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Förord
Skolverket har för första gången kartlagt de fristående grund- och gymnasie skolor 
som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Skolorna riktar 
sig ofta till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men många 
skolor riktar sig även till elever med andra svårigheter. Ungefär hälften av skolorna 
drivs i anslutning till ett hem för vård eller boende (HVB) eller liknande.

Möjligheten för fristående skolor att begränsa sitt mottagande har införts 
i 2010 års skollag, men i praktiken har många fristående skolor inriktat sig mot 
elever i behov av särskilt stöd även tidigare.

Rapporten beskriver bland annat omfattning och inriktning för dessa skolor 
samt diskuterar effekter sett till elevernas måluppfyllelse. Den redogör också för 
en fallstudie i åtta fristående skolor som begränsar sitt mottagande till elever 
i behov av särskilt stöd. Därutöver har Skolverket intervjuat tjänstemän i fem 
kommuner för att belysa hur bedömningen och hanteringen av tilläggs belopp 
till elever med ett omfattande behov av särskilt stöd går till. 

Enligt Skolverket finns det behov av en översyn av systemet med fristående 
skolors rätt att begränsa mottagandet till elever i behov av särskilt stöd och 
resursfördelningssystemet. Skolverket anser att regeringen bör se över hur skol-
valssystemet kan förenas med en förstärkt likvärdighet så att alla skolor utvecklas 
till bra skolor.

Skolverket vill tacka de elever, lärare, rektorer, huvudmän och tjänstemän 
som medverkat i studien och som generöst delat med sig av sina erfarenheter.

Skolverkets projektgrupp har bestått av Helena Wintgren, Malin Schmidt, 
Pär Millstam och Annika Haglund (projektledare). I referensgruppen har Paula 
Caleca Costa Hallberg, Henrik Bengtsson, Charlotte Mannerfelt, Helena Her-
litz, Johan Hardstedt och Anna Löfström bidragit med värdefulla synpunkter. 
Därutöver har Claes-Göran Aggebo, Eva Minten och Sandra Mardones Larsson 
deltagit i arbetet.

Staffan Engström har genomfört intervjustudien angående tilläggsbelopp och 
också fungerat som sakkunnig i uppdraget. 

Forskarna Claes Nilholm och Johan Malmqvist har på Skolverkets uppdrag 
genomfört en sammanställning av forskning och beprövad erfarenhet vad gäller 
insatser från skolans sida för elever i behov av särskilt stöd relaterat till målupp-
fyllelse av kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola.

Externa referenspersoner har varit Mattias Svantesson från Skolinspektionen, 
Mariette Dennholt och Gudrun Rendling från Friskolornas riksförbund samt 
Lena Häägg från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tack för ett gott sam-
arbete.

Stockholm i augusti 2014

Anna Ekström  Annika Haglund
Generaldirektör  Undervisningsråd
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Sammanfattning
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Sammanfattning
Skolverket har för första gången kartlagt de fristående grund- och gymnasie-
skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. I Skol-
verkets uppdrag ingår bl.a. att beskriva omfattning och inriktning på dessa 
skolor samt effekter sett till elevernas måluppfyllelse. Möjligheten för fristående 
skolor att begränsa sitt mottagande på detta sätt har införts i 2010 års skollag,1 
men i praktiken har många fristående skolor inriktat sig mot elever i behov av 
särskilt stöd även tidigare.

68 skolor som begränsar sitt mottagande
Skolverkets kartläggning visar att 61 grundskolor och sju gymnasieskolor begrän-
sar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd läsåret 2013/14. Därutöver 
anger 20 grundskolor och sex gymnasieskolor att de inriktar sig mot dessa elever, 
men utan att begränsa sitt mottagande. Många av skolorna är belägna i Stock-
holmsområdet. Det finns i praktiken ingen tydlig skillnad mellan skolor som 
begränsar sitt mottagande till, respektive inriktar sig mot, dessa elever. 

Skolorna med begränsat mottagande riktar sig ofta till elever med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och AST. Många skolor skriver 
samtidigt att de även riktar sig till elever med annan problematik. Bland annat 
nämns elever med social problematik eller elever med tidigare skolmisslyckan-
den. Ungefär hälften av skolorna drivs i anslutning till ett HVB eller liknande.

Få elever, hög personaltäthet och låg måluppfyllelse
De skolor som begränsar sitt mottagande har överlag få elever och en hög per-
sonaltäthet enligt Skolverkets statistik. I genomsnitt studerade 21 elever per 
grundskola med begränsat mottagande. Totalt var det cirka 1 300 grundskole-
elever och 300 gymnasieelever som gick i en skola som begränsade sitt mot-
tagande läsåret 2013/14. Hälften av grundskolorna hade 3,3 eller färre elever 
per lärare.

Statistiken visar även på skillnader när det gäller vilka elever som studerar 
på dessa skolor och vad de uppnår för resultat. Bland annat är en majoritet 
av eleverna pojkar och i grundskolorna går flertalet elever i de senare årskur-
serna. Genomsnittligt meritvärde för elever i dessa grundskolor är 133, jämfört 
med 213 som är det nationella genomsnittet. Det finns dock stora skillnader 
i resultat mellan olika elever. I skolor med anknytning till HVB eller liknande 
uppnår eleverna lägre resultat jämfört med i övriga skolor som begränsar sitt 
mottagande.

Problematisk situation i tidigare skola ett skäl för att söka 
Som ett komplement till kartläggningen har Skolverket gjort en fallstudie med 
besök i åtta fristående skolor som begränsar sitt mottagande. I intervjuer har 
rektorer, lärare, föräldrar och elever berättat om sina erfarenheter av denna typ 
av verksamhet. Fallstudien visar att elever ofta söker till dessa skolor för att det 
inte fungerat i den tidigare skolan. Det man ser att skolorna erbjuder elev-

1. För gymnasieskolan infördes motsvarande bestämmelse 2012.
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gruppen är ett litet sammanhang, hög personaltäthet, specifik kompetens hos 
personalen samt långtgående anpassning av utbildningen efter elevernas behov. 

Skolverket har även intervjuat företrädare för fem kommuner om deras syn 
på fristående skolor med begränsat mottagande. Flera av kommunerna ser dessa 
skolor som en utväg då alla kommunala alternativ prövats eller bedömts som 
otillräckliga. 

Frågan om tilläggsbelopp för elever i skolor med begränsat mottagande 
lyfts i flera fall fram som besvärlig att hantera, både av skolorna och av kom-
munerna. Från skolornas sida ser man bl.a. att det är resurskrävande att ansöka 
om tilläggsbelopp och att skolans framtid kan hotas av plötsliga förändringar i 
kommunernas tilldelning. Kommunerna nämner att det är svårt att på förhand 
förutse kostnaderna för en elevs behov av särskilt stöd. 

Den låga måluppfyllelsen avseende kunskapskraven i fristående skolor med 
begränsat mottagande föranledde Skolverket att ge två forskare i uppdrag att 
göra en sammanställning av forskning som belyser effekter av insatser vad gäller 
särskilt stöd från skolans sida på uppnåendet av kunskapsmålen. En slutsats som 
forskarna kommer fram till är att många olika typer av metoder/arbetssätt för 
elever i behov av särskilt stöd ger starka effekter. De konstaterar också att det 
är vad som görs, snarare än var det görs som har störst betydelse för kunskaps-
prestationerna. I sin sammanställning identifierar forskarna därutöver behov av 
ytterligare forskning. 

Skolverkets kommentarer och slutsatser
Principiellt ser Skolverket ett flertal viktiga frågor som är värda att uppmärk-
samma utifrån resultaten i rapporten. Dessa sammanfattas kort nedan:

• Det är angeläget att följa utvecklingen av fristående skolor med begränsat 
mottagande ur ett inkluderings-, likvärdighets-, funktionshinders- och barn-
rättsperspektiv. Antalet fristående skolor med begränsat mottagande har ökat 
under hela 2000-talet. I syfte att enklare kunna följa utvecklingen har Skol-
verket nyligen infört en variabel i skolenhetsregistret för att identifiera dessa 
skolor. 

• Möjligheten för elever att själva söka till dessa skolor avviker från skollagens 
övergripande ambition om inkludering och skiljer sig från hur placering sker 
i särskilda undervisningsgrupper. Enligt Skolverket finns det behov av en över-
syn av systemet med fristående skolors rätt att begränsa mottagandet till elever 
i behov av särskilt stöd. Skolverket har även tidigare pekat på behovet av en 
översyn av hur skolvalssystemet kan förenas med en förstärkt likvärdighet. 

• I rapporten uppmärksammas ett antal problem med tilläggsbelopp i relation 
till dessa skolor. Skolverket anser att regeringen bör se över resursfördelnings-
systemet ur ett elevperspektiv och överväga en beräkning som baseras på sko-
lornas insatser i form av kostnader för personal, lokaler och utrustning istället 
för den nuvarande bedömningen av enskilda elevers behov. 

• Skolverket anser att det bör förtydligas i lagstiftningen att kommuner också 
har rätt att inrätta skolenheter som har en inriktning mot särskilt stöd.

• När det gäller ansvaret för skolplikten och skyldigheten att betala bidrag 
till en enskild huvudman, har elevernas hemkommun enligt Skolverket ett 
legitimt intresse av att få kunskap om enskilda elevers skolgång. Detta gäller 
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oavsett i vilken fristående skola eleven går och var i landet skolan är belägen. 
Enligt Skolverket borde det utredas hur en sådan insynsrätt skulle kunna 
regleras i skollagen.

• Skolverket föreslår att bestämmelserna i 10 kap. 35 § andra punkten och  
15 kap. 33 § första punkten ändras så att fristående skolor får begränsa 
utbildningen till att avse elever i behov av omfattande stöd.

• Det har inte varit möjligt för Skolverket att bedöma effekten sett till elev-
ernas måluppfyllelse av dessa fristående skolor, utan enbart att belysa hur 
väl eleverna uppnår kunskapskraven. Det finns behov av mer forskning 
och dokumenterad beprövad erfarenhet kring detta. Skolverket anser det 
vara angeläget att framöver utvärdera stödinsatserna i skolor med begränsat 
mottagande. 



KAPITEL 2

Inledning
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Inledning
Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att följa utvecklingen i de fristående 
grund- och gymnasieskolor som enligt 10 kap. 35 § andra punkten samt  
15 kap. 33 § första punkten skollagen erbjuder utbildningar inriktade mot 
elever som är i behov av särskilt stöd. I uppdraget ingår att kartlägga utbild-
ningarnas omfattning och inriktning samt följa dess effekter sett till elevernas 
måluppfyllelse. Uppföljningen ska ske utifrån ett barnrättsperspektiv och ett 
funktionshindersperspektiv. 

Enligt skollagen (2010:800) gäller som huvudregel att varje fristående grund-
skola ska vara öppen för alla elever som har rätt till utbildningen inom grund-
skolan. Fristående gymnasieskolor ska ta emot alla ungdomar som har rätt till 
den sökta utbildningen i gymnasieskolan.

Det finns dock vissa undantag från kravet på öppenhet. Enligt skollagen får 
utbildningen i fristående grund- och gymnasieskolor begränsas till att avse  
elever i behov av särskilt stöd.

Inkludering som utgångspunkt
Principen om inkludering utgör en utgångspunkt för det svenska skolväsendet. 
Den innebär att skolan ska vara en skola för alla. Utbildningen ska ta hänsyn 
till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras 
förutsättningar.2 I all utbildning ska barnets bästa vara utgångspunkt.3

Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så 
långt som möjligt enligt utbildningens mål.4 Det här innebär att skolan har ett 
kompensatoriskt uppdrag. 

Det finns ingen definition av begreppet särskilt stöd i skollagen. Vad som 
avses med särskilt stöd blir därför en professionell bedömning som skolan måste 
göra från fall till fall.5 För att stödja skolornas arbete har Skolverket utarbetat 
allmänna råd med kommentarer avseende arbete med extra anpassningar,  
särskilt stöd och åtgärdsprogram.6 

Skälen till elevers behov av särskilt stöd kan variera, men de flesta elever som 
någon gång är i behov av särskilt stöd går i grund- eller gymnasieskolan, med 
kommunal eller enskild huvudman. Ett skäl till behovet av särskilt stöd kan  
bl.a. vara en funktionsnedsättning som påverkar lärandet.7 

2. 1 kap. 4 § skollagen och regeringens proposition, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 
trygghet, 2009/10:165, sid. 221.

3. 1 kap. 10 § skollagen.
4. 1 kap. 4 §, 3 kap 3 § skollagen.
5. Regeringens proposition, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, 2009/10: 165, 

sid. 287.
6. Skolverket (2014) Allmänna råd med kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram.
7. För vissa elever påverkas skolsituationen av en utvecklingsstörning på så sätt att de har rätt att gå 

i grund- eller gymnasiesärskolan. De följer där grund- eller gymnasiesärskolans läroplan. Denna 
utbildning ges av en kommunal eller enskild huvudman. Elever kan också på grund av dövhet/
hörselskada, dövblindhet eller synskada i kombination med ytterligare funktionsnedsättning 
eller grav språkstörning erbjudas utbildning i specialskolan med en statlig huvudman. De följer 
då specialskolans läroplan. Det finns också möjlighet för huvudmän att organisera s.k. hörsel-
klasser inom ramen för grund- eller gymnasieskolans läroplaner. För att få statligt stöd genom 
SPSM ska sådana klasser ha en regional upptagning, dvs. elever utanför den anordnade kom-
munen ska också kunna tas emot. På detta sätt beviljas också ekonomiskt stöd till huvudmän 
som bedriver regional verksamhet för elever med t.ex. synnedsättning, rörelsehinder, tal- och 
språksvårigheter samt medicinska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
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Skollagen ger fristående skolor rätt att begränsa  
mottagandet till elever i behov av särskilt stöd
I 2010 års skollag infördes bestämmelser som ger fristående grundskolor rätt  
att begränsa sin utbildning till elever i behov av särskilt stöd. Senare tillkom 
motsvarande rätt för fristående gymnasieskolor. De motiv som främst angavs 
som grund för denna begränsning av öppenheten kan sammanfattas i att dels  
ge möjligheter för fristående skolor att specialisera utbildningen mot vissa 
skolsvårigheter, dels skapa lika förhållanden mellan offentligt och icke offentligt 
ägda skolor i fråga om hur det särskilda stödet kan organiseras enligt 5 kap.  
5 § grundskoleförordningen (1994:1194). Fristående skolor ska kunna rikta 
utbildningen ”till elever med exempelvis dyslexi, inlärningsproblem eller 
koncentrationssvårigheter”.8 Alternativt ska elevernas behov av särskilt stöd 
kunna härledas till utbildning i behandlingshem eller skoldaghem. 

Fristående skolor för elever i behov 
av särskilt stöd har funnits länge
Fristående skolor som inriktar sig mot elever i behov av särskilt stöd har dock 
funnits sedan länge. I samband med friskolereformen 1992 kunde fristående 
skolor bl.a. godkännas för att ta emot elever som skulle fullgöra särskild skol-
plikt och därmed begränsa sin utbildning.9 

De tillståndsgivande skolmyndigheterna har också haft möjlighet att, om det 
finns särskilda skäl, göra undantag från regeln att en fristående skola måste ha 
minst 20 elever för att godkännas. Ett särskilt skäl kunde vara att skolan bedöm-
des vara behandlingshem/terapiskola.10

Vid en kartläggning 2010 identifierade Skolverket ett flertal fristående skolor 
som inriktade sig till elever i behov av särskilt stöd. Identifieringen visade att 
det fanns ett femtiotal sådana skolor, och att många tillkommit under femårs-
perioden före 2010. Med något undantag kan sägas att dessa skolor främst fanns 
i södra halvan av landet. 

Dessa skolor var dels jämförbara med behandlingshem/terapiskolor, dels 
sådana som genom sin inriktning eller profilering har vänt sig till vissa elever.11 
I det senare fallet är det sannolikt att en skola som marknadsför sig som en skola 
för elever med grava skolsvårigheter, ibland dessutom preciserat i en diagnos 
eller en metod (t.ex. dyslexi, Aspergers syndrom, ADHD, Move and walk eller 
ART), enbart får sökande som bedömer att de har behov av att gå där och som 
kommunerna har bedömt att de har svårt att erbjuda undervisning till. På så 
sätt kan i praktiken en begränsning av mottagandet ha förekommit sedan andra 
halvan av 90-talet.

8. Den nya skollagen (Prop. 2009/10:165, sid 743).
9. Särskild skolplikt gällde ”barn som inte kan gå i grundskolan därför att de är utvecklings-

störda, synskadade, döva, hörselskadade eller talskadade.” Fristående skolor kunde godkännas 
för särskild skolplikt om skolan gav eleverna en utbildning som väsentligen svarar mot den de 
skulle få i särskolan eller specialskolan. 9 kap. 2 §, andra stycket, skollagen (SFS 1993:800).

10. Prop. 1995/96:200, sid. 48.
11. Skolorna kunde själva ange en profil eller inriktning, men med kravet om att vara öppna 

för alla. Under en tid kategoriserades dessa inriktningar och redovisades i ett friskoleregister. 
Uppgifterna fanns också i rapporterna vid tillståndsprövningen.
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Oro för inkludering och kvalitet
I Skolverkets yttrande till Utbildningsdepartementets promemoria Vissa frågor 
som rör fristående skolor (U/2011/656/G), vilket gavs efter beslutet om ny skol-
lag, uttrycktes vissa farhågor om konsekvenserna av möjligheten att begränsa 
mottagandet som också föranledde myndigheten att framhålla att utvecklingen 
på området bör följas.12 

Skolverket menade i sitt yttrande att förslaget innebär ett ytterligare steg i 
riktning mot en ökad specialisering inom skolsystemet och att en sådan utveck-
ling riskerar att minska graden av inkludering av elever med olika förutsätt-
ningar i samma skolor. Inkluderingsprincipen är viktig för såväl utbildningens 
kvalitet som ett inkluderande samhälle och minskat socialt utbyte mellan elever 
med olika förutsättningar ökar riskerna för ett mer uppdelat samhälle. Lik-
väl är det viktigt att elever i behov av särskilt stöd ges adekvat stöd och enligt 
Skolverkets mening kan förslaget leda till bättre utbildning för berörda elev-
grupper. Samtidigt kan grupperingar av elever utifrån stödbehov och funktions-
nedsättning leda till försämrad kvalitet i utbildningen, då det finns en risk för 
att förväntningarna sänks på elevers prestationer när elever grupperas utifrån 
stödbehov eller funktionsnedsättning. Mot bakgrund av detta ansåg därför 
Skolverket att utvecklingen i både grund- och gymnasieskolan bör följas i fråga 
om inkludering och kvalitet i utbildningen, för att säkerställa att den föreslagna 
förändringen leder till ökad måluppfyllelse för elever i behov av särskilt stöd.

Den här rapporten kan ses som ett led i en sådan uppföljning. 

Syfte, frågeställningar och metod
Rapportens syfte är att ge en nationell bild av de fristående grund- och gym-
nasieskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. 
Kunskap på nationell nivå om vilka skolor som begränsar sitt mottagande bidrar 
till en mer komplett bild av det svenska skolsystemet och gör det också möjligt 
att följa utvecklingen av dessa skolor över tid. 

I första hand ska rapporten kartlägga och beskriva fristående grund- och 
gymnasieskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. 
Det görs utifrån följande frågeställningar:

• Vilka skolor begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd?

• I vilken omfattning och med vilken inriktning bedrivs utbildningen vid  
dessa skolor?

• Vilka kunskapsresultat uppnår eleverna i dessa skolor?

I andra hand ska rapporten fördjupa kunskaperna om den verksamhet som 
bedrivs i ett urval av skolor med begränsat mottagande. Som ett komplement 
ska rapporten även undersöka hur ett urval kommuner förhåller sig till fristå-
ende skolor av detta slag. Följande frågeställningar ska belysas:

• Vilka behov av särskilt stöd fyller skolorna hos elevgruppen?

• På vilket sätt sker mottagandet och urvalet av elever till dessa skolor?

12. Skolverkets yttrande Dnr 2011:218
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• Vad ser skolorna för möjligheter och svårigheter med sin egen verksamhet 
när det kommer till elevernas måluppfyllelse?

• Hur resonerar skolorna kring frågor om inkludering och exkludering relaterat 
till sin egen verksamhet? 

• Hur ser förhållandet mellan dessa skolor och kommunerna ut avseende till-
läggsbelopp och kommunernas rätt till insyn?

För att undersöka de frågeställningar som beskrivs ovan har Skolverket genom-
fört en nationell enkät, en genomgång av nationell statistik, en fallstudie i åtta 
skolor med begränsat mottagande samt intervjuer med företrädare för fem 
kommuner. En närmare redogörelse för metod sker i anslutning till respektive 
kapitel i rapporten.

Regeringsuppdraget har presenterats och diskuterats i Skolverkets samråds-
möte med funktionshindersorganisationerna i oktober 2013 samt i Skolverkets 
kommunala referensgrupp i april 2014.

Barnombudsmannen gav i juli 2014 Skolverket synpunkter på ett utkast till 
rapport.

Omfattning, begrepp och avgränsningar
Ambitionen i rapporten är att identifiera och beskriva alla fristående grund- och 
gymnasieskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. 
Det finns dock en gråzon när det gäller vilka skolor som verkligen tillämpar 
bestämmelsen om ett begränsat mottagande. I Skolinspektionens register ingår 
ett antal skolor (främst grundskolor) från de senaste två åren som i sin ansökan 
har angett att de avser att begränsa sitt mottagande på detta sätt. För de skolor 
som startat dessförinnan finns inga sådana uppgifter. Dessa skolor kan tillämpa 
bestämmelsen utan att det framgår av deras tillstånd, då Skolinspektionen i 
dagsläget inte kräver att man inkommer med en ny ansökan. Alternativt kan 
skolorna i teorin vara öppna för alla elever, men som tidigare nämnts i praktiken 
begränsa sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. 

I den här rapporten avses med skolor som inriktar sig till elever i behov av särskilt 
stöd fristående skolor som i Skolverkets enkät anger att de har denna inriktning. 
Dessa skolor kan både vara skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov 
av särskilt stöd och skolor som anger att de är öppna för alla elever. 

Med skolor med begränsat mottagande avses fristående skolor som enligt egen 
uppgift begränsar sitt mottagande i enlighet med skollagens 10 kap. 35 § andra 
punkten eller 15 kap. 33 § första punkten. 

I regeringens uppdrag till Skolverket ingår att följa utbildningar i fristående 
grund- och gymnasieskolor med begränsat mottagande avseende effekter sett till 
elevernas måluppfyllelse. 

När det gäller effekter på elevernas måluppfyllelse finns det svårigheter att 
besvara uppdraget fullt ut. Resultat för motsvarande elevgrupper som är integre-
rade i grund- och gymnasieskolan finns t.ex. inte att tillgå. Det är också mycket 
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svårt att bedöma hur måluppfyllelsen skulle ha blivit om eleverna i skolor med 
begränsat mottagande gått kvar i sina ursprungliga skolor. 

Generellt kan sägas att elever i behov av särskilt stöd inte uppnår samma 
utbildningsresultat som elever utan behov av särskilt stöd och att effekter av 
olika stödåtgärder kan vara svåra att kartlägga och belysa.

Enligt 1 kap. 4 § skollagen är syftet med utbildningen:
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
 värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till 
barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Uppföljningen av effekter sett till elevernas måluppfyllelse måste följaktligen 
också inbegripa andra aspekter än en fokusering på kunskapsmålen. I syfte att 
svara mot detta har frågor om elevernas måluppfyllelse ingått som ett viktigt 
tema i den fallstudie på utvalda skolor som refereras i kapitel 5. 

Måluppfyllelse i bemärkelsen ”uppnå kunskapskraven” belyses i rapporten 
genom statistik på nationell nivå avseende betygsresultat för de skolor med 
begränsat mottagande som framgår av Skolverkets kartläggning. Skolverket gav 
också två forskare i uppdrag att utarbeta en sammanställning av forskning och 
beprövad erfarenhet vad gäller insatser från skolans sida för elever i behov av 
särskilt stöd relaterat till måluppfyllelse vad gäller i huvudsak kunskapsmålen i 
grund- och gymnasieskola. I kapitel 7 redogörs för resultaten av sammanställ-
ningen.

Uppföljningen ska ske utifrån ett barnrättsperspektiv och ett funktionshin-
dersperspektiv. Detta har genomsyrat hela arbetet – från utformning av syfte och 
frågeställningar till slutsatser och diskussioner i rapportens avslutande del. För 
att en bedömning av barnets bästa ska kunna göras måste barns åsikter tillmätas 
betydelse. Det här motiverar att elevers åsikter och erfarenheter utgör ett inslag 
i rapporten. Intervjuer med elever har genomförts i de åtta fristående skolor med 
begränsat mottagande som besökts inom ramen för uppdraget. Eleverna har fått 
svara på frågor om hur de upplever att de har det i skolan, vad de lär sig i skolan, 
hur de upplevt sin tidigare skolgång och vad de vill göra efter skolan.

Rapporten har beröringspunkter med flera aktuella områden som Skolverket 
arbetar eller har arbetat med under de senaste åren. Mest närliggande är rapporten 
”Särskilda undervisningsgrupper – En studie om organisering och användning av 
särskilda undervisningsgrupper i grundskolan”, Skolverkets rapport 405, 2014. 
Särskilda undervisningsgrupper riktar sig till elever i behov av särskilt stöd. 

Ett annat närliggande område är kommunernas resursfördelning, då finansie-
ringen är en viktig fråga för de fristående skolor som begränsar sitt mottagande. 
I ”Kommunernas resursfördelning till grundskolor” 13 behandlas bl.a. tilläggs-
belopp till fristående skolor, vilket också utgör ett tema i den här rapporten. 

13. Skolverket (2013) Kommunernas resursfördelning till grundskolor, rapport 391.
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Det finns även kopplingar till Skolverkets rapporter om likvärdighet. Likvärdig-
het definieras som att elever ska ha lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på 
utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande.14 En diskussion om 
likvärdighet i relation till skolor med begränsat mottagande förs i kapitel 8.

Ett ytterligare område som rapporten anknyter till är Skolverkets rapporter 
om skolmarknaden. I Skolverkets rapport ”En bild av skolmarknaden” kon-
stateras bl.a. att marknadskrafterna inte alltid främjar likvärdighet och bättre 
kvalitet och att utvecklingen har gett upphov till betydande lokala och regionala 
skillnader vad gäller utbudet av skolor och elevers faktiska valfrihet.15 

Disposition
Rapporten inleds med en sammanfattning i kapitel 1.

I kapitel 2 Inledning beskrivs bestämmelserna som avser fristående skolor som 
begränsar sitt mottagande. Här presenteras också rapportens syfte, frågeställ-
ningar och avgränsningar. En närmare beskrivning av metod ingår i respektive 
kapitel.

Kapitel 3 Kartläggning av skolor med begränsat mottagande innehåller en kart-
läggning av fristående skolor med begränsat mottagande utifrån resultaten 
i Skolverkets enkät. Här beskrivs bl.a. hur många skolor som begränsar sitt  
mottagande och med vilken inriktning sådan utbildning bedrivs.

I kapitel 4 Statistik om omfattning och måluppfyllelse beskrivs skolorna med 
begränsat mottagande utifrån uppgifter i Skolverkets nationella statistik, bl.a. 
avseende elevantal och betygsresultat.

I kapitel 5 Besök i åtta skolor med begränsat mottagande redogörs för Skolverkets 
fallstudie i åtta skolor som begränsar sitt mottagande. I fallstudien har rektorer, 
lärare, elever och föräldrar intervjuats.

Kapitel 6 Regleringen och hanteringen av tilläggsbeloppet i några kommuner utgår 
från intervjuer i fem utvalda kommuner och handlar om regleringen och han-
teringen av tilläggsbeloppet samt om rätten till insyn.

I kapitel 7 Särskilt stöd och kunskapsmål – en kartläggning av effektforskning redo-
görs för ett forskaruppdrag om insatser från skolans sida för elever i behov av 
särskilt stöd relaterat till måluppfyllelse vad gäller huvudsakligen kunskapsmålen 
i grund- och gymnasieskola.

I kapitel 8 Diskussion och slutsatser diskuteras resultaten från de olika empiri-
delarna som ingår i rapporten. Här presenteras också Skolverkets slutsatser.

14. Skolverket (2012) Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdig-
het över tid, rapport 374.

15. Skolverket (2012) En bild av skolmarknaden. Syntes av Skolverkets skolmarknadsprojekt. 
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Kartläggning av skolor  
som begränsar sitt mottagande
Det här kapitlet innehåller resultaten från Skolverkets kartläggning av fristående 
grund- och gymnasieskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av 
särskilt stöd. Kartläggningen har genomförts som en enkätundersökning, då det 
saknas en nationell sammanställning över dessa fristående skolor sedan tidigare. 
I enkäten har skolorna fått besvara frågor, dels om de inriktar sig mot elever 
i behov av särskilt stöd, dels om de begränsar sitt mottagande till dessa elever. 
Skolorna har även svarat på bl.a. vilka elever de riktar sig till och hur länge de 
haft denna inriktning. 

Mer om metod

För att kartlägga vilka fristående grund- och gymnasieskolor som begränsar sitt 
mottagande till elever i behov av särskilt stöd har Skolverket skickat ut en enkät till 
fristående skolor i landet. 

I syfte att uppnå en hög svarsfrekvens samt för att minska uppgiftslämnar- 
bördan gjordes i ett första steg en gallring av vilka fristående skolor som kunde 
antas ha en inriktning mot elever i behov av särskilt stöd. Det innebar en genom-
gång av webbsidorna för samtliga fristående skolor i landet med fokus på hur 
skolorna beskrev sig själva. Genomgången utgick från skolenhetsregistret, där 
samtliga fristående skolor i landet finns listade. Skolverket hade även kontakt med 
Skol-inspektionen för att säkerställa att inga nystartade fristående skolor förbisågs.  
I enstaka fall saknades tillgång till webbsida, varvid skolan kontaktades per telefon. 
Överlag framgick tydligt på webbsidorna om en skola hade en inriktning mot 
elever i behov av särskilt stöd. Gallringen resulterade i en lista på sammanlagt  
102 skolor (84 grundskolor och 18 gymnasieskolor). Listan stämdes sedan av med 
andra källor för att kontrollera att inga skolor saknades. Bl.a. stämdes listan av med 
information från Skolinspektionen om ansökningar från de senaste två åren om 
att starta en skola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd 
(för skolor som startat innan dess saknar Skol inspektionen uppgift om begränsat 
mottagande). 

I ett andra steg skickades en webbenkät ut till rektor i de 102 skolorna som 
identifierats. Enkäten skickades ut i slutet av november 2013 och bestod av sju 
frågor. Enkätfrågorna finns redovisade i bilaga 1. 

Svarsfrekvensen på enkäten var 96 procent. Det var 95 skolor som besvarade 
enkäten, tre som avskrevs från utskicket då de inte längre bedrev utbildning och 
fyra som inte svarade. Skolverket hade mail- eller telefonkontakt med de fyra sko-
lor som inte besvarat enkäten. För tre av dessa bekräftades att de inriktar sig mot 
elever i behov av särskilt stöd. Däremot saknas uppgift för dessa tre skolor samt 
ytterligare en om skola om skolan begränsar sitt mottagande, varför de räknas till 
gruppen skolor som inriktar sig mot elever i behov av särskilt stöd, men utan att 
begränsa sitt mottagande. Av de skolor som besvarat enkäten angav fyra skolor att 
de inte inriktade sig mot elever i behov av särskilt stöd. 
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Resultat från enkäten
68 skolor begränsar sitt mottagande
Skolverkets kartläggning visar att det finns 68 skolor som begränsar sitt mot-
tagande till elever i behov av särskilt stöd läsåret 2013/14. Av dessa är 61 
grundskolor och sju gymnasieskolor. Därutöver anger 20 grundskolor och sex 
gymnasieskolor att de inriktar sig mot elever i behov av särskilt stöd, men utan 
att begränsa sitt mottagande till dessa elever. Samtliga skolor som identifierats 
finns listade i bilaga 2.

Tabell 1. Skolor som inriktar sig mot elever i behov av särskilt stöd.

 Totalt antal Grundskolor Gymnasieskolor

Skolor med begränsat mottagande 68 61 7

Skolor som inriktar sig, men utan 
begränsat mottagande 26

20
6

Totalt antal skolor som inriktar sig 94 81 13

Fortsättningsvis redovisas huvudsakligen resultat för de skolor som anger att de 
begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Det är dessa skolor 
som omfattas av Skolverkets uppdrag. Samtidigt är gränsdragningen inte given 
utifrån hur verksamheterna bedrivs i praktiken. Det verkar inte finnas någon 
påtaglig skillnad mellan skolor som svarar att de begränsar sitt mottagande till 
elever i behov av särskilt stöd och skolor som svarar att de inriktar sig mot elever 
i behov av särskilt stöd, men är öppna för alla. I praktiken är det elever med 
behov av särskilt stöd som söker sig till dessa skolor, oavsett om skolan begränsar 
sitt mottagande eller inte. Slutsatsen stöds bl.a. av de kontakter Skolverket har 
haft med både skolor och kommuner samt av öppna kommentarer i enkäten.

Flest skolor i Stockholmsområdet
Kartan nedan visar i vilka kommuner skolorna som begränsar sitt mottagande 
är belägna. Av kartan framgår att skolorna finns i 35 av landets 290 kommuner. 
Framför allt finns skolorna i Stockholmsområdet och då i synnerhet i Stock-
holms kommun – hela 22 av de 68 skolorna finns i Stockholms kommun. Där-
efter kommer Täby med sex skolor och Solna med fyra skolor med begränsat 
mottagande. I de övriga storstadsområdena finns inte alls samma koncentration 
av skolor som begränsar sitt mottagande. Ytterst få av dessa skolor finns också 
i den norra delen av landet. 
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Bild 1. Karta över antal skolor per kommun som begränsar sitt mottagande. 

Stor-Göteborg

Stor-Malmö

Stor-Stockholm

Antal skolor Antal kommuner 

22 skolor 1 st

2–3 skolor 3 st

4–6 skolor 2 st

0 skolor 255 st

1 skola 29 st

Inriktning på skolorna
I enkäten har skolorna själva beskrivit vilka elever i behov av särskilt stöd de 
främst riktar sig till. Skolverket valde att använda en öppen fråga istället för fasta 
svarsalternativ för att inte begränsa skolornas svar. Det påverkar samtidigt möj-
ligheterna att tolka och redovisa svaren, då skolorna har beskrivit sin inriktning 
på olika sätt. 

Ett tydligt drag är att majoriteten av skolorna inte begränsar sitt mottagande 
enbart till en viss elevgrupp, utan har ett spann i sitt mottagande. Vissa skolor 
är mycket generella i sin beskrivning av elevgruppen. Det kan vara skolor som 
skriver att de riktar sig till elever i behov av särskilt stöd, eller skolor som riktar sig 
till elever med tidigare skolmisslyckanden. Andra skolor skriver att de både riktar 
sig till elever med neuropsykiatriska funktionshinder och till elever med social 
problematik. En grundskola skriver t.ex. att man riktar sig till följande elever:

Elever med neuropsykiatriska diagnoser och med en stor social problematik. Elever 
som har prövat ”allt” i den reguljära skolan men misslyckats. Hemmasittare och 
elever med självskadebeteende är också elever hos oss.  
– GRUNDSKOLA
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En klar majoritet av skolorna använder i någon utsträckning medicinska termer 
när de ska beskriva vilka elever de riktar sig till. Det stora flertalet skriver då 
om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Andra svårigheter som nämns är 
lindrig utvecklingsstörning och olika psykiska sjukdomar. En grundskola skriver 
t.ex. att den riktar sig till ”elever med neuropsykiatriska funktionshinder, trau-
matiska upplevelser, depressioner, psykoser, m.m.”

Närmare 50 av de 68 skolorna skriver att de riktar sig till elever med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar i allmänhet, eller med specifika diagnoser 
som räknas till denna grupp. Ett tjugotal av skolorna nämner ordet diagnos i sin 
beskrivning. 

En annan återkommande del i beskrivningarna av vilka elever man riktar sig 
till är elever med psykosocial eller social problematik. En grundskola skriver att 
man riktar sig till:

Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med 
 psykosociala svårigheter eller ungdomar med psykiatriska diagnoser i kombination 
med psykosociala svårigheter.  
– GRUNDSKOLA 

Många skolor inriktade sig mot  
målgruppen även före 2010 års skollag
I enkäten svarar en klar majoritet av skolorna som begränsar sitt mottagande att 
de inriktade sig mot elever i behov av särskilt stöd även innan den nya skollagen 
började tillämpas den 1 juli 2011. Det är mindre än en femtedel av dessa skolor 
som svarar att de började inrikta sig mot elever i behov av särskilt stöd 2011 
eller senare. 

Tabell 2. Vilket år skolorna började inrikta sig mot elever i behov av särskilt stöd.

 Antal skolor Andel 

Före 2000 15 22 %

2000–2005 18 27 %

2006–2010 23 34 %

2011– 11 16 %

Totalt 67* 100 %

* En skola besvarade inte frågan.

HVB eller liknande
Ungefär hälften av skolorna som begränsar sitt mottagande svarar att skolan 
drivs i anslutning till ett HVB eller liknande. Av dem som svarat att skolan drivs 
i anslutning till annan verksamhet anger majoriteten att det handlar om ett 
HVB. Andra alternativ som nämns är LSS-boende, korttidsboende, internat och 
dagbehandling. Flera skolor nämner flera olika av dessa alternativ eller skriver 
att även andra elever går i skolan. 
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Tabell 3. Skolor som drivs i anslutning till ett HVB eller liknande.

 I anslutning till ett HVB eller liknande 

 Antal Andel 

Grundskolor 31 51 %

Gymnasieskolor 4 57 %

Totalt 35 51 %

Nyantagna hösten 2013
Drygt hälften av skolorna som begränsar sitt mottagande tog emot samtliga 
sökande inför höstterminen 2013. Den skola som tog emot flest elever tog emot 
39 nya elever. Hälften av skolorna tog emot sju eller färre nya elever inför denna 
höst. Den klart vanligaste anledningen till att skolor inte tog emot samtliga 
sökande inför hösten 2013 uppges vara platsbrist. En annan anledning som 
nämns är problem med att få tilläggsbelopp för vissa elever. Flera skolor nämner 
i kommentarsfält att man tar emot elever kontinuerligt under året.

Övriga kommentarer
En del av skolorna har valt att skriva en övrig kommentar. Ett tiotal berör då 
specifikt frågan om tilläggsbelopp och den problematik som gäller detta.

Sammanfattning
Skolverkets kartläggning visar att 61 grundskolor och sju gymnasieskolor begrän-
sar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd läsåret 2013/14. Skolorna 
har själva i Skolverkets enkät uppgett att de begränsar sitt mottagande på detta 
sätt. Utöver dessa skolor finns 26 skolor som svarar att de inriktar sig mot elever 
i behov av särskilt stöd, men att de ändå är öppna för alla elever. Många av sko-
lorna som begränsar sitt mottagande är belägna i Stockholmsområdet.

I enkäten har skolorna som begränsar sitt mottagande också besvarat några 
ytterligare frågor om sin verksamhet. Flertalet av skolorna svarar att de inriktar 
sig relativt brett mot elever med skolsvårigheter, samtidigt som många nämner 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Majoriteten av skolorna 
inriktade sig mot dessa elever även före 2011, men endast en femtedel av sko-
lorna inriktade sig före år 2000. I ungefär hälften av skolorna drivs verksamhe-
ten i anslutning till ett HVB eller liknande. 

I nästa kapitel presenteras mer information om skolorna, utifrån uppgifter 
i den nationella statistiken. 



KAPITEL 4

Statistik om omfattning  
och måluppfyllelse
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Statistik om omfattning  
och måluppfyllelse
Det här kapitlet innehåller statistik om de skolor som i Skolverkets kartläggning 
angett att de begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Redo-
visningen syftar till att ge en nationell bild av verksamheterna. De mått som är 
relevanta att redovisa begränsas av att antalet elever på dessa skolor är relativt 
litet, framför allt antalet gymnasieelever.

Mer om metod

Statistiken i detta kapitel är hämtad från Skolverkets nationella statistik. Uppgif-
terna om elever och personal avser läsåret 2013/14, medan uppgifterna om resultat 
avser läsåret 2012/13. Detta är de senaste uppgifterna som finns tillgängliga. 
Statistiken avser de 61 grundskolor och sju gymnasieskolor som identifierades i 
Skolverkets kartläggning (kapitel 3). I vissa fall saknas statistikuppgifter för några 
av skolorna. För två av grundskolorna med begränsat mottagande i kartläggningen 
saknas elevuppgifter i Skolverkets statistik, varför dessa skolor inte ingår i den redo-
visningen. När det gäller statistik om personal saknas uppgifter för en grundskola.

För att ge perspektiv på uppgifterna jämförs dessa med statistik för samtliga 
grund- respektive gymnasieskolor i riket för motsvarande läsår. Jämförelsen blir 
inte helt rättvisande, bl.a. då skolorna med begränsat mottagande är fristående och 
i hög grad koncentrerade till Stockholmsområdet. Samtidigt ger den ändå en bild 
av på vilket sätt skolor med begränsat mottagande utmärker sig. 

Antal elever på skolorna
Totalt studerade cirka 1 300 elever under läsåret 2013/14 i de 59 grundskolor 
med begränsat mottagande för vilka det finns elevuppgifter i den nationella 
statistiken. Motsvarande antal för de sju gymnasieskolorna med begränsat mot-
tagande var 300 elever. Det utgör drygt 0,1 procent av det totala antalet elever 
i grund- och gymnasieskolan. Drygt 360 grundskoleelever och 135 gymnasie-
elever går på en skola som begränsar sitt mottagande och har anknytning till ett 
HVB.16

16. I enkäten svarade hälften av skolorna att skolan drivs i anslutning till ett HVB eller liknande. 
Majoriteten anger att det handlar om ett HVB, men även andra alternativ som dagbehand-
ling förekommer. Fortsättningsvis benämns detta för enkelhetens skull ”anknytning HVB” 
i  tabelltext.
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Tabell 4. Antalet elever på skolorna samt andel av samtliga elever.

  Grundskola Gymnasieskola

 

 Antal elever

Andel av 
samtliga 
elever Antal elever

Andel av 
samtliga 
elever

Skolor som begränsar sitt mottagande 1 268 0,14 % 306 0,09 %

därav anknytning HVB 362 0,04 % 135 0,04 %

De skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd har 
relativt få elever jämfört med skolor i allmänhet. I tabell 5 nedan visas fördel-
ningen av elever på skolorna. Bland annat framgår att 43 grundskolor och två 
gymnasieskolor hade 20 eller färre elever. I genomsnitt studerade 21 elever per 
grundskola och 44 elever per gymnasieskola med begränsat mottagande. Sko-
lorna som drivs i anslutning till ett HVB eller liknande har generellt färre elever 
jämfört med de skolor som inte drivs i anslutning till ett HVB.

Tabell 5. Elevantal på skolorna. 

Totalt  
antal 
skolor

Antal skolor med följande elevantal Genomsnittligt 
antal elever  
per skola

Färre än  
10 elever

10–20 
elever

21–50 
elever

Fler än  
50 elever

Grundskolor 59 15 28 11 5 21

därav anknytning HVB 31 11 17 3 0 12

Gymnasieskolor 7 1 1 3 2 44

därav anknytning HVB 4 0 1 2 1 34

Fördelning på årskurser och program
Flest elever studerar i årskurs 7–9
I grundskolor med begränsat mottagande ökar antalet elever med stigande 
årskurser. Mindre än en av tio elever i dessa skolor går i årskurs 1–3, medan två 
tredjedelar går i årskurs 7–9. I de skolor som drivs i anslutning till ett HVB är 
fördelningen ännu mer skev. Där går nästan ingen elev i de lägsta årskurserna 
och nästan hälften går i årskurs 9. Detta skiljer sig markant från grundskolor 
i allmänhet, där fördelningen av elever är relativt jämn över årskurserna.

Diagram 1. Elever per årskurs i grundskolan 2013/14, andelar (%).
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En tredjedel studerar på ett  
introduktionsprogram i gymnasiet
I fördelningen per programtyp i gymnasieskolan finns också tydliga skill nader. 
Drygt hälften av eleverna i skolor som begränsar sitt mottagande studerar på 
ett högskoleförberedande program, vilket är ungefär samma andel som i gym-
nasieskolor i allmänhet. Det är däremot en lägre andel som studerar på ett 
yrkesprogram och en högre andel som studerar på ett introduktionsprogram. 
En tredjedel av eleverna i skolor som begränsar sitt mottagande studerar på ett 
introduktionsprogram, medan motsvarande andel i den vanliga gymnasieskolan 
är en av tio. 

De gymnasieprogram som dominerar i elevantal på skolorna som begränsar 
sitt mottagande är individuellt alternativ (27 procent), samhällsprogrammet 
(25 procent) och estetiska programmet (21 procent). Det yrkesprogram som 
har flest elever i dessa skolor är el- och energiprogrammet, där 10 procent av 
eleverna går.

Diagram 2. Elever per programtyp i gymnasieskolan 2013/14, andel (%).
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Diagram 2. Elever per programtyp i gymnasieskolan läsåret 2013/14, andel (%).

En annan skillnad handlar om fördelningen mellan åren i gymnasieskolan. 
I gymnasieskolorna som begränsar sitt mottagande är det generellt sett fler 
elever som studerar i år 1 jämfört med år 2 och 3. Det är främst i skolor som 
drivs i anslutning till ett HVB som denna skillnad finns. I dessa skolor studerar 
så många som två tredjedelar av eleverna i år 1.
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Mer om eleverna
Majoriteten av eleverna är pojkar
I statistiken ser man vissa skillnader mellan elever som går i skolor som begrän-
sar sitt mottagande jämfört med grundskole- och gymnasieelever i allmänhet. 
Det är huvudsakligen pojkar som går i fristående skolor som begränsar sitt mot-
tagande till elever i behov av särskilt stöd. Tre fjärdedelar av eleverna i grund-
skolorna med begränsat mottagande är pojkar. I gymnasieskolorna är 64 pro-
cent av eleverna pojkar. Andelen grundskoleelever som är äldre än normalt för 
sin årskurs är också högre i skolor som begränsar sitt mottagande, 25 procent 
jämfört med 3 procent i grundskolan i allmänhet. En förklaring är sannolikt att 
fler elever har gått om minst en årskurs. Däremot finns ingen större skillnad när 
det gäller andelen elever med utländsk bakgrund.

Föräldrarnas utbildningsnivå  
lägre i skolor med anslutning till HVB
Föräldrar till elever i grundskolor som begränsar sitt mottagande har en något 
lägre utbildningsnivå än föräldrar till elever i den vanliga grundskolan. Det finns 
dock en stor skillnad beroende på om skolan drivs i anslutning till ett HVB 
eller inte. För de skolor som drivs i anslutning till ett HVB eller liknande är 
föräldrarnas utbildningsnivå betydligt lägre än i vanliga grundskolor. I de skolor 
som inte drivs i anslutning till ett HVB är föräldrarnas utbildningsnivå ungefär 
densamma som i vanliga grundskolor, vilket visas i diagram 3 nedan. När det 
gäller gymnasieskolorna har elevernas föräldrar ungefär samma utbildningsnivå 
som i gymnasieskolan i allmänhet, oavsett om skolan drivs i anslutning till ett 
HVB eller inte.

Diagram 3. Föräldrarnas utbildningsnivå för elever i grundskolan 2013/14. Andel (%).
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Diagram 3. Föräldrarnas utbildningsnivå för elever i grundskolan läsåret 2013/14, andel (%).
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Eleverna studerar ofta i en skola i annan kommun
Elever i skolor som begränsar sitt mottagande går mycket ofta i en skola i en 
annan kommun än den kommun där de är folkbokförda. I statistiken talar man 
om att eleven pendlar. Framför allt i grundskolorna är skillnaderna mycket stora 
jämfört med grundskolor i allmänhet, vilket visas i tabell 6 nedan. Över hälften 
av grundskoleeleverna i skolor med begränsat mottagande pendlar över en kom-
mungräns, medan det för elever i den vanliga grundskolan endast rör sig om en 
bråkdel. Det här beror förmodligen på att de skolor som begränsar sitt mot-
tagande inte finns i alla kommuner. På gymnasiesidan finns samma mön ster, 
men där är skillnaderna inte lika stora då det är betydligt vanligare att elever i 
gymnasieskolan generellt går i en skola i en annan kommun.

Tabell 6. Elever som går i skola i annan kommun än hemkommunen, andel (%). 

Elever i grundskola … Elever i gymnasieskola …

 i allmänhet
med begränsat  

mottagande  i allmänhet
med begränsat  

mottagande

Skola i hemkommun 97 %  45 % 66 % 43 % 

Skola i annan kommun 3 %  54 % 34 % 57 % 

Lärare
Statistiken om lärare17 visar att det är betydligt fler lärare i förhållande till 
an talet elever i grundskolor med begränsat mottagande, jämfört med grund-
skolor i allmänhet. I grundskolorna med begränsat mottagande har hälften av 
skolorna 3,3 elever per lärare eller färre. Den skola som har lägst lärartäthet har 
7,6 elever på lärare. Det kan jämföras med grundskolor i allmänhet, där det i 
genomsnitt finns drygt 12 elever per lärare läsåret 2013/14. Statistiken avser 
enbart lärare och inte annan personal på skolorna. 

Ett annat centralt mått är andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk 
högskoleexamen. Eftersom skolorna har relativt få lärare får en enstaka lärares 
utbildning stor betydelse för andelen lärare med examen – i genomsnitt arbe-
tade knappt sex lärare per grundskola med begränsat mottagande. I hälften av 
grundskolorna med begränsat mottagande har 78 procent av lärarna eller färre 
en pedagogisk högskoleexamen. Samtidigt finns stora skillnader mellan sko-
lorna, då andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen varierar mellan 23 och 
100 procent beroende på skola.

För de sju gymnasieskolor som begränsar sitt mottagande finns också en 
relativt hög lärartäthet. Totalt arbetar drygt 50 lärare (heltidstjänster) på dessa 
skolor. I fyra av skolorna finns 5,4 eller färre elever per lärare. Skolan med flest 
elever per lärare har 9,2 elever per lärare – i gymnasieskolor i allmänhet är 
genomsnittet 12,1 elever per lärare. Andelen lärare med pedagogisk högskole-
examen varierar mellan 39 och 100 procent i de sju skolorna.

17. I all statistik om lärare som redovisas i detta avsnitt avses lärare omräknat till heltidstjänster.
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Juridisk form för skolorna
De allra flesta av skolorna med begränsat mottagande drivs som aktiebolag. 
Som visas i tabell 7 nedan är det bara ett fåtal skolor som drivs i någon annan 
juridisk form, t.ex. som en ekonomisk förening eller en stiftelse. Det är en högre 
andel aktiebolag bland dessa skolor än bland fristående skolor i allmänhet.18

Tabell 7. Juridisk form för skolor med begränsat mottagande

Juridisk form Antal grundskolor Antal gymnasieskolor

Aktiebolag 56 6

Ekonomiska föreningar 1 0

Fysiska personer 0 0

Ideella föreningar 1 0

Registrerade trossamfund 1 0

Stiftelser och fonder 2 1

Totalt 61 7

Det vanligaste är att en huvudman enbart driver en skola med begränsat motta-
gande. Nio huvudmän driver dock fler än en skola med begränsat mottagande. 
Magelungen Utveckling AB är den huvudman som har flest skolor med begrän-
sat mottagande, tio grundskolor och en gymnasieskola. 

Måluppfyllelse avseende kunskapskrav
I det följande redogörs för elevernas måluppfyllelse i förhållande till kunskaps-
kraven i skolor som begränsar sitt mottagande. För grundskolorna redovisas 
an delen elever som uppnår målen i alla ämnen, andelen som uppnår behörighet 
för yrkesprogram samt genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. För gymnasiesko-
lorna görs en mer översiktlig redovisning, eftersom elevantalet är så pass begränsat.

Sämre resultat i grundskolor med begränsat mottagande
Eleverna i grundskolor som begränsar sitt mottagande uppnår överlag ett sämre 
resultat än elever i grundskolor i allmänhet. I årskurs 9 är det en betydligt lägre 
andel som får godkända betyg i alla ämnen. En viktig förklaring är sannolikt 
att fler har anpassad studiegång och därför inte läser alla ämnen. I grundskolan 
i allmänhet fick 77 procent av eleverna ett godkänt betyg i alla ämnen läsåret 
2012/13. Motsvarande andel i skolor med begränsat mottagande var 31 pro-
cent. Framför allt är det i skolor med anknytning till HVB som många elever 
inte får godkända resultat. Bara en av tio elever i dessa grundskolor fick ett 
godkänt betyg i samtliga ämnen läsåret 2012/13.

18. Skolverket (2014). Privata aktörer inom förskola och skola. En nationell kartläggning av enskilda 
huvudmän och ägare. Rapport 410.
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Diagram 4. Andel (%) elever i årskurs 9 med respektive utan godkända betyg läsåret 
2012/13. 
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Diagram 4. Andel (%) elever i årskurs 9 med respektive utan godkända betyg läsåret 2012/13.

Ett annat mått när det gäller måluppfyllelse är andelen elever som uppnår  
be hörighet till ett yrkesprogram.19 Skillnaden är påtaglig när det gäller 
be hörighet till yrkesprogram mellan elever i fristående skolor som begränsar sitt 
mottagande och elever i grundskolan i allmänhet. Andelen elever som uppnår 
behörighet till yrkesprogram är närmare 90 procent i grundskolan, jämfört med 
hälften i skolor med begränsat mottagande. Det finns en stor skillnad beroende 
på om skolan drivs i anslutning till ett HVB eller inte. I skolorna utan anknyt-
ning till HVB är andelen behöriga till yrkesprogram 65 procent, medan den är 
29 procent i skolor med sådan anknytning.

Diagram 5. Andel (%) elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram läsåret 
2012/13. 
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Diagram 5. Andel (%) elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram läsåret 2012/13.

19. För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, 
engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen.
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Det genomsnittliga meritvärdet är också lägre i skolor som begränsar sitt mot-
tagande. I grundskolor i allmänhet är det genomsnittliga meritvärdet 213, 
medan det i skolor som begränsar sitt mottagande är 133. Det högsta möjliga 
 meritvärdet är 320. Samtidigt finns en spridning i meritvärde hos eleverna i 
fristående skolor som begränsar sitt mottagande. Den fjärdedel av eleverna som 
har högst genomsnittligt meritvärde har 190,5 eller högre, medan den fjärdedel 
som har lägst har 66,5 eller lägre. Även när det gäller meritvärde är resultaten 
markant sämre för elever i skolor som har anknytning till HVB, jämfört med 
elever i skolor som inte har sådan anknytning. 

Föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för grundskoleelevers merit-
värde, vilket är väl känt sedan tidigare. Det gäller även i skolor med begränsat 
mottagande. Elever med högutbildade föräldrar har i genomsnitt ett högre 
meritvärde än elever vars föräldrar har lägre utbildning även i dessa skolor. För 
de elever som går i skolor med anknytning till HVB är effekten av högutbildade 
föräldrar dock betydligt mindre.

Gymnasieeleverna får i lägre utsträckning ett slutbetyg
Eftersom resultatuppgifter bara finns för ett fåtal elever i gymnasieskolor med 
begränsat mottagande läsåret 2012/13 bedömer Skolverket att tillförlitliga 
statistiska analyser av materialet inte kan göras. Några tendenser kan emellertid 
skönjas. Statistiken visar att elever i gymnasieskolor som begränsar sitt mot-
tagande i betydligt lägre utsträckning än andra får ut ett slutbetyg och i högre 
utsträckning får ett samlat betygsdokument. För det fåtal elever som får ett  
slutbetyg i dessa gymnasieskolor finns dock ingen markant skillnad i genom-
snittligt betygspoäng och behörighet jämfört med elever i gymnasieskolan i 
allmänhet.

Sammanfattning 
De skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd är ofta 
små sett till antalet elever. I genomsnitt studerade 21 elever per grundskola med 
begränsat mottagande. Totalt var det 1 300 grundskoleelever och 300 gymnasie-
elever som gick i en skola som begränsade sitt mottagande läsåret 2013/14. Det 
motsvarar drygt 0,1 procent av samtliga elever i grund- och gymnasieskolan. 

I statistiken finns flera skillnader mellan elever som går i skolor som begrän-
sar sitt mottagande jämfört med elever i vanliga grund- och gymnasieskolor. 
Bland annat är en majoritet av eleverna pojkar och fler är äldre än normalåldern 
för sin årskurs. I grundskolorna går majoriteten av eleverna i de senare års-
kurserna.

Också vad gäller utbildningsresultaten avviker eleverna i skolor som begränsar 
sitt mottagande från elever i andra skolor. Andelen elever som har betyg i alla 
ämnen är betydligt lägre i grundskolor som begränsar sitt mottagande, likaså 
andelen som uppnår behörighet till ett yrkesprogram. Genomsnittligt meritvärde 
för elever i dessa grundskolor är 133, jämfört med 213 som är det nationella 
genomsnittet. Det finns dock stora skillnader i resultat mellan olika elever. 

De skolor som uppgett att de har anknytning till ett HVB eller liknande 
skiljer sig på flera sätt från de skolor som begränsar sitt mottagande, men utan 
sådan anknytning. Eleverna i skolor med anknytning till HVB är t.ex. i högre 
grad koncentrerade till årskurs 9 i grundskolan och till år 1 i gymnasieskolan. 



34  FRISTÅENDE SKOLOR FÖR ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Resultatmässigt presterar eleverna i dessa skolor också sämre – bara tre av tio 
elever i årskurs 9 uppnådde behörighet till yrkesprogram läsåret 2012/13 jäm-
fört med drygt sex av tio i övriga skolor med begränsat mottagande.



KAPITEL 5

Besök i åtta skolor  
med begränsat mottagande
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Besök i åtta skolor  
med begränsat mottagande
Kapitlet beskriver resultaten från den fallstudie som Skolverket genomfört. 
Avsikten är att ge en mer fördjupad bild av skolor som begränsar sitt mot-
tagande till elever i behov av särskilt stöd. Skolverket har besökt sex grundskolor 
och två gymnasieskolor som begränsar sitt mottagande till sådana elever. På sko-
lorna har rektor, lärare, föräldrar och elever intervjuats. Beskrivningen i kapitlet 
sker utgående från deras perspektiv. De teman som berörs är bl.a. elevbehov, 
urval och mottagande, måluppfyllelse, uppfattning om skolor med ett begränsat 
mottagande samt frågan om tilläggsbelopp.

Skolorna valdes ut för att ge en variation av skolor som begränsar sitt mot-
tagande i syfte att kunna ge en bred bild av den här typen av verksamheter. Det 
finns bl.a. skillnader i antalet elever och i vilken inriktning skolorna har samt 
om det finns en koppling till behandling eller inte. Gemensamt för de besökta 
skolorna är att alla har få elever och en hög personaltäthet jämfört med grund-
skolor och gymnasieskolor i allmänhet.

Mer om metod

Skolorna i fallstudien valdes ut bland de skolor som i Skolverkets kartläggning 
(kap. 3) uppgav att de begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. 
Besöken genomfördes i januari– februari 2014. 

De skolor som Skolverket besökte skiljer sig åt på flera olika sätt. Det gäller bl.a. 
geografiskt läge i landet, antalet elever i skolan, vilka årskurser skolan erbjuder och 
inriktning på skolan. Antalet elever varierar mellan ett drygt 10-tal och ett drygt 
100-tal. I urvalet finns även en variation när det gäller om skolan drivs i anslut-
ning till ett HVB, erbjuder behandling i anslutning till verksamheten eller enbart 
erbjuder skolverksamhet. De flesta av skolorna inriktar sig mot elever med olika 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tre av skolorna ingår i koncerner med 
flera skolor som begränsar sitt mottagande.

På skolorna har Skolverket genomfört intervjuer med rektor, lärare, föräldrar 
och elever. Rektor på respektive skola ansvarade för urvalet av de lärare, elever 
och föräldrar som deltog. Två medarbetare från Skolverket deltog i regel vid varje 
intervju, där en medarbetare huvudsakligen antecknade. Lärare och föräldrar 
intervjuades i grupper med mellan två och fem lärare respektive föräldrar. Eleverna 
intervjuades enskilt av en medarbetare, i regel intervjuades fyra elever på varje 
skola. Förutom att anteckningar fördes under intervjuerna spelades de också in, 
både som minnesstöd och för att kunna återge citat i rapporten. Intervjuerna tog 
omkring en timme med lärare och föräldrar, en och en halv timme med rektor och 
i genomsnitt en kvart med respektive elev. 

I rapporten beskrivs resonemangen från grund- och gymnasieskolorna oftast 
samlat. I de fall där det finns tydliga skillnader mellan skolformerna skrivs detta ut 
i texten. Citaten från intervjuerna återger intervjupersonernas utsagor ordagrant, 
bortsett från mindre språkliga justeringar.
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Skäl till att eleverna söker sig till dessa skolor
Den viktigaste förklaringen som framkommer i fallstudien till att elever går i en 
fristående skola som begränsar sitt mottagande är en problematisk situation i 
den tidigare skolan. Detta återkommer gång på gång i intervjuer med rektorer, 
lärare, föräldrar och elever. Problemen kan gälla elevens kunskapsutveckling 
och/eller den sociala situationen på den tidigare skolan. En grundskolerektor 
uttrycker att valet av deras skola i första hand är ett bortval av den skola eleven 
gått på tidigare, eftersom det inte fungerat där. Det kan handla om att det inte 
fungerat för eleven med en stor klass, grupparbeten och redovisningar m.m., 
men också om brist på stöd.

En del elever och föräldrar berättar om havererade skolgångar, hemma-
sittande och långvarig mobbning. En elev i årskurs 6 berättar om att han mest 
känt sig annorlunda på sina tidigare skolor och att han blivit svårt mobbad. 
Han berättar också att en av hans tidigare skolor inte hade tillräckligt med 
pengar för att ge honom stöd när han hade svårt att hänga med i undervis-
ningen. En annan elev säger:

Och till slut så började jag skolka för jag orkade inte med att ingen brydde sig om 
mig. Att ingen såg till mina behov. Och sen började jag bli mobbad för att jag hade 
assistent och sedan blev jag så deprimerad att jag inte klarade av att gå till skolan. 
Och då blev det liksom... Alla lärare bara sa till mig hela tiden att jag aldrig skulle 
klara det här och så där. Och därför gav jag upp och slutade gå till skolan. 
– ELEV I ÅRSKURS 9

För andra elever verkar problemen inte ha varit lika akuta. Eleverna kan ha trivts 
bra socialt på sin tidigare skola, men halkat efter kunskapsmässigt, vilket lett till 
att föräldrarna letat efter alternativ. En övergång kan t.ex. ske i samband med att 
ett skolbyte ändå måste ske då skolan inte erbjuder alla årskurser, eller på grund 
av att stödet på den tidigare skolan upplevdes som bristfälligt. I de två gymna-
sieskolorna som Skolverket besökt förekommer både att elever tidigare gått i en 
vanlig grundskoleklass och att de haft särskilda lösningar även i grundskolan.

Återkommande i berättelserna är en beskrivning av den tidigare skolans miss-
lyckande med att ge rätt stöd. De intervjuade föräldrarna beskriver en ibland 
lång och slitsam kamp för att deras barn ska få rätt stöd i skolan. Det finns 
också elever och föräldrar som beskriver att tidigare skola eller lärare verkligen 
velat väl och ansträngt sig, men att det saknats tid eller tillräcklig kompetens om 
funktionsnedsättningar. I sökandet efter en ny skola är fristående skolor som 
begränsar sitt mottagande ett alternativ.

Behörighet till skolan och urval av elever
Föräldrar tar ofta initiativ till skolbyte
På de besökta skolorna verkar det ofta vara föräldrar som tar initiativ till att en 
elev ska börja på skolan. Det kan också vara elevens tidigare skola, elevens hem-
kommun, BUP, socialtjänsten eller eleven själv som tar det första initiativet.  
Det förekommer t.ex. att BUP eller den tidigare skolan rekommenderar föräld-
rarna att söka till skolan. Föräldrar kan göra studiebesök på skolan innan man 
ansöker för att få en bättre bild av verksamheten. 
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Det skiljer sig åt i vilken utsträckning de åtta skolorna marknadsför sig aktivt. 
Mer aktiv marknadsföring kan handla om information på nätet, föreläsningar, 
deltagande på mässor, annonser och kontakter med olika aktörer inom kom-
munen. I några fall verkar skolan mest förlita sig på sitt goda rykte, t.ex. att 
föräldrar som redan har barn på skolan rekommenderar den till andra.

Diagnos ibland ett kriterium
När det handlar om behörighet till skolan görs en bedömning av om eleven 
tillhör skolans målgrupp. Det verkar framför allt handla om att skolan bedömer 
sig kunna tillgodose elevens behov av särskilt stöd. Diagnoser verkar i vissa av 
skolorna vara ett kriterium för att få börja på skolan. Flera rektorer nämner att 
deras elever ofta kan ha fler än en diagnos. I intervjumaterialet beskrivs i flera 
fall en ganska stor öppenhet att ta emot elever med olika behov och funktions-
nedsättningar, vilket ligger i linje med de breda beskrivningar av målgruppen 
som skolorna ger i Skolverkets enkät. Samtidigt nämner några rektorer fall där 
elever inte bedöms passa in i skolans verksamhet, t.ex. på grund av kriminalitet, 
missbruk eller ett utagerande beteende. På de två skolor som drivs i anslutning 
till ett HVB framkommer att även elever som inte är inskrivna på HVB går på 
skolan. 

Om det finns fler behöriga sökande än platser görs ett urval. Urvalet av elever 
till skolorna baseras på olika grunder. I intervjumaterialet nämns bl.a. kötid, 
syskonförtur och närhetsprincip.

Svårt att få en tydlig bild av söktryck
Söktrycket verkar variera stort mellan de besökta skolorna. Det är svårt att 
utifrån intervjuerna få en tydlig bild av hur söktrycket ser ut. Antalet elever i kö 
går enligt de intervjuade rektorerna inte att likställa med det faktiska söktrycket, 
eftersom föräldrar kan ställa sitt barn i kö till flera skolor. En rektor beskriver 
att alla brukar få plats under sökprocessen, men att det nu blivit en kö, eftersom 
skolan har fyllt sina platser. I några av de andra skolorna finns plats för alla som 
vill börja och som uppfyller kriterierna. De föräldrar som intervjuats verkar i all-
mänhet inte uppleva att det varit svårt att få plats, samtidigt som vissa nämner 
att deras barn haft tur som kommit in på skolan.

Eleverna kan tas emot under hela skolåret
De besökta skolorna kan i regel ta emot elever under hela skolåret, men oftast 
kommer nya elever in vid höstterminens start. Ett skäl som anges för detta är att 
det kan påverka gruppdynamiken negativt om det kommer in elever mitt under 
pågående termin. Lärare beskriver också att det är mer krävande när det kom-
mer in nya elever vid andra tidpunkter än vid terminsstart. En anledning till att 
elever ändå kan tas emot vid olika tider på året är att skolan har lediga platser, 
i kombination med att elevens behov av att byta skola uppmärksammas under 
pågående läsår.

Rektorerna som Skolverket träffat beskriver hur skolorna arbetar för att ta 
reda på information inför att en ny elev börjar. Någon uttrycker att det blir lätt-
are att ta emot eleven på ett adekvat sätt ju mer skolan vet om eleven. Här kan 
diagnoser om funktionsnedsättning användas som informationsbärare. Andra 
källor till information är tidigare åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar 
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och neuropsykiatriska utredningar. Möten med den tidigare skolan och med 
elever och föräldrar är också en källa till information. En rektor nämner att man 
gärna ser eleven i en klassrumssituation innan han eller hon börjar på skolan. 

Frågan om finansiering spelar en viktig roll
Förutom det ovan nämnda är finansieringen av elevens studieplats av stor bety-
delse för mottagande och urval. I några av skolorna säger man rakt ut att man 
inte tar emot elever som inte beviljas tilläggsbelopp av sin hemkommun. Pro-
cessen med tilläggsbelopp är också en faktor som påverkar hur lång tid det kan 
ta innan en elev får börja. För de besökta skolor som även erbjuder behandling 
är det dessutom mer eller mindre uttalat att socialtjänsten ska betala en vård-
plats för att eleven ska tas emot på skolan, även om undantag för enstaka elever 
kan förekomma. 

Ingen egentlig skillnad med  
den nya bestämmelsen i skollagen 
Bestämmelsen i skollagen som tillåter fristående skolor att begränsa sitt mot-
tagande till elever i behov av särskilt stöd verkar inte ha någon stor betydelse för 
skolornas verksamhet. Rektorerna i de åtta skolor som Skolverket besökt säger 
mer eller mindre unisont att det inte påverkat deras verksamhet. Anledningen är 
att man redan innan inriktade sig mot denna målgrupp. En rektor säger att det 
möjligen gett bekräftelse på att skolorna får begränsa sig till denna elevgrupp. 
En annan nämner att det gjort det enklare att förklara verksamheten och att det 
är mer tydligt att skolan behöver tilläggsbelopp.

Vad skolorna erbjuder elevgruppen
I huvudsak beskriver rektorer och lärare fyra utmärkande faktorer för sin skola, 
vilka utgör grunden i det stöd skolorna erbjuder eleverna i målgruppen. Dessa 
faktorer är gemensamma för de grund- och gymnasieskolor som Skolverket 
besökt. Det handlar om ett mindre sammanhang, en hög personaltäthet, kom-
petens och förhållningssätt hos lärarna samt långtgående anpassningar efter elev-
ernas behov. De tre förstnämnda faktorerna kan ses som viktiga förutsättningar 
för att möjliggöra den fjärde: långtgående anpassningar efter elevernas behov.

Ett mindre sammanhang
En gemensam faktor för de besökta skolorna är att de kan erbjuda eleverna ett 
mindre sammanhang i och med det begränsade antalet elever. Skolans perso-
nal uttrycker att det lilla sammanhanget är en förutsättning för verksamheten. 
Det bidrar enligt dem till att elever känner sig sedda och bekräftade i en sådan 
utsträckning att de över huvudtaget är motiverade att komma till skolan. För 
många elever kan det enligt rektorer och lärare bli för rörigt och stökigt inom 
den vanliga grundskolan. Eleverna kan t.ex. tycka att det är påfrestande med 
förflyttningar, raster och att byta från en lektion till en annan. 

Även föräldrar och elever nämner ibland det lilla sammanhanget som 
av görande för att elevens skolgång ska fungera. Framför allt verkar man se 
det lilla sammanhanget som en förutsättning för att eleven ska få tillräckligt 
med stöd och anpassad undervisning, men det lilla sammanhanget i sig lyfts 



40  FRISTÅENDE SKOLOR FÖR ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

också fram som viktigt. Detta motiveras bl.a. av att skolans litenhet bidrar 
till en tryggare och lugnare miljö som inte stressar eleverna, vilket illustreras 
i  följande elevcitat:

… och man känner sig väldigt trygg och det är väldigt lugnt och det är skönt för då 
kan man jobba på det sätt som man behöver jobba på utan att man ska känna sig 
stressad och få ångest eller känna sig annorlunda. 
– ELEV I ÅRSKURS 6 

En hög personaltäthet
En hög personaltäthet är en annan utmärkande faktor för de skolor som begrän-
sar sitt mottagande. I intervjumaterialet beskrivs små undervisningsgrupper, där 
en lärare undervisar en eller ett mindre antal elever på samma gång. Förutom 
lärare kan det även finnas annan personal som stöder eleverna i klassrummet 
och utanför. I de skolor som erbjuder någon typ av behandling finns behand-
lingsassistenterna med som extra stöd under skoldagen. Den höga personaltät-
heten innebär enligt skolorna mer stöd till varje enskild elev och också en större 
möjlighet att bygga relationer och lära känna eleverna. 

Tillgången till elevhälsa är enligt de intervjuade rektorerna god. Olika kom-
petenser som finns tillgängliga är t.ex. specialpedagoger, skolpsykologer och 
skolsköterskor. Utöver det finns även ofta samarbete med bl.a. Barn- och ung-
domspsykiatrin (BUP) kring den enskilde eleven, vilket beskrivs under avsnittet 
om skolornas samarbete med andra.

Lärarnas kunskaper om funktionsnedsättningar m.m.
Lärarkompetensen i fristående skolor som begränsar sitt mottagande nämns 
också som en viktig faktor. De besökta skolorna har i flera fall specialiserat sig 
på vissa funktionsnedsättningar och anställt lärare som har kompetens inom 
dessa. Rektorer nämner även att lärarnas förhållningssätt är av största vikt.  
Den personliga lämpligheten ges stor betydelse vid rekrytering. 

Satsningen på lärarfortbildning i skolorna varierar mellan de besökta sko-
lorna. I några av skolorna betonar rektor att man satsar mycket medvetet på 
fortbildning av personalen, medan sådana satsningar inte verkar förekomma i 
samma utsträckning på andra skolor. En biträdande grundskolerektor berättar 
om hur skolan ser på fortbildning av sin personal:

Sen har personalen fått väldigt mycket vidareutbildning när de har kommit hit.  
Det här med vidareutbildning är så pass viktigt just när man har med de här bar-
nen att göra. [ … ] När alla har en väldigt hög utbildning triggar man varandra,  
så det blir en uppåtgående spiral istället för en nedåtgående spiral.  
– BITR. REKTOR I GRUNDSKOLA

En elev i gymnasieskolan berättar om vilken betydelse det haft för henne att 
lärarna haft bättre kunskaper om hennes funktionsnedsättning: 

På min förra skola så visste de ingenting om ADHD. Jag fick min diagnos och då läste 
de utifrån pappret, jaha, så fungerar hon och så ska vi vara med henne. Men det är 
ju inte så det fungerar, för alla är olika, allas funktionshinder är ju olika. Men här 
förstår, lyssnar de. När jag försöker förklara något om min ADHD så  förstår de.  
Det gjorde de inte innan. Vilket ledde till väldigt mycket bråk och så vidare.  
– ELEV I GYMNASIESKOLAN
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I fallstudien finns exempel både på låg och på hög personalomsättning. En låg 
personalomsättning beskrivs av rektorer som mycket viktig för den verksamhet 
som skolorna bedriver.

Anpassningar efter elevernas behov
I intervjumaterialet är skolans anpassningar efter elevernas behov något som 
rektorer, lärare och föräldrar berättar mycket om. Det handlar dels om generella 
anpassningar efter elevgruppen, dels om stora individuella anpassningar efter 
den enskilde eleven. 

Generella anpassningar: lokaler, struktur och utrustning
Generella anpassningar handlar bland annat om lokalernas utformning.  
När det gäller lokalerna kan anpassningen innebära att det är läraren och inte 
eleverna som byter klassrum. Det finns också exempel på att eleverna kan ha 
egna avskilda arbetsplatser dit de kan dra sig tillbaka vid behov. Några rektorer 
nämner att man försöker skapa en miljö med få stimuli som kan störa eleverna. 

Andra generella anpassningar rör strukturen på skoldagen. I flera fall nämns 
att eleverna har kortare skoldagar än i andra skolor. Ett skäl som anges för detta 
är att eleverna ska orka tillgodogöra sig undervisningen. Lärare kan vara med 
på samtliga raster och ta med material till lektionerna för att eleverna inte ska 
glömma det. Det finns skolor där man uppger att man inte tar in vikarier utan 
att lärarna istället täcker upp för varandra. Det gör att eleverna möter samma 
lärare hela dagarna och att lektioner inte behöver ställas in. I de fall läxor ges 
anpassas de efter elevgruppen och det förekommer att man erbjuder stöd till 
läxläsning i skolan. 

Lektionsupplägget kan också vara anpassat efter målgruppen, liksom till-
gången till tekniska hjälpmedel. Både rektorer och lärare berättar om hur skolan 
på olika sätt arbetar med att tydliggöra för eleverna vad de ska göra, hur länge 
de ska göra det, när det tar slut och vad som är syftet med den givna uppgiften. 
Tekniska hjälpmedel nämns i flera skolor som viktiga för att stödja eleverna 
i skolan, t.ex. datorer, Alfasmarts och tidhjälpmedel.

Individuell anpassning: scheman,  
åtgärdsprogram och anpassad studiegång m.m.
Förutom anpassning som är generell för skolans alla elever lägger skolorna enligt 
personalen mycket fokus och tid på individuell anpassning efter den enskilde 
elevens behov. Individuell anpassning kan handla om individuella scheman, 
olika bedömningsformer, stor flexibilitet och att utgå från vad som intresserar 
och motiverar eleven. Utifrån beskrivningarna framgår också att ett välavvägt 
kravställande är mycket viktigt när det gäller dessa elever. Ett exempel på en 
anpassning av bedömningsformer som nämns är att vid behov erbjuda eleverna 
möjlighet till muntliga redovisningar. En lärare beskriver också hur man kan 
anpassa bedömningen ytterligare:

Vi hade en elev som inte gjorde en muntlig uppgift men han gillade att åka bil. 
Då kan vi ta en biltur; ”om du slutar prata så stannar vi bilen.” Han klarade sitt 
nationella prov i bilen. 
 – LÄRARE I GYMNASIESKOLA
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En förutsättning som nämns för att kunna erbjuda denna stora flexibilitet är 
den höga personaltätheten och de små undervisningsgrupperna. Detta ger enligt 
skolpersonalen mer tid för att stödja varje enskild elev. Mycket tid läggs också 
på att bygga relationer till eleverna, vilket illustreras av en rektors svar på frågan 
om hur man arbetar med elever som har svårt att komma till skolan: 

Det är på flera sätt, det är ett ständigt pågående kontaktskapande, kontaktsökande, 
försöka bygga relation, bygga trygghet. [ … ] Vi kör upplägg efter upplägg efter 
upplägg. Förstod du inte på det här sättet, då får vi prova på det här sättet. Och gick 
inte det heller får vi prova ett tredje, fjärde, femte, sjätte... Det vi aldrig gör, det är 
att ge upp om elever.  
– REKTOR I GYMNASIESKOLA

I elevintervjuerna är möjligheten att få stöd i skolan en av de saker som lyfts 
fram som positiv. Flera av eleverna beskriver att de får hjälp när de behöver. 
Föräldrarna nämner också elevernas möjlighet till stöd som en av de stora för-
delarna med den valda skolan. Även att skolan snabbt agerar och ändrar upplägg 
vid behov beskrivs av vissa som positivt. 

Åtgärdsprogram och anpassad studiegång
Åtgärdsprogram är ett verktyg som används antingen för alla elever eller för en 
del av eleverna i besökta skolorna. I en av de besökta gymnasieskolorna hade 
endast en fjärdedel av eleverna ett åtgärdsprogram. Detta motiverade rektor med 
att skolans verksamhet innebar anpassningar som gjorde att övriga elever inte 
hade behov av åtgärdsprogram.

En annan form av stöd är anpassad studiegång, där elever inte läser ett eller 
flera ämnen. Det finns skolor där alla elever har anpassad studiegång, medan det 
i andra sker mer undantagsvis. Intervjuade vid en skola nämner att man fått kri-
tik av Skolinspektionen för att man plockat bort vissa ämnen för samtliga elever, 
vilket inte är förenligt med att anpassad studiegång ska bedömas individuellt. 
Detta var något man avsåg att se över. 

Skolornas samarbete med andra
De besökta skolorna samarbetar en hel del med andra. Under intervjuerna nämns 
bl.a. kontakter med andra skolor, elevernas hemkommuner, BUP och inte minst 
med elevernas föräldrar. Tyngdpunkten verkar ligga på samarbete kring den 
enskilde eleven snarare än generella kontakter, även om bådadera förekommer.

Under besöken ges olika exempel på hur samverkan med andra skolor kan 
se ut. I vissa fall är intrycket att skolan är relativt isolerad ur detta perspektiv. 
Några rektorer nämner att man försökt samverka med vanliga grundskolor, men 
att det inte gett tillräckligt mycket för att man ska vilja fortsätta. I de skolor som 
ingår i koncerner nämns kontakter på rektors- och lärarnivå med andra skolor 
inom koncernen, bl.a. om betygsättning och nationella prov. Detta beskrivs som 
mycket positivt.

Kring en enskild elev kan det finnas mycket aktiv samverkan, framför allt 
mellan skolan och elevens föräldrar. Rektorer och lärare anger att man ofta 
har tät kontakt med föräldrar – vid behov varje dag. Situationer i hemmet kan 
inverka på elevens situation i skolan och tvärtom, varför kunskapsöverföringen 
upplevs som viktig. En annan faktor är att även föräldrarna kan behöva stöd och 
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också behöva höra positiva saker om sitt barn. Det här är en bild som bekräftas 
i intervjuer med föräldrar. Flera föräldrar lyfter fram kommunikationen med 
skolan som både välfungerande och betydelsefull. Olika sätt som används för 
kontakt mellan hem och skola är telefon, sms och mail, men också möten, kon-
taktböcker och veckobrev.

Förutom kontakt med föräldrar nämns att kontakter med BUP och social-
tjänst kan vara väl etablerade när det gäller den enskilde eleven. Beroende på 
elevens svårigheter kan det se olika ut i vilken utsträckning man samarbetar med 
olika aktörer. En lärare nämner t.ex. kontakt med en logoped på habiliteringen 
för en elev med språkstörning.

När det gäller kontakten mellan skolan och skolkommunerna, eller den kom-
mun som har ansvaret för ett barns placering i HVB när det gäller skolor i anknyt-
ning till HVB, varierar det både mellan olika skolor och mellan olika kommuner. 
Intrycket är att kommunerna följer upp sina elever i varierande grad. 

Måluppfyllelse
I Skolverkets uppdrag ingår att redogöra för effekten på elevernas måluppfyllelse 
av skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Inter-
vjuerna ger perspektiv på hur skolpersonal, föräldrar och elever resonerar kring 
måluppfyllelse och illustrerar också det problematiska med att bedöma målupp-
fyllelsen för elevgruppen enbart utifrån hur väl eleverna uppnår kunskapskraven. 

Svårt att mäta måluppfyllelse på ett rättvisande sätt
Enligt skolpersonalen finns en mycket stor spridning i hur väl eleverna uppnår 
målen i skolan. Förklaringar som ges är att elevernas förutsättningar sinsemellan 
ser väldigt olika ut, bl.a. beroende på elevens funktionsnedsättning(ar) och hem-
situation samt tidpunkten för när han eller hon började i sin nuvarande skola. 
Det är vanligt att elever kommer in sent i verksamheten, samtidigt som det tar 
tid att uppnå resultat. I vissa fall kommer elever först i årskurs 9. Skolpersonal 
nämner också att måluppfyllelse kan påverkas negativt av att eleven tidigare har 
bytt skola ett flertal gånger. I en del fall har eleven tidigare också haft anpassad 
studiegång och därför kommit efter i flera ämnen.

I intervjumaterialet resonerar både skolpersonal och ibland föräldrar kring 
att måluppfyllelse måste bedömas utifrån elevernas individuella situation. Ett 
exempel som nämns är att det är en stor framgång att få en elev som tidigare 
varit hemmasittare att över huvud taget komma till skolan regelbundet. Över 
lag beskrivs att eleverna har god närvaro, även om undantag finns.

De besökta skolorna anser generellt att de ofta lyckas väl när det gäller de 
sociala målen för utbildningen, medan kunskapskraven beskrivs som svårare. 
Både föräldrar och skolpersonal berättar om elever som utvecklas socialt. 
Man resonerar kring att social utveckling och relationerna med lärare behöver 
komma först för att det ska bli möjligt att lära. När det gäller de kunskapsmäs-
siga målen för utbildningen beskriver personal att det både finns elever som har 
mycket goda kunskaper inom ett eller flera kunskapsområden, medan andra 
inte når upp till ett godkänt betyg. Även i vissa intervjuer med elever och för-
äldrar beskrivs att eleverna har gjort stora framsteg kunskapsmässigt och ibland 
nått bra betyg. Det exemplifieras av följande citat av en elev som tidigare varit 
hemmasittare:
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Sedan berättade de för mig att jag skulle byta skola. Och då blev det kaos. Och 
sedan fick jag börja här. Men när jag började här… mina betyg höjdes ju. Jag blev 
ju mycket bättre. Jag skötte lektionerna och allting, så det blev ju bättre.  
– ELEV I ÅRSKURS 9

Samtidigt som skolpersonalen berättar mycket om måluppfyllelse är det svårt att 
utifrån intervjumaterialet få en bra bild av hur väl skolorna lyckas. Eftersom det 
är få elever det handlar om beskriver rektorer och lärare framför allt resultaten 
på individnivå – hur enskilda elever har lyckats eller misslyckats. När man ser 
till andelar kan det variera stort mellan åren, eftersom skolorna har få elever. 

Olika stark betoning av kunskapskraven
Det finns påtagliga skillnader mellan de besökta skolorna i hur starkt man betonar 
kunskapskraven. I några av skolorna understryker rektorerna att kunskapskraven 
är A och O och att man gör insatser så snart en elev börjar halka efter i ett ämne. 
I andra skolor förefaller inte kunskapskraven ha riktigt samma prioritet. 

Något som skulle kunna påverka hur starkt kunskapskraven betonas är vilken 
elevgrupp skolan har och om det finns en koppling till behandling på skolan. 
I en av skolorna som erbjuder behandling berättar lärarna att skolan tidigare 
haft mer fokus på behandlingen, men att man nu måste bygga upp och utveckla 
skolverksamheten ytterligare. Även i en annan skola med behandling verkar 
kunskapskraven inte betonas i samma utsträckning. Eftersom det är ett begrän-
sat urval av skolor som Skolverket besökt är det dock inte möjligt att dra några 
generella slutsatser. 

Föräldrarna som Skolverket talat med har lite olika inställning till hur viktigt 
det är att deras barn når målen. Vissa säger att det i första hand är viktigt att 
barnen trivs i skolan. Trivseln ses som en förutsättning för att eleven ska kunna 
lära, varför kunskapskraven kommer i andra hand. Andra föräldrar betonar 
kunskapskraven och vill att skolan ska ställa höga krav på deras barn.

Till högre studier, arbete, praktik – eller utanförskap
På samma sätt som med måluppfyllelsen finns stora skillnader i vart eleverna 
tar vägen efter avslutad skoltid. Efter avslutad grundskola går vissa elever enligt 
rektorerna vidare till nationella program eller introduktionsprogram i en vanlig 
gymnasieskola och vissa till en gymnasieskola med inriktning mot elever i behov 
av särskilt stöd. Efter avslutad gymnasieskola förekommer att elever går vidare 
till högre studier och till arbete eller praktik, men också att de blir hemmasit-
tare. Skolornas uppföljning av vad som händer efter att eleverna slutat på skolan 
varierar. I några av skolorna följer man upp mer systematiskt, medan andra mest 
hör hur det går för eleverna i de fall före detta elever själva tar kontakt.

Föräldrar både till barn i grundskolan och i gymnasieskolan uttrycker ibland 
oro inför livet efter skolan. Skolan upplevs i många fall som en skyddad och 
trygg miljö, medan vad som följer efter den kan kännas hotfullt. Några föräldrar 
lyfter frågan om det finns plats och tolerans i samhället för deras barn. En del av 
de elever Skolverket intervjuat har en mycket klar bild av vart de vill ta vägen, 
medan andra uttrycker viss osäkerhet. En förälder berättar om sin son i grund-
skolan och hans framtidsplaner:
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Han har redan bestämt sig. Han ska gå på Volvo-gymnasiet. Om det fortsätter att 
gå lika bra som det har gjort hittills tror jag säkerligen att han kommer att ha goda 
chanser att komma in, när det väl kommer den dagen. [ … ] Jag vet inte så mycket 
om det gymnasiet där, jag vet inte om de har speciallärare, hur stora klasser det är, 
så därför vågar jag inte säga hundra att det kommer att gå bra.  
– FÖRÄLDER TILL ELEV I ÅRSKURS 9

Uppfattningar om en separat verksamhet
Skolverket har frågat rektorerna om hur de ser på inkludering i förhållande till 
sin egen verksamhet. Ett genomgående intryck från intervjuerna med rektorerna 
är att man har funderat mycket kring detta, något som kan ses mot bakgrund 
av den starka betoningen av inkludering som finns i skollagen och i debatten. 
Framför allt är det situationen på elevernas tidigare skolor som nämns. Inklu-
dering i vanlig skola beskrivs återkommande som sin motsats – exkludering. 
Flera rektorer ser det som att eleverna varit exkluderade på sina tidigare skolor, 
vilket illustreras av följande citat: 

När man anpassat allt i ett vanligt klassrum; bänk i hörnan, pappersskärmar, 
assistent, gå före till matsal etc. Då blir det inte inkludering, utan exkludering.  
– REKTOR I GRUNDSKOLA

Även lärare, föräldrar och elever resonerar i viss mån kring frågan om inklu-
dering. En lärare ser det som att inkludering har blivit exkludering för de här 
eleverna i deras tidigare skola. En elev beskriver att han i sin tidigare skola fick 
undervisning i ett eget klassrum och av en egen lärare, vilket var tråkigare, men 
gjorde att han lärde sig mer:

Men det var tråkigt att jag aldrig fick vara med min klass. För när min klass åker 
och badar eller någonting, det är klart att jag ... Jag kanske har ett annat rum som 
jag kan jobba på och koncentrera mig, men jag menar att om de hittar på någonting 
vill jag själv vara med. Men jag fick inte det. Fick inte göra någonting med dem. Jag 
fick vara själv.  
– ELEV I ÅRSKURS 7

Fördelarna överväger enligt de intervjuade …
Det är en övervägande positiv bild som skolpersonal, föräldrar och elever för-
medlar av skolor som begränsar sitt mottagande. Fördelar som lyfts fram hänger 
till stor del samman med de faktorer som beskrivits inledningsvis om vad sko-
lorna erbjuder eleverna. Det handlar bl.a. om det lilla och trygga sammanhanget 
för eleverna, den höga personaltätheten och skolornas långtgående anpassningar 
efter elevernas behov. I intervjuerna med eleverna är det framför allt möjligheten 
att få stöd och hjälp som eleverna beskriver som positiv. Många säger också att 
de har bra kontakt med lärarna och att lärarna är bra på att ge stöd. 

Flera fördelar nämns också med att skolan enbart riktar sig till elever i behov 
av särskilt stöd. En viktig aspekt är att eleverna inte känner sig utpekade och 
särbehandlade, utan att de blir som alla andra. Skäl som nämns till detta är bl.a. 
att alla elever har svårigheter eller funktionsnedsättningar, att alla får samma 
undervisning och att alla har behov av mycket stöd. Enligt flera av de intervju-
ade leder detta till ökad självkänsla hos eleverna. Även i elevernas berättelser är 
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det flera som nämner att man känner sig mindre utpekad och mer som en bland 
andra i den nuvarande skolan. En gymnasierektor beskriver:

Drömmen om normalitet den är så stark, så jag vågar påstå att ingen söker hit som 
inte behöver det. Jag tror att om man frågar eleverna på skolan här, framför allt när 
de kommer i årskurs 1, så skulle alla hellre gå i en vanlig skola om de kunde.  
[ … ] Sen är det speciella med den här skolan att här kan alla känna sig vanliga. 
Här behöver man inte bli jämförd med någon annan. Och man behöver inte känna 
att man får en massa specialarrangemang runt sig i en vanlig klass och hela tiden 
blir särbehandlad.”  
– REKTOR FÖR GYMNASIESKOLA

En annan fördel som nämns med att enbart låta elever i behov av särskilt stöd 
gå i en skola är att eleverna kan få ökad förståelse för varandra och träna sin 
tolerans. 

… men man ser även vissa nackdelar
Även om de intervjuade framför allt lyfter fram fördelarna med denna typ 
av verksamhet, ser flera också vissa nackdelar eller risker. De nackdelar som 
beskrivs är ett begränsat socialt sammanhang, mer konflikter, spridning av 
destruktiva beteenden, risk för sänkta krav, långa resvägar och svårigheten att 
erbjuda en fullgod skolverksamhet i en liten skola. 

Det lilla sammanhanget beskrivs som en fördel, men också i vissa fall som en 
nackdel, inte minst ur ett socialt perspektiv. Elever och föräldrar ser det ibland 
som en nackdel att det inte finns så många kompisar för eleven att välja på. 
Elever får inte heller träning i att gå i en normalstor klass. Andra upplever att 
det begränsade sociala sammanhanget är i nivå med vad eleven klarar av, eller att 
eleven har lättare att få kompisar nu än tidigare. En förälder resonerar kring att 
det begränsade sociala sammanhanget är en nackdel som man får ta, för att det 
ska fungera i skolan i övrigt:

Min dotter är väldigt, väldigt social och hon vill gärna umgås med jämnåriga, men 
så är utbudet litet på en sån här skola. [ … ] Jag tror min dotter skulle trivas jätte-
bra, om det fanns ett socialt utbud. Men då brukar jag tänka så här, här handlar 
det om att hon ska gå vinnande ur den här striden pedagogiskt.  
– FÖRÄLDER TILL ELEV I ÅRSKURS 6

En annan nackdel som nämns är att det kan bli mer friktion och konflikter när 
enbart elever i behov av särskilt stöd går i skolan. Detta nämns i några av de 
besökta skolorna, medan andra inte alls ger samma bild. Skolpersonal kan 
beskriva att en hel del konflikter förekommer, men att man arbetar aktivt med 
att ta tag i situationer som uppstår. Det är en bild som till viss del bekräftas i 
intervjuerna med elever och föräldrar – att det visserligen förekommer problem, 
men att man från skolans sida snabbt tar tag i dessa. Skolverket får dock även 
höra elever som upplever att deras skola inte tillräckligt tar tag i problem med 
stökiga elever och mobbning.

Ibland ser man också en risk med att samla elever i behov av särskilt stöd i en 
skola för att de kan uppmuntra varandra till ett negativt beteende. En grundsko-
lelärare beskriver att eleverna kan ”få tips av varandra” och att negativt beteende 
ibland smittar, t.ex. dåliga vanor som rökning eller ovilja att plugga.
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Långa resvägar nämns ibland också som negativt. För att få möjlighet att gå  
i skolan kan eleverna ibland behöva resa långt, då utbudet av skolor med denna 
inriktning är begränsat. De långa resvägarna leder till långa skoldagar för elev-
erna och kan även medföra att de saknar kompisar i närheten av hemmet. 

I intervjumaterialet nämns ibland risken för sänkta krav, samtidigt som både 
skolpersonal och föräldrar uttrycker att för höga krav kan vara förödande. En 
rektor beskriver att det är viktigt att lärarna kan vara goda föredömen för att 
kompensera för att många elever är svaga kunskapsmässigt. En annan rektor 
uttrycker att han hela tiden pratar med lärarna för att se till att de inte sänker 
kraven.

En ytterligare nackdel med en liten skolverksamhet är svårigheten att erbjuda 
en fullgod skolverksamhet med ett mycket litet elevantal. Det framkommer både 
direkt och indirekt i intervjumaterialet, framför allt i intervjuer med rektorerna, 
men även i vissa fall med lärare, föräldrar och elever. 

En svårighet kan vara lokalerna för verksamheten, något som både beskrivs 
i intervjuerna och som Skolverket kunde se under besöken. Samtidigt som 
lokalerna på ett sätt är anpassade efter elevernas behov är de inte alltid anpas-
sade efter skolverksamhet. Några av de besökta skolorna har sina lokaler i 
klassiska skolbyggnader, medan andra bedriver sin verksamhet i hyrda lokaler i 
flerbostadshus. I flera fall saknas helt tillgång till skolgård och man är hänvisad 
till närliggande parker på rasterna. Tillgången till undervisningslokaler för t.ex. 
praktiskt-estetiska ämnen och no-ämnen ser också olika ut i de besökta sko-
lorna. En rektor beskriver hur man tidigare hyrde in sig i lokaler hos en närlig-
gande skola för att erbjuda vissa ämnen där, men att det inte fungerande särskilt 
bra för eleverna, bl.a. på grund av förflyttningarna. Enligt rektorn fungerar det 
mycket bättre nu när man har samtliga lektioner i egna utrustade lokaler.

Tillgången till behöriga lärare i alla ämnen kan också vara svårare på en skola 
med få elever. En rektor uttrycker att det är svårt att få behörig personal i alla 
ämnen när man har få tjänster att fördela det på. I flera fall nämner rektorerna 
att det saknas ämnesbehöriga lärare i ett eller flera ämnen. 

Få elever återvänder till sin tidigare skola
En fråga i intervjuerna handlade om ifall elever återvänder till sin tidigare skola 
eller om det finns elever som enligt lärarnas bedömning skulle kunna återvända. 
Svaren visar att detta är ovanligt i de skolor som Skolverket besökt. Skolper-
sonalen ger enskilda exempel på elever som återvänt till en vanlig skola, men 
dessa elever är undantagen som bekräftar regeln. Däremot verkar det ibland 
förekomma att grundskoleelever kan gå till en vanlig gymnasieskola. I några 
fall nämner rektor att skolan haft en ambition från början att eleverna skulle gå 
tillbaka till sin tidigare skola, men att det inte blivit så i praktiken

Skolpersonalen ger flera förklaringar till att eleverna tenderar att stanna kvar 
på sin skola. En förklaring är att eleverna behöver den miljö skolan erbjuder för 
att skolvardagen ska fungera. Stödbehoven kvarstår och eleverna behöver det 
lilla sammanhanget och kontinuiteten i vilka vuxna de möter. Flera resonerar 
också kring att även om det skulle fungera kunskapsmässigt med ett byte är 
det inte säkert att det skulle fungera socialt. Andra förklaringar som ges är att 
eleverna kan komma in sent i verksamheten eller att elever och föräldrar inte vill 
byta skola. En grundskolerektor resonerar kring att elevgruppen blivit svårare:
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Tanken från början var att man skulle komma till X-skolan och lära sig gå i skolan 
och komma på benen igen och sen skulle man tillbaka till sin hemskola igen. Det 
har varit vår ambition från början. Med åren så … om jag ser från 2007, så tycker 
jag att vi får svårare och svårare placeringar. Och det måste ju vara så att de som 
vi tidigare hade, de ungarna finns ju fortfarande, men de måste vara kvar på sina 
vanliga skolor. Och vi får dem som har det riktigt, riktigt svårt. Alltså verkligen 
kris skulle jag säga. Så känslan är att ungdomarna som kommer hit har det tuffare 
än det var för några år sedan, och den trenden har hållit i sig. Både när vi tittar 
på kunskapsnivå och förmåga att gå i skolan. Att man kan ha gått nästan nio år 
i skolan utan att ha lärt sig att gå i skolan.  
– REKTOR I GRUNDSKOLA MED ANKNYTNING TILL HVB

Medvetet arbete för att rusta eleverna för framtiden
Rektorer och lärare uppger att man på olika sätt arbetar för att förbereda elev-
erna för det som kommer efter studier i den nuvarande skolan. I grundskolan är 
det främst studier i gymnasieskolan man vill förbereda eleverna för. Exempel på 
insatser för att ge eleverna ökad kunskap inför studie- och yrkesval är studiebe-
sök, besök av personal från gymnasieskolor och överlämningsbrev. Andra insat-
ser som mer syftar till ökad måluppfyllelse kan t.ex. vara att träna på läxläsning, 
studieteknik, att passa tider eller att följa ett schema. I gymnasieskolan är det 
högre studier eller arbetsliv som eleverna rustas för att klara. Här nämns bland 
annat praktik som viktigt. En gymnasielärare berättar att vissa elever kan behöva 
träna på vad man kan prata om på fikarasterna på en arbetsplats. 

Något som återkommer i intervjuerna med skolpersonal både i grundskolan 
och i gymnasieskolan är vikten av att stärka elevernas självkänsla och självkän-
nedom. Enligt personalen behöver eleverna få kunskaper om sina behov, styrkor 
och svårigheter samt strategier för att hantera dessa. Då eleverna vet mer om 
hur de själva fungerar kan de både uttrycka detta tydligare för omgivningen och 
också se till att använda sina styrkor bättre. En gymnasielärare berättar:

Funktionshindersinsikt är en viktig grej för att rusta sig för framtiden och förstå hur 
man kan kompensera för sina svårigheter och hur man utnyttjar sina styrkor framför 
allt i sin diagnos. För ADHD t.ex. då har man väldigt mycket fantastiska styrkor 
som man ska ta tillvara på … Jag har en elev som gick ut i julas, hon fick jobb på 
innekrogen i stan, förlängd praktikplats för hon skötte sig så bra. Gå från säng-
liggande till det, det är rätt fränt.  
– LÄRARE I GYMNASIESKOLA

Skolornas framtid
De intervjuade ser ett fortsatt behov  
av skolor som begränsar sitt mottagande
I intervjumaterialet uttrycker både skolpersonal och föräldrar att behovet av 
dessa skolor kommer att finnas kvar även framöver. Rektorerna beskriver i några 
fall sina skolor som ett komplement till skolor i allmänhet, snarare än som 
konkurrenter. Inte minst bland föräldrarna är det flera som betonar hur viktigt 
det är att dessa skolor finns. Flera föräldrar efterlyser också fler både grund- och 
gymnasieskolor med denna inriktning. En som resonerar i lite andra banor är en 
biträdande rektor som säger att en skola som deras egentligen inte ska behöva 
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finnas i den bästa av världar. Hon tänker att om man vidareutbildar all personal 
i de vanliga skolorna ska eleverna kunna gå där. Det resonemanget är hon dock 
ensam om på de skolor som Skolverket besökt.

När det gäller skolornas framtid berättar flera av rektorerna på de besökta 
skolorna om planer på att utöka verksamheten. Expansionen kan handla både 
om utökat elevantal och om att söka tillstånd för fler skolformer, som gymna-
sieskola och grundsärskola. Skäl som anges är att det finns en efterfrågan och 
att man har ett fungerande koncept. Att expandera verkar dock inte vara helt 
oproblematiskt. En rektor uttrycker det dilemma som hon ser med att utöka 
verksamheten:

Vi har inte haft någon ambition att växa egentligen. Upplägget nu är optimalt, 
det finns parallellklasser samtidigt som det lilla formatet finns med lokalerna och 
hög personaltäthet. Det finns en gräns för när man blir för stor, då tappar man det 
som är vår konkurrensfördel. Samtidigt är det skört, om två elever försvinner är det 
motsvarande en tjänst. 
– REKTOR I GRUNDSKOLA

I citatet ovan antyds också den oro som kan finnas för verksamhetens framtid 
vad gäller finansieringen. Samtidigt som rektorerna ser behov av sin verksamhet 
visar intervjumaterialet att det ibland också finns en påtaglig oro och rädsla för 
framtiden. Osäkerheten bottnar framför allt i frågan om tilläggsbelopp, vilken 
beskrivs ytterligare i avsnittet nedan. 

Tilläggsbeloppets betydelse för verksamheten i skolorna
En fråga som inte direkt ligger inom Skolverkets uppdrag, men som gång på 
gång aktualiserats under arbetets gång, är frågan om tilläggsbelopp. I de åtta 
skolor som Skolverket besökt får skolan tilläggsbelopp från kommunerna för 
alla eller flertalet av sina elever. I intervjumaterialet lyfter rektorerna upp flera 
problematiska aspekter som har med tilläggsbelopp att göra. 

Alla de intervjuade rektorerna uppger att de lägger ner mycket tid och kraft 
på ansökningar av tilläggsbelopp. När en elev söker till skolan har skolan på 
olika sätt kontakter med elevens hemkommun angående storleken på till-
läggsbelopp för eleven. Hur tilläggsbeloppen beräknas verkar variera mellan de 
olika skolorna. I vissa fall beräknar man tilläggsbeloppet utifrån kostnaderna för 
lokaler, personal och utrustning och alltså inte från en individuell bedömning av 
elevens behov.

Enligt de intervjuade rektorerna har tilläggsbeloppet mycket stor betydelse 
för skolornas möjligheter att bedriva sin verksamhet. Beroende på hur skolan 
och elevernas hemkommuner resonerar kring tilläggsbelopp kan detta utgöra ett 
reellt hot mot skolans existens. På flera av de besökta skolorna uppger rekto-
rerna att skolan enbart tar emot elever som beviljats tilläggsbelopp. I andra 
skolor uppfattar man att elever ska tas emot oavsett tilläggsbelopp och oavsett 
storlek på eventuellt tilläggsbelopp, vilket gör skolan mer utsatt för ändrade 
prioriteringar om tilläggsbelopp i elevernas hemkommuner. 

Flera rektorer uttrycker sig i kritiska ordalag angående rättssäkerheten för 
både elever och skolor när det gäller bedömningen av tilläggsbelopp. Kritiken 
gäller bl.a. de kommunala handläggarnas kompetens att bedöma elevers stöd- 
behov och kostnaderna för att tillmötesgå stödbehovet samt kommunernas 
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varierande bedömning av storleken på tilläggsbelopp. Några rektorer har upp-
levt att tilläggsbeloppet justerats nedåt av kommuner på oklara grunder och 
med mycket kort varsel. Kritiken belyses i följande citat:

Det är att eleverna har en fullständig rättsosäkerhet i relation till vilket stöd de 
kommer att få. Därför att de flesta handläggarna ute på kommunerna har ingen 
kunskap. Och att det påverkas så pass mycket av kommunens politiska beslut och 
ekonomiska situation. Ska man ha likvärdighet som ett kriterium så uppfyller 
dagens system inte alls det. [ … ] Hoppet står till enstaka tjänstemän här och där på 
kommunerna som slåss med näbbar och klor för vår elevgrupp. 
– REKTOR I GYMNASIESKOLA

En kritik som rektorer på de besökta skolorna också framför mot det nuvarande 
systemet för tilläggsbelopp är att fokus flyttas från elevers behov av stöd till en 
förhandling om kostnader mellan skola och kommun. En rektor efterlyser ett 
ramverk för diskussionerna och önskar att det fanns någon form av riksprislista 
för att minska den administrativa bördan och osäkerheten för de berörda.

Sammanfattning
I fallstudien har Skolverket besökt sex grundskolor och två gymnasieskolor som 
begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. På skolorna har 
rektor, lärare, föräldrar och elever intervjuats. Beskrivningarna i detta kapitel 
blir därmed från deras perspektiv, medan resultatet diskuteras i rapportens 
avslutande kapitel.

Den viktigaste förklaringen till att elever söker sig till skolor som begränsar sitt 
mottagande är enligt de intervjuade att det inte fungerat i den tidigare skolan. Det 
man ser att skolorna framför allt erbjuder elevgruppen är ett litet sammanhang, 
hög personaltäthet, kompetens hos personalen om stöd till elevgruppen samt en 
långtgående anpassning av utbildningen efter elevernas behov. Anpassningarna 
sker både efter elevgruppen generellt och efter den enskilde eleven. 

I de besökta skolorna beskrivs en stor variation i måluppfyllelse mellan olika 
elever, bl.a. beroende på elevens funktionsnedsättning och när eleven börjat i sin 
nuvarande skola. Skolpersonalen anser ofta att skolan lyckas väl när det gäller de 
sociala målen för utbildningen, medan kunskapsmålen är svårare. Efter skolan 
förekommer att elever går vidare till fortsatta studier, arbete eller utanförskap.  
Få elever återvänder till sin tidigare skola när de väl börjat i en skola som 
begränsar sitt mottagande.

Både skolpersonal och föräldrar uttrycker att det finns behov av skolor av 
detta slag även i framtiden. Samtidigt som man ser många fördelar med en 
skola med begränsat mottagande, beskriver skolpersonal, föräldrar och elever 
dock också vissa nackdelar. Bland annat nämns det begränsade sociala sam-
manhanget. På en skola med få elever kan det också vara svårare att få behöriga 
lärare i alla ämnen.

I de åtta skolor som Skolverket besökt får skolan tilläggsbelopp från kommu-
nerna för alla eller flertalet av sina elever.



KAPITEL 6

Regleringen  
och hanteringen av 

tilläggsbeloppet  
i några kommuner
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Regleringen och hanteringen av 
tilläggsbeloppet i några kommuner

Inledning
I regeringens uppdrag till Skolverket anges att verket bl.a. ska kartlägga utbild-
ningarnas omfattning och inriktning samt följa dess effekter sett till elevernas 
måluppfyllelse utgående från ett barnrättsperspektiv och ett funktionshindersper-
spektiv. Skolverket har i detta kapitel tagit fasta på formuleringen ”bl.a.” i upp-
draget och sett det som angeläget att, utgående från signaler som inkommit både 
från kommuner och från fristående skolor med begränsat mottagande, belysa hur 
regleringen av tilläggsbelopp till elever som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd ser ut idag och hur regleringen tillämpas i fem utvalda kommuner. 

Urvalsgrunderna av kommunerna var att Skolverket vill belysa en eventuell 
geografisk variation och en variation i antalet fristående skolor med begränsat 
mottagande. 

De utvalda kommunerna är Nacka, Stockholm, Södertälje och Örnsköldsvik 
samt Göteborgs stadsdel centrum.20 Totalt 29 fristående skolor som begränsar 
sitt mottagande finns inom dessa kommuners geografiska gränser,21 vilket utgör 
cirka 40 procent av alla fristående skolor med begränsat mottagande i Sverige. 
Av dessa finns 22, dvs. en tredjedel av alla landets fristående skolor med begrän-
sat mottagande, i Stockholm.

Knappt 40 procent av skolorna drivs i anslutning till ett HVB eller liknande. 
Andelen skolor som drivs i anslutning till ett HVB varierar mellan de intervju-
ade kommunerna. I Södertälje och Örnsköldsvik drivs alla skolor i anslutning 
till ett HVB, i Stockholm en fjärdedel, medan ingen skola drivs i anslutning till 
ett HVB i Nacka eller Göteborg.

Eleverna i skolorna med begränsat mottagande kan endera vara folkbokförda 
i skolkommunen, eller också ha en annan hemkommun. När det gäller elevantalet 
utmärker sig Stockholm på samma sätt som när det gäller antalet skolor inom 
kommunens geografiska gränser. Antalet elever i skolor med begränsat motta-
gande som är folkbokförda i Stockholm är 730, av vilka knappt 300 går i skola 
i en annan kommun. Elever som har Stockholm som hemkommun utgör därmed 
närmare hälften av det totala antalet elever i Sverige i skolor med begränsat motta-
gande. I förhållande till Stockholm är de övriga intervjuade kommunerna små vad 
gäller antalet elever i skolor med begränsat mottagande, elevantalet varierar mellan 
drygt tio (Örnsköldsvik) och knappt 60 (Nacka). Tre fjärdedelar av eleverna som 
är folkbokförda i de intervjuade kommunerna går i grundskolan.

Beskrivningen och slutsatserna i kapitlet bygger på intervjuer och samtal som 
antingen förts per telefon eller lokalt under perioden december 2013–januari 
2014. Kommunerna företräds av de tjänstemän som respektive kommun har 
bedömt att har den bästa inblicken i frågorna. Företrädare för Sveriges kom-
muner och landsting (SKL)22 och Friskolornas Riksförbund23 har också hörts 
avseende uppfattningen om och bedömningarna av tilläggsbelopp.

20. I Göteborg sköts hanteringen av tilläggsbelopp av de tio olika stadsdelarna.
21. I Södertälje finns ytterligare en fristående skola som i Skolverkets enkät angett att den har en 

inriktning mot, men inte begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd.
22. Intervju den 29/10 2013 på SKL:s huvudkontor i Stockholm.
23. Friskolornas Riksförbund har ingått i referensgruppen för regeringsuppdraget.
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Kapitlet inleds med en redogörelse för regleringen avseende ersättning till och 
insyn i fristående skolor. Därefter följer en beskrivning av hur kommunerna ser 
på de fristående skolorna med begränsat mottagande, hur skolvalet till dessa 
skolor sker, vilka behov av särskilt stöd tilläggsbeloppen avser, hur tilläggsbelopp 
beräknas och hanteras samt hur kommunerna hanterar sin rätt till insyn i verk-
samheten. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.24

Regleringen av ersättning till och insyn i fristående skolor

Bidrag till fristående grund- och gymnasieskolor
Bidrag till fristående grundskolor regleras i 10 kap. 37–39 §§ skollagen och bidrag till 
fristående gymnasieskolor i 16 kap. 52–55 §§ och 17 kap. 31–36 §§ skollagen. 

Elevens hemkommun ska lämna bidrag till huvudmannen för en fristående skola för 
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall av ett 
tilläggsbelopp. I 14 kap. skolförordningen (2011:185) samt i 14 kap. gymnasieförord-
ningen (2010:2039) ingår närmare bestämmelser om bidrag till enskilda huvudmän. 

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, 
administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas 
på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den egna skolan.24 

Kommunen ska betala tilläggsbelopp för elever i grundskola som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggs-
beloppet bestäms efter en individuell prövning. 

Av 14 kap. 8 § skolförordningen (2011:185) framgår att med tilläggsbelopp enligt 
skollagen avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraor-
dinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. 

Betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
Av 10 kap. 39 § andra stycket och 16 kap 54 § andra stycket och 17 kap. 34 § andra 
stycket skollagen följer att hemkommunen inte är skyldig att betala tilläggsbelopp 
för en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd om betydande organisato-
riska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. En enskild huvudman är 
inte heller skyldig att ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev som kommunen 
på denna grund inte lämnar bidrag för.

Av 10 kap 35 § andra stycket respektive 15 kap. 33 § tredje stycket skollagen fram-
går vidare att huvudmannen för en fristående skola aldrig kan åberopa organisato-
riska eller ekonomiska svårigheter för att inte ta emot en elev i behov av särskilt stöd, 
om elevens hemkommun betalar bidrag för det särskilda stödet. 

Enskild huvudmans rätt att överklaga beslut om tilläggsbelopp
En enskild huvudman kan överklaga hemkommunens beslut om tilläggsbelopp 
om hemkommunen inte anser att tilläggsbelopp ska utgå för en elev eller om den 
enskilda huvudmannen anser att bidraget är otillräckligt med hänsyn till stödbe-
hovets omfattning. Överklagandet sker till allmän förvaltningsdomstol enligt 
 bestämmelserna i 28 kap. 5 § skollagen.

24. För gymnasieskolan gäller följande: för utbildning på sådana nationella program och natio-
nella inriktningar som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.
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Rättspraxis avseende tilläggsbelopp
I juni 2012 offentliggjorde Högsta Förvaltningsdomstolen ett domslut som har 
kommit att påverka bedömningen av när tilläggsbelopp ska betalas till fristående 
skolor i en mer restriktiv riktning. Domen gör ett markerat ställningstagande till vad 
som kan vara ett omfattande stödbehov och anger samtidigt att åtgärder för detta 
stöd inte ska ha anknytning till undervisningssituationen.25

Regleringen av kommunernas rätt till insyn i verksamheten
Enligt 10 kap. 41 § skollagen har den kommun där den fristående skolan är belägen 
rätt till insyn i verksamheten.

Hur ser fem kommuner på de fristående  
skolorna med begränsat mottagande 25

Fristående skolor med begränsat mottagande får ersättning av elevernas hem-
kommuner i form av grundbelopp och tilläggsbelopp för elever i omfattande 
behov av särskilt stöd. Skolorna är ofta anpassade, bl.a. med specialiserad 
personalstyrka och lokaler för att ta emot elever med ett omfattande behov av 
särskilt stöd.26

De intervjuade kommunföreträdarna hävdar att det är det lilla samman-
hanget, få elever och en hög personaltäthet som främst gör skolor med begrän-
sat mottagande efterfrågade. 

Ett komplement till det kommunala skolutbudet …
De fristående skolorna med begränsat mottagande ses av Örnsköldsvik, Göte-
borgs stadsdel centrum, Nacka och Södertälje som en utväg då alla kommunala 
alternativ prövats eller bedömts som otillräckliga, dvs. dessa skolor uppfattas 
som något av ett komplement till det kommunala skolutbudet. I olika grad 
ger de fyra kommunerna uttryck för att ett sådant skolbyte är följden av att 
den kommunala skolan misslyckats med att ge eleven stöd. Allt ska ha prövats, 
menar en ansvarig, rektorerna tar sitt ansvar för att motivera eleverna att vara 
kvar, uppger en annan. En tredje anser att kommunen måste bli bättre på att 
möta elever med skilda skolsvårigheter för att uttömma varje möjlighet att klara 
elevernas skolsituation.

… eller en konkurrent?
Stockholm avviker från de övriga intervjuade kommunerna, både vad gäller 
inställningen till och antalet elever i fristående skolor med begränsat motta-
gande. I Stockholm skedde före 2009 en övergång till en fristående skola med 
begränsat mottagande ofta på den kommunala skolans initiativ, men i samarbete 
med föräldrarna. Efter 2009 har elever/vårdnadshavare kunnat ansöka direkt 
till skolor med begränsat mottagande. Detta i kombination med att Stockholm 
mellan 2009 och 2012 accepterade skolornas ersättningsanspråk ledde till att 
antalet elever i fristående grundskolor med begränsat mottagande ökade från 

25. Högsta Förvaltningsdomstolens dom 7 juni 2012, mål nr. 4314-11.
26. Skolverkets iakttagelser i fallstudien som redovisas i kapitel 5, vilka också stöds i PM oktober 

2012, Friskolornas riksförbund.
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ca 100 elever år 2009 till ca 500 elever år 2013. Fristående gymnasieskolor 
med begränsat mottagande har i Stockholm inte expanderat i samma takt som 
grundskolorna, vilket enligt kommunföreträdarna troligen beror på att intro-
duktionsprogram kan utformas utgående från individuella behov. Ingen annan 
kommun kan uppvisa en sådan expansion som Stockholm, även om Nacka och 
Södertälje uppger att de märker av det utökade utbudet i Stockholm och har 
fått ett ökande antal ansökningar om tilläggsbelopp.

Särskilda undervisningsgrupper som kommunala alternativ
I Göteborg, Nacka och Södertälje har centralt anordnade särskilda undervis-
ningsgrupper kunnat erbjuda alternativ för elever med en viss funktionsned-
sättning. För närvarande genomgår dock flera av de kommuncentrala särskilda 
undervisningsgrupperna en omvandling. Göteborgs stad har efter kritik från 
Skolinspektionen avvecklat fem centrala särskilda undervisningsgrupper med 
inriktning mot vissa funktionsnedsättningar och gjort om dem till skolinterna 
grupper. Områdeschefen i centrum bedömer att detta öppnar för fler fristående 
skolor med begränsat mottagande, i synnerhet som de avvecklade grupperna 
också tagit emot elever från kranskommunerna. Även Stockholm har 2012 
förändrat sin centrala organisation för särskilda undervisningsgrupper genom en 
total omorganisation av stadens centrala resursskolor, vilken inneburit att dessa 
som organisatorisk enhet har upphört. Istället har centrala särskilda under-
visningsgrupper skapats. I Nacka finns flera skolor som har inrättat särskilda 
undervisningsgrupper med en viss inriktning och som kommunen ser som alter-
nativ till de fristående skolorna med begränsat mottagande. Dessa kan ta emot 
elever när hemskolan utrett behov av särskilt stöd och eleven är beredd att byta 
till den skola där den särskilda undervisningsgruppen finns. 

Den intervjuade tjänstemannen i Göteborg påpekar liksom ansvariga i 
Stockholm att bestämmelserna dock inte medger en rimlig konkurrenssitua-
tion, eftersom beslut om särskild undervisningsgrupp fattas av en rektor som en 
åtgärd efter en utredning av elevens behov av särskilt stöd, medan en fristående 
skola med begränsat mottagande kan väljas av elev/vårdnadshavare, ett skolval 
som dock i praktiken sker under vissa restriktioner. 

Ett skolval med restriktioner
Grundprincipen är att fritt skolval gäller för fristående skolor. Det här gäller 
också skolor med begränsat mottagande som dock uppställer som behörighets-
krav att eleverna ska vara i behov av särskilt stöd. 

Mottagandet till skolor med anknytning till HVB avviker såtillvida från mot-
tagandet till övriga skolor att elever kan placeras i HVB.27 I dessa skolor kan det 
alltså handla om en skolplacering istället för ett fritt skolval. 

Regleringen avseende tilläggsbelopp för elever i omfattande behov av särskilt 
stöd leder i praktiken till att hemkommunen involveras i antagningsprocessen 
till skolor med begränsat mottagande. Var gränsen går för när en elev behöver 

27. De barn och ungdomar som bor där vårdas antingen frivilligt med stöd av socialtjänstlagen 
(SoL), eller har blivit tvångsomhändertagna med stöd av lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU).
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extraordinärt stöd och den fristående skolan är berättigad till tilläggsbelopp är 
inte närmare reglerat och måste bestämmas i varje enskilt fall.

Skolvalet till en skola med begränsat mottagande kan därför beskrivas som en 
valfrihetsproblematik, vilken kan innefatta många aktörer: elev/vårdnadshavare, 
rektor i elevens hemskola, skola med begränsat mottagande och kommunens 
samordnare. 

En svårighet vid kommunala tjänstemäns bedömning av behovet av tilläggs-
belopp kan vara att elevernas situation inte är känd på grund av att de inte haft 
särskilt stöd tidigare. Underlag som används av kommunerna vid bedömningen 
är åtgärdsprogram och pedagogiska bedömningar samt kontakter med den tidi-
gare skolan. I Stockholm, Nacka och Södertälje har det förekommit att kommu-
nala tjänstemän med ansvar för ersättning till fristående skolor med begränsat 
mottagande känt sig pressade av vårdnadshavares anspråk på att kommunen ska 
betala tilläggsbelopp. 

Vilka behov av särskilt stöd avser tilläggsbeloppen?
I stor utsträckning anger kommunerna funktionsnedsättningar som skäl till att 
tilläggsbelopp för elever beviljas. Eleverna har ofta behov av stöd när det gäller 
socialt samspel, uppmärksamhet och koncentration. En särskild oro inger grup-
pen elever med långsam inlärning och grav autism som mottogs i särskolan före 
skollagen 2010. Kommuner ger bl.a. tilläggsbelopp till skolor som har elever 
med omfattande behov av stöd hela dagen, vilket vanligen innebär assistent-
hjälp. Göteborgs C nämner också elever med grav ADHD i kombination med 
en social problematik som skäl till behov av särskilt stöd i en skola med begrän-
sat mottagande och Örnsköldsvik anger därutöver elever med svåra tvångsföre-
ställningar och/eller elever som är/riskerar att bli s.k. hemmasittare. 

Stockholm gör en indelning i tre grupper av svårigheter som kan leda till till-
läggsbelopp. Grupperna kan grovt sett antingen knytas till skilda funktionsned-
sättningar som fysiska och somatiska funktionsnedsättningar, eller till psykiska 
och/eller sociala svårigheter. Därefter görs en bedömning av omfattningen av 
behovet. Stockholms stad påpekar dock att en diagnos inte ska fordras inför 
bedömning av elevens behov.

Alla fem kommuner uppger att det vanligaste är att eleverna byter från 
en kommunal hemskola till en fristående skola med begränsat mottagande i 
årskurserna 5, 6 eller 7. I några fall uppger kommunerna i Stockholmsregionen 
att elever söker till en fristående gymnasieskola med begränsat mottagande efter 
genomförd kommunal grundskola.

Hur beräknas och hanteras tilläggsbeloppet?
I intervjuerna med de fem kommunerna poängterar de intervjuade kommunerna 
i Stockholmsregionen att man har skapat organisationer som ska säkerställa att 
ansökningar om resurser från alla skolor, fristående som kommunala, behandlas 
på ett likartat sätt.28 I Göteborg hanteras såväl beslut om övergång till en fristå-
ende skola med begränsat mottagande som ersättningsfrågan av varje stadsdel, 

28. I SKL:s enkät till kommunerna (med 91 procents svarsfrekvens) anger endast en mindre 
grupp (15 procent) att de behandlar kommunens enheter och fristående enheter olika.  
(Uppföljning av de nya bidragsreglerna inom skolområdet. SKL, augusti 2011).
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men ett arbete pågår för att utveckla bedömningar av elevers behov av undervis-
ning utanför den egna skolan så att de blir mer lika mellan stadsdelarna. 

Enligt de fem kommunerna är det förenat med stora utmaningar att göra 
den individuella prövning av tilläggsbeloppet som förutsätts i lagstiftningen. 
Flera kommuner framför att det är svårt att sätta prisnivåer på elevernas behov 
och att varje elev är unik. Det är också svårt att prognostisera vad motsvarande 
stöd skulle kosta i kommunen. I intervjuerna ifrågasätts också hur en skola 
med begränsat mottagande kan beräkna kostnaderna för en ny elev utan att ha 
närmare kännedom om eleven. En kommun konstaterar att elever med samma 
neuropsykiatriska diagnos kan ha helt olika behov av stöd; där en elev fordrar 
att en vuxen är oavbrutet närvarande och bekräftande, kan en annan vara 
 tämligen självgående och vilja vara ostörd. En kommun anger särskilt att den 
gör sin bedömning utifrån upprättade åtgärdsprogram.

I alla intervjuade kommuner utom Stockholm anger ansvariga tjänstemän att 
kommunen oftast betalar det belopp som den fristående skolan med begränsat 
mottagande begär utan att ifrågasätta beräkningen. Stockholms stad genom-
förde före 2012 inte heller någon närmare granskning av tilläggsbeloppen, utan 
betalade vad de fristående skolorna begärde för respektive elev. Sedan 2012 
gör Stockholm dock på ett helt annat sätt och utbetalar såsom tidigare nämnts 
ersättningar på tre olika nivåer. Man vill uppnå att det enbart rör sig om ett 
omfattande behov av särskilt stöd som ersätts. Inom varje behovsgrupp sker en 
bedömning av behovets omfattning. Ett viktigt skäl till de förändringar som 
Stockholm har gjort under loppet av ett par år är mängden av ansökningar om 
tilläggsbelopp. Inför det senaste läsåret inkom drygt 2 000 ansökningar. 29 Detta 
har sammantaget krävt mycket resurser till handläggning. Det tilläggsbelopp 
som utgår ska från juli 2013 anpassas till den specialpedagogiska undervisning 
som den fristående skolan med begränsat mottagande bedriver. Staden vill bl.a. 
uppnå att de fristående skolorna ska känna till vilka behov av särskilt stöd de 
kan ansöka om tilläggsbelopp för. 

De intervjuade kommunerna, förutom Stockholm, uppger att det abso-
lut vanligaste är att en skola med begränsat mottagande anger ett fast belopp 
som kommunen ska betala för att eleven ska få plats.30 På frågan om hur detta 
belopp har beräknats utgår flera av de intervjuade kommunföreträdarna från att 
summan av skolans kostnader divideras med antalet elever, dvs. varje elev kostar 
lika mycket. 

Utbetalning av tilläggsbelopp
Kommunerna gör på olika sätt när tilläggsbeloppen utbetalas. I Stockholm 
lät staden före 2012 kostnaden belasta budgeten i den kommunala skolan där 
eleven var mottagen. Syftet var bl.a. att inte stimulera stadens skolor till att 
”placera” elever i fristående skolor med begränsat mottagande. Därigenom 
menar man att man gav incitament för en inkluderande verksamhet. Så gjorde 
också Örnsköldsvik, som dock senare har övergått till att hämta ersättningen ur 
en central post för att dels ha en överblick över utvecklingen, dels skapa mer lik-
artade bedömningar av stödbehov och kostnader inom kommunen. För Stock-

29. Avser det totala antalet ansökningar från alla skolor i Stockholm.
30. Det förekommer variationer i vilka kostnader som ingår i det fasta beloppet.
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holms del har all hantering och ersättning centraliserats så att det blir möjligt att 
genomföra fördelningen enligt den modell som används. Även Göteborgs C har 
en stadsdelscentral budgetpost för ersättningarna. I Nacka finns också kommun-
gemensamma medel där tilläggsbeloppen hämtas, men kommunen skickar den 
beslutade summan till den kommunala skola som eleven lämnat så att denna 
skola får hantera den fristående skolans faktura och på så sätt bli medveten om 
kostnaderna. Kommunerna tycks förändra sin hantering av tilläggsbelopp och 
motsvarande stöd till särskilda undervisningsgrupper på ett sätt som synliggör 
lika behandling av kommunala och fristående skolor. Liknande förändringar 
redovisas också i Skolverkets rapport om särskilda undervisningsgrupper.31

Södertälje skiljer sig från de övriga kommunerna genom att varje skola för en 
elev som övergår till en fristående skola med begränsat mottagande, eller till en 
kommuncentral grupp, betalar ett belopp motsvarande sex gånger grundbelop-
pet. Detta är avsett att fungera som en gemensam försäkring, varur tilläggsbe-
loppen tas oavsett storlek. Undantag i detta sammanhang görs för skolor som 
har elever med grava rörelsehinder, dövhet/hörselnedsättning och synnedsätt-
ning, där kostnaden inte alls belastar den ursprungliga skolan.

Överklaganden av tilläggsbelopp
En förändring i skolsystemet är möjligheten för fristående skolor att överklaga 
beslut om tilläggsbelopp och detta belopps storlek. Som tidigare nämnts har 
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fattat ett beslut som fått betydelse för hur 
kommuner agerar. Enligt SKL har domen i HFD lett till en uppstramning av 
hanteringen av tilläggsbeloppen och enligt Friskolornas riksförbund har dom-
slutet fått till följd att kammarrätter och förvaltningsdomstolar i betydligt större 
utsträckning än tidigare har avslagit fristående skolors begäran om tilläggsbe-
lopp när dessa överklagats.

I de fem intervjuade kommunerna tycks dock Högsta förvaltningsdomstolens 
dom hittills ha spelat en relativt begränsad roll för fristående skolor med begrän-
sat mottagande.32 Några av dem nämner dock att kostnader för särskilt stöd som 
inte är omfattande ska rymmas i det grundbelopp som såväl de egna skolorna 
som fristående skolor får. 

Däremot framgår det av intervjuerna att den möjlighet som skollagen från 
2010 ger att överklaga har påverkat skolsystemet. Stockholms stad uppger att 
det för stadens del handlar om ca 1 000 överklaganden årligen.33 Vissa skolor, 
även fristående skolor med begränsat mottagande, har överklagat alla beslut om 
ersättning från staden. Sammantaget har detta lett till stora svårigheter med 
administration och handläggning. Nacka kommun uppger att man väntar på 
besked angående ett överklagande om tilläggsbelopp. I Södertälje har fristående 
skolor överklagat 15 beslut om tilläggsbelopp till förvaltningsrätt. Processen 
har varit lång, i ett fall tog det nästan ett år från att skolan ansökt, via avslag 
från kommunen, överklagan till domstol och beslut från domstolen. Vid den 

31. Skolverket (2014). Särskilda undervisningsgrupper. En studie om organisering och användning 
av särskilda undervisningsgrupper i grundskolan. Rapport 405.

32. Inte heller i Friskolornas riksförbunds rapport, augusti 2013, anges denna dom haft betydelse 
för fristående skolor med begränsat mottagande annat än när kommunerna kommit fram till 
att de kan ge eleven det särskilda stödet inom ramen för sin egen verksamhet. Däremot menar 
man att den påverkar valfriheten.

33. Mängden avser såväl grund- som tilläggsbelopp.
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tidpunkten hade eleven flyttat från kommunen. I samtliga 15 ärenden har kom-
munen fått rätt. I de två övriga kommunerna nämns inte överklaganden som 
en stor fråga, sannolikt eftersom kommunerna accepterat respektive fristående 
skolas med begränsat mottagande begärda ersättning.

Eftersom överklaganden inte sällan förs vidare till en högre instans när någon 
av parterna ogillar domen i den lägre instansen, kan ett beslut som leder till 
ett slutligt avgörande dröja. Antalet överklaganden till förvaltningsrätter är så 
många att bl.a. SKL har övergått till att enbart följa kammarrättens domar. En 
förhoppning som SKL:s företrädare har är att domen i Högsta förvaltnings-
domstolen ska minska variationen i tilläggsbeloppen. 

Friskolornas riksförbund har däremot i en rapport redovisat att 68 domar 
rörande tilläggsbelopp har avkunnats i förvaltningsrätterna under perioden 
september till november 2013.34 Kammarrätterna har under 2013 avkunnat 23 
domar angående tilläggsbelopp.35 

I en senare PM36 av Friskolornas riksförbund anges att 870 överklaganden 
avseende tilläggsbelopp inlämnats av fristående förskolor och skolor sedan skol-
lagen trädde i kraft 2010 fram till mars 2014. Av dessa har 734 avslagits helt. 
Efter Högsta förvaltningsdomstolens prejudicerande dom anger riksförbundet 
att det blivit ännu svårare att få rätt i domstol. Sedan 2012 har 419 överklagan-
den gjorts och av dem har 383 avslagits.

Hur hanterar kommunerna  
sin rätt till insyn i verksamheten
Införandet av den nya skollagen innebar en förändring i kommunens rätt till 
insyn i en fristående skolas verksamhet. Kommunen där skolan är belägen 
har fortsatt rätt till insyn, men de fristående skolorna har inte som tidigare en 
skyldighet att delta i uppföljning och utvärdering på liknande villkor som kom-
munens egna skolor.37 I Stockholm och Nacka används blanketter som ifylls 
i samband med den fristående skolans ansökan om tilläggsbelopp, där frågor 
om vilka insatser som gjorts för eleven, utfall och planerade insatser ska beskri-
vas. Stockholm är samtidigt noga med att påpeka att man inte kan kontrollera 
användningen av resurser och tilläggsbelopp för de enskilda eleverna i skolorna 
med begränsat mottagande. De övriga fyra kommunerna beskriver att de i olika 
grad besöker de fristående skolorna i sina kommuner för att följa upp situatio-
nen för de elever som de beviljat tilläggsbelopp för. Detta sker antingen varje 
termin eller varje läsår. 

34. Av dessa ledde fem till att ”eleven har bedömts berättigad till tilläggsbelopp”, de övriga till 
avslag. Det framgår inte om det varit någon fristående skola med begränsat mottagande som 
inkommit med något av dessa överklaganden. (Långt kvar till lika villkor, Friskolornas  
Riksförbund 2013).

35. Samtliga ledde till avslag. Inte heller här framgår om överklagandena kom från någon  
fri stående skola med begränsat mottagande (A.a.).

36. Friskolornas riksförbund, PM 10 juni 2014. Tilläggsbelopp och särskilt stöd till elever  
i fri stående skolor.

37. Jfr 9 kap. 13 § skollagen 1985:1100 med 10 kap. 41 § skollagen 2010:800.
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Kommunerna är ofta nöjda med vad de fristående skolorna med begränsat mot-
tagande bidrar med, även om det sällan förekommer att elever utvecklas så att 
de kan återgå till sin hemskola.38 

I en kommun har uppföljning lett till att man beslutat att inte bevilja till-
läggsbelopp till en av de två befintliga fristående skolorna med begränsat motta-
gande, då man anser att kvaliteten på det man betalat för är för låg. I en annan 
anser man att det trots uppföljningen är mycket svårt att bedöma om eleverna 
får undervisning i den omfattning som skollagen fastställer och att många skilda 
kostnader ingår i den budget den fristående skolan presenterar. Eleverna kan 
dessutom uppvisa sammansatta svårigheter och social problematik där också 
ersättning via kommunens socialförvaltning kan tillkomma. Vissa fristående 
skolor visar upp scheman, men det kan saknas underlag som visar vad man 
faktiskt gör och åtgärdsprogram. 

Sammanfattning
Det stora antalet fristående skolor med begränsat mottagande i Stockholms-
området kan vara en konsekvens av den hållning som Stockholms stad hade 
mellan 2009 och 2012 när dessa skolors krav på ersättning accepterades fullt 
ut. Från hösten 2012 har sannolikt också omorganisationen av den centrala 
organisa tionen för särskilda undervisningsgrupper påverkat utvecklingen. Allt 
detta tycks också i viss mån ha påverkat situationen i Stockholms närkommu-
ner. På vissa andra håll där fristående skolor med begränsat mottagande snarare 
betraktats som en sista utväg när kommunen misslyckats med att hitta någon 
annan lösning är antalet sådana skolor litet. 

Med undantag för Stockholm tycks de tillfrågade kommunerna uppfatta sko-
lorna med begränsat mottagande som en del av systemet med särskild undervis-
ningsgrupp. Men skillnaden mot särskilda undervisningsgrupper, att det enligt 
skollagen inte fordras ett beslut av rektorn i ursprungsskolan för övergång till en 
fristående skola med begränsat mottagande, skapar enligt flera av de intervjuade 
kommunerna oreda. Även Stockholm strävar efter att få kontroll över situa-
tionen med det ökade antalet efterfrågade tilläggsbelopp. Ett beslut från Skol-
inspektionen om Stockholms modell från 2014–03 kan få nya konsekvenser.39 

Elevernas svårigheter tycks främst gälla koncentrationssvårigheter, oro och i 
någon mån autistisk problematik. Eleverna övergår sällan till fristående skolor 
med begränsat mottagande före årskurs 5.

I några av de intervjuade kommunerna vill man förbättra sin kompetens att 
klara av utbildningen för de elever som nu övergår till de fristående skolorna 
med begränsat mottagande, men man anser det svårt att kunna erbjuda en liten, 
skyddad skola med hög personaltäthet och i vissa fall med terapeutiska inslag. 
Ingen diskussion har på annat sätt berört eventuella förluster av kompetens i de 
kommunala skolorna, men flera av de intervjuade företrädarna har uttryckt att 
de kommunala skolorna måste bli bättre på att anpassa verksamheterna så att 
elever inte söker sig till fristående skolor med begränsat mottagande.

38. Liknande erfarenheter finns också beträffande återgång från särskilda undervisningsgrupper 
(Skolverkets rapport 405).

39. Beslutet, den 5 mars 2014, kritiserar Stockholms stad för delar av sin modell.
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I flera av de intervjuade kommunerna accepteras kostnadsberäkningar från de 
fristående skolorna med begränsat mottagande utan särskild kommunal pröv-
ning. 

Ansökningar om tilläggsbelopp förefaller i de fem intervjuade kommunerna 
göras på ett motsvarande sätt för kommunala skolor som t.ex. anordnar särskild 
undervisningsgrupp och fristående skolor med begränsat mottagande. Ansvariga 
anser det mycket svårt att prognostisera kostnader för individuella behov. Kost-
naden för ett elevbehov är mycket svår att fastställa, den kommunala skolan kan 
ha misslyckats med att ge eleven tillräckligt stöd, vårdnadshavare som trycker 
på och risken för skolavbrott kan utgöra starka skäl för att hemkommunen ska 
acceptera en begäran från en fristående skola med begränsat mottagande. 

Flera av de intervjuade kommunerna tycks se det som sitt ansvar att följa upp 
de elever som man betalar tilläggsbelopp för till fristående skolor med begrän-
sat mottagande. Eleverna har vanligtvis, med undantag för Stockholm, varit 
kända på kommuncentral nivå. Ett skäl till att kommunerna vill utöva sin rätt 
till insyn kan vara att kommunerna har ett ansvar när det gäller elever i sam-
hällsvård som t.ex. placeras i HVB. Ett annat kan vara de stora kostnader som 
tilläggsbeloppen kan innebära. 

Kommunerna har i olika grad system i form av ekonomiska incitament för 
att motverka att de egna skolorna uppmuntrar elever att söka till fristående 
skolor med begränsat mottagande. Inte sällan förs en dialog mellan kommunal 
rektor/elevhälsa/samordnare och vårdnadshavare/elev innan en fristående skola 
med begränsat mottagande diskuteras. Denna dialog förs också vanligen med 
den fristående skolan.

En övergång till en fristående skola med begränsat mottagande kan av 
nämnda skäl ta längre tid än övriga skolbyten. Svårigheter att komma överens 
om tilläggsbelopp kan ytterligare fördröja och det finns exempel på att överklag-
ningsförfaranden kan leda till stora tidsfördröjningar.

Skolverket återkommer till en diskussion om tilläggsbeloppet i rapportens 
avslutande kapitel.





KAPITEL 7

Särskilt stöd  
och kunskapsmål  

– en kartläggning av 
effektforskning 
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Särskilt stöd och kunskapsmål  
– en kartläggning av effektforskning 
I regeringens uppdrag till Skolverket ingår att följa utbildningarnas effekter sett 
till elevernas måluppfyllelse i fristående grund- och gymnasieskolor som begrän-
sar mottagandet till elever i behov av särskilt stöd. Det har inte, såsom tidigare 
konstaterats, varit möjligt för Skolverket att bedöma effekten, sett till elevernas 
måluppfyllelse, av fristående skolor med begränsat mottagande, utan enbart att 
belysa hur väl eleverna uppnår kunskapskraven. Kunskapsresultaten i skolor 
med begränsat mottagande är avsevärt lägre än i grund- och gymnasieskolor 
i allmänhet. Det är dock, såsom tidigare konstaterats, omöjligt att uttala sig om 
elevernas resultat ifall de stannat kvar i sina tidigare skolor. 

En fråga som aktualiserades när Skolverket betraktade kunskapsresultaten 
för skolor med begränsat mottagande är om det finns forskning och beprövad 
erfarenhet om effekter av insatser vad gäller särskilt stöd från skolans sida på 
uppnåendet av kunskapsmålen i grund- och gymnasieskolan. Skolverket gav 
därför två forskare, Claes Nilholm vid Malmö högskola och Johan Malmqvist 
vid Högskolan i Jönköping i uppdrag att kartlägga befintlig forskning och 
beprövad erfarenhet. Deras kartläggning bifogas som bilaga 4 till rapporten. 
Forskarnas uppdrag gällde inte specifikt skolor med begränsat mottagande, utan 
var mer generellt formulerat.

Det här kapitlet innehåller en redogörelse för kartläggningen, med tyngd-
punkt på de resultat som Skolverket bedömer har störst relevans när det gäller 
utbildningarna vid skolor med begränsat mottagande.

Ett forskaruppdrag

Uppdraget formulerades som ”en sammanställning av forskning och beprövad 
erfarenhet vad gäller insatser från skolans sida för elever i behov av särskilt stöd 
relaterat till måluppfyllelse vad gäller i huvudsak kunskapsmålen i grund- och gym-
nasieskola.” Uppdraget avsåg generellt elever i behov av särskilt stöd, oberoende 
av om eleverna har åtgärdsprogram eller inte. Uppdraget omfattade källor från 
forskning och beprövad erfarenhet från och med år 1990. Primärt skulle uppdraget 
baseras på svensk forskning kompletterad med relevanta studier i första hand från 
Norden i övrigt och vid behov från internationell relevant forskning. 

Kartläggningen
Inledningsvis konstaterar forskarna i sin kartläggning att det visat sig svårt att 
finna relevant forskning och beprövad erfarenhet inom området. Det här beror 
på att s.k. effektforskning är sällsynt i Sverige och i Norden, där forskning med 
kvalitativa data och/eller ideologikritiska perspektiv dominerar. Forskarna har 
därför fokuserat på internationell forskning, framför allt forskning som bedrivits 
i USA. Kartläggningen baseras på metaanalyser som ger ett mått på effekten av 
en viss faktor som ett genomsnitt över ett antal studier. Kartläggningen inne-
håller metaanalyser från och med år 1995, vilka i sig bygger på forskningsstudier 
publicerade även tidigare än 1990. Beprövad erfarenhet, vilken definierats som 
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prövad och kollegialt delad kunskap som är dokumenterad har inte hittats inom 
området, varför enbart vetenskapliga studier refereras.40

Forskarna redovisar resultat för femton olika typer av särskilt stöd, varav fem 
kategoriseras som relaterade till metoder/arbetssätt,41 två till innehållsområden,42 
sju till stödets form43 samt därutöver ytterligare en typ av stöd, särskilt stöd till 
elever med AD/HD och elever inom autismspektrumtillstånd. 

Resultat
I det följande redogörs för resultaten av kartläggningen. Skolverket återkommer 
till en diskussion om resultaten i rapportens avslutande kapitel.

Det finns behov av mer forskning och beprövad erfarenhet
Enligt 1 kap. 5 § skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. 

Enligt forskarna finns det för det första behov av både mer svensk och 
nordisk forskning och beprövad erfarenhet inom området. Forskarna pekar bl.a. 
på ett behov av mer forskning om vissa faktorer som förespråkas inom svensk 
specialpedagogik, såsom handledning och samarbetsundervisning. Det behövs 
också mer forskning om långtidseffekter av insatser från skolans sida för elever 
i behov av särskilt stöd. 

Det saknas därutöver forskning om ifall det är effektivt att rektorer och lärare 
söker stöd i forskning för sin undervisning. Resultat för en faktor som enligt 
kartläggningen generellt ger goda effekter kan också variera mellan olika studier. 
Det är således enligt forskarna inte lätt för rektorer och lärare att grunda skolans 
arbete i vetenskap och beprövad erfarenhet. Flera interventioner fokuserar dess-
utom starkt på en specifik typ av insats för en specifik typ av svårigheter. Studier 
kring stöd till elever visar att flertalet elever befinner sig i en mer komplicerad 
situation med flera typer av svårigheter samtidigt. Forskarna ställer sig frågan 
om hur väl interventioner fungerar i ett komplext sammanhang och över tid för 
dessa elever. 

Enligt forskarna är det också uppenbart att endast en mindre del av forsk-
ningen innefattar elever på gymnasienivå.

Utöver detta konstaterar forskarna att det behövs mer forskning om hur 
rektorer och lärare ska klara det breda uppdrag de har, vilket innebär att studier 
måste relatera sig till alla de mål som skolan ska nå enligt skollagen.

Skolors insatser har effekt
Utgående från den forskning som funnits tillgänglig konstaterar forskarna 
att insatser som görs för elever i behov av särskilt stöd i syfte att öka målupp-
fyllelsen vad gäller kunskapsmålen har effekt. Forskarna konstaterar också att 
många olika typer av metoder/arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd har 

40. Forskaruppdraget genomfördes på två månader (en månad/forskare), vilket eventuellt kan ha 
lett till att forskning och beprövad erfarenhet i någon mån förbisetts i kartläggningen.

41. Dessa är kamratlärande, samarbetslärande, explicit undervisning, metakognitiva strategier och 
individuell undervisning.

42. Läsning och matematik.
43. Dessa är placering, handledning, samarbetsundervisning, elevassistent/lärarassistent, IKT 

(informations- och kommunikationsteknik), anpassad studiegång och föräldramedverkan.
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starka effekter. Det är vad som görs, snarare än var det görs som har störst 
be tydelse för kunskapsprestationerna.

Skolverket har inom ramen för det här regeringsuppdraget inte närmare 
utrett vilka insatser för elever i behov av särskilt stöd som förekommer i skolor 
med begränsat mottagande. Många av skolorna har dock en inriktning mot 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utmärkande för skolorna 
är också enligt Skolverkets fallstudie att de erbjuder eleverna ett litet samman-
hang, hög personaltäthet, specifik kompetens hos personalen samt långtgående 
anpassningar av utbildningen efter elevernas behov.

Utgående från detta framstår forskarnas resultat relaterade till särskilt stöd till 
elever med AD/HD och elever inom autismspektrumtillstånd (AST), placering, 
individuell undervisning, samarbetsundervisning samt undervisning av elev-
assistent/lärarassistent som särskilt angelägna att redogöra för i det här kapitlet. 

Särskilt stöd till elever med AD/HD och elever inom AST
Arbetssätt relaterade till elevgrupper med AD/HD respektive AST kännetecknas 
enligt forskarna främst av ett fokus på att hantera beteenden som relateras till 
diagnoserna. 

I arbetet med elever med AD/HD och närliggande diagnoser är målet ofta 
att reducera beteenden som stör undervisning och lärande samt att få elever 
mer koncentrerade. En del elever med AD/HD får läkemedel utskrivna för att 
förändra beteendet.

För elever med diagnoser inom AST är arbetssätten ofta inriktade på att 
tydliggöra vad som sker och att tillhandahålla en struktur under skoldagen. 
Strukturen handlar såväl om tidpunkt, tidslängd och rumslighet i förhållande 
till planering av arbetsuppgifter och beting. Visuellt stöd, till exempel i form av 
symboler och bilder, används för att underlätta förståelsen av vad som ska göras, 
när det ska göras och var. Belöningssystem förekommer för att motivera elever 
med AD/HD och inom AST. 

Forskarna redovisar ett positivt utfall av interventioner (akademiska, beteen-
dekontrollerande respektive beteende-kognitiva) riktade mot elever med AD/
HD. Resultaten var lika goda i vanlig undervisning som i specialundervisning. 

Vad gäller elever inom autismspektrumtillstånd konstaterar forskarna att 
det finns få metaanalyser som samtidigt fokuserar elever och kunskapsresultat. 
Gruppen är heterogen och beslut avseende enskilda elevers undervisningssitua-
tion måste baseras på individuella behov. Samverkan med föräldrar beskrivs som 
betydelsefull i detta sammanhang.

Placering 
Placering kan enligt forskarna innebära att eleven placeras i en mindre grupp 
tillsammans med andra elever i svårigheter. Oftast är tanken att den mindre 
gruppen ska erbjuda en lugnare och mer anpassad miljö. 

Generellt sett visar forskningen att var undervisningen äger rum har små 
effekter, dvs. har mindre betydelse för utbildningsprestationer för elever i behov 
av särskilt stöd. Inkludering har en svag positiv effekt för kunskapsprestationer. 
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Individuell undervisning 
Individuell undervisning går ut på att en individuell plan utarbetas för varje elev. 
Arbetssätt och tempo anpassas sålunda till varje elevs motivation och egenskaper. 

Enligt kartläggningen är effekten av individuell undervisning när det gäller 
måluppfyllelse av kunskapsmålen relativt måttlig. Forskarna konstaterar dock 
att det är betydelsefullt hur den individuella undervisningen läggs upp, vilket 
också betonas i en metaanalys som lyfts av John Hattie (2009) där man funnit 
relativt god effekt av individuell undervisning. 

Samarbetsundervisning 
Samarbetsundervisning innebär att speciallärare ger stöd i klassrummet i sam-
arbete med klass/ämneslärare. När det gäller samarbetsundervisning konstaterar 
forskarna ett uppenbart behov av mer forskning kring effekter av undervis-
ningen, i synnerhet som samarbetsundervisning kan ske utifrån olika modeller. 
I kartläggningen har sex studier lokaliserats, vilka visar på en viss positiv effekt 
generellt. I enbart två av dessa studier rapporteras dock resultat för elever i 
svårigheter.

Elevassistent/lärarassistent
Arbete med elevassistenter som stöder elever respektive lärarassistenter som 
bistår lärare i undervisningen kan organiseras på olika sätt och assistenter kan ha 
olika uppgifter och roller. Utbildningsbakgrunden för assistenter varierar och de 
formella kraven på utbildning är ofta låga både nationellt och internationellt. 

Enligt forskarna finns det sammantaget få metaanalyser inom området. Assis-
tenters roll för elevers kunskapsutveckling framstår som mest positiv i tydligt 
designade interventionsstudier där assistenternas roll är klart definierad och där 
de ingår som en tydlig del i upplägget och genomförandet av det pedagogiska 
arbetet. I annat fall riskerar de enligt forskarna att ha liten effekt, eller till och 
med att ha en begränsande effekt för elevers lärande.

Sammanfattning
Resultaten vad gäller kunskapsmålen för fristående skolor med begränsat mot-
tagande är generellt sett betydligt lägre än för grund- och gymnasieskolor i 
allmänhet. Elever i behov av särskilt stöd uppnår generellt inte samma utbild-
ningsresultat som elever utan behov av särskilt stöd och det är svårt att bedöma 
effekter av stödåtgärder. 

Det här föranledde Skolverket att ge två forskare i uppdrag att utreda om 
det finns forskning som belyser effekter av insatser vad gäller särskilt stöd från 
skolans sida på uppnåendet av kunskapsmålen. Uppdraget formulerades som 
”en sammanställning av forskning och beprövad erfarenhet vad gäller insatser 
från skolans sida för elever i behov av särskilt stöd relaterat till måluppfyllelse 
vad gäller i huvudsak kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola.” 

Forskarna konstaterar i sin sammanställning att s.k. effektforskning är sällsynt 
i Sverige och i Norden, där forskning med kvalitativa data och/eller ideologi-
kritiska perspektiv dominerar. Någon dokumenterad beprövad erfarenhet hit-
tades inte heller inom området. Sålunda fokuserade de på internationell forsk-
ning, framför allt forskning som bedrivits i USA. 
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En viktig slutsats som forskarna kommer fram till är att många olika typer av 
metoder/arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd ger starka effekter. De 
konstaterar också att det är vad som görs, snarare är var det görs som har störst 
betydelse för kunskapsprestationerna. Inkludering hade en svag positiv effekt 
generellt för kunskapsprestationer. Forskarna konstaterar samtidigt att inklude-
ring framför allt brukar motiveras utifrån andra målsättningar än kunskapsmå-
len, bland annat elevers rätt till delaktighet och vikten av att elever med olika 
förutsättningar möts i skolan.

Forskarna identifierar därutöver behov av ytterligare forskning. Det finns 
behov av mer forskning om långtidseffekter samt forskning om vad som händer 
om skolor och lärare på egen hand beslutar sig för att implementera en viss 
metod/ett visst arbetssätt. Forskarna förordar också mer forskning om vissa 
faktorer som förespråkas inom svensk specialpedagogik, såsom handledning och 
samarbetsundervisning.



KAPITEL 8

Diskussion  
och slutsatser
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Diskussion och slutsatser
I det här kapitlet diskuteras ett antal frågeställningar som Skolverket bedömer 
som angelägna och som utgår från vad som framkommit i rapporten. 

Skolverket anser att det finns behov av en fortsatt uppföljning av skolor 
med begränsat mottagande. Skolverket ser det också som angeläget att disku-
tera principen om inkludering i skolsystemet i förhållande till dessa skolor. En 
ytterligare fråga som Skolverket vill lyfta fram är hur principen om likvärdig-
het förhåller sig till fristående skolor med begränsat mottagande. I kapitlet förs 
också en diskussion om systemet med tilläggsbelopp.

Därutöver diskuteras principen om lika villkor för kommunala och fristående 
verksamheter när det gäller möjligheten att inrätta skolor med en inriktning 
mot särskilt stöd. 

Skolverket föreslår att elevernas hemkommun ska ges rätt till insyn i enskild 
huvudmans verksamhet. I kapitlet föreslås också en ändring i skollagen så att 
fristående skolor får begränsa utbildningen till att avse elever i behov av om-
fattande stöd. 

Avslutningsvis behandlas det behov av mer forskning och dokumenterad 
beprövad erfarenhet som gäller effekter av insatser för särskilt stöd, vilket kon-
staterades i föregående kapitel.

Ett ökande antal skolor med begränsat  
mottagande under det senaste årtiondet
Fristående skolor som inriktar sig mot elever i behov av särskilt stöd har funnits 
länge, ända sedan 1990-talet. Skolorna har kunnat ange en profil eller inrikt-
ning mot särskilt stöd samtidigt som de formellt varit öppna för alla, eller också 
har de fungerat som behandlingshem/terapiskolor. En möjlighet för skolorna att 
ange att de begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd infördes 
i samband med den nya skollagen. 

I föreliggande kartläggning som genomfördes vid årsskiftet 2013/14 anger 
94 av de fristående skolorna att de inriktar sin verksamhet mot elever i behov 
av särskilt stöd och av dessa begränsar 68 skolor sitt mottagande i enlighet med 
skollagen. I praktiken är det elever i behov av särskilt stöd som söker sig till 
dessa skolor, oavsett om skolan begränsar sitt mottagande eller inte. 

Av de skolor som i Skolverkets kartläggning anger att de begränsar motta-
gandet har hälften börjat inrikta sig mot elever i behov av särskilt stöd efter år 
2006. Det har därmed skett en ökning av dessa skolor under det senaste årtion-
det. Söktrycket till skolorna verkar variera stort enligt Skolverkets fallstudie.

Den möjlighet som infördes i den nya skollagen att begränsa mottagandet 
har däremot inte lett till någon dramatisk ökning av antalet skolor med inrikt-
ning mot elever i behov av särskilt stöd. De skolor som begränsar sitt mot-
tagande har alltså i de flesta fall redan tidigare haft en inriktning mot elever 
i behov av särskilt stöd. Man kan konstatera att regleringen i skollagen snarast 
utgör en förstärkt legitimering av rådande praxis och att ökningen främst beror 
på andra orsaker.

En tredjedel av alla skolor med begränsat mottagande finns i Stockholms 
kommun och antalet elever med Stockholm som hemkommun utgör närmare 
hälften av antalet elever i dessa skolor. Förhållningssättet och tillämpningen 
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av bestämmelserna om valfrihet har varit en annan i Stockholmsregionen än 
i övriga delar av landet, där framväxten av skolor med begränsat mottagande 
skett i betydligt långsammare takt. I övriga storstäder, Malmö och Göteborg, är 
antalet fristående skolor med begränsat mottagande litet. 

Skolverket anser det vara av vikt att också framöver följa utvecklingen av 
dessa skolor utgående från att de tar emot elever i en utsatt situation, att antalet 
elever som går i den här typen av verksamhet ökar och att måluppfyllelsen vad 
gäller kunskapsmålen i dessa skolor är låg. 

I syfte att underlätta en kontinuerlig uppföljning har Skolverket från och 
med juni 2014 infört en variabel i skolenhetsregistret som anger om en fristå-
ende skola begränsar sitt mottagande i enlighet med skollagen. I och med att 
det inte finns någon skillnad mellan skolor som inriktar sig mot denna elev-
grupp och skolor som begränsar sitt mottagande kommer den nya variabeln 
i skolenhetsregistret inte att på ett heltäckande sätt belysa skolor med inriktning 
mot särskilt stöd. Skolverkets uppföljningssystem utgår från regleringarna i 
skolförfattningarna, varför den i skollagen angivna definitionen av skolor som 
begränsar sitt mottagande används vid insamlingen av uppgifter till skolen-
hetsregistret. Enligt regleringarna i personuppgiftslagen är uppgifter om elever 
på en skola med begränsat mottagande känsliga personuppgifter, vilket kräver 
särskilda hänsyn vid hantering av uppgifterna.

Principen om inkludering av alla elever
Strävan att inkludera elever i en gemensam skola för alla, en s.k. enhetsskola, 
har varit riktgivande för den svenska skolpolitiska diskursen under det senaste 
århundradet. Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara styrande för utbild-
ningen och att skolan ska anpassas till det faktum att elever är olika. Varje elev 
har rätt till delaktighet och det är viktigt att elever med olika förutsättningar 
kan och får mötas i skolan. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
och tolerans för människors olikheter.

En grundläggande princip i FN:s konvention om barnets rättigheter är rätten 
till icke-diskriminering, där varje barn har rätt till utbildning som ger dem 
största möjliga chans till utveckling oberoende av socialt ursprung, kön och 
funktionsnedsättning. 

Särskiljning av elever har dock alltid förekommit i den svenska skolan. Med 
särskiljning avses en fysisk placering av elever i en separat verksamhet. Särskilj-
ningen kan vara under en period, under en viss tid av skoldagen, eller på heltid. 
Kriterierna för särskiljning av elever har varierat över tid. 

Fristående skolor med begränsat mottagande till elever i behov av särskilt 
stöd är en särskiljande verksamhet. Valet av en sådan skola är enligt Skolverkets 
fallstudie i första hand ett bortval av den skola eleven gått på tidigare. Det är 
vanligen föräldrarna som väljer att ansöka om en plats i en skola med begrän-
sat mottagande.44 Det är alltså inte fråga om en pedagogisk bedömning av om 
eleverna har behov av det stöd som den aktuella skolan erbjuder (vilket är fallet 
då det gäller t.ex. övergång till en särskild undervisningsgrupp). En vanlig orsak 
till att elever byter till en skola med begränsat mottagande är att den ordinarie 

44. Undantag från detta är barn som placeras med stöd av socialtjänstlagen eller lagen med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga.
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skolan, enligt elever och föräldrar, misslyckats med att tillgodose elevens behov. 
Respondenterna i rapporten beskriver bland annat sociala problem, mobbning 
och okunskap om sin funktionsnedsättning i den tidigare skolan. Den gemen-
samma nämnaren för bortvalet kan beskrivas som en brist på adekvat stöd och 
bemötande, en brist som lett till att vårdnadshavare och elever fått söka en lös-
ning på annat håll.

Av de fristående skolorna med begränsat mottagande bedrivs hälften i anslut-
ning till ett HVB eller liknande, t.ex. LSS-boende, korttidsboende, internat och 
dagbehandling. Skolor som drivs i anslutning till ett HVB eller liknande kan även 
ta emot andra elever. När det gäller skolor som drivs i anslutning till ett HVB eller 
liknande förekommer det att eleverna blivit placerade på skolan, vilket innebär att 
det inte handlar om ett fritt skolval för elever och vårdnadshavare. 

Fyra egenskaper utmärker enligt Skolverkets fallstudie fristående skolor som 
begränsar sitt mottagande. Det handlar om ett mindre sammanhang, en hög 
personaltäthet, kompetens och förhållningssätt hos lärarna samt långtgående 
anpassningar utifrån individuella behov. Erfarenheterna visar att elever som sär-
skiljs har en tendens att stanna kvar i sådan verksamhet. Förklaringen till detta 
är enligt föreliggande fallstudie bl.a. elevernas behov av stöd, kontinuitet och 
trygghet i sin skolgång.

Skolverket anser att det är viktigt att styrsystemet för skolan ger entydiga sig-
naler som stöder en inkludering av elever i en gemensam skola för alla. Utgående 
från en bedömning av barnets bästa måste dock också andra alternativ få finnas. 
Vad som ur ett systemperspektiv kan ses som inkludering i betydelsen att elever 
är rumsligt integrerade i enhetsskolan, kan ur ett elevperspektiv upplevas som en 
social och lärandemässig exkludering, vilket fallstudien också exemplifierar.

I Skolverkets yttrande till Utbildningsdepartementets promemoria Vissa 
frågor som rör fristående skolor (U/2011/656/G) uttrycktes vissa farhågor om 
konsekvenserna av möjligheten att begränsa mottagandet som också föranledde 
myndigheten att framhålla att utvecklingen på området bör följas. I sitt yttrande 
uttryckte Skolverket bl.a. en oro för att skolsystemets inkluderande uppdrag 
urholkas när fristående skolor tillåts begränsa sitt mottagande till elever i behov 
av särskilt stöd. 

Skolverket ser i enlighet med sitt tidigare yttrande problem med att fristå-
ende skolor har rätt att begränsa mottagandet till elever i behov av särskilt stöd. 
Utvecklingen i speciellt Stockholmsregionen ger en bild av ett skolsystem där 
särskiljande lösningar för elever i behov av särskilt stöd blir alltmer vanliga. En 
sådan utveckling är bekymmersam både för skolväsendet och för samhället i sin 
helhet. De problem som Skolverket ser med utvecklingen kan sammanfattas 
i att det nuvarande styrsystemet inte ger entydiga signaler som stöder en inklu-
derande verksamhet i skolorna. Skolväsendet riskerar en utveckling där special-
pedagogisk kompetens och samhälleliga resurser koncentreras till särskiljande 
verksamheter istället för att komma hela skolsystemet till godo. Om skollagen 
följdes på alla skolenheter, skulle föräldrar/vårdnadshavare inte behöva byta 
skola för sina barn på grund av att den ordinarie skolan brister i sitt uppdrag att 
anpassa undervisningen till alla elevers behov och förutsättningar. Alla skolor 
måste ha resurser så att de kan tillhandahålla specialpedagogisk kompetens om 
det behövs. Om skolenheter inte tillhandahåller detta stöd skapas en negativ 
spiral där bristande stöd leder till att föräldrar och elever söker till en skola med 
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begränsat mottagande, vilket i sin tur kan resultera i sämre förutsättningar att 
erbjuda särskilt stöd i den ordinarie skolan. 

Skolverket vill betona att utvecklingen inte får bli sådan att barn inte kan 
erbjudas stöd för att gå kvar i skolor som är öppna för alla elever. Det får inte 
bli så att det enda alternativ som återstår för att få stödinsatser är att tacka ja till 
skolor som begränsar sitt mottagande.

Styrsystemet bör stödja en  
inkluderande verksamhet i skolorna
I första hand ska elever i behov av särskilt stöd kunna stanna kvar i sin ordinarie 
undervisningsgrupp och få stöd inom ramen för den samt ett åtgärdsprogram. 
Endast om det finns särskilda skäl kan en elev placeras i en s.k. särskild under-
visningsgrupp. Placering av en elev i en särskild undervisningsgrupp måste 
föregås av en utredning av elevens stödbehov och ett efterföljande beslut som 
fattas av skolans rektor. En elev/vårdnadshavare kan inte välja en särskild under-
visningsgrupp. 

Fristående skolor generellt utgör däremot möjliga val för alla elever. Undan-
tag från detta utgör skolor med anknytning till ett HVB eller liknande där 
elever kan placeras i enlighet med socialtjänstlagen eller lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 

När bestämmelserna medger att fristående skolor kan begränsa sin utbildning 
till att enbart avse elever i behov av särskilt stöd aktualiseras frågan hur motta-
gandet av elever till dessa skolor ska gå till. 

Regleringen avseende tilläggsbelopp för elever i omfattande behov av särskilt 
stöd leder i praktiken till att hemkommunen involveras i antagningsprocessen 
till skolor med begränsat mottagande. Var gränsen går för när en elev behöver 
extraordinärt stöd och den fristående skolan är berättigad till tilläggsbelopp är 
inte närmare reglerat och måste bestämmas i varje enskilt fall. Skolvalet till en 
skola med begränsat mottagande kan därför beskrivas som en valfrihetsproble-
matik, vilken kan innefatta många aktörer: elev/vårdnadshavare, rektor i elevens 
hemskola, skola med begränsat mottagande och kommunens samordnare. 

Problematiska frågeställningar är om skolorna enbart ska ta emot elever som 
bedöms vara i behov av stöd i en särskild undervisningsgrupp i sin kommunala 
skola, eller om alla elever som anser sig, eller vars vårdnadshavare anser att de 
har behov av särskilt stöd och/eller ett mindre sammanhang, ska tas emot. Ska 
en utredning krävas som visar att eleven är i behov av sådant särskilt stöd som 
skolan erbjuder och av vem ska en sådan utredning utföras? Som det nu är 
beslutar vårdnadshavarna när det gäller ansökan till skolan.45 I praktiken har 
kommuner kommit överens med fristående skolor med begränsat mottagande 
om mottagande av elever som kommunen haft svårigheter att ge ett tillräckligt 
stöd, samtidigt som också vissa vårdnadshavare har kunnat påverka kommunen 
att bidra med den extra ersättning som fordrats. 

Enligt föreliggande fallstudie är det ofta föräldrar som tar initiativ till ett 
skolbyte. Det fria skolvalet ställer generellt krav på att kunna välja inom syste-
met, vilket kan missgynna barn till vårdnadshavare som saknar kännedom om 
och/eller engagemang i skolfrågor. 

45. Förutom när det gäller skolplaceringar i skolor med anknytning till HVB eller liknande.
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Professionen ska i första hand  
bedöma elevers behov av särskilt stöd
Närmare tre fjärdedelar av skolorna med begränsat mottagande anger att de 
riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i allmänhet 
eller med specifika diagnoser som räknas till denna grupp. Trots att en diagnos 
inte ska utgöra en förutsättning för elever att beviljas särskilt stöd, har den ofta 
i praktiken stor betydelse för om elever ska mottas i skolor med begränsat mot-
tagande. Lärare, föräldrar och elever framhåller betydelsen av en liten, avskild 
grupp, vilket kan beskrivas som en bedömning av de pedagogiska behoven, 
men för att få tillgång till den här pedagogiska lösningen krävs i många fall en 
medicinsk diagnos. Diagnostiseringsbehovet bidrar till en individualisering av 
skolsvårigheter – de ses som individuella problem snarare än skolans problem. 
Möjligheten att välja bort en skola pekar på betydelsen av skolans professionella 
bemötande av alla elever med skiftande förutsättningar.

Tillkomsten och expansionen av fristående skolor med begränsat mottagande 
eller en inriktning mot särskilt stöd kan betraktas som en kritik mot enhets skolans 
förmåga att tillgodose elevers stödbehov. Det finns också risk att den kan fungera 
legitimerande för skolor som inte tar situationen för elever i behov av särskilt stöd 
på största allvar. Samtidigt kan elevers behov av stöd vara av sådan omfattning 
eller ställa krav på en sådan utformning att en skola med begränsat mottagande 
utgör ett rimligt alternativ utgående från en bedömning av barnets bästa. Det här 
bör enligt Skolverket vara en pedagogisk bedömning som görs av professionen 
i samarbete med elever och vårdnadshavare. Det fria skolvalet som gäller elever 
som inte placeras i skolor med begränsat mottagande kan dock leda till att den här 
pedagogiska bedömningen åtminstone delvis kan förbigås idag.

En risk för att professionens specialpedagogiska kompetens 
och resurser koncentreras till särskiljande verksamheter 
När fler fristående skolor med inriktning mot särskilt stöd etableras finns en risk 
att förmågan att möta och utveckla en bra skolgång för elever i behov av särskilt 
stöd avtar i elevers ursprungliga skolor. Det skulle t.ex. kunna vara så att dessa 
skolor inte anstränger sig att anpassa sin verksamhet då det ändå finns alterna-
tiva skolor som kan ta emot eleverna i rimlig närhet. 

Skolor med inriktning mot särskilt stöd kan samla kompetens inom sitt verk-
samhetsområde och satsa på fortbildning inom detta område och sålunda möta 
elevernas behov av särskilt stöd, samtidigt som sådana skolor kan tillmötesgå 
elevernas behov av att inte känna sig särbehandlade på sin skola.

Skolverket anser dock att det är viktigt att alla skolor har specialpedagogisk 
kompetens att upptäcka och resurser att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. 
Ur ett elevperspektiv är tidiga stödåtgärder av största vikt. Elever i behov av 
särskilt stöd bör få det stöd de behöver och de bör få det skyndsamt. De svaga 
kunskapsresultaten i skolor med begränsat mottagande i kombination med 
att många elever kommer sent till dessa skolor kan förstås som att stöd som 
motsvarar dessa elevers behov ges för sent och/eller i otillräcklig omfattning. 
Det finns risk för att skolor slår sig till ro med att elever och föräldrar är nöjda 
och att kunskapsutmaningarna och det pedagogiska uppdraget får en mindre 
betydelse. Föräldrars önskemål om vad en skola ska erbjuda kanske inte alltid 
går hand i hand med det staten avser med en obligatorisk skola för alla.
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En fråga som aktualiseras är om lärarutbildningen ger lärarna tillräcklig kunskap 
om olika funktionsnedsättningar för att kunna erbjuda elever i behov av särskilt 
stöd den hjälp de behöver.

Principen om likvärdighet i förhållande till  
skolor med begränsat mottagande
Med likvärdighet avses att elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat i så 
liten grad som möjligt ska bero på elevers bakgrund eller vilken skola de går i. 
Artikel 28 i barnkonventionen betonar varje barns rätt till utbildning på grund-
val av lika möjligheter, vilket även framhålls i skolans kompensatoriska uppdrag 
som regleras i 1 kap. 4 § skollagen. 

Hur ska principen om likvärdighet förstås i anknytning till skolor med 
begränsat mottagande?

Enligt skollagen har alla elever rätt till det stöd de behöver. Hur stödet 
organiseras varierar beroende på kommun. Bedömningen av vilket stöd elever 
behöver kan också variera. Därutöver leder kommunernas olika resursfördel-
ningssystem till att resurser fördelas på olika grunder och på olika nivåer. Detta 
föranleder frågor om varför kommuner har så olika organisatoriska lösningar för 
elever i behov av omfattande särskilt stöd och i vilken mån de olika lösningarna 
är likvärdiga. 

Enligt artikel 23 i barnkonventionen har staten en skyldighet att bland annat 
tillhandahålla barn med funktionsnedsättning tillgång till undervisning och 
utbildning. Denna ska bidra till barnets största möjliga integrering i samhälle 
och individuella utveckling, vilket även innefattar dess kulturella och andliga 
utveckling. Skolverket vill betona vikten av att alla skolor bedriver verksamhet 
utgående från skollagens, läroplanens och andra aktuella författningars krav.

I rapportens statistikavsnitt redovisas inga större skillnader i föräldrarnas 
utbildningsnivå mellan elever i skolor som begränsar sitt mottagande och elever 
i vanliga grund- eller gymnasieskolor. Däremot har föräldrar till elever i skolor 
som drivs i anslutning till HVB en betydligt lägre utbildningsnivå. Skolverket 
har inte inom ramen för den här rapporten kunnat jämföra föräldrars utbild-
ningsnivå i fristående skolor som begränsar sitt mottagande med motsvarande 
grupper av föräldrar till barn i behov av särskilt stöd som är kvar i grund- och 
gymnasieskolan, eftersom sådan statistik inte finns tillgänglig. En sådan jäm-
förelse skulle dock ge en mer detaljerad bild av om det finns risk för att barn 
i behov av särskilt stöd missgynnas på grund av föräldrarnas utbildningsnivå 
eller socioekonomiska bakgrund.

I Skolverkets yttrande till Utbildningsdepartementets promemoria Vissa 
 frågor som rör fristående skolor (U/2011/656/G) konstaterades att grupperingar 
av elever utifrån stödbehov eller funktionsnedsättning kan leda till försämrad 
kvalitet i utbildningen, eftersom det leder till mer homogena elevgrupper. 
I Skolverkets kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 
beskrivs att svensk och internationell forskning pekar på att elevernas utbild-
ningsresultat i många fall inte tycks påverkas positivt av homogena grupper.46 
Skolverket vill också fästa uppmärksamheten på att det finns en risk för att 
förväntningarna sänks på elevers prestationer när elever grupperas utifrån stöd-

46. Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 
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behov eller funktionsnedsättning. Det visar erfarenheter från studier av särskilda 
undervisningsgrupper, särskolan och specialskolan. Låga förväntningar har 
negativa effekter på utbildningens kvalitet.47

Ett sätt att granska likvärdigheten för elever i skolor med begränsat mot-
tagande är att undersöka måluppfyllelsen i dessa skolor utgående från skolans 
kompensatoriska uppdrag. Måluppfyllelsen med avseende på kunskapskraven är 
generellt låg i fristående skolor som begränsar sitt mottagande. Speciellt låg är 
måluppfyllelsen när det gäller skolor med anknytning till HVB. Måluppfyllelsen 
påverkas av att det bland skolorna med begränsat mottagande enligt Skolverkets 
fallstudie finns skolor där alla elever har anpassad studiegång.

Många av eleverna i skolor med begränsat mottagande kommer sent till dessa 
skolor, i vissa fall så sent som i årskurs 9, vilket gör att skolan har kort tid på 
sig att arbeta för att höja elevernas kunskapsresultat. Det är omöjligt att uttala 
sig om elevernas resultat ifall de hade blivit kvar i sina tidigare skolor. Elever 
i behov av särskilt stöd når generellt inte upp till samma utbildningsresultat som 
elever utan behov av särskilt stöd och effekter av olika stödåtgärder kan vara 
svåra att kartlägga och belysa. 

Skolverket anser att det är angeläget att framöver utvärdera stödinsatserna 
i skolor med begränsat mottagande. Det är viktigt att analysera konsekvenserna 
av en särskiljande skolgång för eleverna och att följa upp dem efter avslutad 
skolgång. Det förekommer enligt fallstudien en stor variation i hur eleverna 
klarar sig vidare efter skolan.

Systemet med tilläggsbelopp har låg  
tilltro bland rektorer, föräldrar och förvaltning
Fristående skolor med inriktning mot elever i behov av särskilt stöd lägger ned 
mycket tid och resurser på ansökningar om tilläggsbelopp. Vissa kommuner 
 lägger ned mycket tid och resurser på hanteringen av desamma. 

Skolverket anser att modellen med val av fristående skola med inriktning mot 
särskilt stöd (jfr särskild undervisningsgrupp), bedömning av tilläggsbelopp och 
möjligheterna att överklaga kan ge upphov till låsningar som missgynnar elever 
med skolsvårigheter. Framför allt kan besked om ifall tilläggsbelopp ska beviljas 
och storleken på det dröja och skapa misstro mellan ansvariga i fristående och 
kommunala verksamheter i fråga om elevens behov. Det kan leda till en osäker-
het för eleven om hur stöd ska utformas och vilken skola som blir aktuell. 

Den individuella bedömning av elevens behov som tilläggsbeloppet ska base-
ras på skapar problem både för fristående skolor och kommuner, eftersom det är 
mycket svårt att på ett rättssäkert sätt bedöma och prissätta individuella behov 
som kan variera över tid. Fristående skolor med inriktning mot elever i behov 
av särskilt stöd har fasta kostnader för lokaler, personal och utrustning och dessa 
kostnader förefaller i många fall ligga till grund för skolornas beräkning av till-
läggsbelopp istället för de i lagen angivna individuella behoven. 

Formuleringen i den nya skollagen, enligt vilken en skola kan avstå från 
att bevilja plats för en elev som kommunen på grund av organisatoriska eller 
ekonomiska skäl inte beviljar tilläggsbelopp, har tolkats på olika sätt. Det finns 

47. Skolverket (2008) Särskilt stöd i grundskolan, samt  
Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?
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exempel på fristående skolor som ansett att de agerat i enlighet med skollagen 
då de avslagit ansökan från elever som inte beviljats tilläggsbelopp oavsett moti-
vering från kommunerna. 

Svårigheterna att bedöma tilläggsbeloppen och lagstiftningen har gett upphov 
till många rättsprocesser. En prejudicerande dom från Högsta förvaltnings-
domstolen har lett till en restriktiv tolkning av vad som kan vara ett omfattande 
stödbehov. 

Skolverket anser att en översyn av systemet med tilläggsbelopp bör genom-
föras utgående från ett elevperspektiv. Det är viktigt att också elever får komma 
till tals och vara delaktiga i en sådan översyn. 

Barn i behov av särskilt stöd har rätt att få likvärdig tillgång till det stöd de 
behöver oavsett var i landet de bor. De elevbehov som framkommit i fallstudien 
är enligt rektorer, lärare, föräldrar och elever behovet av stabilitet, små under-
visningsgrupper, hög personaltäthet, lärare med kompetens att bemöta elever 
i behov av särskilt stöd och en långtgående individualisering av utbildningen. 
Det system som finns idag med grundbelopp och tilläggsbelopp fungerar inte 
optimalt för skolor som begränsar sitt mottagande. Dessutom ger konstruk-
tionen med tilläggsbelopp som ska bedömas utifrån enskilda elevers behov 
i kombination med aktörernas olika intressen upphov till en konstlad kon-
kurrenssituation som inte gynnar elevernas skolutveckling. Den individuella 
bedömningen skapar också ett ökat behov av diagnosticering och leder till en 
medikalisering av skolsvårigheter, vilken inte kan anses gynna ett pedagogiskt 
utvecklingsarbete utgående från intentionerna i skollagen. Elever i en skola kan, 
som det idag fungerar, få en diagnos medan elever med samma svårigheter inte 
får någon diagnos i en annan. För elever i behov av omfattande särskilt stöd är 
det viktigt med förhållanden som gynnar öppet samarbete, utbyte av erfaren-
heter och kompetens samt kontinuitet och trygghet. Det är svårt att se att 
nuvarande modell ger dessa förutsättningar.

Skolverket anser att resursfördelningssystemet bör vara transparent. Resurs-
fördelningssystemet bör baseras på skolornas insatser i form av kostnader för 
personal, lokaler och utrustning istället för den nuvarande bedömningen av 
enskilda elevers behov. 

Om kommunernas rätt till insyn i verksamheten 
De fristående skolorna har efter införandet av den nya skollagen inte skyldighet 
att delta i uppföljning och utvärdering på liknande villkor som kommunernas 
egna skolor. Lägeskommunerna har fortsättningsvis rätt till insyn i en fristående 
skolas verksamhet. Däremot är inte elevernas hemkommuner garanterade en 
rätt att kontrollera användningen av resurser och tilläggsbelopp för enskilda 
elever. 

Riksdagen har beslutat att skollagen ska förtydligas så att den kommun där 
en fristående skola är belägen har rätt till insyn i verksamheten för att kom-
munen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och för att till-
godose allmänhetens behov av insyn. Någon förändring har däremot inte gjorts 
be träffande hemkommunens rätt till insyn.

I Skolverkets yttrande till Finansdepartementets betänkande Privata utförare  
– Kontroll och insyn (SOU 2013:53) konstaterades att elevernas hemkommun har 
ett ansvar för att skolpliktiga elever fullgör sin skolplikt i enlighet med skollagen. 
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När det gäller ansvaret för skolplikten och även skyldigheten att betala bidrag till 
en enskild huvudman, har elevernas hemkommun enligt Skolverket ett legitimt 
intresse av att få kunskap om enskilda elevers skolgång. Detta gäller oavsett i vil-
ken fristående skola eleven går och var i landet skolan är belägen. Enligt Skolver-
ket borde det utredas hur en sådan insynsrätt skulle kunna reg leras i skollagen. 

Behov av en tydligare lagtext när  
det gäller möjligheten att inrätta skolor  
med en inriktning mot särskilt stöd
Enligt Skolinspektionens hittillsvarande tolkning av nuvarande skollag kan 
kommunala skolor med inriktning mot särskilt stöd idag inte skapas. Detta 
innebär att fristående skolor och kommunala skolor inte fungerar enligt samma 
villkor i detta hänseende.

Eftersom avsikten vid tillkomsten av den aktuella regleringen för fristående 
skolor bland annat var att skapa lika villkor för fristående och kommunala sko-
lor anser Skolverket att det bör förtydligas i lagstiftningen att kommuner också 
har rätt att inrätta skolenheter som har en inriktning mot särskilt stöd. 

Om regleringen av skolor med begränsat  
mottagande i förhållande till 3 kap. skollagen
Enligt 10 kap. 35 § andra punkten och 15 kap. 33 § första punkten skollagen får 
fristående skolor begränsa utbildningen till att avse elever i behov av särskilt stöd.

I 3 kap. skollagen har elever i behov av särskilt stöd en särskild betydelse. 
Elevens behov av särskilt stöd enligt 3 kap. ska alltid bedömas i relation till den 
verksamhet där eleven finns. Fristående skolor med begränsat mottagande erbju-
der generella anpassningar av sin verksamhet, vilka kan leda till att en elev som 
i sin tidigare skola bedömts vara i behov av särskilt stöd inte längre är det enligt 
definitionen i 3 kap. skollagen. Beteckningen ”i behov av särskilt stöd” är således 
situationsbunden. Elever i skolor med begränsat mottagande ska således inte per 
automatik ha särskilt stöd, utan det ska prövas i enlighet med 3 kap. skollagen. 

Utgående från det här resonemanget anser Skolverket att det är mindre lämp-
ligt att använda samma begrepp i 10 kap. 35 § andra punkten och 15 kap. 33 § 
första punkten som i 3 kap. skollagen. Skolverket föreslår därför att bestämmel-
serna ändras så att fristående skolor får begränsa utbildningen till att avse elever 
i behov av omfattande stöd. 

Det behövs mer forskning och dokumenterad beprövad 
erfarenhet om effekter av insatser för särskilt stöd
En fråga som aktualiserades när Skolverket betraktade kunskapsresultaten för 
eleverna i fristående skolor med begränsat mottagande är om det finns forsk-
ning som belyser effekter av insatser vad gäller särskilt stöd från skolans sida på 
uppnåendet av kunskapsmålen. Skolverket gav två forskare i uppdrag att utreda 
detta. Uppdraget formulerades som ”en sammanställning av forskning och 
beprövad erfarenhet vad gäller insatser från skolans sida för elever i behov av 
särskilt stöd relaterat till måluppfyllelse vad gäller i huvudsak kunskapsmålen i 
grund- och gymnasieskola.” Uppdraget avsåg generellt elever i behov av särskilt 
stöd, oberoende av om eleverna har åtgärdsprogram eller inte. 
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Forskarna konstaterar i sin sammanställning att s.k. effektforskning är sällsynt 
i Sverige och i Norden, där forskning med kvalitativa data och/eller ideologi-
kritiska perspektiv dominerar. Någon dokumenterad beprövad erfarenhet hit-
tades inte heller inom området. Sålunda fokuserade forskarna på internationell 
forskning, framför allt forskning som bedrivits i USA. 

En viktig slutsats som forskarna kommer fram till är att många olika typer 
av metoder/arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd ger starka effekter. De 
konstaterar också att det är vad som görs, snarare än var det görs som har störst 
betydelse för kunskapsprestationerna. 

Forskarna identifierar därutöver behov av ytterligare forskning. Det saknas 
forskning om långtidseffekter samt forskning om vad som händer om skolor och 
lärare på egen hand beslutar sig för att anamma en viss metod/ett visst arbetssätt. 
Forskarna förordar också mer forskning om vissa metoder som förespråkas inom 
svensk specialpedagogik, såsom handledning och samarbetsundervisning.

Skolverket anser att det utöver de behov som forskarna framför också finns 
behov att dokumentera beprövad erfarenhet som berör effekter av insatser för 
särskilt stöd. 

Slutsatser
Sammanfattningsvis anser Skolverket att det ur inkluderings-, barnrätts-, funk-
tionshinders- och likvärdighetsperspektiv är angeläget att fortsättningsvis följa 
utvecklingen av fristående skolor med begränsat mottagande. 

Enligt Skolverket finns det, utgående från ett elevperspektiv, behov av en över-
syn av systemet med fristående skolors rätt att begränsa mottagandet till elever 
i behov av särskilt stöd samt resursfördelningssystemet. Skolverket har i läges-
bedömningen efterlyst en översyn av hur skolvalssystemet kan förenas med en 
förstärkt likvärdighet så att alla skolor kan utvecklas till bra skolor.48

När det gäller ansvaret för skolplikten och skyldigheten att betala bidrag till en 
enskild huvudman, har elevernas hemkommun enligt Skolverket ett legitimt 
intresse av att få kunskap om enskilda elevers skolgång. Detta gäller oavsett i vil-
ken fristående skola eleven går och var i landet skolan är belägen. Enligt Skolver-
ket borde det utredas hur en sådan insynsrätt skulle kunna regleras i skollagen. 

Skolverket anser att det bör förtydligas i lagstiftningen att kommuner också har 
rätt att inrätta skolenheter som har en inriktning mot särskilt stöd.

Skolverket föreslår att bestämmelserna i 10 kap. 35 § andra punkten och  
15 kap. 33 § första punkten ändras så att fristående skolor får begränsa utbild-
ningen till att avse elever i behov av omfattande stöd.

Det har inte varit möjligt för Skolverket att bedöma effekten sett till elevernas 
måluppfyllelse av fristående skolor med begränsat mottagande, utan enbart 
att belysa hur väl eleverna uppnår kunskapskraven. Det finns behov av mer 
 forskning och dokumenterad beprövad erfarenhet kring detta, vilken kunde 
fungera som stöd för skolorna. Skolverket anser det vara angeläget att framöver 
utvärdera stödinsatserna i skolor med begränsat mottagande. 

48. Skolverket (2013) Skolverkets lägesbedömning 2013. Rapport 387.
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Bilaga 1.  
Enkät till fristående skolor som riktar  
sig till elever i behov av särskilt stöd 
Enkäten skickades ut som en webbenkät.

ENKÄT

Denna enkät riktar sig till fristående grund- och gymnasieskolor med inriktning 
mot elever i behov av särskilt stöd. Enkäten besvaras av rektorer både på skolor som 
begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd och på skolor som är 
öppna för alla elever.

Fristående grund- och gymnasieskolor kan begränsa sitt mottagande till elever 
i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 § och 15 kap. 33 § skollagen. Denna 
möjlighet infördes i 2010 års skollag. För skolor som startat efter 1 juli 2011 
framgår det vanligtvis av tillståndsbeslutet från Skolinspektionen om mottagandet 
är begränsat på detta sätt. För skolor som startat innan den 1 juli 2011 kan den 
informationen saknas i tillståndet.

Om enkäten: efter att enkäten är avslutad finns möjlighet att se en samman-
ställning av svaren. Kontrollera gärna att dina svar är korrekta! Svaren kan annars 
korrigeras i efterhand.

*1. Har skolan en inriktning mot elever i behov av särskilt stöd?

  Ja
  Nej       Enkäten avslutas.

*2. Vilka elever riktar sig skolan främst till?

*3. Sedan vilket år har skolan en inriktning mot elever i behov av särskilt stöd?  
 Ange ett årtal, t.ex. 2009.

 ________________

*4. Begränsar skolan sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd?

  Ja, enbart elever i behov av särskilt stöd tas emot
  Nej, skolan är öppen för alla
 Eventuell kommentar ___________________________________________

*5. Drivs skolan i anslutning till ett HVB-hem eller liknande?

  Ja, ange typ av verksamhet: ___________________________________
  Nej

*6. Hur många nya elever togs emot inför höstterminen 2013?

 ________________

*7. Tog skolan emot alla sökande till höstterminen 2013?

  Ja
  Nej
 Om nej, ange varför inte:__________________________________________

8.  Lämna gärna ytterligare kommentarer: ________________________________

 ___________________________________________________________________
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Bilaga 2.  
Lista över skolor
Nedan redovisas resultatet av Skolverkets kartläggning av fristående skolor som 
begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Skolor som inriktar 
sig mot dessa elever, men utan att begränsa sitt mottagande redovisas längst ner. 
Skolorna är sorterade i bokstavsordning inom respektive redovisningsgrupp. 

Skolor med begränsat mottagande
Skolans namn Skolkommun

Grundskolor  

Aktiviaskolan Vallentuna

Almaröd Friskola Skurup

Aspdammskolan Stockholm

Backafors Resursskola Falun

Bergtallens skola Enköping

Blichers friskola, Axelvold Svalöv

Broarps skola Eksjö

Bågenskolan Stockholm

Båktorp skolan Nyköping

Bäckagårdsskolan Örnsköldsvik

Corpore Byskola Helsingborg

Drakenskolan Stockholm

Friskolan Brovalvet Svenljunga

Funkis skola Haninge

Gårdsjö skola Flen

Helleborusskolan Täby

Ingridskolan, grundskola Solna

JAG KAN-skolan Täby

Jorielskolan Stockholm

Kunskapsskolans Resursskola Stockholm

Lejonskolan Kristianstad

Liljanskolan Stockholm

Lunaskolan Stockholm

Lunaskolan Södra Stockholm

Magelungen Karlaskolan Göteborg

Magitaskolan Stockholm

MBC skolan Gävle Gävle

MBC skolan Solna Solna

MBC skolan Södermalm Stockholm

MBC skolan Södertälje Södertälje

MBC skolan Älvsjö Stockholm

MBC skolan Örebro Örebro

MBC skolan Helsingborg Helsingborg

MBC skolan Svedmyra Stockholm

MBC skolan Västerås Västerås

Mellansjö skola Täby var god vänd
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Skolans namn Skolkommun

Grundskolor  

Mikaelgården Läkeped. Institut Södertälje

Mosebackeskolan Stockholm

Pandionskolan Linköping

Pusselbitens skola Lund

Resursskolan UngArt Malmö

Skogsbrynets resursskola Mark

Skolgrunden Stockholm

Snitz Grundskola Nacka Nacka

Snitz Grundskola Odenplan Stockholm

Snitz Mörby Danderyd

Sofiaängens skola Stockholm

Solhagaskolan Kalmar

Solhagaskolan grundskola 4–9 Täby

Stegehus Waldorfskola Norrköping

Sundsgården skola Ekerö

Svalnäs skola Täby

Svedenskolan Bergshamra Solna

Svedenskolan Mälarhöjden Stockholm

Tasava skola Stockholm

Vassbo skola Uddevalla

Vintertullsskolan i Stockholm Stockholm

Vollsjö Friskola Sjöbo

Vårkullens skolveckohem Falköping

Yggdrasil resursskola Tyresö

Ängkärrskolan i Solna Solna

Gymnasieskolor  

Hampnäs gymnasium Örnsköldsvik

Häggviks Gymnasium Gymnasieskola Sollentuna

MBC Skola Söder, gymnasieskola Stockholm

Mimers Gymnasium Täby Täby

Novalisgymnasiet Södertälje

Snitz Gymnasium Stockholm

Sofiaängens skola gy Stockholm

Skolor med begränsat mottagande – fortsättning
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Skolor med inriktning (ej begränsat mottagande)

Skolans namn Skolkommun

Grundskolor  

AGAPE-skolan Ängelholm

Blichers friskola, Norrvidinge Svalöv

Dormsjöskolan/grundskola Hedemora

Famn Simrishamn

Hyddans skola gr Jönköping

Kajan Friskola Uppsala

Kristinaskolan Täby

Lanternan Borlänge

Magelungen, Jönköping Jönköping

Magnus Ladulås skola grund Jönköping

Mia skola Skövde

Mora Parks förskola och skola Södertälje

Möllebackskolan Landskrona

Oasens skola Aneby

Pilevallens skola Hörby

Resursskolan Magneten* Upplands Väsby

Skogstibble grundskola Uppsala

Snitz Grundskola Göteborg* Göteborg

Studiero Nyköping

Tobiasskolan Kungälv

Gymnasieskolor  

Fjällbyns gymnasieskola Härjedalen

Impius gymnasium* Helsingborg

Ingridskolan, gymnasiet* Solna

Karolinaskolan Höör

Lunaskolans gymnasium Lidingö

Viljan Surahammar

* Har ej besvarat frågan om de begränsar sitt mottagande eller inte.
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Bilaga 3. Karta över skolor som inriktar 
sig mot elever i behov av särskilt stöd
Nedan visas en karta över i vilka kommuner skolorna som inriktar sig mot 
elever i behov av särskilt stöd är belägna, oavsett om de begränsar sitt mot-
tagande till dessa elever eller inte. Motsvarande karta enbart över skolor som 
begränsar sitt mottagande finns i kapitel 3.

Antal skolor Antal kommuner 

22 skolor 1 st

2–3 skolor 7 st

4–7 skolor 3 st

0 skolor 239 st

1 skola 40 st

Stor-Malmö

Stor-Göteborg

Stor-Stockholm
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Bilaga 4. Forskarrapport.  
Särskilt stöd och kunskapsmål  
– en kartläggning av effektforskning

Författarpresentation: 
Claes Nilholm är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik  
vid Malmö högskola.

Johan Malmqvist är docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik  
vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Högskolan i Jönköping. 

Uppdraget 
Skolverket önskar en sammanställning av forskning och beprövad erfarenhet 
vad gäller insatser från skolans sida för elever i behov av särskilt stöd relaterat 
till måluppfyllelse vad gäller i huvudsak kunskapsmålen i grund- och gymnasie-
skola.

Innan vi redogör för kunskapsöversiktens innehåll vill vi definiera några 
grundläggande begrepp och kortfattat beskriva hur vi gått till väga vid invente-
ringen och analysen av befintlig forskning.

Vem är en elev i behov av särskilt stöd? 
Definitionen av en elev i behov av särskilt stöd står att finna i Skollagen. Den 
definition som har varit utgångspunkt för vårt uppdrag framgår av kapitel 3 i 
Skollagen 8 § och var formulerad enligt följande under tiden vi arbetade med 
kunskapsöversikten:

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultat på nationellt prov, 
genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare 
eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska 
se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 
utredas även om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 
sådant stöd.
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Efter vår redovisning till Skolverket har denna paragraf fått en ny ordalydelse 
som trädde i kraft 1 juli 2014. Ändringen är gjord helt oberoende av vårt 
uppdrag med kunskapsöversikten. Den nya formuleringen går att läsa i fotnot 
nedan.49

I andra nationella utbildningssystem definieras den grupp som har rätt till 
särskilt stöd på andra sätt. Det amerikanska systemet skiljer sig från det svenska 
genom att vara kategori-/diagnosbaserat. Det innebär att en elev måste kategori-
seras inom någon av de kategorier, t.ex. ”learning disability”, ”mildly retarded”, 
som ger rätt till särskilt stöd och resurser. I runda tal tio procent av eleverna 
i det  amerikanska utbildningssystemet klassificeras på detta sätt. Gruppen 
”elever i behov av särskilt stöd” är nästan dubbelt så stor i Sverige, men den 
svenska begreppsanvändningen beskriver endast att eleverna är i behov av stöd 
och eleverna är inte garanterade mer resurser. I vår genomgång av forskningen 
bygger vi framför allt på amerikansk forskning, eftersom Skolverket efterfrå-
gar en kunskaps översikt om vilka åtgärder som ger högre måluppfyllelse vad 
gäller kunskapsmål. Majoriteten av de studier som vi har funnit med en sådan 
inriktning kommer från USA. Vi använder begreppet ”elever i svårigheter” när 
vi återger forskning om elever som anses behöva särskilt stöd. I de amerikanska 
studierna handlar det oftast om elever med någon form av ”learning disability”, 
men det kan även inbegripa elever med andra svårigheter. Vid några tillfällen 
redovisar vi utfall för specifika grupper av elever.

Det är väl känt att kvaliteten på undervisningen har stor betydelse för hur 
många elever som kommer att behöva ett särskilt stöd. Därför har länge det 
förebyggande arbetet uppmärksammats inom det specialpedagogiska området 
som då kan sägas vila på två ben:

• Förebyggande arbete med målet att undvika att elever blir elever i behov av 
 särskilt stöd 

• Särskilt stöd som sätts in när elever hamnat i svårigheter 

Uppdraget avser endast effekter av stöd som satts in när elever redan definierats 
som elever i behov av särskilt stöd (eller motsvarande i andra utbildningssys-
tem). Vi återkommer dock till denna fråga i diskussionen av forskningsgenom-
gången. 

49. Den från 1 juli 2014 gällande nya formuleringen av 3 kap. 8 § skollagen: Om det inom 
ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, 
övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 
det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots 
att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, 
ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana 
anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt 
stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. […] Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. […] Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller 
hon ges sådant stöd.
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Tillvägagångssätt
I uppdraget ingår att redovisa forskning och beprövad erfarenhet vad gäller hur 
elever i behov av särskilt stöd ska nå målen. Vidare framgår att speciellt svensk 
forskning och erfarenhet ska prioriteras. I det följande framgår hur vi resonerat 
när vi sökt forskning och beprövad erfarenhet. 

Forskning
Skolverket efterfrågar forskning om vilka åtgärder som ger högre måluppfyl-
lelse framför allt vad gäller kunskapsmålen för elever i behov av särskilt stöd. 
Vi tolkar detta som att det är effektforskning som efterfrågas. Sådan forskning 
är sällsynt i Sverige och Norden där forskning med kvalitativa data och/eller 
ideologikritiska perspektiv dominerar. Det gör att vi fokuserar på internationell 
forskning, framför allt den forskning som bedrivits i USA. På grund av den 
begränsade tid, en arbetsmånad var, som stått till förfogande har vi sökt forsk-
ningsöversikter vad gäller effekten av olika faktorer. Vi har använt så kallade 
metaanalyser som ger ett mått på effekten av en viss faktor som ett genomsnitt 
över ett antal studier. Metaanalyserna bygger till stora delar på experimentella 
och kvasi-experimentella studier. Eftersom vi velat analysera forskning för en 
rad olika faktorer har vi dock inte haft möjlighet att analysera enskilda studier. 
Metaanalyser har sökts a) i den sammanställning av metaanalyser som gjorts 
av John Hattie (2009) och b) genom sökning i databaser. Vi har sedan med 
utgångspunkt i de metaanalyser vi hittat gjort en sammanfattning av forsk-
ningen för en viss faktor (för en närmare beskrivning av vårt tillvägagångssätt, se 
appendix A).

I skrivandet av översikten har vi stått inför dilemmat att å ena sidan kartlägga 
så många faktorer som möjligt och å andra sidan kartlägga forskningen om en 
specifik faktor så noggrant som möjligt. Vi har försökt nå båda dessa mål, men 
den begränsade arbetstiden har inneburit att vi inte kunnat kartlägga varje fak-
tor så noggrant som vi velat. Vi har delat upp faktorerna mellan oss, men inte 
haft tid att granska varandras sammanfattningar av metaanalyserna i relation till 
en viss faktor, vilket innebär att vi i huvudsak är individuellt ansvariga för våra 
sammanfattningar. Vi har också haft begränsad möjlighet att ingående granska 
de olika metaanalyserna och vi har inte haft möjlighet att diskutera metodfrågor 
som blir aktuella i sammanställandet av metaanalyser eller i en syntes av sådana 
metaanalyser. Det ska dock konstateras att de flesta metaanalyser vi använder är 
publicerade i tidskrifter med gott renommé. Vi hade också om tiden medgivit 
låtit experter inom respektive område granska våra sammanfattningar, vilket vi 
nu inte kunnat göra mer än för något område. Det är också fullt möjligt att vi 
kan ha missat några metaanalyser eller i vissa fall dragit någon förhastad slutsats. 
I det stora hela har vi förstås arbetat så noggrant som varit möjligt och det är vår 
åsikt att det är en ganska enhetlig bild som framkommer när vi sammanställer 
metaanalyserna för olika faktorer. Avslutningsvis vill vi tillägga att effektforsk-
ningen utgår från en ganska mekanistisk världsbild, i vilken lärares och elevers 
meningsskapande till stora delar lyser med sin frånvaro. Vi har i vår återgiv-
ning av denna forskning valt att ligga ganska nära det språk som används inom 
området. 
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Beprövad erfarenhet
Skolverket har definierat beprövad erfarenhet som prövad och kollegialt delad 
kunskap som är dokumenterad. Vi antar att det är underförstått i denna formu-
lering att det är kunskap som visat sig öka måluppfyllelsen. Vi har inte under 
den tid som stått till vårt förfogande funnit beprövad erfarenhet som möter 
dessa krav, varför kartläggningen av kunskap endast kommer att beröra veten-
skapliga studier. Det bör påpekas att det är angeläget att skolor dokumenterar 
arbetet med elever i behov av särskilt stöd och analyserar huruvida det leder till 
att skolans mål uppnås.

Forskning om olika faktorers effekter vid särskilt stöd
I det följande kommer vi att gå igenom forskning vad gäller effekten av olika 
faktorer. Vi skiljer mellan faktorer som utgör metoder/arbetssätt (5), faktorer som 
handlar om inom vilket område stödet ges (2), faktorer som handlar om vilken 
form stödet har (7) och andra faktorer (1). Vi kommer att beskriva de generella 
tendenser som forskningen visar samt undvika tekniska begrepp. Efter vår genom-
gång av den empiriska effektforskningen kommer vi att diskutera några av dess 
implikationer.

Det framgår inte tydligt i skollagen vad som juridiskt avses med en stödåt-
gärd. Vi har valt att definiera stödåtgärder i denna kunskapsöversikt utifrån att 
det är åtgärder som kan knytas till en elev eller en grupp elever som definierats 
vara i behov av särskilt stöd. Dessa åtgärder innebär normalt att en extra ekono-
misk resurs avsätts för att möjliggöra för eleven eller eleverna att nå målen. För 
följande typer av särskilt stöd kommer vi att redovisa resultat från forskningen. 

Metoder/arbetssätt
1. Kamratlärande (peer tutoring)
2. Samarbetslärande (cooperative learning)
3. Explicit undervisning (direct instruction)
4. Metakognitiva strategier
5. Individuell undervisning

Innehållsområden
6. Läsning
7. Matematik

Stödets form
8. Placering
9. Handledning
10. Samarbetsundervisning (uppfattas ibland som ett arbetssätt/en metod)
11. Elevassistent/Lärarassistent
12. IKT (informations- och kommunikationsteknik)
13. Anpassad studiegång
14. Föräldramedverkan
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Övrigt
15. Särskilt stöd till elever med AD/HD eller inom autismspektrumtillstånd 

(AST)

1. Kamratlärande
Arbetssättet: Kamratlärande (eng: peer tutoring, ibland kallas arbetssättet 
peer-mediated instruction, peer-assisted learning strategies (PALS), class-wide 
peer tutoring, buddying programmes, paired reading, peer support) är ett 
arbetssätt som bygger på att elever undervisar varandra, vanligtvis i rollen som 
”lärare” (tutor) respektive ”elev” (tutee) under lärarens överinseende. Ibland 
är det äldre elever som undervisar yngre (cross-age tutoring) och ibland elever 
som kommit längre inom ett område som undervisar dem som kommit efter. I 
class-wide tutoring byter man roller mellan att vara lärare respektive elev. I flera 
beskrivningar ses kamratlärande som ett komplement till lärarledd undervis-
ning.

Kamratlärande som särskilt stöd: Hypotetiskt kan vi tänka oss en klass där 
en eller flera elever har definierats vara i behov av särskilt stöd. En pedago-
gisk utredning skulle då kunna lokalisera problematiken till de arbetssätt som 
används i klassen och föreslå att man kompletterar dessa med kamratlärande. 
Som vi kommer att se i nästa avsnitt har arbetssättet ett gott stöd i forskningen. 
Kamratlärande kan förstås också användas endast för vissa elever i klassen eller 
inom ramen för särskilda undervisningsgrupper.

Forskning kring kamratlärande: Forskningen ger ett gott stöd åt kamratlä-
rande. Effekter förefaller vara relativt generella, det vill säga gäller olika inne-
hållsområden, olika åldrar och för olika elevgrupper. I den senaste metaanalysen 
vi funnit summerar man:

Findings suggest that peer tutoring is an effective intervention regardless of dosage, 
grade level, or disability status. Among students with disabilities, those with emotio-
nal and behavioral disorders benefited most (Bowman-Perrott, Davis, Vannest  
& Williams, 2013, s. 39).

Mycket pekar alltså på att kamratlärande kan vara ett effektivt arbetssätt för att 
ge särskilt stöd med avsikt att öka måluppfyllelsen om det genomförs på rätt 
sätt. En ytterligare fördel med arbetssättet är att det ofta ger relativt positiva 
effekter på elevers sociala utveckling. I en analys (Rohrbeck m.fl., 2003) där 
man analy serat olika aspekter av peer learning i relation både till kunskapsmät-
ning och utfall i sociala variabler menar man att bland annat graden av elevau-
tonomi och förekomsten av individualiserade utvärderingar förbättrade utfallet. 

2. Samarbetslärande
Arbetssättet: Samarbetslärande (eng: cooperative learning) är ett arbetssätt där 
elever arbetar i grupper, vanligtvis med sex till åtta elever. Det finns några fakto-
rer som förespråkare för arbetssättet framhåller som grundläggande: 

• Beroende; gruppen har ett gemensamt mål. Inre och yttre belöning riktas 
till hela gruppen, alla deltagare har specifika resurser som behövs för att lösa 
uppgiften, alla deltagare tilldelas roller som kompletterar varandra



94  FRISTÅENDE SKOLOR FÖR ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

• Individuellt ansvar; varje gruppmedlem hålls ansvarig för sitt eget lärande 
och för att bidra till gruppens arbete

• Samarbete; man diskuterar och löser uppgifter gemensamt

• Utvärdering; man utvärderar det gemensamma arbetet 

Det är viktigt att känna till att samarbetslärande som arbetsform precis som 
 kamratlärande finns i flera olika varianter.

Samarbetslärande som särskilt stöd: Styrdokumenten för hur skolan ska ge 
särskilt stöd förespråkar att åtgärder kan sättas in på organisations-, grupp- och 
individnivå. Samarbetslärande kan vara en åtgärd på gruppnivå. Hypotetiskt 
kan vi tänka oss en klass där en eller flera elever har definierats vara i behov av 
särskilt stöd. En pedagogisk utredning skulle då kunna lokalisera problematiken 
till de arbetssätt som används i klassen och föreslå att man använder samarbets-
lärande. Som vi kommer att se i nästa avsnitt har arbetssättet ett relativt gott 
stöd inom forskningen. Trots detta vet vi att det är ovanligt generellt med åtgär-
der på gruppnivå, speciellt sådana åtgärder som får vittgående konsekvenser för 
klassrumsarbetet. Samarbetslärande kan förstås också användas endast för elever 
i svårigheter eller inom ramen för särskilda undervisningsgrupper.

Forskning kring samarbetslärande: Samarbetslärande är ett av de mest under-
sökta arbetssätten av alla och har ett gott stöd i effektforskningen. Resultaten är 
inte helt enhetliga vad gäller betydelsen av ålder och ämne, men flera metaanaly-
ser pekar på betydelsen av hur arbetet struktureras. Ett undantag till de positiva 
utfallen i många studier är en metaanalys av samarbetslärande för högpresterande 
elever. Två av metaanalyserna och en syntes av metaanalyser är specifikt inriktade 
på elever i svårigheter. I Nyman McMaster och Fuchs (2002) redovisas 15 studier 
där elever med inlärningssvårigheter deltar i samarbetslärande i vanliga klasser 
eller i speciella grupper. Man hittar tydligast effekter när elever med inlärnings-
svårigheter deltagit i samarbetslärande i vanliga klasser och också i studier där 
man tydligt inkorporerar vissa grundläggande komponenter i arbetssättet. Man 
diskuterar flera metodproblem, till exempel att samarbetslärande i studierna ofta 
kombineras med andra arbetssätt eller att man inte implementerar hela modellen, 
och pekar på betydelsen av fortsatt forskning. Slavin är mer positiv som framgår 
av  följande två citat: ”Classroom instructional process programs, especially 
 cooperative learning, can have very positive effects for struggling readers” (Slavin, 
Lake, Davis & Madden, 2011, s. 1), ”Programs providing extensive professional 
development in well-structured methods, such as cooperative learning and teach-
ing of metacognitive skills produce much more positive effect sizes than those eva-
luating either curricular reforms or computer-assisted instruction” (Slavin, 2013, 
s. 383). 

3. Explicit undervisning
Arbetssättet: Explicit undervisning är vår översättning av engelskans ”direct 
instruction”. Arbetssättet jämförs med och sätts ibland i ett motsatsförhållande 
till undervisning baserad på konstruktivism, vilken till stora delar dominerar 
väster ländska skolor. Konstruktivismen brukar ledas tillbaka till John Dewey 
och idén att barns intressen och aktiviteter ska stå i centrum för undervis-
ningen. I explicit undervisning handlar det i högre grad om att kunskap ska 
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överföras till eleverna. ”Direct instruction” kallas ibland också för ”structured” 
eller ”systematic teaching”. ”Direct instruction” finns kommersiellt tillgänglig i 
den engelskspråkiga världen i form av olika program för läsning, skrivning och 
matematik. Arbetssättet beskrivs på lite olika sätt och innehåller flera kom-
ponenter. Det handlar om att på ett strukturerat sätt träna färdigheter och att 
löpande utvärdera lärandet. Oftast delas eleverna in i mindre grupper om ca tio 
elever utifrån förmåga. 

Explicit undervisning som särskilt stöd: Detta stöd kan ges på olika sätt både 
inom ramen för den vanliga undervisningen för några av eleverna eller inom 
ramen för särskilda undervisningsgrupper. Man kan i en pedagogisk utredning 
komma fram till att nya undervisningsstrategier behövs och då kan exempelvis 
explicit under visning prövas. 

Forskning kring explicit undervisning: Arbetssättet har ett gott stöd i forsk-
ningen och inte endast vad gäller yngre elever och enklare uppgifter. Flera över-
sikter visar också på goda resultat för elever i svårigheter. Utfallet är något bättre 
för läsning än matematik. Hattie summerar:

”One of the common criticisms is that Direct Instruction works with very low-level 
or specific skills, and with lower ability and the youngest students. These are not the 
findings of these meta-analyses” (s. 206). 

4. Metakognitiva strategier
Arbetssättet: Metakognitiva strategier handlar om tänkande om det egna tän-
kandet. En metakognitiv förmåga förutsätts när elever översiktligt ska tänka ut 
och välja olika strategier som fungerar för olika ändamål. Metakognition ingår 
inom ett större område av kognitiva strategier. Planering, visualisering, självreg-
lering och analys är exempel på närliggande relaterade kognitiva strategier uti-
från Hatties (2009) indelning. Även elevers egna uppföljning och utvärdering av 
konsekvenser av en lärprocess bör betraktas som en viktig del av metakognitio-
nen och innebär i bästa fall att eleverna lär sig ta kontroll över det egna lärandet. 
Undervisning för att utveckla metakognitiva strategier sker såväl allmänt utan 
att lärare relaterar till ämnesinnehåll som genom att undervisningen riktas till 
ett specifikt ämnesinnehåll. 

Undervisning i metakognitiva strategier som särskilt stöd: Undervisning 
med fokus på att elever ska utveckla metakognition kan riktas till enskilda 
elever, till mindre grupper eller till hela klasser. Denna typ av undervisning 
förutsätter att läraren intresserar sig för och utvecklar en god förståelse för hur 
eleverna tänker och mer specifikt hur de tänker om det egna tänkandet. 

Forskning kring undervisning av metakognitiva strategier: Metakognitiva 
strategier tillmäts en stor betydelse i Hatties bok Visible learning (2009) och 
beskrivs ha en hög effekt för elever i allmänhet. För elever i svårigheter refererar 
Hattie till Swanson, Hoskyn och Lee (1999) som anger att effekten för dessa 
elever är större än för andra. Swanson och Hoskyn (1998) jämför fyra olika 
interventionstyper med syftet att identifiera deras effektivitet för elever med 
inlärningssvårigheter. De fyra interventionstyperna, identifierade genom vilka 
komponenter som interventionerna beskrivs innehålla, var 1) explicit undervis-
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ning enbart, 2) undervisning av olika strategier enbart (inom det metakognitiva 
området), 3) kombination av explicit undervisning och undervisning av olika 
strategier inom det metakognitiva området samt 4) övriga slags interventioner 
där varken explicit undervisning eller undervisning av olika strategier ingick. 
Studien visade på positiva måttliga till höga effekter inom samtliga interven-
tionsområden (ämnen, sociala färdigheter och kognitiva prestationer). Störst 
effekter visade sig interventionerna ha inom läsförståelse, ordförståelse och 
kreativitet. Allra bäst effekter hade interventioner baserade på den kombinerade 
modellen med explicit undervisning och undervisning av olika strategier inom 
det metakognitiva området. Swanson och Hoskyn betonar att ex plicit under-
visning och undervisning av olika strategier (inom metakognition) innehåller 
många likheter vad gäller grundantaganden om hur instruktioner ska ges, hur 
information ska organiseras och avseende elevernas roll i undervisningen. Chius 
(1998) slutsats är att metakognitiva strategier implementeras bäst i små grupper, 
jämfört med i en-till-en undervisning och undervisning i helklass. 

I flera metaanalyser och synteser beskrivs utvecklandet av elevers metakognitiva 
strategier som ett mycket effektivt sätt att öka måluppfyllelsen för såväl elever i 
allmänhet som elever i svårigheter. I Hattie, Biggs och Purdies (1996) metaana-
lys där de studerar studieförmåga (study skills) urskiljs skillnader mellan olika 
grupper av elever i svårigheter. En slutsats som Hattie m.fl. drar, är att gruppen 
”elever som underpresterade” kunde dra fördel av interventioner inom området 
”studieförmåga”, men att det förefaller som att elever med låg förmåga (low-
ability students) inte får fördelar av denna typ av intervention.

5. Individuell undervisning
Arbetssättet: Individuell undervisning motiveras ofta utifrån argumentet att 
elever är olika och har olika behov. Således bör man lägga upp en individuell 
plan som är anpassad för varje elev. Då kan arbetssätt och tempo anpassas till 
varje elevs motivation och egenskaper.

Individuell undervisning som särskilt stöd: Det är inte ovanligt att det sär-
skilda stöd som ges i till exempel särskilda undervisningsgrupper och fristående 
skolor som är inriktade mot elever i behov av särskilt stöd till relativt stora delar 
ges i form av individuell undervisning. Det särskilda stödet består då i att man i 
dessa mindre grupper har mer lärarresurser avsatta för att lägga upp den indi-
viduella undervisningen. Om individuell undervisning genomförs inom ramen 
för det ordinarie klassrumsarbetet är det knappast att betrakta som ett särskilt 
stöd om inte extra resurser riktas till eleven/eleverna i behov av särskilt stöd.

Forskning kring individuell undervisning: Hattie (2009) redovisar nio meta-
analyser av effekten av individuell undervisning. Endast en av dessa metaanaly-
ser är mindre än 20 år gammal. Sammantaget visar dessa analyser att effekten av 
individuell undervisning generellt sett är relativt måttlig. I analysen av forskning 
om samarbetslärande framkom också att samarbetslärande generellt visade klart 
större effekter i de metaanalyser där det jämfördes med mer individuellt oriente-
rade metoder. Hattie lyfter dock fram en metaanalys där man funnit relativt god 
effekt av individuell undervisning och i vilken man: 
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… noted the importance of not just teaching the students by means of many indi-
vidualized programs, but the importance of adapting instruction to the needs of 
students,; ensuring these needs are based on the assessed capabilities of each student; 
using materials and procedures that allow students to make progress at their own 
pace; having periodic evalutations used to inform students about mastery; inclu-
ding aspects of self-responsibility for evaluating mastery; having student choice in 
 educational goals; and aiming to have students assist each other in pursuing indivi-
dual goals (s. 198). 

Det är således inte oväntat betydelsefullt hur den individuella undervisningen 
läggs upp. 

6. Läsning
Området: Läsning är ett centralt område inom vilket särskilt stöd ges. Bety-
delsen av goda läs- och skrivfärdigheter kan inte underskattas. Under de första 
skolåren handlar läsinlärningen till stora delar om att lära sig att koda av skriven 
text, men redan från början har givetvis läsförståelsen stor betydelse. Flera av de 
metoder/arbetssätt som vi presenterar i detta arbete har till stora delar utpro-
vats på läsinlärning, t.ex. samarbetslärande och kamratlärande. Vi har ändå valt 
att presentera läsning som ett eget område, eftersom en hel del metaanalyser 
organiserats utifrån att de handlar om läsning, snarare än om olika metoder/
arbetssätt.

Särskilt stöd i läsning: Det är mycket vanligt med särskilt stöd i läsning. 
Många elever kan läsa redan innan de börjar skolan, medan andra har stora 
svårigheter. I den engelskspråkiga litteraturen kallas dessa elever ”struggling 
readers”. Det är vanligt att skilja på svårigheter som har med mer tekniska 
färdigheter i läsningen att göra, det vill säga förmågan att avkoda skriven text, 
och svårigheter som är förknippade med att förstå textens innehåll. Svårigheter 
att avkoda ger givetvis problem också med förståelsen av text, eftersom mycket 
energi får läggas på avkodning. Särskilt stöd i läsning ges oftast under de första 
skolåren. 

Forskning kring effekter av särskilt stöd i läsning: Forskning om läsning är 
ett omfattande område, varför vi här begränsar oss till metaanalyser som rör 
elever i svårigheter. Slavin, Lake, Davis och Madden finner i en omfattande 
metaanalys från 2011 av forskningen om ”struggling readers” i åldern fem till 
tio år att kvaliteteten på den vanliga undervisningen har stor betydelse. Om den 
vanliga undervisningen är av god kvalitet kommer betydligt färre elever att få 
svårigheter. Studier där samarbetslärande, kamratlärande och explicit lärande 
användes i den vanliga undervisningen gav mycket goda resultat för elever i risk 
att hamna i svårigheter. Även andra program gav positiva effekter, dock inte det 
man kallar ”computer-assisted instruction”. När elever misslyckas i den vanliga 
undervisningen var en-till-en undervisning mest effektiv, men även undervis-
ning i små grupper kan ha goda effekter. ”Reading recovery” som är en välkänd 
metod från Nya Zeeland hade klart lägre effekt än andra modeller för en-till-en 
lärande. Generellt sett hade träning i fonologiska färdigheter goda effekter. 

I en annan metaanalys som specifikt fokuserar interventioner för att öka 
läsflyt under de första skolåren dras slutsatsen att ”effective interventions for 
building fluency include an explicit model of fluent reading, multiple opportu-
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nities to repeatedly read familiar texts and with corrective feedback, and estab-
lished performance criteria for increasing text difficulty” (Chard m.fl., 2002, s. 
386). I de metaanalyser som fokuserar på läsförståelse redovisas mycket starka 
effekter av olika interventioner och Sensibaugh menar att “questioning strategies 
involving self-instruction and paragraph restatements along with text-structure-
based strategies yield the most significant outcomes” (2007, s. 6). En metaanalys 
knyter interventionen i läsförståelse till ett specifikt ämnesinnehåll, samhälls-
kunskap, och redovisar mycket starka effekter.

I en metaanalys som fokuserar interventioner riktade mot morfologi (den del 
av grammatiken som behandlar ords uppbyggnad) redovisas relativt goda effek-
ter. Träningen var effektiv för elever som var försenade i språkutvecklingen, för 
dem med engelska som sitt andra språk och ”struggling readers”. Avslutningsvis 
hittade vi en metaanalys som sammanställer studier av interventioner riktade 
mot ”ex pressive  writing”. Eftersom läsning och skrivning är intimt samman-
knippade väljer vi att redovisa den i detta sammanhang. Precis som fallet var 
med läsförståelse redovisas starka effekter. Speciellt tre faktorer framhölls som 
betydelsefulla: ”Explicit teaching of a) the steps of the writing process and b) 
the critical dimensions of different writing genres should be provided, as well 
as c) structures for giving extensive feedback to students on the quality of their 
writing from either teachers or peers” (Gersten och Baker, 2001, s. 251).

7. Matematik
Området: Skolmatematik är ett ämne som ofta beskrivs ha en kumulativ karak-
tär där olika begrepp och metoder huvudsakligen utvecklas i en viss ordning. 
Svårig heter inom ett delområde kan därmed leda till svårigheter i ett följande 
angränsande område. Kunskaper i matematik har därtill en stor betydelse för 
elevers lärande i flera andra skolämnen. 

Särskilt stöd i matematik: Det är mycket vanligt att elever får särskilt stöd i 
matematik, ofta i mindre grupp. När skolmatematikens utformning är teoretisk 
och abstrakt så upplever en del elever svårigheter. Svårigheterna kan vara allti-
från till fälliga inom ett område till långvariga inom flera områden och ha många 
olika orsaker kopplade såväl till utformningen av undervisningen som till elevers 
förutsättningar. Elever i matematiksvårigheter utgör därmed en mycket hetero-
gen elevgrupp (Kroesbergen & Van Luit, 2003). Upplevda svårigheter kan leda 
till lägre motivation och även till matematikängslan (Ma, 1999). Elever med 
lässvårigheter kan utveckla matematiksvårigheter, eftersom matematiken ofta 
har ett verbalt innehåll. Det förekommer neurologiska förklaringsmodeller där 
dyskalkylibegreppet används. 

Forskning kring effekter av särskilt stöd i matematik: I en metaanalys av 
Baker, Gersten och Lee (2002) studeras effekter av fyra typer av interventioner 
för att stödja lärande i matematik för elever som presterar lågt eller bedöms vara 
i riskzonen för att inte klara målen i matematik. Bäst effekt hade kamratlärande 
när eleverna lär sig göra beräkningar (computation). Kamratlärande hade en 
lägre effekt för elevernas allmänna matematiska förmåga. Nästan lika bra effekt 
hade interventioner med syfte att ändra lärares sätt att undervisa (explicit under-
visning och kontextualiserad verklighetsanknuten undervisning). En tredje 
typ av intervention var när elever och/eller deras lärare genom datorprogram 
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försågs med uppgifter om elevernas prestationer i matematik. Programmen i 
denna interventionstyp försåg lärarna med rekommendationer om övningar och 
övningsmängd. Interventionstypen beskrivs ge måttlig effekt, liksom även den 
fjärde interventionstypen som innebär att lärare kontinuerligt delger föräldrar 
information om elevers positiva framsteg. Denna informationsbaserade inter-
vention ger positiv effekt på elevers resultat, kan med lätthet kombineras med 
andra åtgärder och beskrivs slutligen som anmärkningsvärt lätt att implemen-
tera. 

I en metaanalys (Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy & Flojo, 2009) 
ingår uteslutande studier med elever som betecknas ha inlärningssvårigheter. 
Interventionerna kategoriserades utifrån 15 olika undervisningskomponenter 
(exempelvis explicit undervisning, visuella stödformer och olika varianter av 
feedback mellan lärare och elever). Effekterna är i flera avseenden andra än för 
den elevkategori som ingick i Bakers m.fl. studie (2002) där kamratlärande 
hade en tydlig positiv effekt för elever som presterar lågt i matematik, men som 
i Gerstens m.fl. (2009) studie inte ger någon effekt för elever som beskrivs ha 
inlärningssvårigheter. Kroesbergen och Van Luit (2003) visar i sin metaanalys på 
effekter från fyra olika slags interventioner för elever som beskrivs ha svårigheter 
i matematik. De fyra interventionerna kamratlärande, datorstödd undervisning, 
explicit undervisning och självinstruktion relaterades till tre olika faser i mate-
matiklärandet. Dessa är grundläggande aritmetisk förmåga, (t.ex. antalsuppfatt-
ning), grundläggande matematiska färdigheter (t.ex. addition) och problemlös-
ningsfärdigheter. Störst effekt hade explicit undervisning och självinstruktion 
(self-instruction), där elever får lära sig använda olika räkneprocedurer. Den 
lägre effekten för kamratlärande tros bero på att eleverna i studierna är unga och 
inte har utvecklat tillräckligt goda färdigheter för denna typ av undervisning. 

Xin och Jitendras (1999) har studerat interventioner kring problemlösning 
med benämnda tal (textuppgifter i matematik) för elever som beskrivs ha inlär-
ningssvårigheter. Studien visade att såväl datorstödd undervisning med dator-
baserade program, strategiträning (såväl explicit undervisning som metakogni-
tiva strategier) och tekniker för att uttrycka sig via representationer (till  
exempel med hjälp av konkret laborativt material) gav goda effekter. Interven-
tionerna visar på olika effekt för olika elevgrupper med inlärningssvårigheter.  
I en uppföljande metaanalys (Zhang och Xin, 2012) studerades mer övergri-
pande företeelsers interventionseffekter inom problemlösningsområdet för 
elever som beskrivs ha inlärningssvårigheter. Interventioner som gjordes i ett 
”inkluderande” sammanhang var klart mer effektiva i förhållande till interven-
tioner i specialklasser och liknande segregerade placeringar. Zhang och Xin 
betonar att samtliga elever i de ”inkluderande klassrummen” hade god behåll-
ning av interventionerna. Övriga interventioner är knutna till det amerikanska 
utbildningsväsendets utformning och tas inte upp här (RTI, Standard move-
ment och Mathematics education reform). 

Ralston, Benner, Tsai, Riccomini och Nelson (2014) studerar interventions-
forskning bland elever som beskrivs ha socio-emotionell och beteendemässig 
problematik. Samtliga tre interventionstyper, kategoriserade utifrån individ-, 
kamrat- och lärarintervention, beskrivs ge positiva effekter för elevernas lärande 
i matematik. Det fanns endast en studie (av 27) med kamratintervention och 
den visade ganska god effekt. Av lärarinterventionerna visade explicit undervis-
ning ”konstant tidsfördröjning” för elever att svara i undervisning (eleverna 
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uppmanas tänka efter innan de avger muntliga svar, till exempel tre sekunder 
och får därefter en ledtråd om de inte kan svara) och anpassning av svårighets-
grad på bäst effekter. Av individinterventionerna fanns ett flertal effektiva strate-
gier, till exempel självinstruktion och andra självreglerande strategier. Slutligen 
så har vi inte lyckats finna metaanalyser med pedagogisk intervention och utfall 
knutna till dyskalkyli. 

8. Placering
Området: Att elever får en annan placering än den i vanlig klass kan innebära 
att eleven hamnar i en mindre grupp tillsammans med andra elever i svårigheter. 
Oftast är tanken att den mindre gruppen ska erbjuda en lugnare och mer anpas-
sad miljö. Det är också vanligt att elever placeras i mindre grupper för att få stöd 
i läsning och matematik. Nivågruppering innebär oftast att elever i klasser delas 
upp i högpresterande respektive lågpresterande elever.

Placering som särskilt stöd: Det är inte helt ovanligt att elever i grundskolan 
placeras i en så kallad särskild undervisningsgrupp. Eleven tillhör då den vanliga 
klassen, men får en del eller all sin undervisning i den mindre gruppen. 

Forskning kring effekter av placering: Generellt sett visar forskningen att var 
undervisningen äger rum har mindre betydelse för utbildningsprestationer för 
elever i svårigheter. I en kanadensisk metaanalys undersöker man effekten av sär-
lösningar för elever i olika typer av svårigheter (”inlärningssvårigheter”, ”utveck-
lingsstörning”, ”språkstörning”, ”blandade funktionsnedsättningar”) med 
undervisning i vanlig klass. Generellt finner man, precis som inom forskningen 
kring nivågruppering, små effekter. Utbildningsprestationerna blir marginellt 
bättre i vanlig undervisning än i särlösningar i dessa studier. I den kanadensiska 
metaanalysen från Canadian Council On Learning (2009, s. 7) sammanfattar 
man:

The balance of evidence shows favourable academic outcomes for students with SEN 
educated in inclusive settings. However, these results are not homogenous and effects 
are generally small in magnitude. These two caveats suggest that while inclusive 
settings are generally preferable, factors other than classroom setting (instructional 
quality is the immediate obvious factor) are probably more important deter minants 
of SEN students’ academic success.

Det är viktigt att notera att när ordet ”inclusive” används i citatet ovan syftar 
det på var eleven får sin undervisning. Inom läsforskningen har man jämfört 
effekten av interventioner i grupper och i en-till-en situationer med vanlig klass-
rumsundervisning och där funnit positiva effekter för denna typ av särlösningar 
(se avsnittet om läsning). 

9. Handledning
Arbetssättet: Handledning kan betyda lite olika saker. Vanligtvis ger en expert 
på elever i svårigheter stöd till lärare. Handledning kan ha en rådgivande eller en 
mer reflekterande karaktär. Ofta innehåller handledningen både och. Handled-
ningen kan vara individuell eller i grupp och pågår över tid. 
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Handledning som särskilt stöd: Handledning är relativt vanligt förekommande 
inom svensk specialpedagogik. I de fall handledningen är avsedd att förbättra 
situationen för elever i behov av särskilt stöd är den att betrakta som en stöd-
form. Handledning för arbete med elever i behov av särskilt stöd ges i svensk 
skola oftast av specialpedagoger, men även av speciallärare och andra yrkes- 
grupper.

Forskning kring handledning: Vi har inte hittat någon metaanalys av effekter 
av handledning på uppnående av kunskapsmålen vare sig för elever i allmänhet 
eller för elever i behov av särskilt stöd. Eftersom handledning är relativt vanligt 
förekommande i svensk skola är det uppenbart att det behövs mer forskning 
inom detta område.

10. Samarbetsundervisning
Arbetssättet: Allt eftersom ”inkluderande” undervisning föreskrivits enligt lag-
stiftning och/eller på andra sätt i de anglosaxiska länderna har arbetsformen co-
teaching blivit allt vanligare. Det innebär att speciallärare ger stöd i klassrummet 
i samarbete med klass/ämneslärare. Vi väljer att översätta begreppet co-teaching 
till ”samarbetsundervisning”. Det finns många modeller för hur samarbets-
undervisning kan gå till, men vanligast i amerikanska skolor där forskningen 
genomförts är modellen ”one teach, one assist”. 

Samarbetsundervisning som särskilt stöd: Detta stöd kan ges på olika sätt. 
Modellen ”one teach, one assist” innebär ofta att det sker en ganska tydlig upp-
delning mellan den vanliga undervisningen och de specialpedagogiska åtgär-
derna i klassrummet som då oftast riktas direkt till eleven i svårigheter. Vi kan 
tänka oss att en specialpedagogisk utredning visar att en elev har svårigheter att 
följa med i arbetet i klassrummet och rekommenderar att denne får specialpeda-
gogiskt stöd i klassrummet av specialpedagog/speciallärare.

Forskning kring samarbetsundervisning: Vi har endast hittat en metaanalys 
av ”co-teaching” med den betecknande underrubriken ”Where are the data?” 
Man hittar sex studier, vilka sammantaget visar på en viss positiv effekt gene-
rellt. I endast två av dessa studier rapporteras utfallet för elever i svårigheter på 
ett enligt författarna tillförlitligt sätt. I en av dessa rapporteras goda effekter 
för elever i svårigheter. Det är uppenbart att mer forskning kring effekterna av 
samarbetsundervisning behövs. Eftersom samarbetsundervisning kan ske utifrån 
olika samarbetsmodeller är detta behov än mer uppenbart.

11. Elevassistent/Lärarassistent
Arbetssättet: Arbete med elevassistent (stöder elever) respektive lärarassistent 
(bistår lärare i undervisningen) kan organiseras på olika sätt och assistenter kan 
få olika arbetsuppgifter och roller. Det finns internationellt sett ett stort antal 
olika beteckningar för yrkesverksamma som stöder elever och bistår lärare. 
Utbildningsbakgrunden för assistenter varierar och de formella utbildningskra-
ven är ofta låga nationellt och internationellt. 

Undervisning där assistenter används för att ge särskilt stöd: Ett stort antal 
assistenter arbetar inom den svenska skolan. Ibland förefaller assistenter använ-
das som en ersättning för specialpedagogisk kompetens. Det förekommer att 
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elevassistenter får ta ett stort ansvar för undervisningen av enskilda elever eller 
mindre grupper av elever i behov av särskilt stöd, en undervisning som ibland är 
förlagd till annan plats än elevernas ordinarie klassrum.

Forskning kring undervisning där assistenter används för att ge särskilt 
stöd: Morris (2006) har gjort en metaanalys med fem ingående studier som 
fokuserar lärarassistenters arbete med elever som riskerar att få svårigheter i läs-
ning. Metaanalysen visar god effekt för elevernas läsutveckling när assistenterna 
arbetar med en eller två elever under handledning av en kunnig lärare i läsinlär-
ning. En syntes inom läsinlärningsområdet tar kortfattat upp och jämför lärares 
en-till-en undervisning med paraprofessionals, vilka beskrivs vara frivilliga eller 
anställda personer utan formell lärarutbildning som är lärarassistenter och som 
undervisar och/eller handleder särskilt i områden där det finns lärarbrist och/
eller ekonomiska svårigheter (Slavin, Lake, Davis & Madden, 2011). Syntesen 
tar upp studier med elever som har svårigheter att tillägna sig läs- och skrivfär-
digheter. Slutsatsen, som också tillhör huvudresultaten (”Key findings”) är att 
en-till-en undervisning har god effekt och att lärare är mer effektiva som lärare/
handledare i sådan undervisning i jämförelse med lärarassistenter/paraprofes-
sionals, medan lärarassistenternas/paraprofessionals en-till-en-undervisning 
ger mer effekt än att inget stöd ges. Lärares undervisning i små grupper hade 
liknande effekt som en-till-en undervisning av lärarassistenter/paraprofessionals. 
Sammantaget finns det få metaanalyser inom området. Vinster med assisten-
ters/paraprofessionals roll för elevers kunskapsutveckling visas främst i tydligt 
designade interventionsstudier där assistenternas roll är klart definierad och där 
de ingår som en tydlig del i upplägget och genomförandet av det pedagogiska 
arbetet. I annat fall riskerar de att ha liten effekt, eller till och med ha en begrän-
sande effekt för elevers lärande. 

12. IKT (informations- och kommunikationsteknik)
Arbetssättet: Teknikanvändningen har ökat i klassrummen över tid och fokus 
här begränsas till användningen av datorer, vilket är ett område där det finns 
ett mycket stort antal metaanalyser. Av de sammanlagt drygt 800 metaanaly-
ser som Hattie (2009) använder sig av finns 76 metaanalyser enbart inom det 
område som handlar om datorer som stöd för undervisning (Computer-assisted 
instruction, på svenska datorstödd undervisning). Sådan undervisning med 
datorer innehåller en mängd olika arbetssätt som simuleringar, ordbehandling, 
problemlösning, övningsprogram etc. Datoranvändningen kan användas som 
ett tillägg eller medel i den ordinarie undervisningen, eller till och med ersätta 
lärarens handledning eller instruktioner. Fortsättningsvis används begreppet 
IKT (informations- och kommunikationsteknik) i detta avsnitt som överordnat 
begrepp för datoranvändningen. Som begreppet an tyder används IKT främst 
för att hantera information och för kommunikation. 

IKT-användning som åtgärd för att ge särskilt stöd: IKT används för att 
stödja kommunikation såväl i ordinarie undervisning som mer specifikt för 
elever där andra vanliga kommunikationsvägar kan vara svåra. Det kan finnas 
hinder som uppstår rent kroppsligt (till exempel skador på talorganen) och IKT 
kan då användas för att kompensera för en kommunikationsväg som inte är till-
gänglig. För elever med motoriska funktionsnedsättningar kan speciellt anpas-
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sade styrfunktioner underlätta möjligheterna att kommunicera skriftligt eller 
med tecken. När det gäller läsning finns det stora möjligheter till att anpassa 
undervisningen utifrån elevers synförmåga och det finns talsyntes. Elever kan 
utnyttja IKT till att visualisera och manipulera objekt. Samtliga dessa möjlighe-
ter kan användas som hjälpmedel i undervisningen och mycket finns med i van-
lig programvara. Ytterligare användningsområden med specifika programvaror 
är sådana där målet är att utveckla specifika färdigheter eller funktioner. Exem-
pel på sådana områden är läs- och skrivområdet, till exempel för att utveckla 
den fonologiska förmågan, och program för att utveckla kognitiva förmågor vad 
gäller arbetsminne, koncentrationsförmåga och inlärning. Läraren kan integrera 
IKT och IKT-stöd i den reguljära undervisningen, eller använda datorprogram 
för enskild färdighetsträning.

Forskning kring IKT-användning som åtgärd för att ge särskilt stöd: Det 
finns mycket forskning inom IKT-området, vilket tillsammans med den snabba 
omsättningen av till exempel programvara försvårar överblicken av vad som 
fungerar (se t.ex. Slavin och Lake, 2008). Cheung och Slavin (2013) har i 
en metaanalys studerat forskningen kring användning av IKT för att stödja 
läsinlärning för elever som uppvisar svårigheter i att lära sig läsa (”struggling 
readers”). Mellan 1980 och 2012 fann Cheung och Slavin drygt 250 studier, 
varav 20 uppfyllde kriterierna för att ingå i metaanalysen och där merparten 
(14 stycken) var från år 2000 och framåt. Sju av studierna var publicerade 2010 
eller senare. Resultatbilden påverkas inte av under vilket årtionde som studi-
erna publicerades, det vill säga resultaten var inte bättre för senare års studier, 
vilket överensstämmer med Hatties (2009) slutsatser. Den undervisning där 
datoranvändningen integrerades i små undervisningsgrupper visade på något 
bättre effekt än övriga undervisningsstrategier. Effekter uppnåddes främst med 
yngre elever, medan det inte fanns något stöd för användning bland äldre elever 
(”upper elementary students”). Det finns betydligt effektivare undervisnings-
strategier för ”struggling readers” som inte bygger på IKT. Cheung och Slavin 
diskuterar avslutningsvis vad som har betydelse för om IKT-användning ger 
positiva effekter. Sammantaget påverkar ett stort antal faktorer som: program-
varans utformning, lärarens roll, hur lärarens kompetensutveckling ser ut inom 
området, hur mycket tid som avsätts för arbete med IKT respektive relaterad 
undervisning, hur IKT-momenten förläggs, vilka undervisningsmoment som 
ersätts av den IKT-baserade undervisningen etc. Beskrivningar och slutsatser 
från Cheung och Slavin visar på att det krävs en grundlig planering och genom-
tänkt strategi för implementeringen av IKT för att denna ska ge goda effekter.

13. Anpassad studiegång
Arbetssättet: Anpassad studiegång innebär att rektor beslutar om avvikelser 
från timplan, ämnen och mål som gäller för en utbildning. Ett sådant beslut 
kan enligt skollagen tas om det särskilda stödet ”inte i rimlig grad kan anpassas 
efter elevens behov och förutsättningar” (3 kap. 12 § skollagen). Utbildningen 
ska så långt som möjligt vara likvärdig med övrig utbildning inom den aktuella 
skolformen (grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola). 
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Anpassad studiegång som åtgärd för att ge särskilt stöd: Anpassad stu-
diegång är en omfattande åtgärd som kan vidtas när andra typer av stöd inte 
förväntas ge positiva effekter för elever. Åtgärden kan därvid betraktas som 
en mycket drastisk åtgärd som i ett initialt skede sannolikt inte leder till ökad 
kunskapsutveckling, utan snarare kan betraktas som ett sätt att i närtid ge eleven 
miljöombyte (delvis eller helt) och på sikt ge en elev motivation till studier. 

Forskning kring anpassad studiegång: Vi har inte hittat någon metaanalys av 
effekter av anpassad studiegång. 

14. Föräldramedverkan
Arbetssättet: För elever kan kvalitet och kvantitet på samverkan mellan 
föräldrar och skolpersonal ha betydelse på ett flertal olika sätt. Det finns ett 
flertal argument till varför skolor ska ingå i en samverkan med föräldrar för-
utom den skyldighet som föreskrivs i styrdokument. Till exempel så påverkas 
även föräldrar påtagligt av de egna barnens skolsituation. Ett ömsesidigt utbyte 
av information möjliggör en större förståelse för såväl föräldrar som skolpersonal 
för hur en elevs totala situation ter sig. Föräldramedverkan definieras i en nyli-
gen publicerad metaanalys som föräldrars deltagande i en meningsfull tvåvägs-
kommunikation, vilken innefattar såväl elevers lärande som andra skolaktivite-
ter (Jeynes, 2012). Det är denna definition som den amerikanska lagstiftningen 
använder. Men begreppet föräldramedverkan är inte entydigt och kan innehålla 
ett flertal olika saker.

Föräldramedverkan som åtgärd för att ge särskilt stöd: Föräldrar har en stor 
insyn i förutsättningarna för de egna barnens utveckling och sannolikt ofta för 
vilka faktorer som orsakar deras behov av särskilt stöd. Skolans samverkan med 
föräldrarna är därför av stor betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Situa-
tionen kan dock samtidigt vara sådan att föräldrarna själva behöver stöd i sin 
föräldraroll. Det finns olika slags program utformade för att stödja föräldrar i 
deras föräldraskap och för att stödja samarbete med skolan.

Forskning kring föräldramedverkan: Enligt Jeynes (2012) har ett stort antal 
studier gjorts som har fokuserat föräldramedverkan och det finns ett flertal 
publicerade metaanalyser. Jeynes (2012) metaanalys är dock den första där inter-
ventionsprogram har studerats inom ramen för en metaanalys. Resultaten från 
metaanalysen visar att programmen har god effekt på kunskapsutvecklingen i ett 
flertal av studierna. Programmen har haft denna effekt i områden där föräldrar 
inte spontant stöder barnen. Enligt Jeynes visar ”frivillig” föräldramedverkan på 
ännu bättre effekt på kunskapsutveckling än vad de insatta programmen gör.  
En del program visar på bättre resultat än andra och det behövs forskning för att 
få underlag för vad det är som fungerar i dessa program. 

I en metaanalys (Sénéchal, 2006) som tar upp läsinlärning från förskola 
( Kindergarten) till årskurs 3 är slutsatsen att föräldrars aktiva insatser för att 
lära ut specifika färdigheter inom läsinlärning var effektivare än om föräldrarna 
lyssnade på barnens läsning eller om barnen lyssnade på föräldrarnas läsning. 
Effekten på kunskapsutveckling, utifrån Sénéchals metaanalys, var lika stor 
för elever som har svårigheter i läsning som för elever utan sådana svårigheter. 
Sénéchal för in ett förbehåll då hon skriver att det begränsade antalet studier 
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inte ger underlag för en slutsats om vilken typ av insats som är bäst för elever 
som anses ha svårigheter med läsinlärning. 

Corcoran och Dattalo (2006) undersökte effekten av föräldramedverkan 
för barn med AD/HD. Ett kriterium för ingående studier var att en beteen-
dekognitivt inriktad behandling användes. Corcoran och Dattalo betonar att 
föräldramedverkan hade en stark positiv inverkan på elevernas skolresultat och 
att elevernas skolsvårigheter därmed minskade. Corcoran och Dattalo betonar 
betydelsen av detta resultat, eftersom det vanligtvis inte sker en överföring av 
behandlingseffekter från en plats (hemmet) till en annan (skolan). Författarna 
för in förbehållet att endast tre av de sexton studierna hade med effekter på 
elevernas skolsvårigheter. Avslutningsvis betonar författarna att effekterna av 
interventionerna har varit starkast i hem med två föräldrar och att det är ett 
genomgående resultat i forskningen att det är en riskfaktor utifrån behandlings-
perspektiv om barnet bor med endast en förälder. 

Föräldramedverkan i samband med läxor tas upp av Patall, Cooper och 
Civey Robinson (2008) i en metaanalys. Effekterna varierar från negativa till 
positiva beroende på i vilket ämne som läxor ges och vid vilken ålder. Positiva 
effekter anges i ämnen med verbalt innehåll, men negativa effekter i matematik. 
De positiva effekterna är tydliga för de yngre (elementary school) och de äldre 
(high school) eleverna, men det är negativa effekter för ”mellanbarnen” (middle 
school). Sammantaget ger föräldrarnas medverkan mycket svaga effekter, eller 
inga, med undantag för en högre kunskapsutveckling hos de yngsta barnen. 

15. Särskilt stöd till elever med AD/HD  
och elever inom autismspektrumtillstånd (AST)
Arbetssätt och särskilt stöd till elever med AD/HD respektive elever inom 
AST: Arbetssätt relaterade till elevgrupper med AD/HD respektive AST kän-
netecknas främst av ett fokus på att hantera beteenden som är relaterade till 
diagnosbeskrivningarna. I arbetet med elever med AD/HD och närliggande 
diagnoser är målet ofta att reducera beteenden som stör undervisning och 
lärande samt att få elever mer koncentrerade. För elever med diagnoser inom 
AST är arbetssätten ofta inriktade på att tydliggöra för eleverna vad som sker 
och att tillhandahålla en struktur under skoldagen. Strukturen handlar såväl om 
tidpunkt, tidslängd och rumslighet i förhållande till planering av arbetsuppgifter 
och beting. Visuellt stöd, till exempel i form av symboler och bilder, används 
för att underlätta förståelsen av vad som ska göras, när det ska göras och var. 
Belöningssystem förekommer för att motivera elever med AD/HD och elever 
inom AST. En del elever med AD/HD får läkemedel utskrivna för att förändra 
beteendet och detta utgör en del av en behandling som ofta kombineras med 
andra behandlande åtgärder. Flertalet studier fokuserar på insatser för att för-
ändra beteende snarare än uppnående av kunskapsmål. 

Forskning kring undervisning av elever med AD/HD: DuPaul (2007) beskri-
ver att forskningen kring skolresultat följer en ”dual pathway model”. Den ena 
modellen, kognitiv, studerar samband mellan skolprestationer och faktorerna 
uppmärksamhetssvårigheter och minnessvårigheter. Den andra, beteendemässig, 
studerar skolprestationer i relation till ”störande” elevbeteende. Medicinering 
hävdas reducera beteendeproblem och öka koncentration hos elever med  
AD/HD. Enligt Hatties (2009) översikt finns få sådana studier och resultaten 



106  FRISTÅENDE SKOLOR FÖR ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

är tvetydiga. Störst effekt visar sig medicineringen ha på beteende och kon-
centrationsförmåga, medan medicinering har haft mindre betydelse för elevers 
kunskapsutveckling. DuPaul och Eckert (1997) har undersökt effekterna av 
skolbaserade interventioner. De konstaterar att det till skillnad mot mångfalden 
av studier på medicinska effekter bara fanns 63 studier som fokuserade skolba-
serade interventioner på gruppen elever med AD/HD och närliggande tillstånd. 
DuPaul och Eckert kommer fram till att de tre interventionerna (akademisk, 
beteendekontrollerande respektive beteende-kognitiv) samtliga ger positiva 
utfall för såväl beteende som för kunskapsutveckling. De ger dock inte lika 
kraftfulla effekter på beteende som medicinering, vilket Hattie (2009) hävdar 
med referens till DuPaul och Eckert (!). För de elever som inte alls tål medicine-
ring på grund av biverkningar kan resultaten betraktas som viktiga, eftersom de 
visar på alternativ som kan underlätta skolsituationen för elever med AD/HD. 
Ytterligare två nackdelar med medicinering som DuPaul och Eckert framhåller 
är att den inte har effekt på beteendet för cirka 20 till 30 procent av eleverna 
och att det saknas stöd för långsiktiga förbättringar av elevernas sätt att fung-
era. En annan viktig slutsats är att de skolbaserade interventionerna visade på 
lika goda resultat i vanlig undervisning som i specialundervisning. Författarna 
DuPaul och Eckert betonar att medicinering tillsammans med skolbaserade 
interventioner ger bäst resultat, såväl kunskapsmässigt som socialt. 

Fabiano m.fl. (2009) kommer fram till slutsatsen från en omfattande syntes 
av beteende-modifierande forskning (174 studier) att effekten av beteende-
behandling har underskattats. De skriver att ”there is strong and consistent 
evidence that behavioural treatments are effective for treating ADHD”. Bland 
dessa  ”behandlingar” ingår skolbaserade interventioner, till exempel de tidigare 
beskrivna av DuPaul och Eckert (1997).

Forskning kring undervisning av elever med AST: Det finns få metaanalyser 
som samtidigt fokuserar elever inom autismspektrumtillstånd och kunskaps-
resultat. I internationella forskningsöversikter används begrepp som Evidence-
based practice (Mesibov & Shea, 2010) och Best practice (Parsons, Guldberg, 
MacLeod, Jones, Prunty & Balfe, 2011) relaterat till särskilda undervisnings-
program som till exempel TEACCH. Mesibov som är medförfattare till “The 
TEACCH program in the Era of  Evidence-Based Practice” (Mesibov & Shea) 
har haft positionen “Director for TEACCH” (1992–2012) vid University of 
North Carolina. Mesibov och Shea beskriver TEACCH, ibland kallat ”Structu-
red Teaching” som delvis evidensbaserad, särskilt avseende några av dess kompo-
nenter. Komponenterna är 1) struktur av miljö och aktiviteter, 2) användandet 
av elevers visuella styrkor, 3) användandet av elevers specialintressen och 4) 
stödjande av elevers självinitierade meningsfulla kommunikation. De breda 
grundläggande principerna för TEACCH gör det möjligt att individualisera 
undervisningen, vilket är nödvändigt med tanke på den mycket heterogena 
elevgruppen inom autismspektrumtillstånd. Referenserna till studierna som sägs 
evidensbasera TEACCH är få och innehåller få individer. 

Parson m.fl. (2011) baserar sin forskningsöversikt på 92 enskilda studier som 
uppfyller deras kriterier. Dessa studier kännetecknas av att vara gjorda i USA 
och Storbritannien (85 procent) och främst inriktade på små barn. Knappt  
hälften (49 procent) fokuserar på barn under fem års ålder. Knappt hälften  
(48 procent) av studierna hade elva eller färre deltagare. Endast 12 studier 
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bedöms av Parsons m.fl. ha en hög grad av evidens. Två av forskningsområdena 
som tas upp i studierna är undervisningsstrategier respektive social interaktion 
och båda tar upp kommunikationsrelaterade aspekter. Forskarnas slutsats är 
att det finns belägg för olika åtgärder som fungerar olika bra för elever inom 
autismspektrumtillstånd. Det saknas bevis för att föreslå en slags intervention 
före en annan. Resultat och slutsatser sammanfaller med tidigare översikter 
(författarna refererar till Spreckley och Boyd, 2009 samt Howlin, 2010). Särskilt 
viktigt att betona, enligt Parsons m.fl. (2011) är att det handlar om en mycket 
heterogen grupp där beslut avseende enskilda elevers undervisningssituation 
måste baseras på enskilda elevers behov. Samverkan med föräldrar beskrivs som 
mycket betydelsefull utifrån översiktens studier. Brist på uppföljningar efter 
att en intervention har gjorts, gör det sammanfattningsvis svårt enligt förfat-
tarna att veta vad som fungerar över tid. Slutsatsen från Parsons m.fl. (2011) 
är: ”there remains a notable lack of empirical evidence to inform practice and 
policy with regard to what ’best practice’ means in real-world classrooms…”  
(s. 61). 

Vi har identifierat en syntes (El Zein, Solis, Vaughn & McCulley, 2013) som 
bygger på metaanalyser inom läsområdet, närmare bestämt vad gäller läsförstå-
else. Författarna skriver att elever inom autismspektrumtillstånd tillhör de elev-
grupper där en stor andel inte kan tillgodogöra sig nuvarande evidensbaserade 
undervisningsstrategier. Analysen av metaanalyser visar att meta-kognitiva stra-
tegier, ”direct instruction” och kamratlärande samtliga visade på positiva effekter 
för elever inom autismspektrumtillstånd. El Zein m.fl. (2013) beskriver dock 
ett flertal begränsningar i de metaanalyser som är gjorda och där det oftast är 
mycket få elever med i studierna. De föreslår att interventionsstudier görs som 
tydligt anknyter till den teoribildning som finns kring elever med AST. Sådana 
interventionsstudier skulle utformas utifrån WCC, ToM och EDF (Weak Cen-
tral Coherence, Theory of Mind och Executive Dysfunction Theory). 

Sammanfattningsvis: Observera att utgångspunkten för detta avsnitt är en 
annan än för övriga avsnitt i kunskapsöversikten, eftersom utgångspunkten här 
är två elevgrupper definierade utifrån neuropsykiatrisk diagnosticering. Det 
finns metaanalyser som visar att undervisningsbaserade interventioner har stor 
betydelse för utfall, såväl vad gäller beteende som kunskapsresultat för elever 
med AD/HD. DuPaul (2007) betonar att det är en komplex relation mellan 
AD/HD och kunskapsresultat. Han skriver att ”practitioners should not expect 
direct routes between one specific intervention focusing on a single target and 
academic outcomes” (s. 185). Jordan (2005) gör en liknande beskrivning för 
AST där hon också framhåller att utbildningsinsatser inte kan betraktas på 
samma sätt som medicinska behandlingar. De senare kan baseras på kontrol-
lerade och standardiserade förhållanden vid forskning, vilka är svåra eller etiskt 
omöjliga att utforma i pedagogisk forskning. Det finns enligt Jordan inte något 
enskilt undervisningsupplägg som kan möta behoven hos alla inom AST.  
El Zein m.fl. (2013) visar på positiva resultat från interventionsstudier inom 
läsförståelseområdet. Forskningen inom området baseras ofta på mycket få indi-
vider i interventionsstudierna, vilket gör att resultaten bör tolkas med försiktig-
het. Se även avsnittet kring föräldramedverkan där en metaanalys ingår som har 
elever med AD/HD som fokus. 
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Sammanfattning
Vi vill något tentativt sammanfatta några av de viktigaste tendenserna vi sett i 
materialet:

• Det är påfallande att många olika typer av metoder/arbetssätt har starka 
effekter. Det är ofta inte intressant att konstatera att metoder/arbetssätt ger 
en signifikant skillnad mellan interventions- respektive kontrollgrupp, utan 
det är graden av skillnad som är betydelsefull.

• Forskarinterventionerna är väl strukturerade och berör ofta grundläggande 
kunskaper som t.ex. hur man läser en text eller hur man ska förstå en viss typ 
av matematikproblem.

• Vissa interventioner, till exempel när det gäller läsförståelse och ordproblem 
i matematik, ger mycket stora effekter.

• Det är vad som görs, snarare än var det görs som har störst betydelse för kun-
skapsprestationerna.

• Det saknas forskning om långtidseffekter. 

• Det saknas forskning om vad som händer om skolor och lärare på egen hand 
beslutar sig för att implementera en viss metod/ett visst arbetssätt.

• För vissa faktorer som förespråkas inom svensk specialpedagogik, såsom 
handledning och samarbetsundervisning, behövs det mer forskning.

Diskussion
Vi har valt att kort kommentera kunskapsöversiktens innehåll i fem områden. 
I huvudsak innebär detta att vi diskuterar några kritiska aspekter när det gäl-
ler användning av de forskningsresultat vi har funnit och forskningsresultatens 
tillförlitlighet. 

Skolans kunskapsmål i relation  
till kunskapsmätningen i studierna 
Det är viktigt att notera att kunskapsmålen för den svenska skolan delvis avviker 
från de kunskapsmål som utvärderats i effektstudierna. Vi har inte haft möjlig-
het att analysera denna aspekt. En stor del av forskningen rör ämnena svenska 
och matematik, framför allt vad gäller grundläggande färdigheter, och här sam-
manfaller till delar vad som utvärderas i effektforskningen med målen för den 
svenska skolan.

Kunskapsmålen i relation till alla skolans mål
Det är inte helt lätt att göra en målanalys för den svenska grund- och gymnasie-
skolan. Vi väljer att i detta sammanhang utgå från det dokument som har störst 
juridisk tyngd vad gäller styrningen av skolan och där också skolans uppdrag 
formuleras relativt tydligt. Av 1 kap. 4 § skollagen framgår syftet med utbild-
ningen:

Syftet med utbildningen inom skolväsendet
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
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respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värde-
ringar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 
att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskän-
nande individer och medborgare.

Det är uppenbart att ett betydligt bredare uppdrag än ett rent kunskapsuppdrag 
formuleras för skolan. Däremot framgår det av tredje kapitlet i Skollagen att 
särskilt stöd ska ges om eleven inte förefaller nå målen eller har andra svårighe-
ter. Det betyder att det särskilda stödet främst relateras till ett av skolans mål, 
kunskapsmålet. Här föreligger en knepighet i lagstiftningen då det särskilda 
stödet alltså inte relateras till skolans övergripande uppdrag. Det förefaller dock 
relativt självklart att anta att det särskilda stödet också ska bidra till att det 
bredare uppdraget nås. Huruvida detta är fallet eller ej i den forskning vi gått 
igenom är omöjligt att säga, eftersom studierna nästan uteslutande relaterar till 
kunskapsprestationer. 

Inkludering är ett mål för skolan som ofta motiveras med andra aspekter än 
att det skulle förbättra kunskapsprestationerna. Istället brukar inkludering till 
exempel motiveras utifrån att varje elev har rätt till delaktighet och att det är 
viktigt att elever som har olika förutsättningar möts i skolan. Exemplet inklude-
ring visar hur begränsad diskussionen om skolan kan bli om man enbart foku-
serar kunskapsprestationer, även om kunskapsuppdraget förstås alltid är viktigt. 
Det visade sig också att inkludering hade en svag positiv effekt generellt även för 
kunskapsprestationer. 

Finns det evidens för evidensbasering?
I de studier som handlar om arbetssätt/metoder har forskare gått in med det 
som brukar kallas en intervention, det vill säga man förändrar undervisnings-
sammanhanget utifrån en idé om hur detta ska kunna fungera bättre. Situa-
tionen ser dock annorlunda ut när verksamma lärare och rektorer ska använda 
en metod/ett arbetssätt som visat sig ha goda effekter inom forskningen. Det 
finns paradoxalt nog ingen forskning om det är effektivt när rektorer och lärare 
söker stöd i forskningen för sin undervisning! Det är också så, att om en faktor 
generellt ger goda effekter kan skillnaden vara stor mellan olika studier. Det 
är således inte lätt för rektorer och lärare att grunda skolans arbete i vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Flera interventioner fokuserar dessutom starkt på en 
specifik typ av insats för en specifik typ av svårigheter. Studier kring stöd till 
elever visar att flertalet elever befinner sig i en mer komplicerad situation med 
flera typer av svårigheter samtidigt. Frågan är hur väl interventioner fungerar i 
ett komplext sammanhang och över tid för dessa elever. Utöver det ska skolors 
arbete relatera till det breda uppdraget som skisserades ovan. Som vi har konsta-
terat relaterar sig denna typ av forskning inte till detta breda uppdrag.
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Ger metaanalyserna tillförlitlig kunskap?
De flesta avsnitten i översikten är uteslutande baserade på resultat från meta-
analyser. Som framgår av beskrivningen av utgångspunkter har det funnits 
tidsmässiga begränsningar för detta uppdrag. Det har inte varit möjligt att göra 
ingående granskningar av ingående metaanalyser och inte av de studier som 
metaanalyserna bygger på. Tillit har i stor utsträckning lagts till att välrenomme-
rade tidskrifter med peer-review har stått för en god kvalitetsgranskning. Under 
arbetet med forsknings översikten har vi uppmärksammat ett flertal metoddis-
kussioner i olika tidskrifter. Resultaten från metaanalyser uppges i effektstorlek 
med ett siffervärde med stor exakthet. Vilken tillförlitlighet har sådana beskrivna 
effektstorlekar och i vilken utsträckning går det att göra jämförelser mellan olika 
metaanalyser? 

Frågor om hur författarna har räknat fram dessa värden, vilka kriterier som 
har använts för att välja ut studier, vilken typ av interventioner som har gjorts, 
vilka utfallsmått/skoltester som har använts, under vilka förutsättningar som 
interventionsstudierna har gjorts, vilka personer som har utfört interventionerna 
och eventuella förväntanseffekter (Hawthorne-effekten) etc. är några exempel på 
faktorer som påverkar effektstorlekarna. Gemensamt visar denna kritik att det 
finns metaanalyser av olika kvalitet och att det finns anledning att inte dra mer 
långtgående slutsatser än vad varje enskild metaanalys ger underlag för. Läsare 
av metaanalyser, liksom läsare av annan typ av forskning, ställs inför utma-
ningen att bedöma studiens kvalitet. En, vad vi uppfattar som betydande risk, 
är att läsare feltolkar betydelsen av ”exaktheten” i de beskrivna effektstorlekarna. 
Det är en anledning till att vi har valt att inte redogöra för effektstorlekar. 

Behovet av ytterligare forskning
Utifrån vad vi hittills konstaterat behövs det mycket mer forskning om hur 
rektorer och lärare ska klara det breda uppdrag de har, det vill säga studier måste 
relatera sig till alla mål som skolan ska nå. Det behövs också mer forskning om 
arbetssätt som till exempel handledning och dess konsekvenser för elever i behov 
av särskilt stöd. Det är också uppenbart att bara en mindre del av forskningen 
innefattar elever på gymnasienivå. Därutöver behövs mer forskning om lång-
tidseffekter av interventioner, men också om hur rektorer och lärare ska kunna 
använda forskningen på ett funktionellt sätt.
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Ingående metaanalyser

Kamratlärande
Elever generellt
Ginsburg-Block, M. D., Rohrbeck, C. A. & Fantuzzo, J. W. (2006). A meta-
analytic review of social, self-concept, and behavioral outcomes of peer-assisted 
learning. Journal of Educational Psychology, 98 (4), pp. 732–749.

Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. London: Routledge. 

Rohrbeck, C. Ginsburg-Block, M., Fantuzzo. J & Miller, T. (2003). Peer-
assisted learning interventions with elementary school students: a meta-analytic 
review. Journal of Educational Psychology, 95 (2), 240–257.

Elever generellt med separata analyser för elever i svårigheter
Bowman-Perrot, L., Davis, H., Vannest, K. & Williams, L. (2013). Academic 
benefits of peer tutoring: a meta-analytic review of single-case research. School 
Psychology Review, 42 (1), 39–55. 

Elever i svårigheter:
Kuncsch, C., Jitendra, A. & Sood, S. (2007). The effects of peer-mediated 
instruction in mathematics for students with learning problems: a research syn-
thesis. Learning Disabilities Research & Practice, 22 (1), 1–12.

Elbaum, B., Vaughn, S., Hughes, M. & Watson Moody, S. (1999). Grouping 
practices and reading outcomes for students with disabilities. Exceptional Child-
ren, 65 (3), 399–415.

Slavin, R., Lake, C., Davis, S. & Madden, N. (2011). Effective programmes 
for struggling readers: A best evidence synthesis. Educational Research Review, 6, 
1–16. Swanson, H.L. (1999) Reading research for students with LD: A meta-ana-
lysis of intervention outcomes. Journal of Learning Disabilities, 32 (6), 504–532. 

Samarbetslärande
Elever generellt
Qin, Z., , Johnsson, D. & Johnsson, R. (1995). Cooperative versus competitive 
efforts and problem solving. Review of Educational Research, 65 (2), 129–143. 

Bowman, C. (2000). A quantitative literature review of cooperative learning 
effects on high school and college chemistry achievement. Journal of Chemical 
Education, 77 (1), 116–119.

Johnson, D., Johnson, R. & Stanne, M B. (2000). Cooperative learning methods: 
A meta-analysis (digital version. Hämtat januari 2013 från http://www.co-opera-
tion.org/pages/cl-methods.html) 

Johnson, R. & Johnson, D. (2002). Learning together and alone: overview and 
meta-analysis. Asian Pacific Journal of Education, 22 (1), 95–105.

http://www.co-operation.org/pages/cl-methods.html
http://www.co-operation.org/pages/cl-methods.html
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Roseth, C., Johnson, D. & Johnson, T. (2008). Promoting early adolescents 
 achievement and peer relationships: the effects of cooperative, competitive and 
individualistic goal structures. Psychological Bulletin, 134 (2), 223–246. 

Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. London: Routledge. 

Slavin, R., Lake, C., Davis, S. & Madden, N. (2011). Effective programmes 
for struggling readers: A best evidence synthesis. Educational Research Review, 6, 
1–16. 

Högpresterande elever
Neber, H., Finsterwald, M. & Urban, N. (2001). Cooperative learning with 
gifted and high-achieving students: a review and meta-analyses of 12 studies. 
High Ability Studies, 12 (2), 199–214.

Elever i svårigheter
McMaster, K M. & Fuchs, D. ( 2002). Effects of cooperative learning on the 
academic achievement of students with learning disabilities: an update of Tatey-
ama-Sniezek’s review. Learning Disabilities Research & Practice, 17 (2), 107–117.

Slavin, R., Lake, C., Davis, S. & Madden, N. (2011). Effective programmes for 
struggling readers: A best evidence synthesis. Educational Research Review,  
6, 1–16.

Slavin, R. (2013). Effective programmes in readning and mathematics: lessons 
from the best evidence encyclopaedia. School Effectiveness and School Improve-
ment: An international Journal of Research, Policy and Practic, 24 (4). 

Explicit undervisning
Elever generellt (och delvis separata analyser för elever i svårigheter)
Borman, G.D., Hewes, G.M., Overman, L.T., & Brown, S. (2003). Compre-
hensive school reform and achievement: A meta-analysis. Review of Educational 
Research, 73 (2), 125–230. 

Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. London: Routledge. 

Elever i svårigheter
Forness, S.R., Kavale, K.A., Blum, I.M. & Lloyd, J.W. (1997). Mega-analyses of 
meta-analyses. Teaching Exceptional Children, 29 (6), 4–9.

Slavin, R., Lake, C., Davis, S. & Madden, N. (2011). Effective programmes for 
struggling readers: A best evidence synthesis. Educational Research Review,  
6, 1–16.

Swanson, H.L. & Hoskyn, M. (1998). Experimental intervention research 
on  students with learning disabilities: A meta-analysis of treatment outcomes. 
Review of Educational Research, 68(3), 277–321.
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Metakognitiva strategier
Elever generellt
Chiu, C. W. T. (1998). Synthesizing metacognitive interventions: what training 
 characteristics can improve reading performance? Paper presented at the annual 
Meeting of the American Educational Research Association San Diego, CA. 

Robbins, S. B., Lauer, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. 
(2004). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes?  
A meta-analysis. Psychological Bulletin, 130 (2), pp. 261–288. 

Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. London: Routledge. 

Elever generellt (och delvis separata analyser för elever i svårigheter)
Hattie, J., Biggs, J., & Purdie, N. (1996). Effects of learning skills interventions 
on student learning: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66 (2), pp. 
99–136. 

Elever i svårigheter
Swanson, H. L., & Hoskyn, M. (1998). Experimental intervention research 
on  students with learning disabilities: A meta-analysis of treatment outcomes. 
Review of educational research, 68 (3), pp. 277–321.

Swanson, H. L., Hoskyn, M., & Lee, C. (1999). Interventions for students with 
 learning disabilities: A meta-analysis of treatment outcomes. New York: Guilford 
Press.

Individuell undervisning
Elever generellt
Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. London: Routledge. 

Läsning
Vi har endast tagit med metaanalyser för elever i svårigheter:
Chard, D.J., Vaughn, S. & Tyler, B. (2002). A synthesis of research on effective 
 interventions for building reading fluency with elementary students with lear-
ning disabilities. Journal of Leaning Disabilities, 35 (5), 386–406.

D’Agostino, J.V. & Murphy, J.A. (2004). A meta-analysis of reading recovery in 
United States schools. Educational evaluation and Policy Analysis, 26 (1), 23–28.

Edmonds, M, Vaughn, S., Wexler, J., Reutebuch, C., Cable, A., Klingler Tacket, 
K. & Wick Schnakenberg, J. (2009). A synthesis of reading interventions and 
effects on reading comprehension outcomes for older struggling readers. Review 
of  Educational Research, 79 (1), 262–300.

Elbaum, B., Vaughn, S., Hughes, M.T. & Moddy, S.W. (1999). Grouping prac-
tices and reading outcomes for students with disabilities. Exceptional Children, 
65 (3), 399–415.
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Gersten, R. & Baker, S. (2001). Teaching expressive writing to students with 
 learning disabilities: A meta-analysis. The Elementary School Journal, 84 (4), 
395–407.

National Reading Panel. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching 
children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature 
on reading and its implications for reading instruction: Reports of the subgroups. 
Rockville, Md: NICHD Clearinghouse. 

Sencibaugh, J.M. (2007). Meta-analysis of reading comprehension interven-
tions for students with learning disabilities: Strategies and implications. Reading 
Improvement, 44 (1), 6–22.

Slavin, R., Lake, C., Davis, S. & Madden, N. (2011). Effective programmes for 
 struggling readers: A best evidence synthesis. Educational Research Review, 6, 1–16. 

Swanson, H.L. (1999). Reading research for students with LD: A meta-analysis of 
intervention outcomes. Journal of Learning Disabilities, 32 (6), 504–532. 

Swanson, E., Hairrell, A., Shawn, K. Ciullo, S., Wanzek, J. & Vaughn, S. 
(2014). A synthesis and meta-analysis of reading interventions using social stud-
ies content for students with learning disabilities. Journal of Learning Disabili-
ties, 47(2), 178–195.

Matematik
Vi har endast tagit med metaanalyser för elever i svårigheter:
Baker, S., Gersten, R., & Lee, D-S. (2002). A synthesis of empirical research on 
teaching mathematics to low-achieving students. The elementary School Journal, 
103 (1), pp. 51–73. 

Gersten, G., Chard, D J., Jaynthi, M., Baker, S. K., Morphy, P., & Flojo, J. 
(2009). Mathematics instruction for students with learning disabilities: A 
meta-analysis of instructional components. Review of Educational Research, 79 
(3), pp. 1202–1242. 

Kroesbergen, E. H., & Van Luit, J. E. H. (2003). Mathematics interventions for 
children with special educational needs: A meta-analysis. Remedial and Special 
Education, 24 (2), pp. 97–114. 

Ma, X. (1999). A meta-analysis of the relationship between anxiety toward 
mathematics and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathema-
tics Education, 30 (5), pp. 520–540. 

Ralston, N. C., Benner, G. J., Tsai, S-F., Riccomini, P. J., & Nelson, J. R. 
(2014). Mathematics instruction for students with emotional and behavioral 
disorders: a best-evidence synthesis. Preventing school failure: Alternative educa-
tion for children and Youth, 58 (1), pp. 1–16. 

Xin, Y. P., & Jetendra, A. K. (1999). The effects of instruction in solving mat-
hematical word problems for students with learning problems: A meta-analysis. 
The Journal of Special Education, 32 (4). pp. 207–225. 
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Zhang, D., & Xin, Y. P. (2012). A follow-up meta-analysis for word-problem-
solving interventions for students with mathematics difficulties. The Journal of 
Educational Research, 105 (5), pp. 303–318. 

Placering
D’Agostino, J.V. & Murphy, J.A. (2004). A meta-analysis of reading recovery in 
United States schools. Educational evaluation and Policy Analysis, 26 (1), 23–28.

Canadian Council On Learning. (2009). Does placement matter? Comparing 
the  academic performance of students with special needs in inclusive and separate 
 settings. Series: Lessons in Learning, March, 2009.

Elbaum, B., Vaughn, S., Hughes, M.T. & Moddy, S.W. (1999). Grouping prac-
tices and reading outcomes for students with disabilities. Exceptional Children, 
65 (3), 399–415.

Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. London: Routledge. 

Slavin, R., Lake, C., Davis, S. & Madden, N. (2011). Effective programmes  
for  struggling readers: A best evidence synthesis. Educational Research Review,  
6, 1–16. 

Samarbetsundervisning
Elever generellt (och delvis separata analyser för elever i svårigheter)
Murawski, W. & Swanson, L. (2001). A meta-analysis of co-teaching research  
– where are the data? Remedial and Special Education, 22 (5), 258–267.

[ Syntes av kvalitativ forskning: Scruggs, T., Mastropiero, M. & McDuffie, 
K. (2007). Co-teaching in inclusive classrooms: a metasynthesis of qualitative 
research. Exceptional Children, 73 (4), 392–416. ]

Elevassistent/Lärarassistent
Elever generellt
Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. London: Routledge.

Elever i svårigheter
Morris, D. (2006). Using noncertified tutors to work with at-risk readers: An 
evidence-based model. The Elementary School Journal, 106 (4). Pp. 351–362.

Slavin, R. E., Lake, C., Davis, S., & Madden, N. A. (2010). Educator’s guide. 
Identifying what works for struggling readers. Baltimore, MD: Johns Hopkins 
University, Center for Data-Driven Reform in Education. 

Slavin, R., Lake, C., Davis, S., & Madden, N. (2011). Effective programmes  
for struggling readers: A best evidence synthesis. Educational Research Review,  
6, 1–26
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IKT (informations- och kommunikationsteknik)
Elever generellt
Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. London: Routledge. 

Slavin, R. E. & Lake, C. (2008). Effective programs in elementary mathematics: 
A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 78, (3), pp. 427–515.

Slavin, R. E., Lake, C. & Groff, C. (2009). Effective programs in middle and 
high school mathematics: A best-evidence synthesis. Review of Educational 
Research, 79 (2), pp. 839–911.

Slavin, R. E., Lake, C., Chambers, B., Cheung, A. & Davis, S. (2009). Effective 
reading programs for the elementary grades: A best-evidence synthesis. Review of 
Educational Research, 79 (4), pp. 1391–1466.

Torgerson. C., & Zhu, D. (2003). A systematic review and meta-analysis of the 
effectiveness of ICT on literacy learning in English, 5–16. In: Research Evidence 
in Education Library. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, 
Institute of Education. 

Elever generellt (och delvis separata analyser för elever i svårigheter)
Torgerson, C. J., & Elbourne, D. (2002). A systematic review and meta-analysis 
of the effectiveness of information and communication technology (ICT) on 
the  teaching of spelling. Journal of Research in Reading, 25 (2), pp. 129–143.

Elever i svårigheter
Cheung, C. K., & Slavin, R. E. (2013). Effects of educational technology appli-
cations on reading outcomes for struggling readers: A best-evidence synthesis. 
Reading Research Quarterly, 48(3) pp. 277–299.

Slavin, R., Lake, C., Davis, S., & Madden, N. (2011). Effective programs for 
 struggling readers: A best evidence synthesis. Educational Research Review, 6, 1–26. 

Föräldramedverkan
Elever generellt
Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. London: Routledge.

Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic 
achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13 (1), pp. 1–22.

Jeynes, W. (2005). A meta-analysis of the relation of parental involvement to 
urban elementary school student academic achievement. Urban Education,  
40 (3), pp. 237–269. 

Jeynes, W. (2007). The relationship between parental involvement and urban 
secondary school student academic achievement. A meta-analysis. Urban Edu-
cation, 42 (1), pp. 82–110.
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Jeynes, W. (2012). A meta-analysis of the efficacy of different types of paren-
tal involvement programs for urban students. Urban Education, 47 (4), pp. 
706–742. 

Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). Parent involvement in 
homework: A research synthesis. Review of Educational Research, 78 (4), pp. 
1039–1101. 

Elever generellt (och delvis separata analyser för elever i svårigheter)
Sénéchal, M. (2006). The effect of family literacy interventions on children’s 
 acquisition of reading. From kindergarten to grade 3. A meta-analytic review. 
 National Institute for Literacy. The Partnership for Reading. RMC Research 
Corporation, Portsmouth, New Hampshire. 

Elever i svårigheter
Corcoran, J., & Dattalo, P. (2006). Parent involvement in treatment for 
ADHD: A meta-analysis of the published studies. Research on Social Work  
Practice, 16 (6), pp. 561–570. 

Särskilt stöd till elever med AD/HD eller inom AST
Elever i svårigheter
DuPaul, G. J., & Eckert, T. L. (1997). The effects of school-based interventions 
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Appendix A
Informationssökning har gjorts med flera kompletterande strategier utförda 
i olika faser. Vid den inledande fasen av informationssökningen gjordes sökning 
i svenska databaser (främst SwePub) samt i svenska och nordiska tidskrifter som 
inte indexeras i ERIC-Ebsco och där även manuell sökning krävdes i några fall. 
Inom flera områden har Hatties (2009) syntes med ett stort antal metaanaly-
ser använts som en utgångspunkt. De metaanalyser som är publicerade efter 
1995, som finns redovisade i Hattie och som ingår i undersökningsområdet har 
därmed utgjort en delmängd av vårt insamlade material. Informationssökning 
har gjorts i ett flertal databaser (ERIC-Ebsco, PsycINFO, förlagsdatabaser som 
Taylor & Francis och Clearinghouses som EPPI-Centre Evidence Library), på 
internationella myndigheters webbplatser samt med sökmotorer på några tid-
skrifters hemsidor. Söktermer har varit Meta-analysis (trunkerat meta-analys*) i 
boolesk sökning (främst ”and”) tillsammans med övergripande söktermer som 
”special education” respektive mer specifika söktermer inriktade mot de områ-
den vi har studerat (till exempel ICT, Explicit teaching etc.) där frassökning ofta 
har använts. Avancerad sökfunktion med Thesaurus-termer har använts vid ett 
flertal sökningar. Även söktermer som  Synthesis och Review har använts för att 
dels få mer kunskap om forskningsläget samt för att via kedjesökningsteknik 
identifiera metaanalyser. I den avslutande fasen, med den knappa tid som har 
funnits, har kompletterande sökningar gjorts som har varit direkt riktade mot 
de olika områden som har undersökts. Ett viktigt och nödvändigt kriterium för 
de metaanalyser som har valts är att det finns tydliga effekter redovisade som är 
relaterade till interventionen och som kan relateras till måluppfyllelse vad gäller 
kunskapsmål.
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Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd 

I den här rapporten kartläggs fristående skolor för elever i behov 

av särskilt stöd för första gången. Rapporten innehåller också en 

redogörelse för omfattning, inriktning och måluppfyllelse för dessa 

skolor.

En ökning av antalet fristående skolor som begränsar mottagan-

det till elever i behov av särskilt stöd har skett under 2000-talet. 

Omkring hälften av skolorna finns i Stockholmsregionen. Det som 

skolorna erbjuder elevgruppen är ett litet sammanhang, hög  

personaltäthet, specifik kompetens hos personalen samt en långt-

gående anpassning av utbildningen efter elevernas behov.

Rapporten innehåller också en fallstudie i åtta fristående skolor 

som begränsar mottagandet till elever i behov av särskilt stöd. 

Skolverket har därutöver genomfört en intervjustudie i fem kom-

muner med fokus på hanteringen av tilläggsbeloppet för elever 

som har ett omfattande behov av särskilt stöd. 

Rapporten riktar sig främst till regeringen, rektorer och represen-

tanter för huvudmän.

http://www.skolverket.se
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