
Bilaga 1 till delrapport 2 

I bilaga 1 finns en utförlig redogörelse av de olika insatser som huvudmännen i 

intervjuerna beskriver att de genomförde under 2021, huvudsakligen sorterade 

efter kategorierna i rekvisitionen av statsbidraget. Sammanställningens många 

exempel fördjupar den huvudsakliga bild av hur huvudmännen har använt 

statsbidraget som vi redogör för i rapporten. 

1. Insatser inom området personal 

Samtliga intervjuade respondenter uppger att huvudmannen har använt 

statsbidraget till någon eller några former av personalkostnader.1 I flertalet fall rör 

det sig om personalförstärkningar bland lärare med olika ämnesinriktningar och i 

olika skolformer och roller. Det förekommer även finansiering av annan personal 

på skolan så som studiehandledare och lärarassistenter, personal inom 

skolbibliotek och elevhälsa, samt personalförstärkningar på rektors arbetsområde 

och olika kommunövergripande tjänster eller uppdrag.  

Huvudmännen i intervjustudien har i många fall fördelat ut stora delar av de 

medel som avsatts för personalkostnader direkt till olika skolor, ofta viktat efter 

ett socio-ekonomiskt index. Huvudmännen styr då inte i detalj vilken typ av 

personal som medlen ska användas till, utan gör det möjligt för rektorer att 

prioritera olika utifrån skolans och elevernas aktuella behov.  

Statsbidraget uppges hos de tio huvudmännen användas för att ytterligare utöka 

och behålla tidigare utökningar av tjänster samt för nya rekryteringar. 

Statsbidraget används mer specifikt till att öka personaltätheten, individuell 

anpassning i den undervisning och de kärnfunktioner runt undervisningen elever 

tar del av, samt för att frigöra tid för olika yrkesrollers utvecklingsarbete och 

kärnuppdrag. 

1.1 Personalförstärkningar lärare och annan pedagogisk 

personal 

Breda satsningar på lärare för stärkt undervisning 

Flera respondenter beskriver att statsbidraget till stor del används till att öka 

antalet lärare på skolorna för att på så sätt förbättra skolornas undervisning. Det 

förekommer i flera fall bredare satsningar på att öka lärartätheten, exempelvis 

inom förskoleklass eller grundskolans lägre eller högre stadier. Det kan handla 

om att utveckla undervisningen generellt eller om att organisera så att extra 

 
1 Respondenten för den enda huvudman som inte hade några personalkostnader i sin plan i rekvisitionen av 
bidraget 2021 uppger i intervjun att huvudmannen i praktiken kom att ändra sin användning av bidraget på grund 

av omställningar i verksamheten som följd av covid-19 pandemin. 



pedagogiska resurser finns tillgängliga att sätta in vid behov. Vissa huvudmän 

nämner att statsbidraget för likvärdig skola ersätter tidigare finansiering av 

personal genom statsbidragen lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen och 

på så sätt tillåter en bibehållen personalförstärkning.  

En respondent beskriver att personalförstärkningar i de yngre årskurserna har 

genomförts genom att flera rektorer infört tvålärarsystem. Samma respondent 

beskriver att personalförstärkningar i högstadiet framför allt har använts för att 

stärka upp stödet till elever, främst i årskurs 9, som riskerar att inte bli behöriga 

till gymnasieskolan. Detta sker genom att anställa vikarier för att frigöra tid för 

lärare som kan ge dessa elever extra stöd. 

Lärare och annan personal för stärkt språkutveckling 

Ett par respondenter beskriver att huvudmannen särskilt har satsat på fler lärare 

inom svenska som andraspråk och modersmål, för att stärka språkutvecklingen för 

elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska. Flera 

huvudmän har också satsat på studiehandledare på modersmålet, utifrån samma 

elevgrupps behov. 

Personalkostnader i samband med kollegialt lärande 

Flera respondenter beskriver också att statsbidraget har använts till 

personalkostnader i samband med kollegialt lärande, då ofta i form av ersättning 

för att befintliga lärare fått särskilda uppdrag som coacher eller handledare på 

deltid.  

1.2 Personalförstärkningar för elever med behov av 

särskilt stöd 

Flera av de intervjuade huvudmännen beskriver bredare definierade insatser som 

handlar om att stärka upp det kompensatoriska arbetet kring elever med behov av 

särskilt stöd. I dessa insatser kan flera olika typer av resurser ingå, även om 

personalförstärkningar av huvudmännen beskrivs som den mest avgörande delen. 

Breda satsningar för bättre individuell anpassning av undervisningen 

Flera respondenter beskriver att statsbidraget i stor omfattning har använts till 

olika former av resursförstärkning kring elever med behov av särskilt stöd, där 

huvudmannen kan tilldela skolenheter budgetmedel utifrån rektors ansökningar 

till förvaltningen, med stöd i kartläggning av enskilda elevers behov av stöd. 

Utgångspunkten är att ge eleven ett kompensatoriskt stöd som utformas utifrån 

elevens behov, exempelvis tillgång till resurspersoner, IT-verktyg eller 

anpassningar i lärmiljön. Det kan också handla om extra insatta resurser från 

elevhälsan. 



Kombinerad resursskola och kompetenscentrum 

En respondent beskriver att huvudmannen har använt statsbidraget till en 

resursskola, en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp för elever där 

behov av anpassning i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är så stora 

att de inte kan tillgodoses i ordinarie skolmiljö och kan utgöra ett hinder för 

elevens lärande och personliga utveckling. Statsbidraget har hos denna huvudman 

använts till personalkostnader för såväl rektor som lärare och annan personal på 

resursskolan, med utökad kompetens och förståelse för dessa elevers behov av 

anpassningar. Resursskolan förklaras inte kunna anta samtliga elever med behov 

av särskilt stöd utan endast ett utvalt antal med de mest omfattande behoven. 

Personalen på resursskolan ska tillsammans med huvudmannens 

elevhälsoorganisation därför också fungera som ett kompetenscentrum för övriga 

skolor kring undervisning och anpassningar för målgruppen. 

Resurspedagog  

En huvudman har använt statsbidraget till att anställa en så kallad resurspedagog, 

som har samverkat med lärarna och ansvarat för att ta fram anpassade läromedel 

och hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. Resurspedagogen har också 

arbetat direkt med eleverna i behov av särskilt stöd. 

1.3 Personalförstärkningar som kompletterar 

undervisningen 

Skolbibliotek 

Ett par huvudmän har använt medel från statsbidraget för att utöka skolornas 

tillgång till skolbibliotek med skolbibliotekarie. Syftet har varit att tillgängliggöra 

och väcka intresse för böcker utifrån elevers läsförmåga och språkliga nivå. En av 

respondenterna beskriver att det också handlat om att utveckla bibliotekets 

verksamhet kopplat till utveckling av elevers läs- och skrivförmåga och i 

genomförande av olika kulturaktiviteter. 

Fritidshemmet  

Några av respondenterna beskriver att huvudmannen har använt statsbidraget till 

personalförstärkningar på fridshemmet. Genom en större personaltäthet beskrivs 

fritidsverksamhetens kapacitet att stödja elevers språkliga utveckling öka, likaså 

möjligheten att fungera som ett kompensatoriskt stöd med exempelvis läxläsning 

för elever som har svårt att få utrymme för det i sin hemmiljö. 

Skola och arbetsliv 

En huvudman har använt statsbidraget för en tjänst med uppgift att driva och 

utveckla ett samarbete mellan skola och lokalt arbetsliv. Insatsen har handlat om 

att ge alla elever ökade kunskaper om studievägar och yrkesval och att erbjuda 

kontaktytor för fysiska möten med arbetslivet i utbildningen.  



1.4 Personalförstärkningar elevhälsa  

Elevhälsopersonal 

Ett flertal av huvudmännen har använt statsbidraget till utökad personal inom 

elevhälsan för att stärka kapaciteten för specifika insatser för elever i omfattande 

behov av särskilt stöd. Det kan gälla personalkostnader för till exempel psykolog, 

kurator, skolsköterska och specialpedagog, antingen i ett centralt organiserat 

elevhälsoteam eller med anpassningar till identifierade behov på olika 

skolenheter. 

Elevstödjande mentorer och lärarassistenter 

Ett par huvudmän har genomfört satsningar på olika typer av elevnära tjänster 

som fungerar som extra vuxenstöd för både lärare och elever i 

undervisningssituationen. Dessa tjänster benämns av respondenter för 

elevstödjande mentorer, lärarassistenter, skol- eller trygghetsvärdar och har haft i 

uppdrag att arbeta förebyggande med trygghet, studiero och närvaro. De kan 

också i olika situationer fungera som nav mellan exempelvis elev, lärare och 

elevhälsa. De har även utvecklat samarbete med vårdnadshavare och med externa 

parter som BUP, socialtjänst, polis och fritidsgårdar. En viktig funktion kan också 

vara att avlasta undervisande lärare i mentorskapsrollen och ge ökat utrymme för 

planering och genomförande av undervisning och elevers måluppfyllelse.   

Socialpedagoger 

Ett par respondenter beskriver att huvudmannen har använt statsbidraget till att 

anställa socialpedagoger, som är en pedagogisk resurs vars fokus är att öka 

närvaro på skolan och deltagande i undervisningen, särskilt för elever som har 

sociala utmaningar. Socialpedagogerna avlastar lärarna i att hantera exempelvis 

konflikter, otrygghet och bristande arbetsro. 

1.5 Personalförstärkningar kommunövergripande tjänster 

och uppdrag 

Flera av huvudmännen beskriver att de använt medel till tjänster och uppdrag på 

central nivå för att säkerställa att all skolverksamhet och alla elever får samma 

tillgång till resurserna. Det handlar i huvudsak om insatser som huvudmannen 

inte ser som ekonomiskt hållbara för varje skolenhet att lösa var för sig. 

Pedagogiskt stöd till lärare 

En del respondenter nämner personalkostnader för kommunövergripande tjänster 

som handlar om stöd till undervisande lärare. Några exempel på detta är: 

• Samarbetsavtal med science center för att ge alla elever tillgång till 

avancerade labbmiljöer och extra specialiserad kompetens inom 

matematik och NO-ämnena 



• Pedagog för informations- och kommunikationsteknologi med uppdrag 

att samordna IT-satsningar och ge lärare utbildning och stöd kring 

användning av digitala läromedel  

• Samordnare för studiehandledning och fjärrundervisning med uppdrag 

om samordnad fördelning av fjärr-studiehandledningstimmar och 

utveckling av fjärrundervisningen 

• Simundervisning med utbildade simlärare 

Utveckling av skolans arbetsmiljö  

Som ett komplement till satsningar på teknisk utrustning för anpassningar i 

skolans arbetsmiljö uppger en respondent att huvudmannen har tillsatt en tjänst 

för samordning och effektivisering av utvecklingsarbetet.  

1.6 Personalförstärkningar rektors arbetsområde 

Ett par huvudmän har använt statsbidraget för att stärka upp bemanningen på 

rektors arbetsområde. Respondenterna beskriver att detta i första hand har skett 

genom anställning av biträdande rektor eller administratör som avlastar rektor och 

därmed frigör tid för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete på skolan.  

2. Insatser inom kompetensutveckling 

2.1 Kompetensutveckling för lärare 

Respondenterna i intervjustudien beskriver att flera huvudmän har använt 

statsbidraget till olika typer av kompetensutveckling för lärare. I vissa fall har 

detta skett i form av internt organiserade fortbildningar som leds av centralt 

organiserade utvecklingsledare eller av pedagoger med särskilda uppdrag, ofta 

baserat på behov som skolenheterna har identifierat genom sitt systematiska 

kvalitetsarbete. Det finns också flera exempel på kompetensutvecklingsinsatser 

som genomförts i form av kollegialt lärande, där ett mindre antal lärare fått 

uppdrag som coacher eller handledare för att bedriva kompetensutveckling 

bredare i kollegiet. Ett par respondenter beskriver också externt anordnade 

kompetensutvecklingsinsatser som statsbidraget har gett lärare ekonomiska 

förutsättningar att delta i.  

Språkutveckling 

En huvudman arbetar för att stärka upp språkutvecklande arbetssätt med 

återkommande utbildningar inom metoden STL (skriva sig till lärande). 

Respondenten beskriver att det idag finns lärare med handledaruppdrag på alla 

skolor.  



Matematikundervisning 

En respondent beskriver att huvudmannen deltar i en satsning för att stärka 

matematikundervisningen i förskoleklass och grundskolans lägre stadier. 

Satsningen heter Styrning och ledning – matematik och är en gemensam satsning 

från Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och Sveriges kommuner 

och regioner (SKR) som går ut på att genomföra en undervisningsmodell för 

begreppsförståelse och taluppfattning som NCM har utarbetat. 

Utmanande lärande (challenging learning) 

En respondent beskriver att huvudmannen sedan omkring fem år tillbaka arbetar 

med modellen utmanande lärande (challenging learning). I arbetet ingår att vissa 

lärare får ett uppdrag som coach för andra lärare, en roll som pedagogisk 

utvecklingsledare. Modellen används i huvudmannens verksamhet från förskola 

och upp till Komvux och alla skolenheter har coacher. Coacherna får dels tid för 

egen fortbildning och för att sprida kunskap vidare, dels fungerar de som stöd för 

rektorernas utvecklingsarbete och systematiska kvalitetsarbete.  

Kompetensutveckling om elever med behov av särskilt stöd 

Den huvudman som bedriver en resursskola för elever med omfattande behov av 

särskilt stöd har genomfört ett flertal kompetensutvecklingsinsatser för personal 

som arbetar på eller gentemot resursskolan. Respondenten beskriver att såväl 

rektor, pedagoger och fritidspersonal samt medarbetare på förvaltningen, har tagit 

del av utbildningsinsatser om elevgruppens behov och om organisering för att 

möta dessa.  

Högpresterande elevers behov av stöd 

En respondent beskriver att huvudmannen har genomfört en mindre 

kompetensutvecklingsinsats gällande stöd till särskilt begåvade eller 

högpresterande elever. En specialpedagog har fördjupat sig i ämnet och handlett 

övriga pedagoger.  

Styrdokument, betyg och bedömning 

Ett par respondenter beskriver att huvudmannen har anordnat 

skolenhetsövergripande fortbildning för lärare kring reviderade kurs- och 

ämnesplaner. 

Även en fortbildning av personal som genomför övergångar mellan olika stadier 

har organiserats av en huvudman, med fokus på ökade kunskaper i bland annat 

betyg och bedömning. 



Specialpedagogik 

En huvudman har med hjälp av statsbidraget gett lärare som studerar 

specialpedagogik möjlighet att få lön under studietid, som ett sätt att satsa på höjd 

kompetens inom området. 

Utbildning för obehöriga lärare 

En huvudman har använt statsbidraget till att erbjuda utbildning för obehöriga 

lärare, för att öka behörigheten och kompetensen på de skolor som har svårt att 

rekrytera legitimerade lärare. 

2.2 Kompetensutveckling elevhälsa 

Tidiga insatser vid oro 

En respondent beskriver att huvudmannen bedriver kompetensutvecklingsarbete 

inom ett projekt som syftar till att tidigt upptäcka och sätta in insatser vid oro. En 

projektgrupp driver arbetet i samarbete med relevanta instanser i 

kommunförvaltningen och genomför kompetensutveckling för i första hand 

skolledare och personal i elevhälsan och därefter för all personal. 

2.3 Kompetensutveckling för skolledare 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Ett par huvudmän har genomfört fortbildning i systematiskt kvalitetsarbete för 

skolledare och andra nyckelpersoner. Det handlar till exempel om handledning 

och workshops för att förstärka analysarbetet inom det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Kompetensutveckling digitalisering 

En respondent nämner att huvudmannen använt statsbidraget till en fortbildning 

för alla skolledare kring praktiska aspekter av digitalisering.  

3. Insatser inom elevhälsa 

Av de insatser som huvudmännen själva kategoriserar inom elevhälsa rör två av 

tre personalkostnader och har beskrivits ovan. Det finns också satsningar inom 

kompetensutveckling som helt eller delvis rör elevhälsa, även dessa har beskrivits 

ovan. Utöver personalkostnader och kompetensutveckling har en huvudman 

genomfört ett bredare utvecklingsarbete som syftar till att öka kvaliteten och 

likvärdigheten i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  



4. Insatser inom lärverktyg 

4.1 Digitala lärverktyg 

Datorer och läsplattor 

En del av de intervjuade huvudmännen har använt statsbidraget till att köpa in 

datorer och läsplattor som eleverna kan låna eller för användning i klassrummet. 

Läsplattor har av en huvudman också köpts in i syfte att utveckla läxhjälpen på 

fritids. 

Pedagogiska program 

Flera huvudmän i intervjustudien beskriver att de har använt statsbidraget för att 

köpa in olika digitala tjänster i form av pedagogiska program för datorer och 

läsplattor. Det rör sig då i första hand program som är tänkta att fungera som 

kompensatoriska stöd för språkinlärning och för att alla elever ska kunna följa 

med i undervisningen, till exempel inläsningstjänster med läromedel och litteratur 

på olika språk, program för förenklad ordförståelse och digital studiehandledning 

på modersmål.2  

Ett par huvudmän beskriver en kommunövergripande ambition när det gäller 

digitalisering, där alla skolor och elever ska ha tillgång till samma program och 

tjänster.  

4.2 Anpassat material och läromedel 

Några av de intervjuade huvudmännen har använt statsbidraget till att köpa in 

anpassat material och läromedel utifrån särskilda behov som identifierats i 

verksamheten och för vissa elever.  

Kompensatoriskt material för enskilda elever 

Kompensatoriskt material i undervisningen för elever med särskilda behov. 

Tilldelas i regel utifrån skolenheternas identifiering av elevers behov. 

Material till resursskola och kompetenscentrum 

Den huvudman som driver en resursskola har använt en del av statsbidraget till 

inköp av undervisningsmaterial, IKT-verktyg och läromedel som ska användas i 

undervisningen på resursskolan och av kompetenscentrumet och som riktar sig 

mot övriga skolenheter i kommunen. 

 
2 Exempel på program som statsbidraget har använts till hos de intervjuade huvudmännen är Polyglutt, Studi, 

Begreppa, BiU Online och Widgit online.  



4.3 Material för stöd från logoped och specialpedagog 

En huvudman har inrättat en funktion där logoped och specialpedagog kan 

förevisa och låna ut material samt genomföra utbildningar för pedagoger på 

förskole- och skolenheterna. Statsbidraget har använts till inköp av material och 

litteratur för detta. 

4.4 Teknisk utrustning 

Ett par av de intervjuade huvudmännen har också använt statsbidraget till olika 

typer av teknisk utrustning för undervisningen. Exempel på detta är:  

Ljudutjämningssystem  

Inköp och installation av ljudutjämningssystem för att elever med 

hörselnedsättning eller andra funktionsnedsättningar bättre ska kunna tillgodogöra 

sig undervisningen.  

Utrustning för fjärrundervisning 

En huvudman har använt statsbidraget för inköp av webbkameror, 

dokumentkameror och skärmar för att stärka upp möjligheten till 

fjärrundervisning.  

5. Övriga insatser 

Ett fåtal insatser hamnar i kategorin övrigt. Exempel på sådana insatser som 

huvudmännen i intervjustudien har använt statsbidraget till är: 

Lokaler för resursskola och medel för tillgänglig lärmiljö  

En respondent beskriver att medel från statsbidraget har använts till lokalhyra och 

anpassning av lärmiljön på en resursskola för elever med omfattande behov av 

särskilt stöd. Medel som inte används upp av resursskolan fördelas vidare som en 

insats från det kompetenscentrum som resursskolan också utgör. De används då 

för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö på andra skolenheter som också har elever 

med omfattande behov av särskilt stöd, men som inte antas till resursskolan.  

Systemutveckling elevhälsa 

Systemutveckling för att integrera arbetet med elevhälsa i befintlig skolplattform 

med elevregister och kommunikationskanaler 

elevhälsan är ju central och det har vi liksom testat oss fram hur vi ska kunna göra det på ett 

bra sätt, och vi tycker ju att den här nya elevhälsomodulen då som ligger i vårt vanliga 

system förenklar för väldigt mycket för lärarna, och därmed kan de också vara mycket mer 

aktiva i elevhälsoarbetet. 



Personaldatorer  

En huvudman som satsar mycket på elevers användning av digitala läromedel ser 

det som en förutsättning för att få till den önskade användningen av datorer och 

digitala läromedel att även lärare får tillgång till motsvarande IT-utrustning. 

Statsbidraget har använts till inköp av personaldatorer med tillgång till relevanta 

IT-system.  

 


