
Specialundervisning 2011

I grundskolan fick 11,4 procent av eleverna intensifierat
eller särskilt stöd
I grundskolan fick 3,3 procent av eleverna intensifierat stöd och 8,1 procent av eleverna särskilt
stöd hösten 2011. Året innan var andelen elever som fick särskilt stöd 8,5 procent. Intensifierat
stöd anordnades på basis av den nya lagstiftningen för första gången år 2011. Den vanligaste
stödformen bland dem som fick intensifierat stöd var specialundervisning på deltid, bland dem
som fått särskilt stöd var den vanligaste stödformen biträdes- och/eller tolkningstjänster.
Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av
alla grundskolelever 1995-2011, % 1)

1) Elever som intagits eller överförts till specialundervisning åren 1995–2010 har jämställts med elever som fått särskilt stöd.

Bland de elever som fick intensifierat stöd ingick specialundervisning på deltid för 77 procent av eleverna,
stödundervisning för 55 procent och biträdes- och/eller tolkningstjänster för 40 procent. Bland de elever
som fick särskilt stöd ingick specialundervisning på deltid för 34 procent av eleverna, stödundervisning
för 30 procent och biträdes- och/eller tolkningstjänster för 47 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 12.6.2012
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Av dem som fick intensifierat stöd var 65 procent pojkar och 35 procent flickor. Av dem som fick särskilt
stöd var 69 procent pojkar och 31 procent flickor. Av eleverna med särskilt stöd hade 26 procent förlängd
läroplikt.

Andelen elever med intensifierat stöd av alla elever var störst i Österbotten, över 5 procent. I Fasta Finland
var deras andel minst i Mellersta Österbotten, 2 procent. På Åland anordnades inget intensifierat stöd.
Andelen elever med särskilt stöd var störst i landskapet Päijänne-Tavastland, nästan 11 procent. Minst
elever med särskilt stöd i Fasta Finland, i förhållande till elevantalet, hade Norra Österbotten, under 6
procent. På Åland var andelen elever med särskilt stöd 4 procent.

Av eleverna med särskilt stöd hade 21 procent integrerats helt i grupper inom den allmänna undervisningen.
Dessutom fick 18 procent över hälften (51–99 %) av sin undervisning i grupper inom den allmänna
undervisningen. Återstående 61 procent av elevernamed särskilt stöd fickminst hälften av sin undervisning
i en specialgrupp. Av dessa elever fick 42 procent sin undervisning helt i en specialgrupp.

Bland eleverna med särskilt stöd i årskurserna 1–9 i grundskolan och i tilläggsundervisning studerade 44
procent den allmänna lärokursen i alla läroämnen. Av eleverna studerade 14 procent ett läroämne enligt
en individuell lärokurs, 12 procent studerade 2–3 läroämnen enligt en individuell lärokurs och 25 procent
studerade fyra eller fler läroämnen enligt en individuell lärokurs. Av eleverna med särskilt stöd studerade
5 procent enligt verksamhetsområde. Undervisning kan anordnas enligt verksamhetsområde, om
undervisning inte kan anordnas enligt lärokurser i läroämnena på grund av att eleven har ett svårt
funktionshinder eller sjukdom.

Under läsåret 2010–2011 fick totalt 21,7 procent av grundskoleleverna, dvs. 118 400 elever,
specialundervisning på deltid. Bland en del av dem ingick specialundervisningen på deltid i särskilt stöd.
Andelen grundskolelever som deltog i specialundervisning på deltid minskade med 1,6 procentenheter
från läsåret innan. Kvantitativt sett var minskningen från föregående läsår 10 200 elever.

Andelen grundskolelever som fått specialundervisning på deltid av
alla grundskolelever läsåren 2001/2002-2010/2011, %

År 2010 fick 19 300 av de studerande inom yrkesutbildning som leder till examen specialundervisning.
Detta är 1 100 fler än året innan. Andelen specialstuderande var 6,9 procent av alla studerande och 13,8
procent av studerande inom yrkesutbildning riktad till ungdomar (studerande inom läroplansbaserad
yrkesutbildning i läroanstaltsform).

Av alla specialstuderande inom yrkesutbildning var 59 procent män. Tretton procent av de specialstuderande
studerade i specialyrkesläroanstalter och 10 procent i specialgrupper i andra läroanstalter som erbjuder
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yrkesutbildning. I samma grupp som andra studerande (integrerat) studerade 77 procent av de studerande.
Av alla specialstuderande studerade ungefär hälften inom området teknik eller samfärdsel.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2011

Antalet elever
i grundskolan

Elever med intensifierat eller
särskilt stöd

Elever med särskilt stödElever med intensifierat stödÅrskurser / kön

Andel av antalet
elever i
grundskolan, %

TotaltAndel av
antalet elever i
grundskolan,%

TotaltAndel av
antalet elever i
grundskolan,
%

Totalt

12 63910,61 3358,71 0951,9240
Förskole-
undervisning

347 24510,536 6387,024 3433,512 295
Årskurser
1–6

180 71513,123 69110,218 3672,95 324
Årskurser
7–9

1 33228,037320,72767,397
Tilläggs-
undervisning

541 93111,462 0378,144 0813,317 956Totalt
277 89615,242 22611,030 6234,211 603Pojkar

264 0357,519 8115,113 4582,46 353Flickor

Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller
tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 20111)

Andel av antalet
elever med
intensifierat eller
särskilt stöd, %

Elever med
intensifierat eller
särskilt stöd

Andel av antalet
elever med
särskilt stöd, %

Elever med
särskilt stöd

Andel av antalet
elever med
intensifierat
stöd, %

Elever med
intensifierat
stöd

Elevens stöd omfattar

46,628 93134,115 01877,513 913
Specialundervisning
på deltid

37,123 03329,713 11355,29 920Stödundervisning

45,127 97447,320 85339,77 121
Biträdes- och/eller
tolkningstjänster

Intensifierat och särskilt stöd som eleven fått kan innehålla flera stödformer, t.ex. både specialundervisning på deltid och biträdes-
och/eller tolkningstjänster.

1)

Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2011

Totalt, %TotaltTilläggs-
undervisning

Årskurser
7–9

Årskurser
1–6

Förskole-
undervisning

Läropliktens längd

74,432 80614115 34117 27648Inte förlängd läroplikt

25,611 2751353 0267 0671 047Förlängd läroplikt

100,044 08127618 36724 3431 095Totalt
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Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning
2011

Totalt, %TotaltTilläggs-
undervisning

Årskurser
7–9

Årskurser
1–6

Förskole-
undervisning

Plats för genomförande av undervisning

21,19 317513 4505 613203
Undervisning helt i grupper inom den allmänna
undervisningen

18,07 933134 6093 25853
51–99 % av undervisningen i grupper inom den
allmänna undervisningen

8,73 82731 8451 95326
21–50 % av undervisningen i grupper inom den
allmänna undervisningen

10,74 70161 8932 75151
1–20 % av undervisningen i grupper inom den
allmänna undervisningen

28,212 440554 2417 651493
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än
specialskola

13,35 8631482 3293 117269
Undervisning helt och hållet i specialgrupp,
specialskola

100,044 08127618 36724 3431 095Totalt

Tabellbilaga 5. Elevermed särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning
efter lärokurser i läroämnen 2011

Totalt, %TotaltTilläggs-
undervisning

Årskurser
7–9

Årskurser
1–6

Ämneslärokurser/studier enligt verksamhetsområde

44,118 951716 05012 830
Allmän lärokurs tillämpas på lärokurserna i alla ämnen (inga
individuella lärokurser)

14,06 011223 5262 463Individuell lärokurs i ett ämne

12,35 291122 8332 446Individuell lärokurs i 2–3 ämnen

24,810 6521115 2925 249Individuell lärokurs i minst fyra ämnen

4,82 081606661 355Eleven studerar enligt verksamhetsområde

100,042 98627618 36724 343Totalt
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Tabellbilaga 6. Grundskolelever som fått särskilt stöd 1995–20111)

Antalet elever i grundskolanAndel av
antalet elever
i
grundskolan,
%

TotaltAndel av
antalet elever
i
grundskolan,
%

I annan
grundskola

Andel av
antalet elever
i
grundskolan,
%

I specialskolaÅr

588 1622,917 0131,06 1421,810 8711995

589 1283,017 8781,16 6081,911 2701996

592 3753,420 0001,48 0992,011 9011997

591 6793,721 8261,79 8242,012 0021998

591 2724,124 3652,112 4812,011 8841999

593 4514,626 9742,615 2042,011 7702000

595 7275,230 8323,319 8461,910 9862001

597 3565,734 0173,923 1681,810 8492002

597 4146,236 8394,426 3781,810 4612003

593 1486,739 7985,029 7551,710 0432004

586 3817,342 7785,633 1151,69 6632005

578 9187,744 6996,236 0421,58 6572006

570 6898,146 0856,637 9161,48 1692007

561 0618,447 2577,039 4501,47 8072008

553 3298,547 1687,240 0791,37 0892009

546 4238,546 7107,339 9941,26 7162010

541 9318,144 0817,038 0351,16 0462011

Elever som intagits eller överförts till specialundervisning åren 1995–2010 har jämställts med elever som fått särskilt stöd.1)

Tabellbilaga 7.Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid från läsåret 2001–2002 till
läsåret 2010–20111)

Antalet elever i
grundskolan under
höstterminen

FlickorPojkarAndel av
antalet elever
i
grundskolan,
%

TotaltLäsår

Andel av antalet
flickor i grundskolan,
%

TotaltAndel av antalet
pojkar i grundskolan,
%

Totalt

595 72714,542 12525,477 42220,1119 5472001–2002

597 35615,645 56525,778 57220,8124 1372002–2003

597 41416,147 03426,079 35621,2126 3902003–2004

593 14817,149 40726,580 54121,9129 9482004–2005

586 38117,349 69126,278 60021,9128 2912005–2006

578 91817,850 25326,578 38822,2128 6412006–2007

570 68917,949 70526,276 58322,1126 2882007–2008

561 06118,550 72926,977 16022,8127 8892008–2009

553 32919,051 17227,377 48523,3128 6572009–2010

546 42318,047 96925,170 45821,7118 4272010–2011

Eleven kan få specialundervisning på deltid samtidigt med intensifierat eller särskilt stöd.1)
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Tabellbilaga 8. Specialstuderande i yrkesutbildning efter plats för genomförande av undervisning
2004-2010

Antal
studerande i
yrkesutbildning

Andel av antalet
studerande i
yrkesutbildning,
%

Totalt1)I annan
läroanstalt som
erbjuder yrkesutbildning

I specialyrkes-
läroanstalt

År

I grupp för
allmänundervisning2)

I grupp för specialundervisning

230 8235,412 4518 4011 5572 4932004

243 3985,713 9459 6181 8632 4642005

256 8725,814 91610 7621 6932 4612006

266 4795,815 45811 2791 7182 4612007

275 4986,016 46212 4601 6052 3972008

281 5726,518 26114 0661 6592 5362009

279 8636,919 31314 9441 8722 4972010

År 2010 studerade 18 483 av de specialstuderande i läroplansbaserad utbildning i läroanstaltsform, 622 i utbildning som förbereder
för fristående examen och 208 i läroavtalsutbildning.

1)

Inkluderar läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform som anordnats i grupper inom den allmänna undervisningen,
utbildning som förbereder för fristående examen i annan än specialyrkesläroanstalt samt all läroavtalsutbildning.

2)
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