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Rapport angående  

Särskilda behov och särskilt stöd;  

Arjeplogs skolväsende 

 

Denna rapport ingår i Arjeplogs skolväsendes systematiska kvalitetsarbete. Enligt Skollagen 

(2010:800) kap 4 §3 skall varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt 

och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

Arjeplogs kommun har valt att strukturera upp skolväsendets systematiska kvalitetsarbete 

utifrån fyra teman som vart och ett skall bearbetas i processmöten och därefter redovisas i en 

särskild rapport som lämnas vidare till kommunstyrelsen. Temat för denna rapport är Särskilda 

behov och särskilt stöd. 

Sambandet lärande och hälsa 

I skolans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. I en kunskapsöversikt från 

Kungliga Vetenskapsakademin har forskarna belyst detta samband. Rapporten visar att det 

råder ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och, framför allt, psykisk hälsa. 

Resultaten visar att god hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar 

för lärande.  Men de visar också att lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg, leder 

till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap. 1 

Det är den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa – att klara skolan. Socialstyrelsens 

sociala rapport visar t ex att ungdomar som haft låga betyg i skolan har ett kraftigare 

alkoholmissbruk vid 20 års ålder och när det gäller ”allvarlig kriminalitet” är ungdomar med 

låga betyg utsatta.2 

 

Andelen ungdomar med alkohol- och/ kriminell problematik i vuxen ålder3: 

 

 

                                                      
1
 Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen, Skolverket, sid. 5 

2
 Social rapport, Socialstyrelsen, 2010 

3
 Ibid. 
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Hälsofrämjande skolutveckling 

Begreppet hälsofrämjande skolutveckling används alltmer för att beteckna att hälsoarbete i 

skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Hälsofrämjande skolutveckling innebär att 

göra hälsa utan att tala om hälsa, dvs. allt det arbete i skolan som innebär att nå målen – bli 

motiverad, få lust till lärande, få bra återkoppling på sina uppgifter samt goda relationer mellan 

elever och mellan elever och lärare. Eftersom den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar 

är att klara skolan behöver skolans hälsofrämjande arbete sättas i relation till skolans resultat. 

Särskilda behov inom förskolan 

Det är svårt att med säkerhet uttala sig om barn inom förskolan har särskilda behov då viss 

problematik kan härröra ur mognad och utveckling. Likafullt har personalen på förskolan i 

Arjeplog försökt beskriva vilka särskilda behov som man tror kommer att utvecklas kring vissa 

barn i verksamheten. Det kan röra sig om barn som är utagerande, har 

koncentrationssvårigheter, är sena med tal- och språkutvecklingen osv.  

 

Barns problem med språkutvecklingen beror ofta på att de är flerspråkiga eller inte har 

svenska som modersmål men det kan även röra sig om andra särskilda behov som kan behöva 

stöd i form av tal/ljudträning. Eventuell neuropsykiatrisk problematik kan hos små barn yttra 

sig i svårigheter att hantera sociala kontakter och reda ut konflikter, koncentrationssvårigheter 

och ett utagerande, ibland våldsamt, beteende. 

 

Framtida åtgärder - förskolan 

Personalen inom förskolan anser att den bästa framtida åtgärden för att tillgodose de särskilda 

behoven på förskolan är personalförstärkning på flera avdelningar. 
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Frånvaro 

Skolverket framhåller frånvaro som den främsta orsaken till elevers svårigheter att nå målen, före 

inlärningssvårigheter. Det finns många skilda orsaker till frånvaro, frånvaro kan snarare ses som 

ett symtom på ett underliggande problem. Men oavsett problem, ger frånvaro snabbt luckor i 

elevens lärande, som lätt får en snöbollseffekt, det vill säga leder till mer frånvaro4. 

I Arjeplogs skolor har det under året varit mycket svårt att dokumentera närvaro/frånvaro då de 

tekniska frånvarosystemen inte fungerat. Detta är mycket allvarligt, både för rättssäkerheten och 

för elevernas möjligheter att få stöd i rätt tid. Vi har därför köpt in ett nytt 

datasystem/skolplattform för att komma tillrätta med detta och hoppas under våren 2015 få 

ordning på frånvarohanteringen.  

I personalens analys kring frånvaron konstaterar man att det finns elever som bor växelvis hos 

sina vårdnadshavare och som utnyttjar möjligheten att stanna hemma på grund av att föräldrarna 

inte kommunicerar med varandra och inte har överblick över barnets frånvaro. Under förra 

läsåret var flera elever frånvarande på grund av stress, både inom grund- och gymnasieskolan, 

vissa av dem sjukskrevs av den anledningen. Inom grundskolan ökar antalet elever som väljer att 

avstå från idrott för att de inte vill duscha offentligt. Det är ett fenomen som sträcker sig allt 

längre ner i åldrarna. Bland elever som har funktionsnedsättningar och annan ohälsa ökar 

närvaron då deras skolsituation uppmärksammats och individuella anpassningar gjorts. 

Framtida åtgärder på enhetsnivå 

Nedanstående åtgärder gäller för samtliga skolenheter. 

 Rektor behöver säkerställa att det finns rutiner för att förebygga, uppmärksamma, utreda 

och åtgärda frånvaro enligt Skolverkets allmänna råd och att all berörd personal känner till 

och följer de rutinerna. I det arbetet ska eleverna vara delaktiga och ges inflytande t ex via 

Elevrådet. 

 Rektor bör förtydliga rutinen för uppföljning av anmäld frånvaro inom alla skolor.  

 Rektor behöver säkerställa att rutinerna för arbetet med att främja närvaro alltid är 

aktuella och prioriterade. I det arbetet ska eleverna vara delaktiga och ges inflytande t ex 

via Elevrådet. 

 Rektor bör, tillsammans med Skolutvecklingsgruppen (SKUG) planera in utbildningsinsatser 

för personalen kring frånvaroproblematik och hur denna kan/bör förebyggas. 

 

Hälsa 

Rapporter och undersökningar om barns och ungdomars levnadsvillkor i Sverige visar att hälsan 

har försämrats under de senaste decennierna. De psykiska och somatiska besvären (såsom 

sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation och nervositet samt somatiska besvär som huvudvärk, 

ont i magen, ont i ryggen och yrsel) ökar med ålder liksom skillnaderna mellan könen, till 

flickornas nackdel. Ökningen av besvären har visserligen avstannat bland 15-åringarna efter 

                                                      
4
 Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering, Skolverket, Stockholm 

2011. 
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2009/2010. Men dessa besvär är likafullt mer än dubbelt så vanliga jämfört med mitten av 1980-

talet.5 

I Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten (rapport) för läsåret 2012/2013 som grundar 

sig på ett resultat av hälsosamtal utförda av skolsköterskor i alla länets kommuner följer man 

barn/ungdomars hälsa och levnadsvanor över tid. I Arjeplog har vi så lågt elevunderlag att man 

lägger ihop resultaten under tre år för åk 7 och 2 år för åk 1 gymnasiet. Resultatet i rapporten 

för läsåret 2012/2013 visar att de flesta eleverna upplever att de mår bra (fysiskt och psykiskt). 

Andelen som mår dåligt ökar med stigande ålder.  Flickornas välmående har alltid varit 

betydligt lägre än pojkarnas på gymnasiet och trenden att flickor mår sämre och sämre stärks 

tyvärr i den hittills lägst uppmätta siffran. I samma rapport framkommer att 10% av Arjeplogs 

elever i åk 7 för det mesta inte mår bra. Det är den näst högsta siffran i länet. 

Ledsen eller nedstämd 

Trenden i länet visar tydligt att ungdomar mår sämre när de kommer upp i gymnasieålder. Det 

är även en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars mående. Arjeplog har mycket höga siffror 

när det gäller elever som uppger att de ofta eller alltid är ledsna. 33% av flickorna på 

gymnasiet i Arjeplog  uppger att de ofta eller alltid är nedstämda. 10% av pojkarna på 

gymnasiet är ofta  ledsna eller nedstämda. 

 

Det finns stora skillnader mellan kommunerna vad gäller andelen elever som ofta eller alltid är 

ledsna eller nedstämda. Arjeplog ligger tyvärr näst högst i länet. Resultaten kan dock variera 

betydligt från år till år i många kommuner.6  

Elevhälsan i Arjeplog har gjort en uppskattning kring andelen elever med psykiska ohälsa i 

någon form samt andelen sk. hemmasittare. I Sveriges skolor finns ett antal elever som mår 

dåligt av olika anledningar och därför inte klarar att komma till skolan. Problemet har sällan att 

göra med skolprestation eller kunskapssvårigheter utan handlar om något annat, exempelvis 

stark ångest. Man brukar skilja på skolk i form av sporadisk ogiltig frånvaro och långvarig 

sammanhängande frånvaro utan giltigt skäl. I skolvärlden kallas dessa elever ofta 

hemmasittare. 

                                                      
5
 www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-elevperspektiv/hur-mar-sveriges-elever-1.195593, 

2015-01-21 
6
 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten (rapport) för läsåret 2012/2013 
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”Hemmasittare är ungdomar som har haft en 100% frånvaro från skolan under minst 3 veckor, 

sammanhängande tid, på grund av att de sitter hemma.
7
”  

 
Det är ytterst oroande att andelen elever med psykisk ohälsa ökar. Dessutom ser vi att den 

psykiska ohälsan kryper allt längre ned i åldrarna. 

Stress över skolarbetet 

I motsats till övriga pojkar i Norrbotten så upplever pojkar i åk 7 högre stress (33 %) än vad de 

gör när de går i gymnasiet (19 %): 

 

Nationella prov är en hög stressfaktor för de flesta elever både inom grundskolan och gymnasiet. 

Personalen på Hornavanskolan har dessutom konstaterat en särskild stressfaktor för de norska 

eleverna på skolan. Under läsåret 2013/2014 uppmärksammades att många av de norska 

eleverna inte läst motsvarande grundskolans kemi. Det blev också tydligt att elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi som förväntas hantera stora mängder text på svenska, både muntligt och 

skriftligt, utsattes för en onödigt hög stress. 

Övervikt och fetma 

Mönstret följer tidigare mätningar; flickor har större andel av övervikt eller fetma i lägre åldrar. 

Från åk 4 minskar andelen överviktiga flickor succesivt. I åk 7 och första året på gymnasiet har 

en större andel pojkar övervikt och fetma. Arjeplog har näst högst andel elever med fetma och 

övervikt i åk 1 på gymnasiet8: 

                                                      
7
 www.hemmasittare.se/index.html, 2013-03-09 

8
 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten (rapport) för läsåret 2012/2013 
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Elevhälsans uppfattning är att elevers psykiska ohälsa har ökat under läsåret 2013/2014 och 

att allt fler elever mår sämre. Därför beslutade elevhälsan att under läsåret 2014/2015 

medvetet arbeta för att förebygga stress. Arjeplogs kommun söker statsbidrag för att förstärka 

elevhälsan. Elevhälsan har för avsikt att arbeta mer hälsofrämjande utifrån analyser av 

hälsorapporten, levnadsvaneundersökningen och gymnasieundersökningen om cannabis. Alla 

hälsoområden som utkristalliserat sig i hälsorapporten är viktiga att arbeta med men för att 

arbetet skall ge effekt är det viktigt att arbeta med ett område i taget. 

Framtida åtgärder 

 Elevhälsan planerar att under läsåret 2014/2015 genomföra ett övergripande arbete för 

att förebygga ohälsa i form av stress i grund- och gymnasieskolan. Elevhälsan har även för 

avsikt att årligen analysera hälsorapporten, levnadsvaneundersökningen och 

gymnasieundersökningen om cannabis som grund för att planera och arbeta mer riktat. 

 Öbergaskolan: Antalet nyanlända elever ökar och organisationen förstärks med extra 

undervisning i svenska och handledning på modersmål. Med en förstärkning kring 

nyanlända elever minskar stressen både hos övriga elever och hos lärare. 

 Kyrkholmsskolan: Undervisande lärare arbetar för att hitta former för sambedömning av 

flera ämnen för elever i behov av särskilt stöd samt ett flertal lärare har påbörjat en 

utbildning i betyg och bedömning; detta innebär större möjligheter för eleverna att lyckas. 

Flertalet i kollegiet känner sig stärkta av samtalen runt bedömning inför betygssättning och 

vill fortsätta att utveckla detta, bl.a. med att införa en betygskonferens. 

 Hornavanskolan: Behovet av utökad elevhälsa, i form av specialpedagog/speciallärare och 

skolkurator, är fortsatt stort. Huvudmannen har därför sökt statsbidrag till förstärkning av 

elevhälsan för kommande år.  Om gymnasieskolan ska fortsätta att ta emot elever från 

Norge så måste man analysera i vilka kurser det kan vara aktuellt med studiehandledning 

på modersmål. Man bör särskilt uppmärksamma kemikursen. 

Personalen på Hornavanskolan bör hitta lösningar som möjliggör för elever med annat 

modersmål att vid behov skriva prov på sitt modersmål som en åtgärd för att nå målen. 

 Övergripande: Alla lärare inom grundskolan samt två lärare på gymnasiet som undervisar i 

matematik går utbildningen mattelyftet som också kommer att bidra till skolutveckling, där 

eleverna ges bättre förutsättningar att nå målen. Eftersom det finns elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i alla klasser erbjuds lärare handledning av 

specialpedagog och/eller skolpsykolog. 
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Elevhälsoteamets åtgärder 

Grundskolan 

I och med ändringen i skollagen (2010) har vi under de första åren haft en hög andel 

orosanmälningar. Det har funnits en stor osäkerhetsfaktor kring anmälningarna; när ska man 

anmäla? Ska man anmäla flera gånger? Ska man anmäla i varje ämne? Viljan av att 

dokumentera rätt för varje elev har varit klassföreståndare/mentors och elevhälsans ambition. 

Lärarna har använt sig av orosanmälan i olika hög grad, en del har lämnat flera anmälningar på 

samma elev. Under läsåret 2013/14 har ca 50 orosanmälningar lämnats in från Öbergaskolan 

(flera av eleverna hade kända svårigheter). 28 elever hade särskilda stödåtgärder. På 

Kyrkholmsskolan har 15 orosanmälningar lämnats in och 30 elever hade särskilda 

stödåtgärder. 

 
Skillnaden i antalet inlämnade orosanmälningar hör ihop med osäkerhet kring de nya 

rutinerna.9 För att få de nya rutinerna att fungera har elevhälsan under båda föregående 

läsåren haft utbildningsinsatser riktade till all personal angående särskilt stöd och anpassningar 

inom klassens ram. Elevhälsan har under de två läsåren upplevt att hantering av 

orosanmälningar och tillhörande dokumentation har varit svårtolkad och svårarbetad bl.a. 

med förändring av blanketter och rutiner samt diariehantering. 

Ökningar och minskningar av stödbehovet varierar under läsåret pga. in- och utflyttning av 

nyanlända elever. Bland de ensamkommande eleverna förekommer analfabetism, 

språkproblem, hög frånvaro, sena ankomster, psykisk ohälsa. Ökningen av stödbehov hos 

flickorna i högstadiet kan höra samman med ohälsa, stress och sjukdom. Minskning av 

stödbehovet mellan årskurs 3 och 4 kan vara tidiga insatser som gett bra effekter.  

Genom fortbildning hos dem som arbetar i skolan har kunskapen om funktionsnedsättningar 

ökat. Insatser, både kort- och långsiktiga, påbörjas nu tidigare. När det gäller långsiktiga 

insatser kan effekten av dessa dröja, ibland till slutet av grundskolan. En del av problematiken 

visar sig inte förrän i högre ålder, där ökade kunskapskrav, en högre abstraktion av 

undervisningen och puberteten kan utgöra förklaring till det ökade stödbehovet i högstadiet. 

Handläggningstid (inklusive väntetid) för:  

 pedagogisk utredning av skolsituation om elev är i behov av särskilt stöd ca 3 veckor. 

 Social utredning ca 3-4 veckor 

 Utredning av skolpsykolog ca 2 månader  

                                                      
9
 Skollagen (2010:800) Stöd i form av extra anpassningar 3 kap 5a § 
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 Läs- och skrivutredningarna ca 6 veckor. 

 ITPA- utredning tar ca 2-3 veckor.  

 Neuropsykiatrisk utredning av psykolog hos BUP kan ta ca 6 månader  

 Neuropsykiatrisk utredning hos vuxenpsykiatrin tar ca 2 år 

 Utredning hos logoped tar ca 3 månader.  

 

 

I Arjeplog får barn/elever sina diagnoser allt tidigare, ibland redan i förskolan. Detta genom 

ökad kunskap hos lärarna, de uppmärksammar snabbare de tecken som kan tyda på en 

neuropsykiatrisk problematik eller läs- och skrivsvårigheter. Föräldrar är idag dessutom mer 

benägna att låta utreda sina barn till skillnad från hur det sett ut tidigare.   

Under läsåret 2013/2014 har 26 åtgärdsprogram upprättats på Öbergaskolan, 9 elever läste i 

särskild undervisningsgrupp och 7 elever hade anpassad studiegång.  På Kyrkholmsskolan 

upprättades 16 åtgärdsprogram, 15 elever läste i särskild undervisningsgrupp och 15 elever 

hade anpassad studiegång. 10 

 

                                                      
10

 Skollag(2010:800) Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning, Anpassad studiegång 3 Kap 11 §,12 § 
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Elevhälsan har under ett antal år medvetet arbetat med synsättet på elever i behov av särskilt 

stöd och deras rätt till stöd. Det innebär att både lärare, elev och familj har fått en ökad insikt 

och förståelse för vad det innebär att ha en funktionsnedsättning. Elevhälsan har upplevt 

svårigheter kring rutinerna för orosanmälningar och tillhörande dokumentation. Därför har 

elevhälsan inom grundskolan arbetat med rutiner och arbetsgång för elevhälsoärenden och 

haft en genomgång av rutiner och blanketterna som skall användas. I februari 2014 hölls ännu 

en utbildningsinsats riktad till all personal angående särskilt stöd och anpassningar inom 

klassens ram. Det allmänna kvalitetsarbetet som genomförts har inneburit att personalen har 

haft en pågående dialog kring elevhälsoärenden. 

Åtgärdsprogrammen förändras utifrån hur eleven har utvecklats därför är det svårt att 

redogöra för hur åtgärdsprogrammen fallit ut, det är väldigt individuellt. Vissa åtgärder faller 

väl ut och andra revideras. Begreppsträning och intensifierad läs- och skrivträning faller oftast 

väl ut, vissa elever behöver återkommande träningsperioder. Elever med en 

funktionsnedsättning som har särskild anpassning i undervisningen och vid prov, brukar 

behöva den åtgärden genom hela skolgången, så även användning av dator och andra tekniska 

hjälpmedel. Anpassad studiegång som innebär att man tar bort ett eller flera ämnen, kan 

medföra att eleven når målen i ett annat ämne då tid har frigjorts för att träna och utveckla 

sina kunskaper. Elever med sjukdom/psykisk ohälsa och svårigheter i skolsituationen har ofta 

behov av långsiktiga åtgärder, vissa revideras andra kvarstår. Elever som haft en egen 

skoldator säger att datorn är ett mycket viktigt hjälpmedel och flera svarar att datorn är helt 

avgörande. Nästan alla berättar att de använder den i det dagliga skolarbetet. 

 

Framtida åtgärder på enhetsnivå, grundskolan 

 Återinföra/förbättra rutinerna kring klasskonferenser samt införa en betygskonferens 

inom grundskolans samtliga enheter 

 Skolpsykologen ska ge fler utbildningar till personalen kring elever med 

neuropsykiatrisk problematik.  

 Elevhälsan skall använda sig av hälsosamtalets rapport för att planera insatser utifrån 

undersökningens resultat. 
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Gymnasiet 

41 elever har under läsåret 2013/2014 varit i behov av särskilt stöd på olika sätt under kortare 

eller längre perioder. 29 olika elevärenden har tagits upp i elevhälsoteamet på Hornavanskolan 

och 20 % av dessa har gällt elever som har norska som modersmål, vilket innebär att de är en 

överrepresenterad grupp när det gäller orosanmälningar. 

I och med ändringen i skollagen (2010) har vi under de första åren haft en hög andel 

orosanmälningar. Det har funnits en stor osäkerhetsfaktor kring anmälningarna; när ska man 

anmäla? Ska man anmäla flera gånger? Ska man anmäla i varje ämne? Viljan av att 

dokumentera rätt för varje elev har varit klassföreståndare/mentors och elevhälsans ambition. 

Därför har det varit väldig olika hur lärarna har använt sig av orosanmälan, en del har lämnat 

flera anmälningar på samma elev. Det finns ingen statistik bakåt i tiden då rutinerna sett 

annorlunda ut. 

Nya blanketter för orosanmälning, utredning och åtgärdsprogram utformades inför hösten 

2013 men dessa blanketter blev inte inlagda i Rutinpärmen så en del gamla blanketter 

cirkulerade. Detta skapade osäkerhet hos personalen och gjorde att rutinen blev otydlig. 

Elevhemmet och läraren på yrkeskurserna Bygg, har inte haft kännedom om rutinen för 

orosanmälan vilket gjort att orosanmälningar inte kommit in eller att de gått fel väg så att 

ärendena försenats.  

Det har varit flera personalbyten på rektors-, specialpedagog- och SYV-tjänsten under läsåret 

och detta har bidragit till osäkerhet och otydlighet i ärendegången. Elevhälsoteamet upplevde 

att det saknades tydlig ledning och styrning av gruppens arbete vilket skapade stor frustration 

och känsla av maktlöshet. 

Utifrån de 29 orosanmälningarna som kom in till EHT har 17-20 utredningar startats. 

Osäkerheten beror på att det i tre ärenden inte finns tydliga beslut på att utredning ska 

startas, vem som ansvarar för utredningen och ingen redovisning av resultaten. Men det går 

att hitta beslut om åtgärdsprogram för eleven och då får man förutsätta att det har föregåtts 

av någon form av utredning. Nio orosanmälningar har inte utretts vidare.   

Av de sjutton utredningar som beslutats har tolv ärenden innehållit en pedagogisk utredning, 

fyra ärenden har innehållit en medicinsk utredning, fyra ärenden har innehållit en social 

utredning och två ärenden har innehållit en psykologisk utredning. En tredje psykologisk 

utredning gjordes för en elev där ärendet påbörjats föregående läsår. En utredning innehöll en 

läs och skrivutredning. Två övriga utredningar har genomförts, det vanligaste är att en 

pedagogisk utredning kombineras med endera en social utredning eller en medicinsk 

utredning. Detta innebär att det totala antalet utredningar är högre än det antal elever som 

omfattats av utredning. 
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Teknikprogrammet har flest antal utredningar. Ett samband finns sannolikt med att det är det 

program som har flest antal elever. Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) har inga utredningar 

under läsåret. På det programmet fanns bara årskurs 2 och 3 under läsåret 2013/2014. Elever i 

behov av särskilt stöd hade redan uppmärksammats i årskurs 1 och hade pågående 

åtgärdsprogram. På BA läser eleverna de flesta gymnasiegemensamma ämnena i årskurs 1 och 2 

och nästan enbart yrkesämnen i årskurs 3. I yrkesämnena klara sig de allra flesta bra och därför 

behövs oftast inget särskilt stöd i den senare delen av utbildningen. Antalet utredningar på övriga 

program är så få att det är svårt att göra någon analys, möjligen finns en liten tendens att antalet 

utredningar inom samhällsprogrammet är högt jämfört med totala antalet elever som fanns på 

programmet. På IM programmet är en stor andel elever ensamkommande ungdomar och antalet 

elever varierar ofta mycket under läsåret på grund av att eleverna flyttar till och från kommunen. 

Antalet utredningar fördelat på årskurser visar att det görs flest utredningar i årskurs 1 och 3. En 

förklaring kan vara att svårigheter visar sig oftast under det första året, utredningar görs och 

skolan arbetar vidare med olika åtgärder. Årskurs 2 blir ett ”mellanår” då arbetet fortlöper. Under 

årskurs 3 när gymnasietiden närmar sig sitt slut så blir det särskilt fokus på de elever som inte 

lyckas nå målen under åk 1 och 2 och då lämnas en ny anmälan in till rektor/EHT. Tydligare och 

grundligare utvärderingar under årskurs 1 och 2 kan göra att anmälningarna i årskurs 3 minskar i 

antal. 
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Antalet utredningar fördelat på kön följer samma fördelning som totala antalet flickor 

respektive pojkar på skolan. Inget kön är alltså överrepresenterat när det gäller genomförda 

utredningar. 

Handläggningstiden har i samtliga ärenden beräknats från att orosanmälan behandlats i EHT 

till att beslut har fattats om att upprätta åtgärdsprogram eller ej. Den genomsnittliga 

handläggningstiden är 12,4 veckor och medianen är 5 veckor. Spridningen är stor, kortaste 

handläggningstiden är 1 vecka och längsta är 41 veckor. I de fall där åtgärdsprogram har 

upprättats har det tagit ytterligare tid från beslut till dess att åtgärdsprogrammet är klart. Den 

genomsnittliga tiden från beslut till färdigt åtgärdsprogram är 4,4 veckor.  

I åtta ärenden där utredning startade, fattades inget formellt beslut om åtgärdsprogram skulle 

upprättas eller inte och då går det inte bedöma handläggningstiden. Dessa åtta ärenden har 

inte räknats med här. I sex fall fattades beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram. I sex fall 

fattades beslut om att upprätta åtgärdsprogram men det blev bara fyra dokumenterade 

åtgärdsprogram. I två av ärendena blev det alltså inte gjorts något åtgärdsprogram trots att 

beslut om detta fattats, vilket är bekymmersamt. 

Inga utvärderingar av åtgärder och åtgärdsprogram gjordes under läsåret 2013/2014 vilket 

innebär att det är svårt att bedöma hur åtgärderna fallit ut. Det gäller både för de 

åtgärdsprogram som beslöts under läsåret och för de åtgärdsprogram som påbörjats tidigare 

läsår. Här måste rutinerna förbättras, särskilt med tanke på att av de 12 elever i årskurs 3 som 

omfattats av utredning och upprättande av åtgärdsprogram nådde endast 2 elever 

grundläggande behörighet till vidare studier. Detta pekar tydligt på att finns väsentliga brister i 

hantering av orosanmälningar, utredningar och åtgärdsprogram. 

Det har varit svårt att få fram uppgifter om orosanmälningar och ärendehanteringen ur de 

protokoll som förts under läsåret. I flera fall framgår det inte om ett elevärende har inkommit 

som nytt ärende via orosanmälan till rektor eller om ärendet har varit uppe i EHT vid tidigare 

tillfälle. Vissa ärenden kan tolkas som att det inte är en direkt orosanmälan utan mer en lös 

diskussion kring en elev där det kan vara aktuellt med extra anpassningar. I och med detta blir 

det också oklart huruvida en utredning ska starta eller ej och det är svårt att se var i processen 

ärendet befinner sig. Flera elevärenden har varit aktuella redan under tidigare läsår och många 

av de eleverna har sedan tidigare åtgärdsprogram. Även i dessa fall kan det vara svårt att 

utläsa om åtgärdsprogrammet fortfarande är aktuellt och om det finns anledning till förnyad 

eller utökad utredning. Det tycks också finnas en viss osäkerhet hur orosanmälningar ska 

hanteras när det gäller elever som redan har ett pågående åtgärdsprogram.  

Eleven kan trots det ha fått särskilt stöd och skolan kan ha satt in åtgärder som inte finns 

dokumenterade i elevakterna eller i de protokoll som förs vid EHT-mötena. Det gjordes inga 

dokumenterade utvärderingar av åtgärdsprogrammen under läsåret vilket innebär att det är 

svårt att avgöra om det behövs fortsatta eller förändrade åtgärder för eleven 

Framtida åtgärder på enhetsnivå för gymnasiet 

 Rektor behöver säkerställa att det finns rutiner enligt Skolverkets allmänna råd och att 

all berörd personal känner till och följer rutinerna. 
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Avbruten utbildning 

I Skolverkets kunskapssammanställning från 2008 ser man att på nationell nivå är det vanligast 

med studieavbrott bland elever på individuella program, på yrkesprogram och bland elever 

som utgör underrepresenterat kön på en utbildning11. Forskning visar också att elever som 

avbrutit studierna genomgående upplever sin skolsituation mer negativt än de elever som 

fullföljt studierna. Svårigheter att klara studietakten ingår som en faktor och det finns brister 

när det gäller skolors tidiga, förebyggande insatser. Man efterlyser ett stöd som är proaktivt 

snarare än reaktivt. Bristande stöd är en vanlig erfarenhet hos elever som avbrutit studierna 

och i många fall har avbrottet föregåtts av frånvaro från undervisningen. Ungefär var tredje 

elev behöver antingen längre tid än tre år på sig för att fullfölja sin utbildning, eller avbryter 

gymnasiestudierna helt. 

 

Vi ser att IMSPR står för 10 av avbrotten. Av dessa har fyra elever gått ut i arbetslivet efter 

flera års studier i svensk skola och bor kvar i Arjeplog. Två av eleverna blev placerade i andra 

kommuner. En elev blev utvisad, en elev fyllde 18 år och hade inte fått PUT vilket innebär att 

eleven inte kunde bo kvar i Arjeplog. En elev valde att flytta av personliga skäl, en elev sökte 

och kom in på International Baccalaureate i annan kommun. 

 

 

Av de nio elever som avbröt studierna på ett nationellt program var tre elever inskrivna på ett 

fjärde år för att läsa enstaka kurser som de inte hade godkända betyg i. I årskurs 3 blev en elev 

utskriven från skolan på grund av långvarig frånvaro. Eleven hade svårigheter med studierna 

och bytte ut flera kurser vilket så småningom ledde till programbyte. Felaktiga ändringar i 

studieplanen medförde att eleven inte uppfyllde kraven för slutbetyg från ett nationellt 

program.  Eleven borde ha fått bättre studievägledning för att undvika denna situation. I 

årskurs två flyttade en elev med familjen till annan kommun efter avslutat läsår. I årskurs 1 

                                                      
11

 Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan. En kunskapssammanställning, Skolverket, 2008. 
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påbörjade en elev aldrig studierna, en elev gick några veckor och valde sedan att flytta hem av 

okänd orsak. En elev hade en komplicerad situation med social problematik. Skolan satte in 

stora stödresurser men eleven avbröt studierna en bit in på vårterminen. En elev avslutade 

årskurs 1 och började därefter på en inriktning som inte erbjuds på Hornavanskolan. 

Arbetet med att förebygga studieavbrott hänger nära samman med skolans förmåga att utreda 

och ge särskilt stöd till de elever som är i behov av det. Internationell och svensk forskning 

visar att ogiltig frånvaro är ett tidigt tecken på framtida studieavbrott12.  

Framtida åtgärder på enhetsnivå för gymnasiet 

 Studie- och yrkesvägledaren bör ha som rutin att samtala med alla elever som avbryter 

studierna på Hornavanskolan för att få kunskap om orsaken till avbrottet och vilka 

insatser skolan vidtagit innan beslut om avbrott. Detta bör dokumenteras som ett led i 

skolans fortsatta kvalitetsarbete. 

 Skolan bör, på samtliga nationella program, utveckla samverkan med arbetslivet. 

 Rektor bör utse en programansvarig för varje program för att tydliggöra programmålen 

och programmets profil för både elever och personal. 

 

Studiehandledning på annat språk än svenska 

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap 4 § skolförordningen, 9 kap. 9 § 

gymnasieförordningen: ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven 

behöver det.” Vid risk för att en elev inte kommer att uppnå kunskapskraven, trots att stöd i 

form av extra anpassningar getts inom ramen för undervisningen, ska anmälan göras till rektor. 

Rektor ansvarar för att elevens behov utreds och om utredningen visar att det finns behov av 

studiehandledning ska detta ges i den omfattning som krävs för att eleven ska kunna uppnå 

kunskapskraven. 

Rätten till studiehandledning på modersmålet är avgörande för elevens kunskapsutveckling. När 

handledningen som erbjuds är av god kvalitet är det en viktig insats för den elev som behöver det. 

13, 14, 15 

Studiehandledning på annat språk än svenska har inte erbjudits under läsåret 2013/2014. Behovet 

av studiehandledning har i ett fall utretts för elever med svårigheter att uppnå målen men i det 

fallet beslöt man om andra stödåtgärder istället. Behovet av studiehandledning har inte erbjudits 

för elever som behöver längre tid för sin inlärning, t ex elever med kort skolbakgrund. I 

grundskolan har man försökt tillgodose de nyanlända elevernas behov av att kunna översätta och 

bearbeta text med datorer. Eleverna använder tjänsten Lexin ofta för att kunna både lyssna och se 

bilder/korta filmer. Inom grundskolan arbetar man mycket med bildordböcker och lexikon. Fler 

elever behöver få behovet av studiehandledning tillgodosett. Skolan har inte haft insikt om att 

                                                      
12

 Motverka studieavbrott, Gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, 2012. 
13

 http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/handledning-for-larande/studiehandledning 
14

 Skolinspektionen kvalitetsgranskning, 2009:3 
15

 http://modersmal.skolverket.se/thai/images/stories/thai/pdf/Rikskonf_2013/studiehandledning.pdf 
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använda studiehandledning på modersmål i den omfattning som behövts. Dessutom har det i 

många fall saknats studiehandledare som varit lämpliga. 

Framtida åtgärder på enhetsnivå 

Nedanstående åtgärder gäller för samtliga skolenheter. 

 Utarbeta en rutin för hur rektor ska säkerställa att elevens behov gällande 

studiehandledning på modersmål tillgodoses. 

 Utveckla samarbetet för de som undervisar i svenska som andraspråk/SFI. 

 Undervisande lärare bör möjliggöra för elever med annat modersmål att vid behov 

kunna använda sitt modersmål för att nå målen.  

 Om gymnasieskolan ska fortsätta att ta emot elever från Norge måste skolan se över i 

vilka kurser det kan vara aktuellt med studiehandledning på modersmål. Särskilt bör 

kemikursen uppmärksammas. 

 

Förvaltningens begäran 

Skolchefen ser inte några behov av ytterligare åtgärder utöver de som redan finns angivna i 

redogörelsen. 
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