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Tilläggsbelopp  
Grundbelopp 

Grundbelopp avser, enligt skollagen (2010:800), ersättning för 

undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet, lärverktyg eller 

pedagogiskt material och utrustning, elevhälsa (gäller ej förskola och 

fritidshem), måltider, administration, mervärdesskatt och 

lokalkostnader. Rektor beslutar om förskolans/skolans organisation 

och ansvarar för att fördela resurser efter barns och elevers 

förutsättningar och behov. I stort sett samtliga barn och elevers behov 

ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbelopp. 

Extra anpassningar (skola) 

Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen 

mer tillgänglig. Det måste inte fattas några formella beslut för att göra 

anpassningar. 

Några exempel på extra anpassningar: 

• ett särskilt schema över skoldagen 

• ett undervisningsområde förklarat på annat sätt 

• extra tydliga instruktioner 

• stöd att sätta igång arbetet 

• hjälp att förstå texter 

• digital teknik med anpassade programvaror 

• anpassade läromedel 

• någon extra utrustning 

• extra färdighetsträning 

• enstaka specialpedagogiska insatser 

Särskilt stöd (förskola) 

När förskolan utformar särskilt stöd är det lämpligt att utgå från analys 

av en pedagogisk kartläggning och en handlingsplan. Då är det lättare 

att kontinuerligt följa upp och utvärdera insatserna. Det är inte reglerat 

hur särskilt stöd i förskolan ska dokumenteras, men dokumentation 

behövs för att utvärdera om insatsen haft önskad effekt. Rektor har 

ansvar för att dokumentationen håller hög kvalitet. Dokumentationen 

ska ske tillsammans med personalen och i samråd med barnets 

vårdnadshavare. Barns behov av särskilt stöd är situationsbundet. 

Behovet är relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, 
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personalen och miljön. Det särskilda stödet kan till exempel ges som 

personalförstärkning, handledning till personalen eller minskning av 

antalet barn i barngruppen. Förskolans verksamhet ska utformas 

utifrån barns unika stödbehov. 

Särskilt stöd (skola) 

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte 

går att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ofta blir 

särskilt stöd nödvändigt när elevens behov av stöd är mer omfattande 

och varaktigt. Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste 

skolan göra en utredning. Rektorn är den som har ansvar för att se till 

att en utredning påbörjas skyndsamt och som sedan beslutar om 

särskilt stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett så kallat 

åtgärdsprogram. 

Några exempel på särskilt stöd: 

• regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till 

exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid 

• placering i en särskild undervisningsgrupp 

• enskild undervisning 

• anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och 

de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett 

ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort 

• reducerat program i gymnasieskolan – med samma 

förutsättningar som för anpassad studiegång men kopplat till 

kurser 

• reducering av nationellt program i gymnasiesärskolan 

Tilläggsbelopp 

Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska i de allra flesta fall 

bekostas av grundbeloppet. Tilläggsbeloppet är ett bidrag utöver detta 

grundbelopp, som bara beviljas i undantagsfall. 

Extraordinära stödåtgärder 

Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Det 

handlar om omfattande åtgärder som väsentligt avviker från det 

förskolan eller skolan ska göra inom grundbeloppet.  

Omfattande behov av särskilt stöd kan handla om: 

• tekniska hjälpmedel 

• särskilda läromedel 

• assistenthjälp (gäller en extraordinär stödåtgärd – kan ibland även 

ingå i särskilt stöd) 

• anpassning av förskolans eller skolans lokaler 
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Det kan också vara fråga om stödåtgärder till barn eller elever med 

stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala 

faktorer. Även barn eller elever med olika förståelsenivå och olika 

kunskapsprofiler kan räknas hit och det är då i första hand 

specialpedagogiska insatser som kan bli aktuella. Det rör sig således 

om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att 

genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även 

insatsernas omfattning och varaktighet, intensitet, variation och 

kombination av åtgärder måste beaktas. 

 

(Källa: Skolverket) 


