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Barn- och ungdomsnämnden
§ 97
Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik
Dnr BUN 2016/0859
Handlingar
- Sammanfattning av Utbildningsdepartementet remiss.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2016-11-01.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande på
Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet På goda grunder - en
åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59).

Åtgärdsgarantins syfte
För att garantera att elever, som riskerar att inte uppnå kunskapskraven,
upptäcks tidigt och får adekvat stöd, lägger utredningen fram förslag om en
åtgärdsgaranti i förskoleklassen och i årskurs 1 och 3 i grundskolan och
sameskolan samt i årskurs 1 och 4 i specialskolan. En åtgärdsgaranti kan inte
garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och behärska grundläggande matematik
utan garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata
stödåtgärder.
De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är:
 att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och
genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3,
 att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skrivoch matematikutveckling,
 att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk
kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna.
Förvaltningskontoret har upprättat förslag till yttrande över remissen.
Yttrandet avser remissens avsnitt:
- 6.3.4 Åtgärdsgaranti i grundskolan, specialskolan och sameskolan - Åtgärdsgarantin säkerställer att personal med specialpedagogisk kompetens
involveras i stödarbetet.
- 6.3.1 Att tidigt identifiera elever i behov av stöd - Skolverket ska få i uppdrag
att revidera de nationella bedömningsstöden för årskurs 1 och årskurs 3.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 23 november 2016
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Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag.
1. Lasse Johansson (S) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska bifalla
förvaltningskontorets förslag till yttrande med tillägget att de nationella
proven i årskurs 3 ska förslås vara kvar, parallellt med de nya reviderade
bedömningsstöden, eftersom de har olika syften.
2. Marika Danielsson (C) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska bifalla
förvaltningskontorets förslag till yttrande.
Sedan överläggningen avslutats beslutar först barn- och ungdomsnämnden att
bifalla förvaltningskontorets förslag till yttrande.
Ordföranden frågar härefter om barn- och ungdomsnämnden vill bifalla eller
avslå Lasse Johanssons tilläggsförslag. Han finner att barn- och
ungdomsnämnden bifaller tilläggsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att
1. komplettera yttrandet med att de nationella proven i årskurs 3 ska föreslås
vara kvar, parallellt med de nya reviderade bedömningsstöden, eftersom de
har olika syften,
2. föreslå kommunstyrelsen besluta att anta barn- och ungdomsnämndens
yttrande som sitt och överlämna det till Utbildningsdepartementet som
Kalmar kommuns yttrande på remiss av betänkandet På goda grunder - en
åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59).
Protokollsanteckning
Marika Danielsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
”Med hänvisning till elevers rätt till undervisning, kan jag ej ställa mig bakom
att elever i Kalmar kommun ska genomföra både nationella prov i årskurs 3
och bedömningsstöd för åk 3. Jag anser att man nyttjar undervisningstiden bäst
genom att ta bort nationella prov i åk 3, och att bedömningsstödet i åk 3
används för att kunna erbjuda varje elev rätt stöd i undervisningen.”
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Lasse Johansson
ordförande

Marika Danielsson
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Barn- och ungdomsnämnden

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det till Utbildningsdepartementet som Kalmar kommuns yttrande
på remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning,
skrivning och matematik (SOU 2016:59).
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande på Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59).
Åtgärdsgarantins syfte
För att garantera att elever, som riskerar att inte uppnå kunskapskraven, upptäcks tidigt och får adekvat stöd, lägger utredningen fram förslag om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 1 och 4 i specialskolan. En åtgärdsgaranti kan inte garantera
att alla elever lär sig läsa, skriva och behärska grundläggande matematik utan
garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata
stödåtgärder.
De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är:
 att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen
och genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3,
 att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skrivoch matematikutveckling,
 att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk
kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna.

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │Katarina.A.Sandberg@kalmar.se
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6.3.4 Åtgärdsgaranti i grundskolan, specialskolan och sameskolan
Åtgärdsgarantin säkerställer att personal med specialpedagogisk kompetens involveras i stödarbetet
Genom åtgärdsgarantin skärps skyldigheten att använda personal med specialpedagogisk kompetens i de lägre åldrarna. Utredningen bedömer det som nödvändigt att elever i behov av stöd så tidigt som möjligt identifieras och att det
görs en kvalificerad analys för att identifiera elevens behov och sätta in adekvata stödinsatser. I detta arbete behöver personal med specialpedagogisk
kompetens komma in.
Med ansvarig lärare menas den lärare som har huvudansvaret för en elev. Lärarna har inte de djupa kunskaper som personal med specialpedagogisk kompetens har i dessa frågor. Enligt utredningens bedömning behöver lärarna därför
samråda med personal som har specialpedagogisk kompetens för att kunna
göra en analys av hög kvalitet och utifrån den bedöma om en elev har ett stödbehov och om så är fallet avgöra om det är fråga om stöd i form av extra anpassningar enligt 3 kap. 5 a § skollagen eller särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § skollagen. Analysen kan dock genomföras av den ansvariga läraren själv om läraren
har specialpedagogisk kompetens. Med personal med specialpedagogisk kompetens avses främst personal som har utbildning som speciallärare eller specialpedagog.
-

Kalmar kommun anser att förslaget har goda intentioner som skulle
höja kvalitén på analyserna i stödarbetet, men som också medför negativa konsekvenser. Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen görs hela tiden av ansvarig lärare. Om dessa anpassningar ska föregås av en analys och planering tillsammans med personal
med specialpedagogisk kompetens finns risk att dessa åtgärder blir fördröjda. Den tid som personal med specialpedagogisk kompetens kommer lägga på planering kommer att öka kraftigt, vilket medför att deras
tid med elever i behov av särskilt stöd kommer att minska. Enligt utredningens förslag ska huvudmännen kunna söka stimulansbidrag för
nyanställning av speciallärare och specialpedagoger, men tillgången på
personal med specialpedagogisk kompetens är begränsad och det
kommer bli svårt att rekrytera.

6.3.1 Att tidigt identifiera elever i behov av stöd
Skolverket ska få i uppdrag att revidera de nationella bedömningsstöden
för årskurs 1 och årskurs 3
Regeringen har beslutat att från och med den 1 juli 2016 ska lärare bedöma
elevers kunskaper mot ett nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1. Det blir
då också obligatoriskt med nationella bedömningsstöd för årskurs 1 i svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Vidare har utredningen om nationella
prov (Provutredningen) den 31 mars 2016 lagt fram sina förslag. Förslagen
innebär bl.a. att de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och
matematik i årskurs 3 utgår och ersätts av nationella bedömningsstöd i motsvarande ämnen. Bedömningsstöden ska enligt förslaget vara nationella och obligatoriska för lärarna att använda. I likhet med Provutredningen anser utredningen att både bedömningsstöden i årskurs 1 och 3 ska ha diagnostiskt syfte.
Bedömningsstöden i årskurs 1 och 3 blir mätpunkter för åtgärdsgarantin men
behöver revideras för att fullt ut tjäna detta syfte. Utredningen föreslår att
Skolverket får i uppdrag att revidera bedömningsstöden i årskurs 1 och års-
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kurs 3 så att dessa tydligt visar vilka elever som har stödbehov genom att t.ex.
skalan för bedömningen av elevernas prestationer kommer att innehålla fler
steg.
-

När skolverket reviderade de nuvarande bedömningsstöden publicerades de den 1 juli i bedömningsportalen samma dag som de började
gälla. Ska nuvarande bedömningsstöd revideras och dessutom ersätta
nationella proven i årskurs 3, behövs god framförhållning så att huvudmännen ges goda förutsättningar att implementera och genomföra
förändringarna i sin organisation.

-

Att tidigt upptäcka elever i behov av stöd genom att använda bedömningsstöd i åk 1 och åk 3, som har diagnostiskt syfte är bra. Huvudmännen behöver ha tillgång till bedömningsmaterialet, så att de kan utarbeta metoder för uppföljning och analys. De nuvarande bedömningsstöden har endast lärare tillgång till via bedömningsportalen.
Huvudmännen har använt nationella proven i åk 3 som ett viktigt verktyg i sitt systematiska kvalitetsarbete. Jämförelse med riket och andra
huvudmannen är viktiga för att följa utvecklingen av kvalitén i undervisningen. Vi anser därför att nationella proven i åk 3 bör vara kvar, parallellt med de nya reviderade bedömningsstöden eftersom de har olika
syften.

Mats Linde
Förvaltningschef

Katarina Sandberg
Planeringssekreterare

