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1. Sammanfattning 
Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att med hjälp av en enkätundersökning 
ställd till pedagogisk personal i förskoleklass och grundskola inhämta deras uppfattning om barn- 
och utbildningsnämndens insatta resurser och vidtagna åtgärder för att öka måluppfyllelsen i 
grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2013. 

I granskningen konstaterar vi att svaren skiljer sig tämligen mycket åt mellan respondenter från 
olika skolor. Den sammantagna bilden är dock att respondenterna ger ett förhållandevis starkt 
stöd för att det finns en tydlig strategi för hur skolan ska öka måluppfyllelsen. När det gäller 
kännedom om barn- och utbildningsnämndens strategi för att alla barn och elever ska nå målen i 
Askersunds kommun är kännedomen något lägre men fortfarande relativt god enligt enkätsvaren. 
Vidare ger enkätsvaren starkt stöd för att det finns fungerande rutiner för pedagogisk utredning. 
Likaså framkommer ett starkt stöd för att det finns fungerande rutiner för dokumentation av 
åtgärdsprogram. Den nuvarande elevhälsoorganisationen uppges också fungera bra av en stor 
majoritet av respondenterna. Enkätsvaren visar att drygt hälften av respondenterna anser att 
tillgången till specialpedagoger är otillräcklig. Trots det ges det i enkätsvaren ett förhållandevis 
starkt stöd för påståendet att elevhälsoorganisationen ger tillräckligt stöd, när så behövs. Barn i 
behov särskilt stöd anses i stor utsträckning inte få det stöd som de behöver för att nå målen. 
Vidare framkommer att en stor del av respondenterna inte anser sig få adekvat fortbildning för att 
öka måluppfyllelsen. När det gäller resurser är det en stor majoritet av respondenterna som tar 
avstånd från eller endast ger ett svagt stöd för påståendet att den egna skolan får de resurser som 
behövs för att nå läroplanens och kursplanernas mål. 

2. Bakgrund 
Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att med hjälp av en enkätundersökning 
ställd till pedagogisk personal i förskoleklass och grundskola inhämta deras uppfattning om barn- 
och utbildningsnämndens insatta resurser och vidtagna åtgärder för att öka måluppfyllelsen i 
grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2013. 

Många kommuner har under de senaste åren sett att måluppfyllelsen i skolan har blivit sämre. I 
Askersunds kommun ökade andelen elever med godkända betyg i kärnämnen mellan åren 2010 
till 2011. Dock uppnåddes inte full måluppfyllelse år 2011 trots insatser av bland annat 
matematik- och språkprojekt och ökad grundbemanning. Mot denna bakgrund genomförde 
revisorerna under 2012 en granskning av vilka åtgärder och resurser barn- och 
utbildningsnämnden vidtar för att öka måluppfyllelsen. 

Då granskningen 2012 riktades till politiker och personal på förvaltningsnivå ville revisorerna 
genom en enkätundersökning inhämta den pedagogiska personalens syn på de åtgärder och 
resurser som barn- och utbildningsnämnden vidtar för att öka måluppfyllelsen. 

3. Syfte 
Syftet med enkäten är att komplettera den bild som framkom vid 2012 års granskning av åtgärder 
för ökad måluppfyllelse i grundskolan.  
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Vi har därför ställt frågor om  

• Hur pedagogisk personal inom förskoleklass och grundskola ser på barn- och 
utbildningsnämndens insatta resurser och vidtagna åtgärder för att öka måluppfyllelsen i 
grundskolan 

4. Avgränsning 
Granskningen har omfattat förskoleklass och grundskola i Askersunds kommun. 

5. Revisionskriterier 
Vi har bedömt om verksamheten uppfyller    

• Av nämnden antagna mål  

• Tillämpbara interna regelverk och policys 

6. Ansvarig nämnd 
Granskningen har avsett barn- och utbildningsnämnden. 

7. Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Enkät ställd till tillsvidareanställd pedagogisk personal1

För att få den pedagogiska personalens syn de åtgärder som barn- och utbildningsnämnden 
vidtagit samt de resurser som satts in för att öka måluppfyllelsen fick personalen ta ställning till i 
vilken utsträckning de instämmer i tio påståenden. Påståendena var formulerade i syfte att 
komplettera den bild som framkom vid granskningen 2012.  

 inom förskoleklass och grundskola i 
Askersunds kommun 

Enkäten skickades ut per e-post i wordformat. Detta tillvägagångssätt har med stor sannolikhet 
bidragit till att dra ned svarsfrekvensen. Svar inkom från 74,6 % av pedagogerna, vilket är 
acceptabelt. Det främsta problemet kopplat till genomförandet av enkäten är att det varit problem 
med kompatibiliteten eftersom Askersunds kommuns skolor använder sig av en office-version 
med öppen källkod. Av den anledningen har inte enkäten gått att besvara på det sätt som det var 
tänkt.  

Att svaren skulle skickas in per e-post har förmodligen också bidragit till att dra ned 
svarsfrekvensen. Även om vi behandlar svaren på ett sådant sätt att den som besvarar enkäten 
förblir anonym så upplever sig inte respondenten som anonym när enkätsvaret skickas in per e-
post. Förutom att vissa därav kan ha undvikit att besvara enkäten måste de inkomna svaren också 

                                                      
1 Enkäten ställdes ej till specialpedagoger eftersom intervjuer med specialpedagoger skedde i samband med 

granskningen 2012.  
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analyseras med detta i åtanke. Det faktum att respondenterna inte upplever sig som anonyma kan 
påverka svaren. Detta återkommer vi till när det gäller påståendena 7 och 8.  

8. Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Andreas Wendin, konsult offentlig sektor, under ledning av Karin 
Helin Lindkvist, certifierad kommunal yrkesrevisor. 

9. Resultat 
Enkäten skickades ut till 118 personer och svar inkom från 88, vilket motsvarar en svarsfrekvens 
på 74,6 %.  

De påståenden som den pedagogiska personalen fick ta ställning till var följande. 

1. Det finns en tydlig strategi för hur skolan ska öka måluppfyllelsen 

2. Jag känner till barn- och utbildningsnämndens strategi för att alla barn och elever 
ska nå målen i Askersunds kommun 

3. Det finns fungerande rutiner för pedagogisk utredning 

4. Det finns fungerande rutiner för dokumentation av åtgärdsprogram 

5. Den nuvarande elevhälsoorganisationen fungerar bra 

6. Tillgången till specialpedagoger är tillräcklig för att stödja mig i mitt arbete 

7. Jag får tillräckligt stöd från elevhälsoorganisationen, när så behövs 

8. Barn i behov av särskilt stöd får det stöd som behövs för att nå målen 

9. Den fortbildning jag får är adekvat för att öka måluppfyllelsen 

10. Min skola får de resurser som behövs för att nå läroplanens och kursplanernas 
mål 

Svarsalternativen var ”Instämmer inte alls”, ”Instämmer i liten utsträckning”, ”Instämmer i stor 
utsträckning”, ”Instämmer helt” samt ”Vet ej”.  

I sammanställningen har vi poängsatt svaren enligt följande. ”Instämmer inte alls” ger 0 poäng, 
”Instämmer i liten utsträckning” ger 1 poäng, ”Instämmer i stor utsträckning” ger 2 poäng, 
”Instämmer helt” ger 3 poäng medan ”Vet ej” inte har räknats med. I presentationen nedan anger 
vi dock hur många som svarat ”Vet ej” på respektive fråga eftersom det är relevant information. I 
sammanställningen har vi vidare tolkat ”Instämmer inte alls” samt ”Instämmer i liten 
utsträckning” som negativa svar medan vi har tolkat ”Instämmer i stor utsträckning” samt 
”Instämmer helt” som positiva svar.  
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Nedan presenteras diagram för varje påstående. I diagrammen redovisas det samlade resultatet. 
För varje påstående redovisar vi emellertid även en tabell på skolnivå där poängen för varje 
påstående finns angivet.  
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Påstående 1: Det finns en tydlig strategi för hur skolan ska öka måluppfyllelsen.
Medelpoäng = 2,05

 

De flesta som besvarat enkäten anser att det finns en tydlig strategi för att öka måluppfyllelsen. 
Som framgår ovan blev medelpoängen för detta påstående 2,05 av maximalt 3,0. I tabellen nedan 
presenteras medelpoängen på skolnivå.  

Hammars skola 2,25
Närlunda skola 2,41
Rönneshytta skola 1,86
Sjöängsskolan 1,67
Snavlunda skola 2,00
Åmmebergs skola 2,25
Åsbro skola 2,14   
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Påstående 2: Jag känner till barn- och utbildningsnämndens strategi för att alla barn
och elever ska nå målen i Askersunds kommun. Medelpoäng = 1,90

 

Det är totalt 38 respondenter (43,2 %) som svarat ”Instämmer inte alls”, ”Instämmer i liten 
utsträckning” eller ”Vet ej” på påståendet ”Jag känner till barn- och utbildningsnämndens strategi 
för att alla barn och elever ska nå målen i Askersunds kommun”. Även om vissa av dessa 38 
respondenter säkert känner till att det finns ett strategidokument så tolkar vi svaren som att 
dokumentets innehåll är okänt för dem. Enligt vår tolkning är således nämndens strategidokument 
och/eller dess innehåll okänt bland en förhållandevis stor andel av de pedagoger som besvarat 
enkäten.  

En förutsättning för att nämndens insatser för att förbättra måluppfyllelsen ska få genomslag är att 
pedagogerna arbetar på det sätt som strategidokumentet anger. Därför menar vi att det är 
alarmerande att en så stor andel av dem som besvarat enkäten inte instämmer i påståendet. 
Visserligen kan det vara så att pedagogerna arbetar i enlighet med strategidokumentet även om de 
inte känner till det eller dess innehåll. Men för att styrningen från nämnden ska vara tydlig menar 
vi att det är viktigt att strategin är känd i organisationen.   

I tabellen nedan presenteras medelpoängen på skolnivå. Som framgår av tabellen är kännedomen 
om styrdokumentet särskilt låg bland de pedagoger från Hammars skola som besvarat enkäten. 

Hammars skola 0,56
Närlunda skola 2,17
Rönneshytta skola 2,00
Sjöängsskolan 1,33
Snavlunda skola 2,00
Åmmebergs skola 1,75
Åsbro skola 1,71  
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Påstående 3: Det finns fungerande rutiner för pedagogisk utredning. 
Medelpoäng = 2,28

 

Påstående 3 är det påstående som har fått högst medelpoäng i enkäten. 65 respondenter (73,9 %) 
har gett ett positivt svar på denna fråga.  

Då kraven på pedagogisk utredning har förtydligats i den nya skollagen kan den höga 
medelpoängen på påstående 3 ses i ljuset av att Askersunds kommuns arbete med implementering 
av den nya skollagen fungerat bra.  

Som framgår ovan är den totala medelpoängen 2,28 av maximalt 3,0 för detta påstående. 
Variationen mellan de olika skolorna är dock stor och återigen är det främst Hammars skola som 
sticker ut negativt. 

Hammars skola 1,29
Närlunda skola 2,45
Rönneshytta skola 2,14
Sjöängsskolan 1,83
Snavlunda skola 2,25
Åmmebergs skola 2,50
Åsbro skola 2,57  
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Påstående 4: Det finns fungerande rutiner för dokumentation av åtgärdsprogram. 
Medelpoäng = 2,09

 

Även påstående 4 fick förhållandevis höga poäng. Avseende detta påstående var det 61 
respondenter (69,3 %) som gav ett positivt svar. Vid granskningen 2012 framkom i intervjuerna 
att de åtgärder2

På skolnivå blev medelpoängen enligt följande. 

 som nämnden vidtagit för att förbättra arbetet med IUP (individuella 
utvecklingsplaner) och åtgärdsprogram hade lett till att åtgärdsprogrammen blivit bättre både till 
innehåll och form. Svaren från de pedagoger som besvarat enkäten kan därmed tolkas som ett 
förhållandevis starkt stöd för den åsikt som framkom i intervjuerna.  

Hammars skola 1,29
Närlunda skola 2,59
Rönneshytta skola 1,86
Sjöängsskolan 1,86
Snavlunda skola 2,25
Åmmebergs skola 2,75
Åsbro skola 2,22  

                                                      
2 Utvecklingsledarna genomför kvalitetsgranskningar på så väl IUP som åtgärdsprogram, likaså ingår kontroll av 

dokumenten i nämndens interna kontrollplan. Det har vidare genomförts utbildning avseende vad IUP och 
åtgärdsprogram ska innehålla och hur det ska dokumenteras. Specialpedagogerna fungerar som handledare i arbetet 
med åtgärdsprogrammen och hjälper pedagogerna vid särskilda fall. 
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Påstående 5: Denuvarande elevhälsoorganisationen fungerar bra. 
Medelpoäng = 2,09

 

Påstående 5 är det påstående där flest respondenter, 73 stycken (83,0 %), gett ett positivt svar. 
Medelpoängen är dock inte högst på denna fråga eftersom det inte är så många som svarat att de 
”Instämmer helt” i påståendet. Resultatet gällande påstående 5 ger ett relativt starkt stöd för att 
elevhälsoorganisationen fungerar bra. Positivt är att inte en enda respondent svarat ”Instämmer 
inte alls”. Vid intervjuerna som gjordes i samband med granskningen 2012 framkom att flertalet 
ansåg att elevhälsan fungerar bra. Enkätsvaren ger följaktligen stöd för den bild som gavs i 
intervjuerna. I intervjuerna med rektorer/förskolechefer framhölls dock att det är svårt att 
organisera stödfunktionerna på ett optimalt sätt beroende på att vissa enheter är små.  

På skolnivå blev medelpoängen enligt följande. 

Hammars skola 2,00
Närlunda skola 2,57
Rönneshytta skola 1,57
Sjöängsskolan 1,76
Snavlunda skola 2,50
Åmmebergs skola 2,25
Åsbro skola 2,30  
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Påstående 6: Tillgången till specialpedagoger är tillräcklig för att stödja mig i mitt
arbete. Medelpoäng = 1,37

 

I intervjuerna i samband med granskningen 2012 framhöll specialpedagogerna att det är svårt att 
hitta tid till handledning och rådgivning med pedagogerna. Som framgår ovan är det 45 
respondenter (51,1 %) som kan sägas ge stöd för den bilden i och med att de inte instämmer alls 
eller endast i liten utsträckning i påståendet att tillgången till specialpedagoger är tillräcklig.  

Beträffande påstående 6 har vi därtill fått en kommentar om att tillgången till specialpedagoger på 
vissa enheter tidigare var ännu sämre. Därmed kan det inte uteslutas att vissa respondenter har 
jämfört med hur det såg ut tidigare och därför gett ett mer positivt svar på frågan än de kanske 
skulle ha gjort om de inte gjort någon jämförelse över tid.  

På skolnivå blev medelpoängen enligt följande. 

Hammars skola För litet urval
Närlunda skola 2,05
Rönneshytta skola 0,86
Sjöängsskolan 0,80
Snavlunda skola 1,25
Åmmebergs skola 1,50
Åsbro skola 1,70  

Som framgår av tabellen är variationen mellan skolorna stor avseende detta påstående. Från 2,05 i 
medelpoäng för Närlunda skola till 0,8 för Sjöängsskolan. När det gäller Hammars skola har sju 
av nio respondenter svarat ”Vet ej” gällande detta påstående. Därav anges inget värde för 
Hammars skola. Vi anser det vara remarkabelt att sju och nio respondenter från samma skola inte 
vet om tillgången till specialpedagoger är tillräcklig för att stödja dem i arbetet.   
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Påstående 7:  Jag får tillräckligt stöd från elevhälsoorganisationen, när så behövs. 
Medelpoäng = 1,96

 

Av påstående 6 framgick att tillgången till specialpedagoger upplevs vara för dålig av drygt 
hälften av respondenterna. Däremot framgår av påstående 7 att det stöd som 
elevhälsoorganisationen ger vid behov upplevs vara förhållandevis bra. 67 respondenter (76,1 %) 
ger ett positivt svar avseende detta påstående.  

I likhet med föregående påstående har vi dock även här fått en kommentar som anger att vissa 
kanske har gett ett mer positivt svar på denna fråga än hur de egentligen upplever det. 
Anledningen till det uppges vara att ett negativt svar på denna fråga skulle kunna tolkas som en 
kritik mot specialpedagogerna. I och med att respondenterna inte upplever sig som anonyma i 
enkäten kan vissa därför ha gett ett mer positivt svar på frågan än de annars skulle ha gjort. 
Dessutom, som kommenterades ovan, var tillgången till specialpedagoger på vissa enheter 
tidigare ännu sämre vilket gör att man nu kanske upplever att man får bättre stöd jämfört med 
tidigare. Om denna synpunkt och synpunkten avseende påstående 6 tas i beaktande kan man 
konstatera att medelpoängen på dessa båda påståenden förmodligen är något högre jämfört med 
hur det faktiskt upplevs ute på enheterna. 

På skolnivå blev medelpoängen enligt följande. 

Hammars skola 2,13
Närlunda skola 2,20
Rönneshytta skola 1,43
Sjöängsskolan 1,85
Snavlunda skola 2,25
Åmmebergs skola 2,00
Åsbro skola 1,90  
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Påstående 8:  Barn i behov av särskilt stöd får det stöd som behövs för att nå målen. 
Medelpoäng = 1,07

 

Inte en enda respondent har instämt helt i påståendet att barn i behov av särskilt stöd får det stöd 
som behövs för att nå målen. Så många som 57 respondenter (64,8 %) har gett ett negativt svar 
vilket ger en så låg medelpoäng som 1,07. Vi anser att pedagogernas svar på detta påstående är en 
signal som bör tas på allvar.  

I likhet med påstående 6 och påstående 7 kan även detta påstående enligt en kommentar ha fått ett 
mer positivt svar än hur det faktiskt upplevs i verksamheterna. Enligt den lämnade kommentaren 
förmedlas en bild från förvaltningsledningen att enheterna får tillräckliga resurser för att alla barn 
och elever ska nå målen. Om skolorna misslyckas handlar det om att resurserna har använts på fel 
sätt. Enligt den lämnade kommentaren innebär detta synsätt att ett negativt svar på denna fråga 
blir en kritik mot den egna enheten. När respondenterna inte upplever sig som anonyma innebär 
det att de upplever det som att de helt öppet kritiserar den egna organisationen och därmed den 
egna chefen om de inte instämmer i påståendet ovan. Eftersom vissa respondenter möjligen inte 
vågar kritisera sin chef öppet finns det en risk att svaren på denna fråga är något mer positiva 
jämfört med den faktiska upplevelsen.  

Hammars skola 0,44
Närlunda skola 1,50
Rönneshytta skola 0,83
Sjöängsskolan 0,83
Snavlunda skola 1,00
Åmmebergs skola 1,50
Åsbro skola 1,70  

Medelvärdet från respondenterna från Hammars skola är på detta påstående exceptionellt lågt.  
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Påstående 9:  Den fortbildning jag får är adekvat för att öka måluppfyllelsen. 
Medelpoäng = 1,35

 

Det är 47 respondenter som gett ett negativt svar avseende detta påstående medan det är 37 
respondenter som gett ett positivt svar. En av respondenterna har inte lämnat något svar avseende 
påstående 9. Den procentuella fördelningen avseende detta påstående blir därmed 42,5 % positiva 
svar och 54,0 % negativa svar (samt 3,4 % ”Vet ej”). Även om de fortbildningsinsatser som 
ingick i nämndens handlingsplan för att förbättra resultaten i kommunens skolor har genomförts i 
enlighet med planen upplever alltså drygt hälften av dem som besvarat enkäten att de inte får 
adekvat fortbildning för att öka måluppfyllelsen.  

På skolnivå är det återigen Hammars skola som sticker ut genom att ha gett mer negativa svar än 
övriga skolor. I likhet med föregående påstående är medelpoängen för Hammars skola väldigt låg.  

Hammars skola 0,44
Närlunda skola 1,59
Rönneshytta skola 2,00
Sjöängsskolan 0,97
Snavlunda skola 2,00
Åmmebergs skola 2,25
Åsbro skola 1,63  
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Påstående 10:  Min skola får de resurser som behövs för att nå läroplanens och
kursplanernas mål. Medelpoäng = 0,88

 

Beträffande påstående 10 är det 64 respondenter (72,7 %) som har gett ett negativt svar vilket ger 
den lägsta medelpoängen av alla tio påståenden. Att man ute på enheterna upplever att man får för 
lite resurser är kanske inte så förvånande. Vi menar dock att det bör tas på allvar när en så stor 
andel av de svarande har angett att de inte instämmer alls i påståendet att skolan får de resurser 
som behövs.  

På skolnivå blev medelpoängen enligt följande. 

Hammars skola 0,33
Närlunda skola 1,06
Rönneshytta skola 1,43
Sjöängsskolan 0,55
Snavlunda skola 1,00
Åmmebergs skola 2,00
Åsbro skola 1,14  

Återigen har svaren från Hammars skola gett en extremt låg medelpoäng. Även Sjöängsskolan 
har fått anmärkningsvärt låg medelpoäng avseende påstående 10.  

Av tabellerna framgår att Hammars skola fått den lägsta medelpoängen på sex av de tio 
påståendena. Sju av nio respondenter från Hammars skola har svarat exakt likadant på de tio 
påståendena vilket vi finner anmärkningsvärt.  

Förutom Hammars skola utmärker sig även Sjöängsskolan och Rönneshytta skola genom 
förhållandevis låga medelpoäng på många av påståendena.  
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Då Sjöängsskolan är den av Askersunds skolor där de äldsta eleverna går (skolår 6 till 9) kan 
skolans låga medelpoäng ha ett samband med att ju äldre eleverna blir, desto större blir också 
behoven av olika typer av åtgärder och stöd. Det finns forskning som visar att tidiga insatser till 
barn i behov av särskilt stöd gör att behoven inte blir lika stora senare i livet3

   

.  Mot bakgrund av 
detta skulle resultatet kunna ha att göra med att problem kopplade till elever i behov av särskilt 
stöd på allvar börjar visa sig först när eleverna blir äldre.  

KPMG, dag som ovan 

 

Karin Helin Lindkvist   Andreas Wendin 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Konsult  

 

                                                      
3 Se exempelvis: Camilla von Greiff, Anna Sjögren och Ing-Marie Wieselgren: En god start – en ESO-rapport om 
tidigt stöd i skolan samt James J. Heckman: Policies to foster human capital   
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