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• kartlägga antal elever med anpassad studiegång, enskild undervisning eller 
särskild undervisningsgrupp, 

• kartlägga antal elever inskrivna i grundsärskola, samt 

• kartlägga kostnader för resurser kopplade till ovanstående. 

K valitetssamordnare Kristin Augustsson och bildningschef Eva Sund föredrar 
ärendet. 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att hänsyn till 
rapporten vid utarbetandet av rapporter till den politiska nivån för att säkerställa att 
kommunstyrelsen upprätthåller huvudmannens ansvar. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att hänsyn till 
rapporten vid utarbetandet av rapporter till den politiska nivån för att säkerställa att 
kommunstyrelsen upprätthåller huvudmannens ansvar. Vidare föreslås 
kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten. 





19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

20180207 

Kartläggning årskurs F -9 
Kyrkbacksskolan gällande elever med 

särskilda stödinsatser samt elever inom 
grundsärskolan höstterminen 2017 

Kristin Augustsson 
K valitetssamordnare 



Innehåll 
Inledning ......... ...................... ............................................... .................................................. 3 

Bakgrund ........................................... .. ................................... ... ................................ ............ 3 

Särskilda stöd insatser ............ ................................................... ........... ... .............. ............. 3 

Extra anpassningar .............................. .................................................. ......................... 3 

Särskilt stöd ..................................................................................................... .... .......... 3 

Åtgärdsprogra1n .................................. ....................................... ............................. ....... 4 

Grundsärskola .................................................................................................................... 4 

Syfte ..... .......... ..................................................................................... ................................... 5 

Metod ..................................................................................................................................... 5 

Kartläggning av extra anpassningar .................................................................................. 5 

Kartläggning av särski lt stöd, åtgärdsprogram, anpassad studiegång, enskild och särskild 

undervisning samt grundsärskola ...................................................................................... 5 

Kartläggning av resurser .................................................................................................... 5 

Total population ...... ............... .......................... ............................................. ..................... 6 

Resultat .................................................................................................................................. 6 

Extra anpassningar ................ ........................................................................... .................. 6 

Särskilt stöd, åtgärdsprogram, anpassad studiegång, enskild och särskild undervisning .. 7 

Grundsärskola ................................ .................................................................................... 7 

Resurser ................................................................................ .................. .................. ......... 8 

Jämförelse, diskussion och förbättringsområden .................................................................. 9 

Extra anpassningar .................................................................................... ......................... 9 

Förbättringsåtgärder ........................ ..................................... .......................................... 9 

Särskilt stöd, åtgärdsprogram, anpassad studiegång, enskild och särskild undervisning I 0 

Förbättringsåtgärder. .................................................................................................... 12 

Grundsärskola ... .............................................................. ..................................... .... ........ 12 

Förbättringsåtgärder .................. .......................... ........................ ................................. 12 

Resurser ........................................................................................................................... 13 

Förbättringsåtgärder. ...... ................................ ................ .............................. ... .......... ... 13 

Referenser ........................................ ... ................................................................................. 13 

2 



Inledning 

Det är skolans ansvar att ta hänsyn till elevers olika behov och ge stöd samt stimulans så 

att utveckling sker så långt som möjligt (Skollag 2010:800 I kap§ 4). Alla elever ska ges 

den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och personliga utveckling. Detta 

för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjl igt enl igt 

utbildningens mål. De elever som till följd av funktionsnedsättning har svårigheter med att 

uppfylla kunskapskraven ska få stöd som så långt som möjligt motverkar 

funktionsnedsättningens konsekvenser (Skol lag 20 I 0:800 3 kap § 3). 

Bakgrund 

Särskilda stödinsatser 

Extra anpassningar 

Om det på något sätt framkommer att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås har skolan en skyldighet att skyndsamt ge eleven stöd i form av extra 

anpassningar, detta inom ramen för den ord inarie undervisningen (Skol lag 20 I 0:800 3 kap 

§ 5a). Exempel på extra anpassn ingar kan vara att stötta en elev med att planera och 

strukturera ett schema över skoldagen, ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta 

igång arbetet, ledning i att förstå texter, förklaringar av ämnesområde på ett annat sätt eller 

färdighetsträning inom den ordinarie undervisningen till exempel lästrän ing. Hjälpmedel 

för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror är andra 

exempel på extra anpassningar. Speciallärare under en kort tid kan även ingå i detta 

(Skolverket, 2014). Om det finns skäl att anta att extra anpassn ingar inte är tillräckliga ska 

detta anmälas till rektor och en utredning ska påbörjas skyndsamt (Skollag 20 I 0:800 3 kap 

§ 8). 

Särskilt stöd 

Om det på något sätt framkommer att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås och denne har fått extra anpassningar ska detta anmälas till rektorn och sedan 

genomföras en utredning skyndsamt. En utredning ska även genomföras om en elev 

påvisar andra svårigheter i sin skolsituation (Skollag 20 I 0:800 3 kap § 8). 
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Utredn ingen ska ske i samråd med elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt. Om 

utredningen påvisar att eleven behöver särski lt stöd ska detta ges (Sko llag 20 I 0:800 3 kap 

§ 8). Särskilt stöd innebär insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att 

genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Omfattningen samt 

varaktigheten e ller både och är det som skiljer särskilt stöd från extra anpassningar 

(Skolverket, 2014). 

Särski lt stöd får ges istä llet för undervisningen eleven annars skulle ha deltagit i e ller som 

komplement till denna. Stödet ska utformas i den elevgrupp e leven ti llhör (Sko llag 

20 10:800 3 kap § 7). Om det finns särskilda skäl kan det särski lda stödet ges enski lt e ller i 

särskild undervisningsgrupp (Skollag 20 I 0:800 3 kap§ 11 ). 

Om det särski lda stödet för en e lev inte kan anpassas efter elevens behov och 

förutsättningar kan beslut gällande avvikelser från timplan samt de ämnen och mål som 

annars gä ller fattas, så kallad anpassad studiegång (Skollag 20 I 0:800 3 kap§ 12). 

Åtgärdsprogram 

För de elever som ges särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas, där det framgår 

behovet av särskilt stöd samt hur det ska tillgodoses. Det ska även framgå när åtgärderna 

ska följ as upp och utvärderas samt vem som är ansvarig för detta. Eleven och dennes 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utarbetningen av programmet (Skollag 

20 I 0:800 3 kap § 9). 

Om utredning enligt särski lt stöd påvisar att eleven inte har behov av detta ska rektorn e ller 

den som rektorn gett beslutanderätt besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. 

(Skollag 20 I 0:800 3 kap § 9). 

Grundsärskola 

Grundsärskola ska ge elever en anpassad utbildning som ger kunskaper samt värden och 

utvecklar elevens förmåga att tillägna s ig dessa. Utbi ldningen ska utformas så att den 

bidrar till personlig utveckling, förberedelse för aktiva livsval samt grund för fortsatt 

utbildning. Vidare ska utbildningen främja socia l gemenskap och alls idiga kontakter samt 

ge god grund för deltagande i samhällslivet (Skollag 20 I 0:800 11 kap§ 2a). De barn som 

till fö ljd av en utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp t ill grundskolans 
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kunskapskrav ska tas emot i grundsärskola. Beslut om grundsärskola fattas utifrån en 

utredning som omfattar pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning 

(Skollag 2010:800 7 kap§ 5). 

Syfte 

• Kartlägga antal elever inom årskurs F-9 som har extra anpassningar. 

• Kartlägga antal elever med beslut om särski lt stöd och åtgärdsprogram. Samt 

kartlägga antal elever med anpassad studiegång, enski ld undervisning el ler särski ld 

undervisningsgrupp. 

• Kartlägga antal elever inskrivna i grundsärskola. 

• Kartlägga kostnader för resurser kopplade till ovanstående punkter. 

Metod 

Kartläggning av extra anpassningar 

Granskning av elevloggar under skolans elektroniska gemensamhetsmapp. Elevloggar 

granskades l 3/12 samt 14/ 1220 17. Kontrollgranskning av elevloggar skedde 20/1220 17. 

Vid kontrollgranskning hade vissa loggar uppdaterats eller lagts till. Förändringen fördes in 

i resultatet. 

Kartläggning av särskilt stöd, åtgärdsprogram, anpassad studiegång, 

enskild och särskild undervisning samt grundsärskola 

Uppgifter inhämtade via specialpedagoger, speciallärare, rektorer, skolsköterska, ansvarig 

lärare för grundsärskola under november/december 2017 och januari 2018. Granskning av 

elevakter på Kyrkbacksskolan skedde 30/ 11 , 4/ 12, 7/ 12, samt komplettering av uppgifter 

den 11 / 12. 

Kartläggning av resurser 

Kartläggning av resurser har genomförts via inhämtade uppgifter av biträdande rektor på 

Kyrkbacksskolan samt genomgång av ekonomi- och personalsystem tillsammans med 

ekonom i kommunen. 
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Total population 

Den totala populationen är avläst från klasslistor 11 /1220 17. 

Resultat 

Extra anpassningar 

1 årskurs F-9 är det totalt 75 elever som har dokumenterade extra anpassningar, vilket 

motsvarar 16 procent av hela populationen, tabell I. Dessa elever kan ha fl era olika 

anpassningar. Den vanligaste anpassningen är "Extra stöd utanför lektionstid", tabell 2. 

Det finns även dokumenterade anpassningar i elev loggar från HT 14 - VTI 7 som är oklara 

om de fortfarande är aktuella eller inte. 74 elever har oklara extra anpassningar, tabell 3. 

Årskurs F I 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Antal elever med extra 

anpassningar 

Antal elever i årskurs 

Total% 

0 

46 

0 

0 

56 

0 

Tabell I. Elever med extra anpassningar. 

14 

54 

26 

10 

36 

28 

10 

40 

25 

5 7 10 9 10 75 

39 45 48 50 42 456 

13 16 21 18 24 16 

Årskurs 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Placering i klassrummet 4 2 3 4 3 17 

Lliromedel/skolmaterial 2 7 6 8 24 

Provsituationer 2 4 4 6 16 

Planering och struktur 7 4 6 19 

Stöd under lektionstid 9 5 8 25 

Utökad kontakt lärare/elev lärare/hem 2 ~ ., 3 11 

Extra stöd utanför lektionstid 12 9 6 4 4 3 6 5 49 

Kontakt med icke-undervisande 2 

personal 

Tabell 2. Elever med extra anpassningar utifrån respektive område. 
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Arskurs F I 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Antal elever oklara 

extra anpassningar 

Antal elever i å rskurs 

Total% 

46 

0 

5 

56 54 

0 9 

Tabell 3. Elever med oklara extra anpassningar. 

3 10 

36 40 

8 25 

9 6 12 15 14 74 

39 45 48 50 42 456 

23 13 25 30 33 16 

Särskilt stöd, åtgärdsprogram, anpassad studiegång, enskild och särskild 

undervisning 

Det finns fyra elever med beslut om särskilt stöd och 13 elever har ett åtgärdsprogram. Nio 

stycken elever har anpassad studiegång, Mindre än tre elever har enskild undervisning och 

åtta stycken deltar i särskild undervisningsgrupp, tabell 4. 

Arskurs F-9 Antal Total 

% 
Total population: 456 

Antal elever med beslut om särskilt stöd 

Antal elever med åtgärdsprogram 

Antal elever med anpassad studiegång 

Antal elever med enskild undervisning 

Antal elever i särskild 

undervisn ingsgru pp 

4 0,9 

13 2,9 

9 2,0 

<3 0,2 

8 1,8 

Tabell 4. Elever med beslut om särskilt stöd, åtgärdsprogram, anpassad studiegång, enskild och 

särskild undervisning. 

Grundsärskola 

I grundsärskolan finns 13 elever varav tre elever är placerade i Lindesbergs kommun. Detta 

motsvarar 2,9 procent av populationen, tabell 5. 
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Årskurs F-9 Antal Total 

% 
Total population: 456 

Antal elever i grundsärskola 13 

Tabell 5. Elever i grundsärskolan. 

Resurser 

2,9 

Kostnader för resurser på Kyrkbacksskolan uppnår 2,5 miljoner kronor samt 710 000 

kronor för placeringar i Lindesberg. Detta motsvarar en totalkostnad på 3,2 miljoner 

kronor. Alla s iffror är avrundade och inte exakta. Beräkningen på personalresurser är 

baserade på lönekostnader och personalomkostnader. Nedan visas hur kostnader är 

fördelade under respektive verksamhet. 

Årskurs F I 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Kostnader 13 7 I 72 I 08 132 180 122 176 

Tabell 6. Kostnader för resurser i årskurs F-9. 

Kostnaden är beräknad på antal anställda elevass istenter eller extra resurser som finns i 

respektive årskurs. 

Enskild Särskild Total 

undervisning undervisningsgrupp 

Kostnader 127 614 741 

Tabell 7. Kostnader för resurser gällande enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp. 

1,0 

Kostnaden är beräknad på antal anställda elevassistenter eller lärare som finns kopplade till 

den enskilda och särskilda undervisningen. 

Kostnader 

Grundsärskola Placeringar Total 

Lindesberg 

797 710 1,5 

Tabell 8. Kostnader för resurser grundsärskola. 

Kostnaden är beräknad på antal anstä llda elevassistenter eller lärare som finns kopplade till 

grundsärskolan. Kostnaden för placeringarna i Lindesberg är beräknade på terminsavgift. 
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Jämförelse, diskussion och förbättringsområden 

Extra anpassningar 

Det finns ingen framtagen statistik gä llande extra anpassningar och resultatet kan därmed 

inte jämföras nationellt e ller med andra kommuner enligt Linnea Rask, Skolverket 

(personlig kommunikation, I O januari 2018). 

Resultatet av extra anpassningar är inte til lförlitligt då det råder oklarheter om vissa 

anpassningar är aktuella eller inte . 75 elever har dokumenterade aktuella anpassningar och 

74 elever har oklara anpassningar. Om de oklara anpassningar är aktuella skulle detta 

innebära att 149 elever har extra anpassn ingar, vi lket motsvarar 33 procent. Dock går det 

inte att utläsa av dokumentationen om anpassningarna är aktuella eller inte. 

Det kan även finnas nyanlända elever som behöver extra anpassningar men som i dagsläget 

är svårt att fastställa på grund av språkförbistringar och kulturkrock menar 

specialpedagoger och specia llärare samt rektorer. En felkälla till de oklara anpassningarna 

kan också vara bristande teknik. Efter den migrering som skedde i juni 2017 har många 

lärare haft problem med att få tillgång till elevloggarna. 

Utifrån den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen publicerade 2016 så framkommer 

det att i ett flertal skolor är oklart kring vad som menas med extra anpassningar och att de 

genomförs med god kvalitet. Vidare visar granskn ingen att nästan hälften av antalet elever 

inte följs upp så att det ger en avsedd effekt. Skolinspektionens slutsats är att rektorerna har 

en avgörande betydelse för att se till så att det finn s tillräckligt med tid och kompetens för 

att tillgodose elevernas behov av extra anpassningar. Det är även viktigt att skapa rutiner 

för hur kvalitetsarbetet gällande extra anpassningar ska bedrivas (Skolinspektionen, 2016). 

Förbättringsåtgärder 

Den generella förbättringsåtgärden är dokumentationen av extra anpassningar. Respektive 

elev bör ha en uppdaterad och aktuell elevlogg för att kunna säkerställa att de får rätt stöd 

och hjälp. Uppföljning av stödet bör också dokumenteras för att kunna följa elevens 

utveckling. Elevloggen bör innehålla namn och personnummer, datum samt årtal, korrekt 

information gällande anpassningar och tydlig uppföljning. Då det sker regelbundna 

utvecklingssamtal en gång per termin med eleverna bör de extra anpassningarna 

systematiskt följas upp i samband med detta samt vid behov. Det bör ses över så att tid 
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finns för dokumentation av extra anpassningar samt säkerställa tillgång till 

gemensamhetsmappen och elevloggarna. Rektorer ska säkerställa att det finns tydliga 

rutiner för hur och vad som ska dokumenteras samt se till så att dessa är implementerade i 

verksamheten. 

Särskilt stöd, åtgärdsprogram, anpassad studiegång, enskild och särskild 

undervisning 

Andel elever som har åtgärdsprogram är 2,9 procent. Nedan visas en jämförelse mellan 

v issa utvalda kommuner och nationellt gäl lande andel elever med åtgärdsprogram 

(Skolverket, 20 I 7a; Christian Lovering, personlig kommunikation I 0 j anuari 2018). 

Läsår 2016/17 Andel(%) 

Årskurs F-9 elever med 

åtgärdsprogram 

Nationellt 5 

Askersund 3,8 

Hällefors 13,7 

Laxå 5,4 

Tabell 9. Andel elever med åtgärdsprogram nationellt och vissa utvalda kommuner. 

Av de 13 e lever som har ett åtgärdsprogram är det enbart fyra elever som har dokumenterat 

beslut om särskilt stöd. Det finns inte dokumenterat huruvida utredningen av särskilt stöd 

utmynnar i ett åtgärdsprogram. 

Enligt specialpedagoger och spec ia llärare så finns ingen dokumentation på själva 

utredningen av särskilt stöd utan enbart underlag för själva utredningen. I vissa fall så görs 

ingen utredning om särski lt stöd utan det skapas ett åtgärdsprogram omgående. Den 

ärendegång som finns idag är att pedagogen överlämnar ett underlag till elevhälsoteam 

(specialpedagog, kurator, psykolog, rektor, skolsköterska, syokonsulent) och rektorn fattar 

sedan beslut om särskilt stöd. Vidare menar specialpedagoger och speciallärare att det idag 

fattas beslut om åtgärdsprogram trots att det lagmässigt inte behövs. Det råder oklarheter 

kring vad som ska betraktas som särskilt stöd. 
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Andel elever som har anpassad studiegång är 2,0 procent. Nedan visas en jämförelse 

mellan vissa utvalda kommuner och nationellt gällande andel elever med anpassad 

studiegång (Skolverket, 2017a; Christian Lovering, personlig kommunikation 10 januari 

2018). 

Läsår2016/17 

Årskurs F-9 

Nationellt 

Askersund 

Hällefors 

Laxå 

Andel(%) 

elever med 

anpassad 

studiegång 

0,9 

1,0 

5,9 

1,3 

Tabell 10. Andel elever med anpassad studiegång nationellt och vissa utvalda kommuner. 

De nio elever som har anpassad studiegång finns det dokumenterade beslut på. När det 

fattas beslut om anpassad studiegång behövs noggranna överväganden då det kan innebära 

att eleven avslutar sin studiegång utan full ständig utbildning och utan behörighet till 

gymnasieskolan (SKOLFS 2014:40). 

Andel elever som har enskild undervisning är 0,2 procent och 1,8 procent deltar i särskild 

undervisningsgrupp. Nedan visas en jämförelse mel Ian vissa utvalda kommuner och 

nationellt gällande andel elever med enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 

(Skolverket, 2017a; Christian Lovering, personlig kommunikation I O januari 2018). 

Läsår 2016/17 Andel(%) elever Andel(%) elever i 

Årskurs F-9 med enskild särskild 

Nationellt 

Askersund 

Hällefors 

Laxå 

undervisning undervisningsgrupp 

0 

3,2 

0 

1,2 

2 ,2 

3,5 

1,3 
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Tabell 11. Andel elever med enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp nationellt och vissa 

utvalda kommuner. 

Förbättringsåtgärder 

Den sammantagna bedömningen är att dokumentationen gällande utredning av särskilt stöd 

bör förbättras. När en elev har behov av särskilt stöd bör det systematiskt dokumenteras 

kring utredningen och ett beslut om särskilt stöd fattas. Om beslutet av särskilt stöd 

utmynnar i ett åtgärdsprogram ska detta dokumenteras. Underlag och åtgärdsprogram finns 

i dag i pappersform. Förslag är att inrätta ett elektroniskt system så att det finns en 

sammantagen utredning, bedömning och uppföljning för eleven. Det bör inrättas och 

implementeras tydliga rutiner för huruvida gången för särskilt stöd och åtgärdsprogram ska 

upprättas samt definitionen för det. 

Grundsärskola 

Andel elever som går i grundsärskolan är 2,9 procent. Enligt Skolverket (2017b) ligger den 

totala siffran nationellt på knappt I procent. Någon exakt siffra går inte att få fram då inte 

alla kommuner har rapporterat in statistik. Askersunds kommun har rapporterat in att 13 

elever var mottagna i grundsärskolan under läsåret 2016/ 17, vilket motsvarar 1,3 procent 

(Christian Lovering, Skolverket, personlig kommunikation, I O och 15 januari 2018). 

Det är 13 elever som är mottagna i grundsärskolan. Vid granskning av akter hittas inget 

beslut om inskrivning. Den pedagogiska, psykologiska, medicinska och sociala 

bedömningen finns hos skolsköterska. Utifrån samtal med ansvarig lärare för 

grundsärskolan framkommer det att en av eleverna har ett åtgärds program dokumenterat 

men ej underskriven av rektor så det råder oklarheter om det är aktuellt. Två elever har 

även anpassad studiegång men det finns inget dokumenterat beslut på detta. Det råder 

oklarheter från specialpedagoger och ansvarig lärare för grundsärskolan om vem som ska 

genomföra inskrivning i särskolan. 

Förbättringsåtgärder 

Det bör säkerställas att samtliga elever har ett skriftligt beslut om inskrivning i 

grundsärskolan. Då detta verkar saknas bör nya beslut upprättas. Det bör också bestämmas 

vart dessa dokument ska förvaras. Arbetsgången gällande inskrivning i särskolan bör 

förtydligas i nedskrivna rutiner. 
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Resurser 

Förbättringsåtgärder 

För att kunna ta fram kostnader kopplade till ovanstående resurser behövs uppgifter om 

namn och personnummer för respektive anställd. Sedan får man söka i löne- och 

personalsystem och räkna manuellt vad kostnaderna utmynnar i. Detta på grund av att 

flertalet anställda inte är konterade på korrekt verksamhet. Genom att enbart söka på 

verksamhet kopplat till kostnader för exempelvis elevassistenter eller grundsärskola blir 

resu ltatet felaktigt. Resultatet kopplat till resurser som är framtaget i denna kartläggning 

kan vara missvisande på grund av vissa felkällor. Sammantaget så är bedömningen att den 

person som tar fram siffrorna måste ha insyn i verksamheten och en helhetsbild, både 

resurs- och kostnadsmässigt, för att kunna få fram exakta s iffror. Föreslagen förbättring är 

att gå igenom aktuella konteringar och koppla de till korrekta verksamheter. Detta bör även 

observeras när personal byter arbetsplats inom skolverksamheten. På så sätt är det lättare 

för kommunen att få fram exakta siffror på ett enkelt och resurseffektivt sätt. 
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