Tillgängliga lärmiljöer och extra
anpassningar inom kommunal
vuxenutbildning
Detta är riktlinjer och en ansvarsbeskrivning inom Arbetsmarknadsförvaltningen. Ansvarsbeskrivningen gäller verksamhet
både i upphandlad och egen regi inom vuxenutbildningen i
Stockholms stad.
Tillgänglighet är ledordet

All verksamhet inom stadens vuxenutbildning ska utformas så att elever ges den ledning och stimulans som behövs för att utvecklas så långt som möjligt. Förhållningssätt är A och O. Genom att planera för tillgänglighet från
början, d.v.s. se möjligheter istället för hinder, kommer
behoven av extra anpassningar att minska. Det handlar
om att göra medvetna och genomtänkta val i arbetssätt
som undanröjer eventuella hinder för tillgängligheten.

Stöd i form av extra anpassningar

Extra anpassningar är stödinsatser som normalt ska vara
möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Rektor har ett särskilt ansvar för att lärare
anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevers skiftande behov och förutsättningar.
Extra anpassningar kan omfatta insatser på såväl organisations-, grupp- som individnivå.
En pedagogisk kartläggning bör alltid ligga till grund
för extra anpassningar på individnivå. De insatser som
görs ska vara behovsanpassade och elever behöver inte
ha en diagnos för att få ta del av dessa extra anpassningar.
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Ansvar inför och under studier

Stadens verksamhetsområde Antagning och Stöd ansvarar för att uppmärksamma elever i behov av stöd inför
studier och skolorna under studietiden.

Vuxenutbildningscentrum

Vuxenutbildningscentrum är en enhet inom Antagning
och stöd. Enheten handhar antagningen till studier. Om
det under antagningsprocessen framkommer att en elev
har behov av extra anpassningar på skolenheten kan eleven vid behov ta kontakt med Studieteamet eller annan
stödresurs på enheten, i övrigt uppmanas eleven att prata
med skolan om sitt behov av anpassningar.
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Studieteamet

Studieteamet är en tvärprofessionell enhet inom Arbetsmarknadsförvaltningen. Studieteamets insatser riktar sig
mot alla skolor inom vuxenutbildningen, både i upphandlad och egen regi. Studieteamet arbetar även med enskilda individer som på väg in i studier tagit kontakt med
Studieteamet.
Syftet med enhetens insatser är att tillsammans med
elev och skola bidra till ökad måluppfyllelse. Studieteamet består av leg. arbetsterapeuter, kurator, leg. psykolog, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.

Studieteamets insatser
•

•

•

Utför tvärprofessionell kartläggning av behov av
stöd i studier. Utifrån Studieteamets bedömning kan
olika insatser erbjudas inför studiestart. Studieteamet
kan, med elevens tillåtelse, också bistå med information till skolan.
Arrangerar caféer och nätverk kring frågor som har
med tillgängliga lärmiljöer ur ett förebyggande och
hälsofrämjande perspektiv att göra. Dessa tillfällen
är gratis och ger skolpersonal en möjlighet att få
kunskaper och stöd i sitt arbete tillsammans med
andra och från Studieteamets medarbetare.
Bistår skolor med konsultation utifrån skolans frågeställning. Rektor kan kontakta Studieteamet med
förfrågan om konsultation eller kompetensutvecklingsinsats på organisations-, grupp- och individnivå.

Stöd inom komvux inkl. sfi

Vem ansvarar?

Hänvisning

Tillgängliga lärmiljöer/Ledning och stimulans
Omfattar pedagogisk, fysisk, och social miljö.
Omfattar även tillgång till alternativa analoga eller digitala läromedel samt alternativa
lärverktyg.

Rektor på skolenheten
Vid behov kan rektor utöver samarbetet med skolans specialpedagog också kontakta Studieteamet.

Skollagen: kap 3, § 3
Läroplan för vuxenutbildningen
(rev 2017), avsnitt 2.4
Avtal: 11.3.13
Avtalsbilaga 4; 4.3.8

Rutiner för att uppmärksamma elever i
behov av extra anpassningar

Rektor på skolenheten
Rektor på skolenheten har övergripande ansvar för att skolan
använder systematiska metoder/verktyg och att rutinerna
efterlevs.

Läroplan för vuxenutbildningen
(rev 2017), avsnitt 2.4
Skolverkets (2014) allmänna råd
för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Rutiner för att följa upp extra anpassningar

Rektor på skolenheten
Rektor på skolenheten har övergripande ansvar för att skolan
använder systematiskta metoder/verktyg för att följa upp
effekten av insatta extra anpassningar.

Skolverkets (2014) allmänna råd
för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Stöd i form av extra anpassningar inklusive
enstaka specialpedagogiska insatser, enstaka insatser med modersmålsstöd/tolk

Rektor på skolenheten.
Rektor har ett övergripande ansvar för att lärarna har kunskap
och möjlighet att skapa en tillgänglig lärmiljö och vid behov ge
stöd i form av extra anpassningar.
Lärare
Huvudansvaret för planering och genomförande av stödinsatser ligger främst hos läraren.
Specialpedagog
Specialpedagogen stödjer lärarna och medverkar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med att undanröja
hinder och svårigheter i olika lärmiljöer inom verksamheten.

Skollagen kap 3, § 5a
Läroplan för vuxenutbildningen
(rev 2017), avsnitt 2.4
Avtal; 11.3.13
Avtalsbilaga 4; 4.3.8

Stöd utöver extra anpassningar

Huvudman Stockholms stad
För elever vars behov av stöd skolenheten bedömer inte kunna
möta inom ramen för extra anpassningar och som därför är
i behov av andra stödåtgärder, ska skolenhetens rektor eller
specialpedagog kontakta Studieteamet eller central rektorskontakt för dialog om möjlig kompletterande insats och ev.
kostnadsfördelning.

Avtal; 11.3.13
Avtalsbilaga 4; 4.3.8

Teckenspråkstolk under studietiden

Huvudman Stockholms stad
Studieteamet beställer tolk, planering sker i samarbete med
rektor på skolenheten.
I viss omfattning finns även särskilt anpassad verksamhet.

Avtalsbilaga 4; 4.3.8

Medicinska eller psykologiska utredningar.
Förskrivning av personliga hjälpmedel

Eleven
Den enskilda eleven ansvarar för att kontakta vårdgivare.

Hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30)

Referenser och mer information:
• Skollag (2010:800)
• Förordning (2012:101) om läroplan för vuxenutbildning (reviderad 2017)
• Skolverkets (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
• Skolinspektionen kvalitetsgranskningsrapport Skolans arbete med extra anpassningar (2015:2217)
• Specialpedagogiska skolmyndigheten stödmaterial ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna
med funktionsnedsättning” ISBN: 978-91-28-00399-5

Förtydliganden och stöd i arbetet
Ledning och stimulans (Skollagen kap. 3 § 3) innebär att
organisera verksamheten på individ-, grupp- och skolnivå så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Innan extra
anpassningar sätts in ska organisationen runt eleven ses
över, eftersom förändringar på den nivån ibland kan vara
tillräckliga.
Tillgänglighet är både fysisk, pedagogisk och social
och alla tre aspekterna måste tas hänsyn i till i planering
av miljö och undervisning.
Förutsättningar för lärande
Rätten till lärande och trygghet
Delaktighet
Hälsa och lärande
Språk och kommunikation
Meningsskapande och motivation
Kroppen i lärandet
Social miljö
Pedagogisk miljö
Gemenskap
Pedagogiska strategier
och stödstrukturer
Begripligt sammanhang
Planerade aktiviteter
Arbetslag
utanför skolområdet
Olika sätt att lära
Samverkan med hemmet Lärverktyg
Normkritik, attityder
Digitalt lärande
och stödstrukturer
Hjälpmedel

Fysisk miljö
Rum för lärande
Ljudmiljö
Visuell miljö
Luftmiljö
Utemiljö

Studieteamet
•
•

•

Specialpedagog
•
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Ledning och stimulans till alla elever är ibland inte tillräckligt för vissa elever och de behöver mer individinriktade stödinsatser. Begreppet extra anpassningar (Skollagen kap 3 § 5a) innebär stödinsatser och anpassningar
som ryms inom ramen för den ordinarie undervisningen,
som är av mindre genomgripande karaktär och som utförs av läraren och/eller annan personal i skolan.
Extra anpassningar på individnivå måste utgå från en
pedagogisk kartläggning med hänsyn tagen till individ och kontext. Exempel på vad som kan utgöra extra
anpassningar ges av Skolverket i Allmänna råd för arbete
med extra anpassningar (2014):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strukturerat schema över skoldagen,
extra tydliga instruktioner,
stöd att komma igång med arbetet,
hjälp att förstå texter,
förklaringar inom ämnesområdet,
färdighetsträning,
särskilda läromedel,
särskild utrustning,
digital teknik med anpassade programvaror.

Använd de resurser som finns

Redan idag finns många resurser att tillgå för att utveckla
verksamheten till att bli mer tillgänglig och inkluderande,
samt arbetet hälsofrämjande och förebyggande. Dessa resurser finns på flera olika håll men för att de ska komma
till sin fulla rätt och deras potential ska få effekt måste
resurserna användas både ofta och effektivt. De måste
också bli välkända ute i verksamheterna så att det finns
möjlighet att nyttja dem när det behövs.

Studieteamet kan tidigt agera konsultativt i processen när skolenheter utvecklar det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet.
Studieteamets mötesplatser/ forum/ caféer har fokus
på olika frågor som har med tillgängliga lärmiljöer
ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv
att göra. Dessa tillfällen är gratis och ger möjlighet
att få kunskaper och stöd i sitt arbete.
Studieteamet samordnar olika nätverk för specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare inom
stadens vuxenutbildning, men även andra funktioner
där yrkesgruppen får tillfälle att utbyta erfarenheter
och stärka sina kunskaper i sin yrkesroll. Genom
nätverken stärks likvärdigheten då professionsspecifika frågor diskuteras och gemensamma underlag
arbetas fram.

•

•
•

Varje anordnare ska ha tillgång till specialpedagog.
Specialpedagogen är en viktig resurs i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer inom
verksamheten.
Specialpedagogen har också en viktig roll i att stödja
lärarna att tillämpa arbetssätt som tar avstamp i tillgänglighetstanken. Kan organisera kollegiala samtal
och handledning.
Specialpedagogen kan ge rektor stöd i att etablera
rutiner och metoder för att uppmärksamma elever i
behov av stöd och följa upp insatser.
Specialpedagogen kan ansvara för att pedagogiska
kartläggningar görs för elever i studier.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, spsm.se
SPSM har stödmaterial när det gäller att arbeta med tillgänglighet och inkludering i vuxenutbildning.

Myndigheten för delaktighet, mdf.se

Myndigheten har stödmaterial såsom checklistor för
tillgängliga lokaler.

Myndigheten för digital förvaltning, digg.se

Myndigheten ansvarar för att stötta digital utveckling
inom offentlig förvaltning.

