innehåll och metoder för att skapa förutsättningar för eleven. 
Behov av särskilt stöd samt konkreta och utvärderingsbara åtgärder ska tydligt 
framgå. 
 
Det ska stå vilka behov eleven har för att nå godkänt-nivån. Det kan exempelvis 
handla om behov av trygghet för att kunna lära, behov av att kunna något för att 
ha möjlighet att utvecklas vidare, behov av att förstå något eller behov av att 
slippa stress. Även behov av att veta vad som ska hända, behov av att utveckla 
någon förmåga, något kunnande eller behov av att känna samhörighet, att få vara 
en del i gruppens gemenskap. 
 
- Hur ska behoven tillgodoses? 
- Vilka åtgärder behövs? 
- Hur ska åtgärderna följas upp? 
- Hur ska åtgärderna utvärderas? 

 
Det ska även stå vem som ansvarar för vilka åtgärder och datum för utvärdering. 
Ett åtgärdsprogram ska användas i utformningen av undervisningen, både i skolan 
och på fritidshemmet 12. Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att medverka i 
utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Elevens vårdnadshavare har tre veckor på sig 
från beslutsdatum att ta ställning till om de vill överklaga beslutet. 

 
 
 
 
 

10 3 kap. 8 § skollagen 
11 3 kap. 8-9 §§ skollagen 
12 3 kap. 2 § skollagen 
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Särskilt stöd ska främst ges i elevens vanliga undervisningsgrupp. För att få rätt 
förutsättningar att delta och utveckla kunnande kan man t ex använda en extra 
resurs eller speciallärare som samarbetar med läraren kring eleven. Särskilt stöd 
kan även vara placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning, 
anpassad studiegång eller elevassistent. De pedagogiska, sociala och fysiska 
lärmiljöerna förändras utifrån elevens behov för ökat lärande. 
 
Åtgärdsprogram följs upp av lärare i samråd med elevhälsan och rektor. Syftet är 
att se till att elevens rätt till individuellt stöd efterlevs. Utvärdering behöver göras 
för att undersöka på vilket sätt åtgärdsprogrammet har varit stöd i arbetet med att 
utforma en undervisning som fungerar för eleven. Ett vidare syfte är att se vilka  
kunskaper som genereras för att bli en del av ett förebyggande arbete i framtiden 
på både kort och lång sikt. 

 
När det bedöms att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd avslutas 
åtgärdsprogrammet efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare. 

 
Dokumentation 

□ Rektor skriver beslut i PMO om att upprätta/inte upprätta ett 
åtgärdsprogram. 

□ Åtgärdsprogram skrivs av ansvariga pedagoger i samarbete med 
specialpedagog eller speciallärare. Mentor återkopplar beslut till elev och 
vårdnadshavare. 

□ Rektor skriver beslut i PMO om att avsluta åtgärdsprogram. 
 

Ansvar 
Undervisande lärare och mentor 
Specialpedagog och speciallärare 
Rektor 
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Modell över arbetsgången med stödinsatser 
(Skolverkets allmänna råd, arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram 14:1408 s 15). Se även bilagan ” när gör jag vad som pedagog?” 
på sista sidan! 
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Elevhälsoteamet 
Elevhälsoteamet på skolan består av specialpedagog, speciallärare, skolkurator, 
skolpsykolog, skolsköterska och rektor.13 Studievägledare deltar på högstadiet. 
Elevhälsoteamet träffas oftast en gång per vecka för att diskutera pågående 
processer och elevärenden. Syftet är att skapa en helhetsbild utifrån den samlade 
kompetensen och söka vägar att gå vidare. Rektor ansvarar för mötets struktur och 
bestämmer vem som skriver minnesanteckningar. Lärare och arbetslag bjuds oftast 
in. 

 
Dokumentation 

□ Minnesanteckningar från mötet skrivs i PMO Elevakt. Även agenda för 
mötet görs där. 

□ Skolkurator, skolpsykolog och skolsköterska skriver vid behov 
journalanteckning. 

 
Ansvar 
Rektor 
Specialpedagog, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska 

 
 

 
Elevhälsoteamets arbete 

 
Bedömning av elevhälsan 
Elevhälsans uppdrag innebär att beskriva vilka styrkor och svårigheter en elev har  i 
den pedagogiska miljön och i vilka situationer svårigheter märks av. 
Bedömningarna som görs syftar till att ge skolan ett underlag för att förstå varför 
det uppstår svårigheter kring eleven i skolsituationen14. De ska främst vara 
vägledande för skolpersonalen i utformande av undervisning och skolmiljö utifrån 
elevens behov och förutsättningar. Bedömningarna blir även underlag för 
elevhälsoteamet i fortsatt diskussion kring åtgärder samt underlag då beslut om 
vidare insatser tas. 

 

 
 
 
 

13 2 kap. 25 § skollagen 
14 Prop. 2009/10:165 s 276
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Beroende på frågeställning görs olika typer av bedömningar. Se tabell nedan: 

 
PROBLEMATIK: ANSVARIG FÖR BEDÖMNING: 
Läs- och skrivsvårigheter Speciallärare 
Matematiksvårigheter Speciallärare 
Språkliga svårigheter Speciallärare 
Sociala svårigheter Psykolog, kurator, specialpedagog 
Koncentrationssvårigheter/ 
NP-frågeställningar 

Psykolog 

Inlärningssvårigheter Specialpedagog, psykolog 
Frånvaroproblematik Spec.ped, psykolog, kurator, skolsköterska 
Utåtagerande Psykolog, kurator, specialpedagog 
Mående (inkl. oro/stress) Psykolog, kurator, skolsköterska 
Medicinska problem Skolsköterska, skolläkare 
Konflikthantering Kurator, specialpedagog 
Perception Skolsköterska, skolläkare 
Sömn Skolsköterska, skolläkare 
Kostvanor Skolsköterska, skolläkare 
Fysisk aktivitet Skolsköterska, skolläkare 
Droger/alkohol Kurator, skolsköterska 
Sex och samlevnad Kurator, skolsköterska 

En tvärprofessionell bedömning från varje profession ska göras, tabellen ovan visar 
vem som är ansvarig. Skolans bedömningar utgår från den fysiska, pedagogiska 
och sociala miljön. 
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Modell över ärendegången 
Nedan följer en modell över ärendegången till och från elevhälsoteamet: 
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Arbetsgång i förskolan 

Barn i behov av särskilt stöd förskola 
a. Personal uppmärksammar problem, förskolerektor informeras. 
b. Förskolerektor och arbetslaget diskuterar kring vilka anpassningar som gjorts på 

avdelningen och i vilken omfattning. Checklistan kan användas som stöd. 
c. Arbetslaget påbörjar en Pedagogisk kartläggning. 
d. Vårdnadshavare informeras och ger sitt samtycke till uppdrag. 
e. Uppdrag formuleras av personal tillsammans med rektor och skickas till ansvarig 

specialpedagog på Barn- och Elevhälsan. 
f. Pedagogiska kartläggningen färdigställs. Barnets beskrivning är en viktig del i 

kartläggningen och tas i möjligaste mån i beaktning i upprättandet av 
kartläggningen. Frågor ges till vårdnadshavare, deras tankar skrivs in i 
kartläggningen innan eller under sittande möte (se punkt 7). Specialpedagog från 
Barn- och Elevhälsan kontaktas för eventuellt stöd vid upprättandet. 

g. Möte med personal och vårdnadshavare, rektor och/eller specialpedagog för 
genomgång av den pedagogiska kartläggningen. Vårdnadshavare ger sin 
beskrivning av barnets förskolesituation. Handlingsplan upprättas vid behov. 
Uppföljnings/utvärderingsmöte bokas. Specialpedagog och rektor medverkar vid 
behov. 
 
Kopia på pedagogisk kartläggning samt handlingsplan lämnas till vårdnadshavare. 
 

h. Undertecknat original lämnas till specialpedagog samt kopia till rektor för 
arkivering. 

i. Om handlingsplan upprättats följs denna upp på kommande uppföljningsmöte.  
Den pedagogiska kartläggningen revideras efter hand. Vid behov upprättas en  
ny handlingsplan. 
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Elevhälsoteamets yrkesprofessioner 
Specialpedagog inom förskolan 
Specialpedagogens uppdrag i förskolan är att arbeta utifrån ett hälsofrämjande och 
förebyggande perspektiv. Inom förskolan ska det specialpedagogiska perspektivet 
bidra till utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla barn 
men med särskilt stöd för barn som är i behov av särskilt stöd. Uppdrag ges av 
rektorn. I Trosa kommun finns två specialpedagoger som riktar sig till förskolan och 
arbetar övergripande med uppdelat ansvar för olika enheter i samverkan med 
rektorerna för respektive enheter. Vid behov tas hjälp av barnhälsovården. 

 
Några av specialpedagogens arbetsuppgifter i förskolan är att: 
□ Kartlägga möjligheter, hinder och behov i lärmiljön 
□ Samverka med samt vara ett stöd till rektorer, pedagoger, vårdnadshavare 

och barn i processen med att utreda och utforma stöd för de som är i behov 
av särskilt stöd. 

□ Bistå i utformandet av pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner 
□ Initiera, dokumentera och följa upp extra anpassningar och åtgärder 
□ Delta i övergången mellan förskola och förskoleklass 

□ Hålla i samverkan mellan olika instanser som tex barnhälsovården, 
logopeder, barnhabiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin 

□ Vid behov medverka vid möten med vårdnadshavare 

□ Genomföra observationer samt handleda arbetslagen för att uppmärksamma 
hur lärmiljöer samt arbetssätt kan utvecklas med specialpedagogiskt 
perspektiv 

□ Vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor 
□ Analysera hinder och möjligheter på organisations- grupp- och individnivå 

□ Föregå med gott exempel i relationsskapande, värderingsfrågor 
och bemötande 

 
Specialpedagoger inom skolan 
Specialpedagogens uppdrag inom skolan är att arbeta utifrån ett 
hälsofrämjande och förebyggande perspektiv för elever som är i behov 
av särskilt stöd. Specialpedagoger arbetar strategiskt och förebyggande 
med att undanröja hinder för elevers lärande. Specialpedagogen är en 
tillgång för elever, vårdnadshavare, pedagoger och rektor i frågor inom 
det specialpedagogiska området. 

 
Några av specialpedagogens arbetsuppgifter i skolan är att: 
□ Medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer 
□ Vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 
□ Stödja elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer 

□ Stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 
möta behoven hos alla elever 

□ Genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på 
organisations,-grupp- och individnivå 
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□ Delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda 

aktörer samt genomföra uppföljningar och utvärderingar 

□ Vara delaktig i arbetet vid stadieövergångar och överlämningar till 
annan skola eller skolform 

□ Samverka med andra yrkesgrupper 
 
 
 

Specialläraren inom skolan 
Speciallärare arbetar ofta operativt, direkt med eleven i lärandesituationer. Det kan 
handla om enskild undervisning eller stöd i ordinarie klassrum. Speciallärarna är 
specialiserade mot matematik, språk-, läs- och skrivutveckling, synskada, 
hörselskada eller utvecklingsstörning. 

 
Några av speciallärarens arbetsuppgifter är att: 
□ Medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer 
□ Ha undervisning med elever enskilt och i grupp 

□ Genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för eleven i 
olika lärmiljöer 

□ Vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör elevers 
kunskapsutveckling 

□ Individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd 

□ Delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för 
enskilda elever i samverkan med berörda aktörer, samt genomföra 
uppföljning och utvärdering 

□ Tillämpa metoder för att bedöma elevers språk-, skriv- och 
läsutveckling eller matematikutveckling 

□ Vara delaktig i arbetet vid stadieövergångar eller överlämningar till 
annan skola eller skolform 

 

 
Skolkurator 
Skolkuratorn har erfarenhet av socialt arbete och tillför skolan social och psykosocial 
 kompetens. Skolkurator arbetar för att öka kunskapen och medvetenheten om  
grupprocesser, barns och ungdomars utveckling och människors levnadsvillkor.  
Skolkuratorn verkar i sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete på flera nivåer. 
 
Några av skolkuratorns arbetsuppgifter är att: 
□ Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet 

□ Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom 
utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras 
familjer relaterade till skolsituationen 

□ På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala 
situationen för enskilda elever 

□ Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal 
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□ Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala 

situation, lärande och utveckling 
□ Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem 

□ Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det 
gäller värdegrund och likabehandling 

 
 

Skolpsykolog 
Den psykologiska kompetensen inom elevhälsan utgörs av legitimerade psykologer.  
Som legitimerad psykolog har man ett självständigt ansvar i sitt yrkesutövande.  
Psykologen tillför kompetens till skolan inom olika områden som utvecklingspsykologi, 
pedagogisk psykologi, neuropsykologi, kunskap om barns och ungdomars psykiska  
utveckling, kunskap om grupper och grupputveckling, samt kunskap om organisationer  
och organisationsutveckling.  Skolpsykologerna utgår från ett konsultativt förhållningssätt, 
vilket innebär att psykologen har som fokus att stärka skolpersonalen. Skolpsykologens  
arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och ske på organisations-, 
grupp- och individnivå. 
 
Några av skolpsykologens arbetsuppgifter är att: 
□ Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet 

□ Arbeta tillsammans med rektorer och pedagoger för att skapa 
goda lärmiljöer 

□ Arbeta med pedagoger kring elever som inte når kunskapskraven eller mår 
dåligt, ha stödjande samtal och handledning till skolans personal utifrån 
de utmaningarna som finns i lärmiljön 

□ Erbjuda utbildningsinsatser till skolans personal i syfte att fortbilda och 
bidra med en ökad förståelse för elever med bristande färdigheter 

□ Göra bedömning kring neuropsykiatriska svårigheter och kartläggning av 
elevens kognitiva, känslomässiga och sociala förmåga, samt vid behov 
remittera vidare 

□ Utreda elever inför mottagande i anpassad grundskola (grundsärskolan) 
 
 
         Skolsköterska 
         Elevhälsans medicinska insatser (EMI) är en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som    
         samhället riktar mot barn och ungdomar. De medicinska insatserna lyder under Hälso- och 
         sjukvårdslagen, och under samma sekretess som övrig hälso- och sjukvård. 
         Skolsköterskan är en sjuksköterska med specialistkompetens. Tillsammans med skolläkaren 
         står skolsköterskan för omvårdnads- och medicinsk expertis. Skolsköterskan deltar i skolans 
         elevhälsoarbete samt erbjuder medicinska insatser enligt Skollagen och Socialstyrelsens 
         riktlinjer för elevhälsans medicinska insats. Skolsköterskan möter regelbundet alla elever i 
         skolan enligt ett basprogram. Detta omfattar individuella hälsobesök hos skolsköterska  
         vartannat år, med tonvikt lagd på förskoleklass, åk 4 och åk 8. Detta gör att skolsköterskan 
         får en unik överblick och kunskap om elevernas hälsa. Omvårdnadsarbetet är en viktig del i  
         samhällets totala folkhälsoarbete. Skolsköterskornas hälsofrämjande arbete bedrivs på  
         organisations-,grupp- och individnivå. 
 

Några av skolsköterskans arbetsuppgifter är att: 
□ Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i 

det pedagogiska arbetet 
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□ Vid hälsobesök ha hälsosamtal som främjar hälsa och förebygger ohälsa 

□ Tidigt identifiera svårigheter hos elever som kan innebära att de är i  
behov av särskilt stöd eller andra insatser 

□ Arbeta för att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om 
faktorer som bidrar till hälsa 

□ Bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer 
kan erbjudas samt fullfölja vaccination enligt nationellt vaccinationsprogram.  

□ Ta tillvara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete  
□ Vid behov remittera vidare till hälso- och sjukvården 

□ Avsätta tid för enklare sjukvårdsinsatser, t ex en extra syn- eller 
hörselkontroll om elev uppfattat avvikelse eller göra en visuell bedömning 
av ex. hud för rådgivning och ev. vårdhänvisning 

 
 
 

Skolläkare 
Skolläkaren ingår i elevhälsans medicinska insats (EMI). Skolläkaren utför sitt 
uppdrag till stor del genom planerade och riktade hälsobesök. Skolläkarbesök bokas 
via skolsköterskan vid aktuell skola. 

 
Några av skolläkarens arbetsuppgifter är att: 
□ Göra läkarbedömning efter hänvisning från skolsköterska 

□ Arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med ett förebyggande och 
hälsofrämjande synsätt och med hälsans betydelse för lärande i fokus. Det 
gäller såväl i enskilda elevärenden som på övergripande organisationsnivå.  

□ Samverka med skolans olika professioner, samt med externa aktörer 
såsom hälso- och sjukvård och socialtjänst 

□ Vid behov delta i utredningar av elever i behov av särskilt stöd och elever 
med hög frånvaro 

□ Remittera enskilda elever till hälso- och sjukvården vid behov  
□ Vid skolformsutredning/skol- och elevutredning komplettera utredningsunderlaget från 

övriga professioner med en medicinsk helhetsbedömning 
□ Ansvara för att delegera till skolsköterskorna att administrera läkemedel ur 

basförrådet och administrera akutläkemedel vid behov enligt fastställda 
riktlinjer 

□ Delta i elevhälsomöten vid behov 

□ Bistå rektor som rådgivare i medicinska frågor. Bistå föräldrar och elever i 
medicinska frågor vid behov 
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Studie- och yrkesvägledare - SYV 
SYV har studie- och yrkesvägledning som huvuduppgift. Arbetet utförs på individ- 
och gruppnivå. SYV har högstadiet som arbetsplats, men har även kontaktperson 
på låg- och mellanstadierna. 

 
Några av studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter är att: 
□ Vägleda, informera och stötta elever i deras studier och inför framtida 

yrkesval 
□ Ha ett nära samarbete med specialpedagog kring t ex skolövergångar och 

studieplanering för elever med olika behov av stöd i sina studier 
□ Delta i möten med elever och vårdnadshavare 

Rektor 
Rektor ansvarar för respektive skolas elevhälsa samt leder och utvecklar 
elevhälsoteamets arbete. Detta innebär att leda och utveckla elevhälsoteamets 
tvärprofessionella kartläggande, analyserande, förebyggande, åtgärdande 
arbete och koppla denna kunskap till lärarnas arbetslag.  

 
Rektorn har ansvar för att: 
□ Leda och styra förskolans/skolans elevhälsoarbete 
□ Elevhälsans kompetens utnyttjas i arbetet med barn och elever 
□ Fatta beslut enligt skollagen 
□ Fatta beslut om förskolans/skolans inre organisation 
□ Fördela resurser efter barnens/elevernas olika förutsättningar och behov 

 
 

Resursteamet 
 
I Trosa kommun är ambitionen att alla elever ska kunna gå kvar på sin hemskola, men när 
skolan inte kan möta en elevs behov finns Resursteamet som ett stöd utifrån olika funktioner. 
Resursteamet arbetar bland annat proaktivt ute på skolorna för att alla elever ska kunna gå 
kvar på sina skolor. En annan funktion är de kommungemensamma resursgrupper som 
kommer att startas upp. 
 
En resursgrupp är tänkt för åk F-5 med 3-4 platser, och en grupp är tänkt för åk 6-9 med 5-6 
platser. Resursgrupp för åk 6-9 startar januari 2022 och gruppen för åk F-5 startar augusti 
2022. 
  
Målgruppen är elever som har ett behov av extraordinärt stöd, som hemskolan inte kan 
tillgodose trots stödinsatser i lärmiljön såväl pedagogiskt, fysiskt och socialt. Det kan till 
exempel vara elever som hindras i sin undervisning gällande måluppfyllelse och det sociala 
samspelet samt att de påverkas negativt i sin situation. 

 
Det är rektor som ansöker till resursteamets mottagningsenhet. Processen inleds med att 
rektor tar kontakt med mottagningsgrupp för inledande samtal och konsultation kring en elev. 
Om processen inleds så ska vårdnadshavares samtycke till detta finnas. Mottagningsprocessen 
sker i samarbete mellan hemskolans rektor, vårdnadshavare, elev och Resursteamet. 
Mottagningsgruppen består av barn- och elevhälsans chef och specialpedagog med 
samordningsansvar.  
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 Lokal elevhälsoplan 
  
 Under rektors ledning upprättar Elevhälsoteamet och skolans personal en elevhälsoplan på 
 lokal nivå där rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning dokumenteras för det gemensamma 
 elevhälsoarbetet på skolan. Denna lokala plan utgår från den centrala barn- och 
 elevhälsoplanen. I den lokala planen bör framgå vad varje yrkeskategori inom elevhälsan har 
 för ansvar när det gäller att  uppmärksamma, utreda, åtgärda, dokumentera och utvärdera 
 elevhälsans insatser. Det bör också framgå hur rutinen ser ut för hur en enskild lärare ska få 
 stöd av elevhälsoteamet. Planen bör också innehålla rutiner för arbetet med pedagogiska 
 utredningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och likabehandling på skolan liksom 
 hänvisningar och länkar till blanketter och viktiga styrdokument. 

 Styrdokument 

 Den centrala barn- och elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i följande styrdokument och 
 bestämmelser: 

  Skollagen  
  Läroplan för grundskola/fritidshem  
  Läroplan för anpassad grundskola (grundsärskolan)  
  Socialtjänstlagen  
  Hälso- och sjukvårdslagen 
  Barnkonventionen  

Elevhälsoprocesser 
Närvaro och frånvaro 
En bra skola, med positiva förväntningar, värme, omsorg och tydliga kunskapskrav, 
är viktig för alla elever. Därför är det en grundläggande uppgift för skolans 
medarbetare att samtliga elever deltar i skolarbetet som härleds till det 
gemensamma ansvaret. Frånvaro är en allvarlig larmsignal och ett mått inte bara 
på hur den enskilda eleven mår utan också på skolans ”hälsa”. 

 
Det är en utmaning för skolorna att öka skolnärvaron och omedelbart 
uppmärksamma frånvaro. Frånvarande elever kan behöva ett särskilt stöd i sitt 
lärande för att inte riskera att slås ut från skolarbetet, och en kartläggning av 
orsakerna till den låga skolnärvaron ska genomföras. Vid varje skola har rektor 
ansvar för hanteringen av frånvaro (se Handlingsplan för närvaro, 
http://intranat.trosa.se/Styrdokument/Humanistiska-namnden/).  

 Denna plan beskriver i fem steg vad skolan gör om en elev har  problematisk  
 skolfrånvaro: kontakta vårdnadshavare, prata med elev, anmäla till EHT, skolsocial 
 kartläggning. Om fortsatt stor frånvaro anmäls detta till skolchef, rektor kallar till SIP, 
 skolsocialt team kopplas in. Ev görs en orosanmälan till socialtjänsten.  

 
 
Mer om Särskilt stöd 
Alla elever ska få den ledning och stimulans de behöver för att utifrån sina 
förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En elev som 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås kan vara i behov av 
särskilt stöd under en period av sin skoltid. I första hand ska det särskilda stödet ges  
 

 
 

http://intranat.trosa.se/Styrdokument/Humanistiska-namnden/
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 genom olika former av anpassningar inom ramen för elevens ordinarie  
 undervisningsgrupp, men om det finns särskilda skäl kan det ges i en särskild 
 undervisningsgrupp, genom enskild undervisning eller som anpassad studiegång.  
 Detta ska ske under förutsättning att det särskilda stödet ger bättre  
 förutsättningar att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie 
 undervisningsgrupp gör. En pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram ska  
 alltid föregå beslutet, och elevhälsan ska vara involverad i utredningen. 
 

Särskild undervisningsgrupp, SU-grupp 
 Särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) betyder oftast undervisning i en annan 
 gruppering inom skolenheten, i en liten grupp. Förutom inlärningsproblematik kan  
 social problematik eller olika funktionsnedsättningar ligga till grund för  
 bedömningen att en elevs behov bättre kan tillgodoses i en annan under- 
 visningsgrupp än den ordinarie. 
 
 Enskild undervisning 
 Beslut om enskild undervisning fattas ofta på grund av liknande problematik,  
 men undervisningen ges enskilt.  

Anpassad studiegång 
Om det särskilda stödet för en elev inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens 
behov och förutsättningar, kan ett beslut om särskilt stöd innebära avvikelser från 
den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen, dvs. ett 
beslut om anpassad studiegång. Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad 
studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig 
utbildning i den aktuella skolformen.15 Dock kommer eleven ha kortare tid för att 
uppnå samma resultat som om eleven gick full tid i skolan om studietid anpassas 
bort. Eleven och dess vårdnadshavare måste få information om vad ett beslut om 
anpassad studiegång kan innebära för elevens möjligheter att studera vidare. 
Beslutet om anpassad studiegång ska givetvis föregås av noggranna överväganden, 
eftersom det kan innebära att eleven lämnar grundskolan utan fullständig 
utbildning. Det är alltid nödvändigt att involvera elevhälsan i utredningen16. 

 

Det är rektor som beslutar om placering i SU-grupp, enskild undervisning eller 
anpassad studiegång – detta går inte att delegera17. Rektor har också ansvar för 
uppföljning och utvärdering. Innan rektor fattar ett beslut om dessa åtgärder ska 
samråd ske med eleven och elevens vårdnadshavare. Deras synpunkter ska 
inhämtas och beaktas i bedömningen. Det är viktigt att informera elev och 
vårdnadshavare om vad SU-grupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång 
innebär samt att dessa beslut är möjliga att överklaga. Dessa beslut kan överklagas 
till Skolväsendets överklagandenämnd. Återgång till ordinarie undervisningsgrupp 
eller ordinarie timplan ska alltid vara möjligt och erbjudas om behoven ändras. 
 
 
 
 
15 3 kap. 7 och 12 §§ skollagen 
16 Skolverkets allmänna råd; Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram s 39 
17 3 kap. 9 § skollagen 
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Rutiner för övergångar mellan skolformer och stadier för 
barn/elever i behov av särskilt stöd 
För barn/elever i behov av stöd kan övergångar till ny skola, skolenhet, eller 
skolform, eller annan förändring i undervisningen vara särskilt känslig. Den 
skolenhet som eleven lämnar ska till den mottagande skolenheten överlämna 
sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. 
De uppgifter som lämnas över ska ta sin utgångspunkt i målen för utbildningen 
men inte beskriva elevens egenskaper. 

Elevhälsopersonal ska alltid närvara vid samtal mellan berörd personal vid 
övergångar, som stöd för adekvat planering innan barnet/eleven börjar på ny 
enhet. I Trosa har vi en tidsplan för detta som årligen utvärderas och utvecklas, 
med en tydlig förankring till skolans rutiner/årshjul. 
 
För elever som går från förskola till förskoleklass eller byter stadier kallar 
överlämnande rektor tidigt under vårterminen till ett möte med överlämnande 
förskolas/skolas elevhälsopersonal och pedagog/lärare tillsammans med 
mottagande skolas rektor, mentor och elevhälsopersonal. Ett uppföljningsmöte 
kan genomföras under tidig höst på den nya skolan. 

 

Nya elever måste anmälas till skolsköterskan på skolan, så elevhälsojournaler kan 
rekvireras från tidigare skola. Rektor ansvarar för ovanstående rutiner. 
 
 
Anpassad grundskola (särskola) 
När en samlad bedömning av elevhälsan (psykologisk, medicinsk, social och 
pedagogisk) visar att en elev har en intellektuell funktionsstörning ska eleven 
erbjudas att läsa utifrån läroplanen inom skolformen anpassad grundskola 
(särskola). Särskolan byter namn till anpassad grundskola eller anpassad 
gymnasieskola juli 2022. 
 
Arbetsgången är att Barn- och elevhälsans chef får in samtliga bedömningar kring 
eleven när vårdnadshavarna ansöker om en plats i anpassad grundskola. Barn – 
och elevhälsans chef tar beslut om mottagande i anpassad grundskola eller 
anpassad gymnasieskola, detta på delegation från Humanistiska nämnden. När 
beslut om plats har bifallits skriver Barn- och elevhälsans chef in eleven i den nya 
skolformen. Beslut om träningsskola tas i samråd med rektor. 

 
 

Anmälan gällande kränkande behandling 
När ett barn/elev i förskolan/skolan anser sig, eller då det finns skäl att befara att 
ett barn/elev har blivit utsatt för kränkningar/trakasserier/diskriminering har 
verksamheten utredningsplikt – denna skyldighet träder in så snart någon i 
verksamheten fått kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt 
för detta. Skyldigheten att utreda inträder redan vid första tillfället och oberoende 
av om det förelåg en avsikt att kränka eller inte. Enskild vuxen/medarbetare gör 
anmälan med en incidentrapport till förskolechef/rektor. Rektor anmäler sedan till 
huvudman, och ger elevhälsan uppdrag att utreda. Rutiner kring kränkande 
behandling revideras årligen. 
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Verksamhetsstöd och Tilläggsbelopp 
 
 Resurser till kommunal samt fristående verksamhet fördelas lika i form av ett  
 grundbelopp per barn/elev. Alla skolor har som sin uppgift att anpassa sin organisation 
  och sin undervisning så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Detta  
 ska inkluderas i grundbeloppet. Utöver grundbeloppet kan såväl den kommunala som  
 den fristående verksamheten vara berättigad till tilläggsbelopp för enskilda barn/elever  
 i sin verksamhet. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge ersättning för extraordinära 
 stödåtgärder (se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder, 
 http://intranat.trosa.se/Styrdokument/Humanistiska-namnden/). 
 Utöver elevpeng och eventuella tilläggsbelopp fördelas även ett  verksamhetsstöd till de 
 kommunala skolorna, riktat mot särskilt stöd. 
 
 

Övrigt 
Trosa kommuns Barn- och elevhälsoplan kan kompletteras med boken Vägledning 
för elevhälsan som utgivits av Socialstyrelsen i samarbete med Skolverket 2014, 
reviderad 2016. 

  
 Barn- och elevhälsoplanen revideras årligen 
 
 
 

http://intranat.trosa.se/Styrdokument/Humanistiska-namnden/
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Bilaga 1 
 

Pedagogisk kartläggning Trosa kommun 
 
 

Datum: 
Elev: Pers. nr: (6 siffror) 
Klass: Skola: 

 
Modersmål: 
Om annat än svenska, har eleven modersmålsundervisning:  Ja  Nej 

      (markera rutan och sätt ett x) 
 

Finns det en tidigare pedagogisk kartläggning?  Ja  Nej 
Om ja, när gjordes den? 

 
Finns det tidigare åtgärdsprogram?  Ja  Nej 
Om ja, ange när det upprättats och när uppföljningen gjordes. 

 
Syftet med denna kartläggning 
Att kartlägga elevens styrkor och svårigheter i relation till skolmiljön, utreda hur lärmiljön påverkar 
eleven och vilket behov av anpassningar och stöd eleven behöver. 

 

 

Pedagogernas beskrivning 
 

Organisationsnivå 

 

Allmän beskrivning av skolan. 
 
EX. Fornbyskolan är en centralt belägen skola med 360 elever i åk F-6 och ligger i ett litet samhälle. Åk F- 
2 har sina klassrum i en sammanhängande del av skolbyggnaden och 3-6 i en annan sammanhängande 
del i samma skolbyggnad. Matsal, slöjdsalar, bildsal och skolans expedition ligger nära varandra i 
anslutning till skolans entré. Skolsköterskans rum ligger mitt i skolbyggnaden. Idrottshallen delas med det 
närbelägna högstadiet och innebär en kort promenad över skolgården och förbi delar av högstadiet. En 
tredjedel av skolans elever har ett annat modersmål än svenska. Eleverna kommer både från det centrala 
närområdet som består av enfamiljshus och flerfamiljshus, och från flera olika byar i närheten av 
samhället. 

 
Hur stora är klasserna? 

 
EX. Klasserna är två eller treparallelliga och väldigt olika till antal. 

 
Är det någon annan än klasslärare/mentor som har huvudansvaret för eleven? I så fall vem? 

Vilka pedagoger träffar eleven? 

Vilka fungerande arbetsformer används? 

Beskriv samarbetet i arbetslaget. 

Frågeställning (Varför görs kartläggningen? Vad vill vi veta?): 



Grupp och klassnivå 
Antal elever i klassen:    

Antal pojkar:  Antal flickor:   

Vågar eleven tala högt i klassrummet?  Ja  Nej 

Har eleven vänner i klassen?  Ja  Nej 

Har gruppen haft många lärarbyten?  Ja  Nej 

Tar/får elever olika roller?  Ja  Nej 
Om ja, beskriv hur:……………………………………………………………………………………… 

 
Vad utmärker klimatet i elevgruppen? 

Hur är raster och fria aktiviteter ordnade? 

Hur bemöts eleven av elevgruppen? Stämmer denna bild med elevens och vårdnadshavarens? 
 
Hur är pedagogernas relation till eleven? 

 
Individnivå 

När ni kartlägger och besvarar frågorna kan ni ha följande frågeställningar som stöd: 
NÄR fungerar det bra/mindre bra? 
VAR fungerar det bra/mindre bra? 
VEM fungerar det bra med/mindre bra med? 
VAD och i vilka situationer fungerar det bra/mindre bra? 

 
Främjandeanalys – vad främjar elevens lärande? 

 
 

Hinderanalys – vad hindrar elevens lärande? 

 

Hur är elevens närvaro? 
 
Vad utmärker situationer när det fungerar bra för eleven? (Ex. ämnen, tider på dagen, gruppstorlek, fri eller 
strukturerad verksamhet.) 

 
Vad är eleven motiverad till och hur märks det? 

 
I vilken utsträckning är skola och krav begripliga, hanterbara och meningsfulla för eleven? 

Har eleven extra anpassningar idag? Om ja, vilka? 

Vad utmärker situationer när det inte fungerar bra för eleven? (Ex. ämnen, tider på dagen, gruppstorlek, fri 
eller strukturerad verksamhet). 

 
Finns det tillfällen då eleven saknar motivation? 



Kognitiv utveckling och perception 

 

Koncentration och uppmärksamhet 

 

 
Språklig kompetens 

 
 

Flerspråkighet 

 

Berätta om elevens förmåga att förstå, lära nya saker, lösa problem, återberätta, reflektera och dra 
slutsatser. 

 
Hur är elevens rums-, rymd- och tidsuppfattning (ex. förmågan att föreställa sig avstånd, läsa kartor, 
diagram, känsla för tid, hitta i närmiljön etc.)? 

 
Hur fungerar elevens minne (närminne, arbetsminne, långtidsminne)? 

Beskriv elevens uthållighet, koncentration och förmåga att förstå instruktioner, planera, komma igång, 
genomföra och avsluta en uppgift. 

 
I vilka situationer klarar eleven av att vara koncentrerad och uppmärksam? 

Hur klarar eleven att arbeta (individuellt, grupp)? 

Beskriv hur eleven påverkas av ljud och rörelser i omgivningen. 

Hur fungerar elevens impulskontroll? 

Hur är elevens arbetstempo? 
 
Hur reagerar eleven på förändringar eller oförutsägbara händelser? 

Hur ser elevens tal- och språkutveckling ut? (Talar eleven tydligt? Ordförståelse, ordförråd och 
meningsbyggnad?) 

 
Kan eleven ”läsa mellan raderna”? 

 
Kan eleven ”hålla en röd tråd i en berättelse”, muntligt/skriftligt? 

Hur är elevens förmåga att förstå muntlig och skriftlig information? 

Kan eleven tolka mimik, tonfall och kroppsspråk? 

Hur är elevens eget kroppsspråk/mimik? 
 
Är elevens förmåga att använda språket relevant i olika situationer? 

Vilket/vilka språk talas i hemmet? 
 
Hur länge har eleven vistats i en svenskspråkig miljö? 

Hur är elevens ordförråd på modersmålet? 

Deltar eleven i modersmålsundervisning? 

Har eleven studiehandledning? 



Social utveckling 

 
 

Emotionell utveckling 

 
 

 
Måluppfyllelse (x=når målen, - =når inte målen, lämna rutan tom om eleven inte läser ämnet) 

Beskriv elevens förmåga att ta kontakt med kamrater, lärare och andra vuxna? 
Hur ser kamratrelationerna ut? 

 
Beskriv elevens lek och samspel samt sociala nyfikenhet. 

 
Hur reagerar eleven på krav och i situationer där hon/han inte kan få sin vilja igenom? 

Klarar eleven att följa regler? 

För t ex spel, vänta på sin tur, skilja på rätt och fel? 
 
Hur klarar eleven matsalsmiljön, raster, hygien och andra rutinsituationer? 

Hur reagerar eleven på förändringar? 

Är eleven hjälpt av befintliga rutiner och regler och hur reagerar eleven då dessa bryts? 

Vad har eleven för intressen som märks i skolan eller på fritiden? 

I vilka situationer visar sig eleven trygg/otrygg, nöjd/missnöjd? 

Hur visar eleven olika känslor? 

Hur är elevens självbild? 
 
Hur reagerar eleven på motgångar och krav? 

Vilka faktorer/situationer blir eleven stressad av? 

Hur är elevens tillit till vuxna och till jämnåriga? 

Svenska  Språkval  Historia 
Sva  Musik  Religion 
Matematik  Biologi  Samhällskunskap 
Engelska  Fysik  Slöjd 
Bild  Kemi  Teknik 
Hkk  Geografi  Modersmål 
Idrott  SO  NO 

 

Motorisk utveckling (grov- och finmotorik, öga-hand-koordination) 
Hur är elevens kroppsuppfattning och förmåga att utföra rörelse (balansera, springa, hoppa, simma, 
cykla)? 

 
Hur är elevens öga-hand-koordination (t.ex. att följa en linje, rita, forma bokstäver och siffror, klippa med 
sax, kasta boll, penngrepp)? 

 
 
 
 
 
 
 

 



Går eleven på fritidsverksamhet i anslutning till skolan? 

 
 

Elevens uppfattning 

 
 

Vårdnadshavares uppfattning 

 

 Ja  Nej 
Om ja, vad fungerar bra och vad utgör eventuella svårigheter för eleven (utifrån de tre nivåerna 
organisation, grupp och individ)? 

Hur trivs du i skolan/fritidshemmet? 
 
Vad tycker du om att göra/inte göra i skolan? 

Vad tycker du fungerar bra/mindre bra? 

Vad tycker du är roligt? 

Vad tycker du är lätt/svårt? 

Hur tycker du att du lär dig bäst (hur, var, på vilket sätt)? 
 
Hur går det för dig att byta plats när du ska byta ämne, t.ex. gå till idrotten? 

 
Hur känner du när du är i matsalen, klassrummet, idrottshallen, slöjdsalen, på toaletten eller på 
skolgården? 

 
Hur känner du för rasterna? 

Vad gör du på din fritid? 

Hur skulle du beskriva dig själv som elev? 

Har du kompisar att vara med? 

Har du vuxna/lärare på skolan som du känner att du kan prata med och som förstår dig? 

Vad skulle du behöva för att skolan ska fungera bättre? 

Hur uppfattar du/ att ditt barn trivs i skolan? 

Hur uppfattar du/ni ditt barns skolsituation? 

Har du/ni några tankar om ditt barns roll i klassen eller i olika undervisningssituationer? 

Beskriv ditt barns starka sidor. 

Hur uppfattar du/ni att ditt barn lär sig bäst? 
 
Vilka ämnen och arbetsområden intresserar ditt barn? 

Upplever ni några svårigheter i skolmiljön? 

Hur är ditt barns koncentrationsförmåga? 
 
Hur fungerar barnets sociala relationer på fritiden? 

 



 
 

Ange vilka som deltagit vid kartläggningen: 
med elev  Ja  Nej med rektor  Ja  Nej 
med arbetslag/kolleger  Ja  Nej med elevhälsan  Ja  Nej 
med vårdnadshavare  Ja  Nej med………………………  Ja  Nej 

Sammanfattning/analys – Nuläge 

 

Förslag på anpassningar utifrån den sammanfattade analysen 

 
 
 

Bör beslut tas om att upprätta åtgärdsprogram?  Ja  Nej 

Bilagor bifogas  Ja  Nej 
 
 

Rektors underskrift 
 
 

Vårdnadshavarens underskrift Elevens underskrift 
 
 

Uppgiftslämnarens underskrift 

 
Vilka anpassningar behöver ditt barn för att komma till sin rätt? 

Vad kan skolan göra mera av/mindre av? 

Hur uppfattar du/ ni samarbetet med skolan? 
Vad kan du/ni hjälpa ditt barn med för att det ska fungera i skolan? 

Får ditt/ert barn tillräckligt med sömn? 

Äter ditt/ert barn tillräckligt för att orka med skoldagen? 

Sammanfattning av elevens behov: 
 
Sammanfattande analys av möjligheter och hinder: 

 

Skyddsfaktorer (Beskriv det som fungerar bra och som vi kan utveckla och göra 
mer av, skolnivå, gruppnivå, individnivå) 

 
 

Riskfaktorer (Beskriv det som är ett hinder för elevens trivsel, närvaro samt 
lärande och utveckling skolnivå, skolnivå, gruppnivå, individnivå) 



 
Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som framgår av blanketten. 
Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillgodose barns behov/administration. Vi tillämpar 
vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden 
för att behandla dina personuppgifter är artikel 6 GDPR, behandlingen är nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse samt fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. 
Dina uppgifter kommer att sparas tills barnet slutar skolan. De personuppgifter vi behandlar delas med 
berörd personal inom förskolan och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra 
tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter 
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra 
dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Humanistiska nämnden, Trosa kommun, 
619 80 Trosa. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för 
att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. 
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0156-520 00 . Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@trosa.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt 
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

mailto:dataskyddsombud@trosa.se


 

Bilaga 2 
Utredning av en elevs behov av särskilt stöd 

Elevens namn: Elevens personnummer: 
  

Skolenhet: Skolform, årskurs och klass: 
  

Eventuella tidigare gjorda utredningar om 
elevens behov av särskilt stöd: 
Ja  (se bilaga) Gjord av: 
Befattning: Datum: 
Nej  

 
Eventuella tidigare åtgärdsprogram: 
Ja  (se bilaga) Gjord av: 
Befattning: Datum: 
Nej  

Eleven har medverkat i utredningen: 
Ja  Nej  

 
Elevens vårdnadshavare har medverkat i 
utredningen: 
Ja  Nej  

 
Elevhälsan har deltagit i utredningen: 
Ja  Nej  

 
Andra gjorda utredningar 
Ange om det har gjorts psykologiska, sociala eller medicinska utredningar i ärendet. Ange 
i så fall vem eller vilka som har gjort utredningarna, vilken befattning den eller de 
personerna har samt vilket datum utredningarna gjordes. 

Kartläggning 
Beskriv elevens skolsituation i olika lärmiljöer inom verksamheten, utifrån den 
kartläggning som har gjorts. 

Pedagogisk bedömning 
Beskriv elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer inom verksamheten. Om eleven 
inte bedöms vara i behov av särskilt stöd anges att behovet kan tillgodoses genom 
förändringar i organisationen eller genom extra anpassningar. 

 

 
Datum: Namn och befattning på den som har 

ansvarat för utredningen: 

Underskrift av den som har ansvarat för utredningen: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ja, eleven är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas. 
 Nej, eleven är inte i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas inte. 



 

Bilaga 3 
CHECKLISTA FÖR EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD 
Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt 
stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fokus 
och att tyngdpunkten ligger på en analys av hur skolan kan utforma och anpassa lärmiljöerna 
inom verksamheten, undervisningens innehåll samt metoderna för att skapa förutsättningar 
för den enskilda eleven. 
Källa: Skolverket, Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering 

 

Kommunikation/information 

Eleven behöver anpassningar på grund av svårigheter med kommunikation/information 

 Tydlig skriftlig information med ev bildstöd 
 Orienteringskarta över skolan 
 Skyltar som visar vad som finns var 
 Fotografier och skyltar på respektive dörr i skolan som visar vad och vem som finns där 
 Anpassad kommunikation (färre ord, begränsad meningslängd) 
 Sammanhangsförklaringar (förklara det underförstådda, hur sammanhangskedjan hänger ihop 

och ge svar på de frågor eleven själv har svårt att ställa) 
 Hjälpmedel för att be om hjälp (t.ex. ett ”behöver hjälp”-kort på bänken) 
 Visuellt samtalsstöd genom: 
• sociala berättelser 
• ritprat 
• dataprat 
• samtalsmatta (för mer info besök www.dart-gbg.org/samtalsmatta ) 
 Stresstermometer (kunna visa hur stark t .ex. stressen är) 
 Sociala manus 
 Smartboard 
 Smartphone 

Övrigt: 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

http://www.dart-gbg.org/samtalsmatta


 

Planering/organisation 

Eleven behöver anpassningar på grund av svårigheter att planera och organisera 

 Att-göra-listor 
 Hur-göra-listor 
 Visuella arbetsordningar och planeringslinjer, tidslinjer 
 Visualisera händelser − sammanhangskedjor 
 Nedbrutna arbetsuppgifter i små tydliga steg 
 Färgkodning av schema och böcker 
 Bildstöd 
 Stöd att komma i gång 
 Stöd att avsluta 
 Påminnelselistor – auditivt minnesstöd  
 

Övrigt: 
    

 

    
 

    
 

    
 

Sinnesintryck 

Eleven behöver anpassningar på grund av annorlunda perception (”intrycksallergi”) 

 Krok/skåp längst ut (inte behöva trängas med andra) 
 Sitta längst bak/längst fram/närmast dörren i klassrummet 
 Få använda hörselkåpor, mp3, iPod, Audio Comfort-hjälpmedel eller ER-hörselskydd i klassrummet 
 Få använda keps/solglasögon 
 Skärmvägg 
 Stol med armstöd (svårt hålla kroppen upprätt längre stunder) 
 Bolldyna/kilkudde 
 Särskild kost på grund av annorlunda perception. Vilken? 
 Äta i enskilt rum/lugnare plats i matsalen 
 Tillåtelse att vara inne på raster 
 Särskilda papper eller pennor 
 Skriva med dator i stället för med penna 
 Möbeltassar på stolar och bänkar (minimera stolskrap) 
 Sitta långt ifrån fläktsystem/ventilationstrumma 
 Anpassningar i omklädningsrum och gymnastiksal. Vilka? 

 
Övrigt: 
    

 

    
 

    
 

    



 

Uppmärksamhet 

Eleven behöver anpassningar på grund av bristande uppmärksamhetsförmåga 

 Placering i klassrummet utan distraherande störningsmoment (t.ex. ej vid fönster) 
 Skärmvägg 
 Läslinjal 
 Uppdelade arbetsuppgifter i delmoment 
 Uppgifter på papper i stället för tjocka böcker 
 Skriftliga instruktioner med ev bildstöd på tavla samt bänk 
 Anpassade arbetspass efter hur länge eleven klarar att hålla kvar uppmärksamheten 
 Tätare pauser 
 Minnesstöd 
 Talförstärkare 
 Övergångsuppgifter 
 Förståelse för att eleven kan behöva resa på sig och röra sig eller sitta och pillra med något samtidigt 

som han/hon lyssnar 
 

Övrigt: 
 

    
 

    
 

    
 

    
 
 

Impulsivitet/ aktivitet 

Eleven behöver anpassningar på grund av bristande impulskontroll 

 Minimera störande intryck i närheten 
 Överenskommelser om att få gå ifrån lektion vid stress 
 Anpassningar i situationer där man behöver vänta (ex. kö till matsal) 

Övrigt: 

    
 

    
 

    
 

    



 
 

Tidsuppfattning 

Eleven behöver anpassningar på grund av bristande tidsuppfattning 

 Tidshjälpmedel (t.ex. Time Timer, timstock, timer, timglas) 
 Rastschema (uträknat efter vad man hinner under en kvartsrast eller lunchrast) 
 Överskådliga kalendrar 

 Överskådligatidslinjer 
 

Övrigt: 
 

    
 

    
 

    
 

    
 
 
 
 
 

Flexibilitet 

Eleven behöver anpassningar på grund av svårigheter med föreställningsförmåga 

 Schema som talar om vad som ska hända, när, hur länge, med vem och vad som händer sedan 
 Rastschema med förslag på aktiviteter 
 Stöd av plus- och minuslistor i uppgifter där man ska reflektera eller analysera 
 Anpassade uppgifter där det krävs föreställningsförmåga att exempelvis kunna föreställa sig hur det 

är att bo i andra länder, hur det var förr i tiden, hur något kan bli i  framtiden 
 

Övrigt: 
 

    
 

    
 

    
 

    



 

Eleven behöver anpassningar på grund av bristande flexibilitet 

 Övergångsuppgifter 

 Förbereda för att det snart är dags att börja med något respektive att avsluta, t.ex. med hjälp av ett tidshjälpmedel 
 Undvika förändringar, förberedelser inför förändringar 
 Tydliga regler och uppdragsbeskrivningar, ev med bildstöd 
 Ett mjukt och följsamt bemötande av omgivningen 
 Planering som inbegriper en plan B om aktivitet inte går att genomföra 

 Övrigt: 

    
 

    
 

    
 

    
 

För att kryssa i rutorna digitalt, markera rutan och skriv ett kryss   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

Bilaga 4 
Checklista anpassningar – förskola 

 
    Barns behov kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet.  
    Stödbehovet är relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet och de människor och den  
    miljö som finns samt de aktiviteter som sker i förskolan (Skolverket, 2013). En checklista på    
    anpassningar kan vara ett stöd i att förstå hur olika situationer på förskolan ställer krav på   
    barnens funktionsförmågor (Sjölund, Henrikson, 2017). 

    Alla barn gör det mest begripliga i en situation. Om vi vill förändra ett barns beteende måste vi  
    ändra förutsättningarna så att det önskvärda beteendet också blir det mest begripliga beteendet.     
    Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt med fokus på att minska och hantera beteende- 
    problem (Hejlskov Elvén, Edfelt, 2017).  

    Bra arbetsmetoder bygger på att förstärka och göra mer av det som redan fungerar i samspelet  
    och relationen, vilket indirekt minskar problemen. Fungerande relationer till barn kräver mycket  
    mer kärlek och uppmuntran än gränssättning (Forster, 2015). 

 
Kommunikation 

Barnet behöver anpassningar på grund av svårigheter med 
kommunikation/information 

 Skyltar/bilder/fotografier som visar vad/vem som finns var 
 Anpassad kommunikation (färre ord, begränsad meningslängd) 
 Hjälpmedel för att be om hjälp (t.ex. ett ”behöver hjälp” – kort) 
 Tecken som stöd 
 Visuellt samtalsstöd genom: 

• sociala berättelser 
• ritprat/seriesamtal 

 
Övrigt: 

    
 

    
 
 

Planering/organisation 

Barnet behöver anpassningar på grund av svårigheter att planera och organisera 

 Förförståelse och förberedelse 
 Att-göra-listor 
 Hur-göra-listor 
 Visualisera händelser/sammanhang genom att ritprata 
 Färgkodning av lekmaterial (samma färg på schemat som på lådan där 

materialet finns) 
 Märkning av lådor – tydliggöra och underlätta var saker hör   hemma 

(underlättar) 
 Stöd i att komma igång 
 Stöd i att avsluta – förberedelse 



 
 

Övrigt: 

    
 

    
 
 

Sinnesintryck 

Barnet behöver anpassningar på grund av annorlunda perception 
(”intrycksallergi”) 

 Krok/plats i hallen längst ut (inte behöva trängas med andra) 
 Sitta längst bak/längst fram/närmast dörren under olika aktiviteter inomhus 

(t.ex. vid maten, vila, samling) 
 Få använda hörselkåpor, få lyssna på musik/saga i hörlurar 
 Få använda keps/solglasögon 
 Stol med armstöd (om svårt att hålla kroppen upprätt längre stunder) 
 Bolldyna/kilkudde 
 Särskild kost på grund av annorlunda perception 
 Äta i enskilt rum med personal eller vid en lugnare plats vid matbordet 
 Särskilda papper eller pennor 
 Möbeltassar på stolar och bord (minimera stolskrap) 
 Väl genomtänkta miljöer där onödiga intryck är bortskalade 
 Sitta långt ifrån fläktsystem/ventilationstrumma 
 Anpassad belysning (undvika lysrör) 

Övrigt: 

    
 

    
 
 

Uppmärksamhet 

Barnet behöver anpassningar på grund av bristande uppmärksamhetsförmåga 

 Placering i olika situationer utan distraherande störningsmoment (t.ex. ej vid 
fönster, ej mitt bland andra barn vid matbordet) 

 Instruktioner i bildform, bildstöd 
 En instruktion i taget 
 Lågaffektivt bemötande/prata nära barnet i låg ton 

Övrigt: 

    
 

    



 
 

Impulsivitet/ aktivitet 

Barnet behöver anpassningar på grund av bristande impulskontroll 

 Minimera störande intryck i närheten 
 Anpassningar i situationer där man behöver vänta 

Övrigt: 

    
 

    
 
 

Tidsuppfattning 

Barnet behöver anpassningar på grund av bristande tidsuppfattning 

 Tidshjälpmedel (t.ex. Time Timer, timstock, timer, timglas) 

Övrigt: 

    
 

    
 
 

Flexibilitet 

Barnet behöver anpassningar på grund av bristande flexibilitet 

 Schema som talar om vad som ska hända, hur länge, med vem och vad 
som händer sedan 

 Tryggkort 
 Övergångskort (transportkort mellan aktiviteter) 
 Undvika förändringar, förberedelse inför förändring som inte kan undvikas 
 Planering som inbegriper plan B-aktiviteter om en aktivitet inte går 

att genomföra 

Övrigt: 

    
 

    



 
 

Bilaga 5 

Pedagogisk kartläggning – förskola 
Syftet med en pedagogisk kartläggning är att öka förståelsen för barnets 
förutsättningar och behov samt att hitta vägar så att barnet lyckas i alla 
sammanhang. En kartläggning är ett redskap som används för att hämta 
information och för att göra en analys över barnets situation och över 
verksamheten på ett strukturerat och tydligt sätt. Kartläggningen ger en bild av 
nuläget och ligger till grund för fortsatta insatser i det pedagogiska arbetet på 
organisations-grupp- och individnivå. Förskolans uppgift är att anpassa 
verksamheten utifrån varje individs egenskaper. 

 
Datum: 
Barnets namn: 
Personnummer: 
Barnets modersmål: 
Förskola och avdelning: 
Ansvarig pedagog/pedagoger: 
Ansvarig rektor: 

 
Vårdnadshavarens beskrivning 

 
Barnets beskrivning 

 
Vad som kan påverka på organisationsnivå 

 
1. På vilket sätt är organisationen på avdelningen anpassad till barnets 
förutsättningar och behov? 

 
2. Hur ser ansvarsfördelningen och strukturen ut i arbetslaget? 

 
3. Vilket arbetssätt/bemötande fungerar bra för barnet? Beskriv vilket/hur 
gör ni pedagoger då? 

 
Vad som kan påverka på gruppnivå 

 
1. Hur är gruppen/grupperna sammansatta? 

 
2. Vilka generella anpassningar görs i miljön utifrån barnets 
förutsättningar och behov? 

 
3. Beskriv känslan/stämningen i gruppen och hur arbetar ni med detta? 



 
 
 
 

Vad som kan påverka på individnivå 
När ni kartlägger och besvarar frågorna under rubrikerna ”Delaktighet”, ”Lek och 
socialt samspel”, ”Tal, språk och kommunikation”, ”Perception” och 
”Uppmärksamhet” kan ni ha följande frågeställningar som stöd; 

 
NÄR fungerar det bra/mindre bra? 
VAR fungerar det bra/mindre bra? 
VEM fungerar det bra med/mindre bra med? 
VAD och i vilka situationer fungerar det bra/mindre bra? 

 
Delaktighet 
1. Vad utmärker situationer där barnets delaktighet, utveckling och 
lärande fungerar? 

 
2. Vad utmärker situationer där barnets delaktighet, utveckling och 
lärande inte fungerar? 

 
3. Vad behöver barnet stöd i för att barnets delaktighet, utveckling och 
lärande ska fungera? 

 
Lek och socialt samspel 
1. På vilket sätt leker och samspelar barnet med barn och vuxna? 

 
2. Hur visar barnet initiativ- och samarbetsförmåga? 

 
3. Vad behöver barnet stöd i för att få lek och samspel att fungera? 

 
Tal, språk och kommunikation 
1. Hur är barnets språkförståelse och ordförråd? 

 
2. Hur är barnets uttrycksförmåga och kommunikation? 

 
3. Vad behöver barnet stöd med i sin språkutveckling? 

 
Perception 
1. Beskriv barnets perception (sinnesintryck) 

 
2. Vad behöver barnet stöd i inom detta område? 

 
Uppmärksamhet 
1. Beskriv barnets uppmärksamhetsförmåga 

 
2. Vad behöver barnet stöd i inom detta område? 



 
 
 

Motorik 
1. Beskriv barnets motorik 

 
2. Vad behöver barnet stöd med i sin motoriska utveckling? 

 
Hälsa 
1. Beskriv barnets hälsa inom kost, hygien, medicinering, allergier och 
återhämtning/vila? 

 
2. Vad behöver barnet stöd i utifrån ovanstående delar? 

 
 

Vilka insatser utanför förskolan 
förekommer/har förekommit? (ange datum) 

 
 

Övrigt 
 
 

Jag/vi har deltagit i kartläggningen 
Rektor: 
Pedagog/Pedagoger: 
Vårdnadshavare: 
Vårdnadshavare: 
Övriga: 

 
Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som framgår av blanketten. Syftet med en 
sådan behandling är för att kunna tillgodose barns behov/administration. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter 
är artikel 6 GDPR, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse samt fullgöra en rättslig 
förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Dina uppgifter kommer att sparas tills barnet slutar skolan. De 
personuppgifter vi behandlar delas med berörd personal inom förskolan och de personuppgiftsbiträden vi använder för 
att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Humanistiska nämnden, Trosa kommun, 619 
80 Trosa 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att 
kontakta oss på 0156-520 00 . Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@trosa.se Om du har klagomål på 
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Rev. 190904 

mailto:dataskyddsombud@trosa.se


Bilaga 6 

Lathund till pedagogisk kartläggning 
– förskola rev 210428 

För att fokusera på vad som påverkar barnets förutsättningar till utveckling och 
lärande behövs en kartläggning göras på organisations- grupp- och individnivå. An- 
ledningen till att kartläggningen inte enbart görs på individnivå är att det då är lätt 
att glömma bort alla de viktiga faktorer som finns på samtliga nivåer. Det är viktigt 
att ha i åtanke att alla barn är beroende av att situationen ska kännas begriplig, 
hanterbar och meningsfull. 
Dokumentet börjar med vårdnadshavares och barnets egen beskrivning, då dialog 
och samarbete är en viktig framgångsfaktor. 

 
Vid varje rubrik ges förslag på stödfrågor eller ämnen att fråga kring. 

 

Vårdnadshavarens beskrivning 
För att göra vårdnadshavare delaktiga i kartläggningsprocessen är det viktigt att de 
får ge sin bild av barnets förskolesituation. 

Vilka tankar har du kring ditt barns förskolesituation? 
Vilka behov ser du att ditt barn har på förskolan? 
Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra för ditt barn på förskolan? 
Övrigt 

Barnets beskrivning 
För att göra barnet delaktig i kartläggningen är det viktigt att de får ge sin bild och 
sina åsikter/tankar om hur de upplever att det är på förskolan. Frågorna ställs 
utifrån barnets ålder och vilken förmåga barnet har att uttrycka sig. 

Vad tycker du är roligt att göra på förskolan? 
Vad tycker du är svårt/tråkigt på förskolan? 
Vad är du bra på? 
Vad är bra på förskolan? 
Vilka kompisar har du på förskolan? 
Finns det något du vill ha hjälp med på förskolan? 
Vem kan du gå till om du behöver hjälp? 

        Övrigt 
        Inför överlämningen till skolan: 

Så här känner jag inför övergången till skolan 
 

Vad som kan påverka på organisationsnivå 
Många delar i organisationen ligger till grund för barnets förskolesituation. 
Exempel på faktorer som kan påverka är bland annat hur förskolan fördelar sina resurser, 
gruppstorlek, vilka pedagoger som finns runt barnet, arbetssätt och hur samarbetet i 
arbetslaget fungerar. 

 
1. På vilket sätt är organisationen på avdelningen anpassad till 
barnets förutsättningar och behov? 
Ex. verksamhetens tydlighet gällande struktur och rutiner. Övergångar, förberedelser, 
återhämtning, påbörja/avsluta aktiviteter, organisering av miljön, arbetssätt. 



 

2. Hur ser ansvarsfördelningen och strukturen ut i arbetslaget? 
Ex. fördelning av arbetsuppgifter, löpare, stubbar, är det tydligt vem som gör vad och när? 

 
3. Vilket arbetssätt/bemötande fungerar bra för barnet? Beskriv vilket/hur gör 
ni pedagoger då? 
Ex. relationer och bemötande vuxen/barn och barn/barn, samtalston, förhållningssätt, 
lågaffektivt bemötande, ABC. 

 
Vad som kan påverka på gruppnivå 
Att göra en kartläggning på gruppnivå tillför mycket om barnets situation på 
förskolan. Människor påver- kas av sin omgivning och barn i behov av särskilt stöd 
är oftast extra känsliga för gruppklimatet. Genom att gruppklimatet påverkas eller 
genom att förändringar görs kan förskolan påverka barnets agerande och 
välbefinnande. 

 
1. Hur är gruppen/grupperna sammansatta? 
Ex. åldersindelning, gruppstorlek, lek/aktivitetsgrupper, dynamik hos olika individer, 
finns det möjlighet för barnet att hitta vänner 

 
2. Vilka generella anpassningar görs i miljön utifrån barnets 
förutsättningar och behov? 
Ex. lokaler, inomhusmiljö, utomhusmiljö, material, bildstöd, bildschema, TAKK, 
kommunikation/information, planering/organisation, sinnesintryck, 
uppmärksamhet, impulsivitet/aktivitet, tidsuppfattning, flexibilitet (se 
Checklista anpassningar- förskola) 

 
3. Beskriv känslan/stämningen i gruppen och hur arbetar ni med detta? 
Ex. samtalston, värdegrund, likabehandlingsplan 

 
Vad som kan påverka på individnivå 
När ni kartlägger och besvarar frågorna under rubrikerna ”Delaktighet”, ”Lek och 
socialt samspel”, ”Tal, språk och kommunikation”, ”Perception” och 
”Uppmärksamhet” kan ni ha följande frågeställningar som stöd; 

 
NÄR fungerar det bra/mindre bra? 
Ex. tid på dagen, lämning/hämtning, före/efter måltid 

 
VAR fungerar det bra/mindre bra? 
Ex. inne/ute, något speciellt rum eller plats 

 
VEM fungerar det bra med/mindre bra med? 
Ex. särskilda barn eller vuxna/pedagoger 

 
VAD och i vilka situationer fungerar det bra/mindre bra? 
Ex. olika aktiviteter, mindre grupper, vuxenstöd, kommunikationshjälp, bildstöd, 
påminnelser vid exempelvis övergångar, tidshjälpmedel 



 

Delaktighet 
1-3 Beskriv situationer där barnets delaktighet, utveckling och lärande 
fungerar/ inte fungerar och vad behöver barnet för stöd? 
Ex. övergångar, rutiner, struktur, återhämtning, vuxenstyrda/ fria aktiviteter, lek 
ute/inne, inomhusmiljö, utomhusmiljö, material, bildstöd, bildschema, TAKK, 
kommunikation/information, planering/organisation, uppmärksamhet, 
impulsivitet/aktivitet, tidsuppfattning, tidshjälpmedel, flexibilitet stöd i att komma 
igång/ stöd i att avsluta förförståelse, förberedelser (se Checklista anpassningar- 
förskola) 

 

Lek och socialt samspel 
1 och 2. På vilket sätt leker och samspelar barnet med barn/ vuxna och 
hur visar barnet initiativ- och samarbetsförmåga? 
Ex. fantasi, kreativitet, intressen, initiativförmåga, turtagning, empatisk förmåga, 
klarar framgångar och motgångar 

 
3. Vad behöver barnet stöd i för att få lek och samspel att fungera? 
Ex. närvarande pedagoger som stöttar i leken, kommunikationshjälp i leken, mindre grupper 

 
Tal, språk och kommunikation 
1. Hur är barnets språkförståelse och ordförråd? 
Ex. meningsbyggnad, språklig medvetenhet, lyssna och återberätta en händelse, 
förstå instruktioner, om- världsuppfattning 

 
2. Hur är barnets uttrycksförmåga och kommunikation? 
Ex. verbalt språk, TAKK, teckenspråk, gester, ögonkontakt och kroppsspråk, 
ljud och tics, tolka, mimik 

 
4. Vad behöver barnet stöd med i sin språkutveckling? 
Ex. bildstöd, anpassad kommunikation, TAKK (se vidare Checklista anpassningar- 
förskola) 

 
Perception 
1. Beskriv barnets perception (sinnesintryck) 
Ex. upplevelse av sinnesintryck, ljudkänslig, ljuskänslig, känslighet kring kost 

 
2. Vad behöver barnet stöd i inom detta område? 
Ex. särskild kost, hörselkåpor, särskild plats i hallen, vid maten, anpassad belysning 
(se vidare Checklista anpassningar-förskola) 

 
Uppmärksamhet 
1. Beskriv barnets uppmärksamhetsförmåga 
Ex. koncentration, uthållighet, aktivitetsnivå, förmåga att påbörja, genomföra och 
avsluta en aktivitet 

 
2. Vad behöver barnet stöd i inom detta område? 
Ex. lågaffektivt bemötande, bildstöd (se vidare Checklista anpassningar- förskola) 



 
 

Motorik 
1. Beskriv barnets motorik 
Ex. fin- och grovmotorik, kroppsuppfattning, koordination, balans och 
rumsuppfattning, tics 

 
2. Vad behöver barnet stöd med i sin motoriska utveckling? 
Ex. rörelseövningar, särskilda pennor, massage, anpassning av miljön 

 
Hälsa 
1. Beskriv barnets hälsa inom kost, hygien, medicinering, allergier och 
återhämtning/vila? 
Ex. specialkost, syn, hörsel, muskeltonus, sjukdomar psykiskt och fysiskt 

 
2. Vad behöver barnet stöd kring i ovanstående delar? 
Ex. specialkost, anpassad vila och återhämtning 

 
Vilka insatser utanför förskolan förekommer/har 
förekommit? (ange datum) 
Ex. Barn- och elevhälsan, BVC, BUP, Habiliteringen, logoped, psykolog, dietist, 
socialtjänst 

 
 

Övrigt 
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Länkar om anpassningar 
 

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket 
https://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/extra-anpassningar-1.196156 

 
 

Tipsbanken 
http://www.provivus.se/tipsbanken/page.php?pid=1 

 

Levla 
https://www.umea.se/barnochutbildning/elevhalsa/elevhalsaiforochgrundsk
olan/larmiljo/levla.4.7d7d901172bb372c5d3fbc.html   Se även sista bilagan 

 
SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
https://www.spsm.se/stodmaterial-extra-anpassningar/start/  

 
 
   https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/  
 
 

Ulrika Aspeflos material 
http://aspeflo.se/kartlaggningsmaterial/ 

 

Skolkompassen 
 https://www.gothiafortbildning.se/gofo/bilagor/skolkompassen/skolkompassen_che 
 cklista.pdf 

 

https://www.gothiafortbildning.se/72059788-product 
 

Samtalskort 
Se nästa sida (bilaga 8) 

https://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/extra-anpassningar-1.196156
http://www.provivus.se/tipsbanken/page.php?pid=1
https://www.umea.se/barnochutbildning/elevhalsa/elevhalsaiforochgrundskolan/larmiljo/levla.4.7d7d901172bb372c5d3fbc.html
https://www.umea.se/barnochutbildning/elevhalsa/elevhalsaiforochgrundskolan/larmiljo/levla.4.7d7d901172bb372c5d3fbc.html
https://www.spsm.se/stodmaterial-extra-anpassningar/start/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
http://aspeflo.se/kartlaggningsmaterial/
https://www.gothiafortbildning.se/gofo/bilagor/skolkompassen/skolkompassen_checklista.pdf
https://www.gothiafortbildning.se/gofo/bilagor/skolkompassen/skolkompassen_checklista.pdf
https://www.gothiafortbildning.se/72059788-product
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Samtalskort 
 

 
 

• Frågor som startar processer 
 

• Frågor som lyfter perspektivet från individnivå till organisation- 

och gruppnivå 

• Frågor som är framåtsyftande 
 

• Frågor som jobbar för steg-för steg… 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
SAMTALSKORT 1 
Syfte: uppmärksamma ett problem 

 
Samtal med elev 
Jag har lagt märke till att……. 

 
Eventuellt samtal med vårdnadshavare 
Vi i skolan har uppmärksammat att….. 
och vill med det här samtalet informera…. 

 
SAMTALSKORT 2 
Syfte: att skapa en gemensam bild 

Organisationsnivå 

Vilka resurser finns i verksamheten att ta tillvara? 
(läromedel, hjälpmedel, kompetens, personella resurser, 
lokaler-lärmiljö, schema, kamrater m.m.) 

 
Hur fungerar samarbetet? (elev, vårdnadshavare, 
klasslärare, arbetslag, externa kompetenser) 

 
SAMTALSKORT 3 
Syfte: att skapa en gemensam bild 

Gruppnivå 

Vilka arbetssätt hjälper? Vilka arbetssätt försvårar? 

Vilka situationer fungerar som bäst? 

Vilka förhållningssätt fungerar som stödjande? 

Hur ser samspelet ut eleverna emellan? 

Hur ser samspelet med skolpersonal/vuxna på skolan? 



 
 
 

 
 
 
 

 
SAMTALSKORT 4 
Syfte: att skapa en gemensam bild 

Individnivå 

Vad säger eleven själv? Vilka egna förslag har eleven på lösningar? 

Finns ett samarbete mellan elev och vuxna? Hur fungerar det? 

Vad är vårdnadshavares bild? 

När fungerar lärandet bäst? Vad utmärker dessa tillfällen? 

Vilka intressen och starka sidor har eleven, hur tas de tillvara? 

Vilka situationer fungerar bra? 

I vilka situationer blir svårigheter tydliga? 

Vilken kunskapsnivå befinner sig eleven på? (Utgår från t ex nationella prov, 

observationer och annan dokumentation kring elevens lärande.) 

 
SAMTALSKORT 5 
Syfte: uppmärksamma och planera för extra anpassningar till 
eleven. 

 
Vilka extra anpassningar har eleven som redan fungerar? 

Vilka nya extra anpassningar kan vi prova? 

Vad är målet med de extra anpassningarna? 

Vad är viktigast att börja med? 
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Ett stödmaterial för tidiga insatser 
Stödmaterialet är tänkt att användas av skolpersonal i arbetet med tidiga insatser för 
elever som hamnar i problemsituationer. Det är viktigt att lärmiljön ligger i fokus och att 
konkreta anpassningar och åtgärder snabbt kommer igång. 

Materialet är skapat för att ge stöd och ökad kvalité i arbetet med tidiga insatser . För 
varje steg finns formulär och material som hjälper till att strukturera och komma vidare 
. Det första steget handlar om en avgränsad problembeskrivning, när vi sedan 
formulerar ett önskat läge är det viktigt att involvera eleven/eleverna. Ur arbetet med de 
två första stegen och ur dialogen med elever kommer ofta idéer om möjliga 
anpassningar & åtgärder. I andra fall kan det krävas mer stöd i att komma igång. 
Materialet innehåller en anpassnings- och åtgärdsbank för de som önskar inspiration 
och mer kunskap. Vid den efterföljande avstämningen ges möjlighet att reflektera då 
anpassningar inte föll så väl ut och få tag i framgångsfaktorer som varit avgörande då vi 
lyckas. 

 

 N 

BESKRIVNING AV 
PROBLEMSITUATION 



Beskrivning av problemsituation 
 

Vad? Beskriv en specifik problemsituation. Utgå från en enskild händelse som nyligen inträffat. När? 
 

□ Genomgång i större grupp 
□ Arbete med uppgift/verkställande av instruktion 

□ Enskilt □ Par □ Grupp 
□ Uppstart □ Genomförande □ Avslut 

□ I samband "fri" aktivitet (ex. rast) 
□ Uppstart □ Genomförande □ Avslut 

□ Vid övergång/förflyttning 
□ Social situation 

Typ av uppgift/situation?  Vad är karaktäristiskt för uppgiften/situationen? 

 
Krav? Vilka förväntningar finns på eleven/eleverna i just den här situationen? 

   

 
 
 
 
 Dialog och samarbete? 

Är förväntningarna möjliga att uppnå?   
 
 
 
Vet eleven? 

  

 
Organisation? Vilka förutsättningar finns för att hantera och förhindra 

problemsituationer som denna? Vad kan utvecklas? 

 Ja Nej 

Har du tid och möjlighet till problemlösning Vad hen ska göra □ □ 

och diskussion tillsammans... När saker äger rum □ □ 

Ja Nej 
I vilken ordningsföljd □ □ 

med elev/elever □ □ 
Hur det ska gå till □ □ 

med arbetslag/kollegor □ □ Visar eleven detta? □ □ 
med vårdnadshavare □ □    

med rektor □ □    

med   □ □    



Önskat läge 
 
 

Problemsituation - Nuläge 
Sammanfattning/slutsats från beskrivningen av problemsituationen 

 
 
 
 

Hur beskriver eleven/eleverna problemsituationen? 

Önskat läge 
Vad är ditt och elevens önskade läge? Vad är ert gemensamma mål? 

 

När? När hoppas ni att det önskade läget är nått? När är det rimligt att stämma av?  

 
 
 

Anpassningar och åtgärder? Vad kan göras för att nå det önskade läget? Vad kan du som pedagog göra? Vad kan arbetslaget göra? Vad 

kan rektor göra? Vem gör vad? Hur kan lärmiljön utvecklas? Förmågor utvecklas/kompenseras? 



Anpassningar och åtgärder 
 

När du/ni arbetade med Beskrivning av problemsituation och Önskat läge kom ni kanske att tänka på olika anpassningar och åtgärder som skulle kunna provas. Om du behöver stöd 
att komma på fler eller vill inspireras vidare finns anpassnings- och åtgärdsbeskrivningar på umea.se/ levla. Beskrivningarna är kategoriserade och nedan följer den kategorisering av 
anpassningar och åtgärder vi använt oss av. Det kan vara värdefullt att fundera inom vilken kategori vi kan placera de anpassningar som vi planerar. 
I vilka situationer fungerar det bättre för eleven/eleverna? Finns det något i dessa situationer som hjälper eleven lyckas? Kan vi hitta framgångsfaktorer i någon av nedanstående 
kategorier? 

 
Finns det arbetssätt och bemötande som gör att problemen minskar? Finns det arbetssätt och bemötande som gör att problemen ökar? 

 
 
 

 
 

 

 

Kommunikationsstöd 
 

 

 

Organisation - organisering 
 

 

 

Förhållningssätt 

Strukturstöd 
Hjälpa eleverna att svara på vad de ska göra 

Strategistöd 
Hjälpa eleverna att svara på hur de ska göra 

_. .. 
         .. 

..._          

.. 

. 
.- - UMEA 



 
 
 
 
 
 
 

Anpassningar 
och åtgärder 
Har du/ni lyckats genomföra dina 
planerade åtgärder? 

Ja Nej 
□ □ 

Om nej, vad har hindrat dig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du/ni genomfört ytterligare 
åtgärder utöver de planerade? 

Ja Nej 
□ □ 

Om ja, vilka? 

 

Vet eleven? 
Hur ser det ut i dagsläget? 

Ja Nej 
Vad han/hon ska göra  □ När  □ 
saker äger rum □  □ 
I vilken ordningsföljd □ □ 
Hur det ska gå till □ □ 

Visar eleven detta? □ □ 

Dialog och samarbete? 
Har du i nuläget tid och möjlighet till 
problemlösning och diskussion tillsammans ... 

Ja Nej 
med elev/elever □ □ 
med arbetslag/kollegor □ □ 
med vårdnadshavare □ □ 
med rektor □ □ 
med   □ □ 

 

Förändring/fortsättning 
Vad har fungerat särskilt bra? Vad tänker ni 
fortsätta med? Vad säger eleven? 

Önskat läge  
Ja 

 
Nej 

 

Är det önskade läget som ni tidigare formulerat uppnått? □ □  
Om nej, vad finns kvar att uppnå?    

   
Hur fortsätta? 

 

 
 

Vad tror ni krävs för att nå ända fram till det önskade läget? 

  Ingen ytterligare åtgärd 
Arbeta med en ny problemsituation 
Konsultera kollegor 
Konsultera rektor 
Konsultera Elevhälsan 
Anmälan om kränkande behandling 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

   Annat    □ 
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Elev uppvisar 
problemskapande 

beteende 

 
 
Elev mår 

dåligt 

 
 

Pedagog 
behöver 
stöd/hjälp 

 
 
Elev har 
svårt att 

nå 
målen 

 
 
Elevgrupp 
fungerar 

inte 

 

 
 

Närvaro 
 
 
 

1. Stäm av närvaron varje 
vecka. Ha en dialog med 
elev & hem gällande 
orsak. För dokumentation 
& vidta åtgärder enligt: 

”när gör jag vad som 
pedagog” 

 
2. Göra frånvaromätning 

varje månad och vidta 
åtgärder enligt stegen 
som illustreras i trappan 

 
 

3. Anmälan till EHT görs via 
mail till rektor 

När gör jag vad som pedagog? 
1. Prata med eleven, använd intervjuunderlaget i 

kartläggningen 
2. Prata med föräldrarna, använd intervju- 

underlaget i kartläggningen. Informera 
föräldrarna om att du påbörjar en kartläggning 
som arbetsmaterial. 

3. Fundera själv, när fungerar det bra? 
4. Ta hjälp/bolla med arbetslaget 
5. Sammanställ elevintervju, föräldraintervju, din 

egen & kollegors bild i en pedagogisk 
kartläggning. 

6. Boka ett möte med spec.ped/spec.lärare med 
kartläggningen som underlag för ställnings- 
tagande kring nästa steg. Spec tar frågan 
vidare till EHT. 

Konflikter 

1. Den som ser/hör eller får 
kännedom om en incident 
ska upprätta en 
incidentrapport. 

2. Samtal med berörda elever & 
återkoppling till VH behöver 
ingå. 

3. Incidentrapporten lämnas till 
rektor digitalt 

4. Incidentrapporter tas upp på 
EHT för att se mönster och 
behov av ev åtgärder 
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