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Skolad eller spolad?
Årsrapporten 2011 är framtagen av Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar, RBU. Rapporten bygger till stor del på en medlemsenkät genomförd under hösten 2011 som riktades till föräldrar till skolbarn med rörelsehinder. Totalt inkom 392 svar. Föräldrarna har svarat på
frågor om hur de upplever sitt barns skolsituation. Tyvärr visar enkäten på
stora brister, bland annat följande.
• Endast var tredje förälder upplever att barnet har möjlighet till ett fritt
skolval som andra barn.
• Var tionde barn har nekats plats på en skola på grund av att skolan inte
varit fysiskt tillgänglig.
• Var femte förälder har upplevt ett tryck från skolan eller kommunen om
att barnet ska gå i särskolan eller rh-klass i strid med sin egen uppfattning.
• Var tredje förälder anser inte att barnet får det särskilda stöd som han
eller hon behöver.
• Nästan en tredjedel av eleverna saknar anpassade läromedel och andra
lärverktyg utifrån sitt behov.
• Endast hälften av föräldrarna upplever att skolan arbetar systematiskt
med särskilt stöd.
• Inte ens hälften upplever att barnet har bra möjlighet att delta på
idrottsdagar.
• Var fjärde elev har utsatts för kränkningar i skolan på grund av sin
funktionsnedsättning.
• Knappt hälften upplever att barnet får rätt stimulans för att utvecklas
optimalt i skolan.
• Var tredje förälder har upplevt så stora brister att man till och med har
övervägt att byta skola.
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Tack
RBU vill rikta ett varmt tack till alla
som medverkat i framtagandet av
denna årsrapport, men särskilt till
de familjer som generöst delat med
sig av sina erfarenheter av skolan.
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Skolad eller spolad?
Att börja skolan är förknippat med glädje och förväntningar för de flesta barn. Jag ser just nu själv hur mitt
barnbarn längtar efter att få börja skolan. Hennes ögon
lyser av förväntan. Skolfröken, skolväska, pennfodral
och läxor!
Men jag har också sett ljuset i barns ögon slockna.
När sexåringen får höra om alla problem som skolstarten innebär, med skolplacering, val av möjlig skola och
alla insatser som behövs. Och inte minst vad allt detta
kostar. Vad gör det med ett barn? Många är problemen
och svårigheterna som våra barn med rörelsehinder
kan tvingas bli varse redan innan de börjat skolan.
Resan mot vuxenlivet börjar på ett sätt i skolan. Skolan borde därför vara en språngbräda för alla barn. En
tid att känna glädje och ges möjlighet att utvecklas i sin
fulla potential.
När jag ser resultaten från RBU:s medlemsenkät och
hör föräldrar berätta om barnens skolsituation blir jag
bedrövad. Men det jag läser och hör visste jag ju redan,
för jag har själv varit där.
Jag vet att barn med funktionsnedsättningar många
gånger klumpas ihop, att inte alla lärare ser barnet
som en individ med unika förutsättningar. Jag vet att
många föräldrar upplever att förväntningarna och kraven saknas på deras barn. Jag vet också att det inte är
någon självklarhet att ett barn med funktionsnedsättning får vara med på idrottsdagen och att det signalerar
till andra barn att det är okej att utestänga en kompis.

Ändå träffar det mig gång på gång. För det handlar
om barn som har drömmar precis som andra, som vill
vara en självklar del av klassens gemenskap precis som
andra.
Varje barn måste få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, få det individuella stöd och den undervisning som ger dem chansen att utvecklas optimalt. Alla
barn borde få möta lärare som ser deras möjligheter
och kapacitet. Rätten till utbildning är grundläggande
för barns möjligheter till ett självständigt vuxenliv, så
viktig att den är fastslagen i barnkonventionen. Rätten
att bli skolad för livet. Inte bli spolad redan på startlinjen.

Agnetha Mbuyamba
Förbundsordförande
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Skolan som svek
”Jag vill inte bråka, jag vet att det kan slå tillbaka på Tilda.
Jag vill vara en resurs för lärarna, inte en kravmaskin. Men
vad ska jag göra när jag ser hur mitt barns framtid krymper,
hur hennes kunskapsutveckling beskriver samma kurva som
IFK Norrköping när de åkte ur allsvenskan?”
8
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inledning

I den svenska skolan ska alla elever
ha rätt att nå sin fulla potential.
Skolan är skyldig att göra allt för att
hjälpa eleven att nå målen i varje
ämne under varje läsår, oavsett
om eleven går i grundskolan eller
grundsärskolan.
Det här är Maria Persdotters
berättelse om dottern Tilda och om
hur den svenska skolan systematiskt
svikit henne under nio år.
av: Maria Persdotter
”Nej, jag kan inte.”
”Jo, jag vet att du kan det här.” Svettdroppar letar
sig nedför ryggen på mig. Jag är ingen pedagog, tänker
jag för tusende gången. Jag klarar inte det här. Inte jag
heller.
”Vi skiter i det då”, säger jag.
”Nej, nej”. Nej det vill hon inte heller. Vad ska vi göra?
Varför minns hon inte det hon kunde för flera år sedan?
Varför kommer nordenkartan just nu, och kraven på
att på en svartvit bild pricka in länder och huvudstäder? Tillhör inte det här kursplanen i typ årskurs fem?
Och varför är det ingen i skolan som fattar att hennes
syn är så dålig att uppgiften blir omöjlig att lösa?
”Vi räknar istället. Hur mycket blir två plus tre?”,
säger jag.
”Fem”, blir det snabba svaret.
Vi slutade inte läxarbetet med håret på ända och
blödande hjärtan, vi slutade med något som gick bra.
Men varför kör vi på helt olika vägar, jag och skolan?
Min väg är bred och snabb, den har förvisso bumpar
9

och hål och den går inte alltid framåt, men där finns
ett hopp om att någon gång nå någonstans. Skolans väg
tog slut någon gång på mellanstadiet. Sedan dess har
vi backat och kört framåt, backat och kört framåt. På
totalen har vi inte rört oss alls.
Tilda är nästan sju och ett halvt år. Med pirr i magen kör hon sin permobil ut på den asfaltsplan som
blir hennes skolgård till hösten. Skolan är stängd, det
är sommarlov, men hon har varit så nervös inför skolstarten att vi åker dit ändå för att hon ska få känna in
atmosfären och se att det inte är så farligt, inte utomhus åtminstone. Barn som ska börja skolan brukar få
komma dit och känna sig för innan, vara med en dag eller till och med en vecka, för att steget mellan förskola
och skola inte ska bli så dramatiskt. En del barn går på
skolans sexårsverksamhet och får på så sätt en mjuk
övergång. Men för Tilda fanns inte den möjligheten.
Rörelsehindrade barn ska klara utmaningar som barn
utan funktionsnedsättningar inte förväntas klara av.
För att få en plats för Tilda i en rh-klass på den
skola jag, efter mycket kringflackande och många studiebesök valt ut, tvingas vi acceptera att hon placeras i
särskolan.
”Det ökar era möjligheter att få en plats här. Söker ni
till grundskolan kan jag inget lova”, sa biträdande rektor när jag hälsade på något år tidigare.
Det finns inte en enda utredning som visar att Tilda
har en utvecklingsstörning eller tillhör särskolans målgrupp. Men det är inte svårt att få en ansökan om plats
i särskolan godkänd. Hon pratar ju så dåligt, använder
mest teckenspråk. Det klart att hon ska gå i särskolan!
Min namnteckning på ett papper och så är det klart.
Tilda börjar första klass i augusti 2002. Klassen är liten och eleverna snälla, men fröken vet inte
vad hon ska göra och ingen undervisning bedrivs. Det
finns nästan lika många elevassistenter som elever och
omhändertagandet är det inget fel på. Men, för att an10

vända frökens egna ord, på lektionerna ”duttar” de lite
och sedan måste alla vila. Det finns inga krav och inga
förväntningar, inga mål med verksamheten och efter
första läsåret har Tilda inte upplevt en enda lektion i
traditionell mening. Hon tappar kunskaper hon hade
när hon började skolan, till exempel alfabetet och att
läsa enkla ord.
Vi ser andra klass an med tillförsikt, klassen ska slås
ihop med en annan klass och de ska få en ny fröken. Det
kommer att bli bättre!
”Jag tycker det är svårt att anpassa undervisningen efter Tilda, säger den nya fröken. ”Hon är faktiskt
det enda särskolebarnet i den här klassen och det är ett
problem att jag måste följa två olika skolformers mål.”
”Men behöver du bry dig så mycket om det? Hon har
ju ingen dokumenterad utvecklingsstörning. Skulle det
underlätta om vi skrev ut henne ur särskolan, det borde
vara ganska lätt.”
”Hon är ju trots allt placerad i särskolan och då ska
hon följa styrdokumenten för särskolan. Det är nog inte
så lätt som du tror att skriva ut henne. Och jag kan försäkra dig att jag gör så gott jag kan.”
”Det tror jag. Och du ska veta att du har mitt fulla
stöd när det gäller att utmana Tilda. Ge henne svårare
uppgifter än du tror att hon ska klara. Och hon kommer
att göra dig förvånad.”
Blicken jag får har jag fått många gånger sedan dess.
En blick full av misstro, full av ”känner du ditt barn
så dåligt”, full av förebråelser för överkrav och full av
något som jag i mina ljusaste stunder tolkar som en
medvetenhet om de egna bristerna. Jag vill inte bråka,
jag vet att det kan slå tillbaka på Tilda. Jag vill vara en
resurs för lärarna, inte en kravmaskin. Men vad ska jag
göra när jag ser hur mitt barns framtid krymper, hur
hennes kunskapsutveckling beskriver samma kurva
som IFK Norrköping när de åkte ur allsvenskan? De
höll på att åka ur superettan också. När ingen trodde
på dem, inte ens de själva, då åkte de rutschkana genom
divisionerna tills det nästan slutade i katastrof.

Maria Persdotter och Tilda som är 16 år och fast besluten att
förverkliga sin dröm att arbeta på hunddagis.

”Ja, ähm, det ser inte så bra ut här med betygen, det
är faktiskt fler underkända betyg nu än i åttan.”, får jag
veta på utvecklingssamtalet i nian.
”Hon har ju missat gymnastiken på grund av psykologbesöken och det var ju ett ämne hon faktiskt var
godkänd i förut. Och så har vi de teoretiska ämnena,
det har ju inte gått så bra där förut heller…”
”Men alla åtgärdsprogram vi gjort, allt slit hemma?
Hamnar hon på IV eller vad händer?”
”… vi vet inte riktigt…”
”Hon vill gå hundgymnasiet, hon har en enda dröm
och det är att få jobba på hunddagis i framtiden, hur
blir det med det nu?”
”Väck inte för stora förhoppningar hos Tilda”.
Väck inte för stora förhoppningar. Så kan man
sammanfatta den svenska skolans syn på sina skyldigheter när det gäller min dotter. Skolan har ett åtagande
som handlar om att låta varje elev utvecklas efter sin
fulla potential. Men den svenska skolan uppvisar en
förbluffande brist på förmåga att hantera elevers olika

En av sex är nöjd med
kollektivtrafikens
tillgänglighet

behov och förmågor. Man sätter etiketter på elever,
tillämpar en rigid linjär kunskapssyn som innebär att
kunskap måste reproduceras och visas upp igen och
igen och igen. Inga som helst krav ställs och inga förväntningar finns på elever i särskolan, inte ens om de
inte har en utvecklingsstörning. Det man inte är kan
man bli, i negativ bemärkelse. De ständiga underkraven skapar elever som anpassas till att passa in i etiketten, vilket gör det enklare för skolan.
Den svenska skolan har inte bidragit med någonting
för min dotters kunskapsutveckling, allt hon kan har
hon lärt sig någon annanstans. Det som hänt är att hon
tappat kunskaper under helvetesresan genom skolsystemet. Hon har fått sitt intellektuella självförtroende
ordentligt stukat och tror sig idag inte klara något som
helst som har teoretiska implikationer.
Tilda är trots allt en social och glad människa och
så snart vi lämnar pratet om lektioner och läxor är hon
beredd att ta för sig av livet. Men den livsglädjen har
hon inte fått något bränsle till från den svenska skolan.

11

Avsnitt 1

Skolstart
och skolval
Att börja skolan borde vara förknippat med glädje
och förväntningar. Men för barn med rörelsehinder
och deras föräldrar innebär det tyvärr ofta problem.
Av RBU:s medlemsenkät framgår att endast tre av
tio föräldrar har fått bra information inför barnets
skolstart. Ett barn som förväntas medföra extra
kostnader kan nekas plats i skolan där syskon och
kompisar är välkomna. Och en av fem föräldrar har
känt ett tryck på att barnet ska gå i särskola eller rhklass mot föräldrarnas vilja.

12

årsrapport 2011

skolstart och skolval

Vägledning inför skolstarten behövs
Att börja skolan borde vara världens enklaste och
roligaste sak. I informationen från kommunen kan
man läsa att det finns möjlighet att välja en annan skola
än den kommunen annars skulle placera barnet i. För
den som vill gå i den närmaste skolan brukar detta inte
vara något problem. Föräldrarnas underskrift på pappret och sedan är det klart. Därefter följer en lång period
av spänning och förväntan. Nya kompisar, nya lärare
och nya miljöer. Så ter sig tiden innan skolstarten för
många barn och föräldrar. Men för barn med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar är det inte

alltid så enkelt. Det kan istället vara så att en period av
kamp, frustration och vilsenhet inleds.
Den närmaste skolan kan vara en gammal stenbyggnad från början av 1900-talet, omöjlig att installera hiss
i. Kommunen kan vara ovillig att investera handikapptoalett i skolan med passande pedagogik. Och hur väl
insatta är lärarna i den osynliga problematik som barn
med rörelsehinder ofta har? Kanske borde mitt barn
som har stora rörelsesvårigheter gå i rh-klass där skolan har förberedd personal och god samverkan med habiliteringen? Men finns sådana klasser i vår kommun,
13

”Framförhållning är vitalt. Vi började i november året före skolstart att förbereda skolan.
Det var uppenbart att de inte var redo. Vår son stannade då ett extra år i förskolan. Under
tiden pratade skolan ihop sig, personal från resurscentret hjälpte till att hitta kunnig lärare,
vi och habiliteringen gick igenom anpassningar med skolan. När vårt barn började skolan
ett och ett halvt år senare var skolan beredd.” Förälder

och var i sådana fall? Och varför vill kommunen placera mitt barn i grundsärskolan, fast han inte har någon
dokumenterad utvecklingsstörning?
Frågorna snurrar i föräldrarnas huvuden och många
upplever att kommunen inte kan ge svar. De bollas
fram och tillbaka mellan olika personer och ingen tar
ansvar för att ge klara och tydliga besked. Skolstarten
för barn med rörelsehinder behöver man ta tag i senast
när barnet är fem år, för att stödet ska kunna förberedas och skolan anpassas. Men vem ska tala om det för
föräldrarna?
För en del medlemmar har den bristande planeringen och framförhållningen inneburit att barnet fått
skjuta upp sin skolstart, eller veckan innan fått besked
om att barnet kan tas emot. Vad händer då med det förväntansfulla barnet som med spänning och nyfikenhet
ser fram emot allt det nya …?
I en del kommuner finns beredskap för att möta föräldrarnas frågor och informera om deras rättigheter
och möjligheter, men i andra kommuner går den redan
hårt ansträngda familjen in i en tröstlös dimma.

Endast tre av tio föräldrar upplever att de
har fått bra information från kommunen
inför barnets skolstart.
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Många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar upplever stor förvirring och stress i samband med att barnet ska börja skolan. De vet inte
vart de ska vända sig med sina frågor och många
kommuner brister i vägledning och information.

RBU SÄGER
Inför särskilda samordnare i kommunerna som kan informera och vägleda
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar inför skolstarten.

Mamma Annelie har gjort många
överväganden inför Mys skolstart.

Mycket planering när My började skolan
I augusti 2011 började My Andersson i förskoleklassen i en byskola utanför Linköping. Skolan ligger
nära hemmet och många barn från förskolegruppen
börjar också där.
– Jag kommer att gå med mina kompisar, sa hon tryggt
strax innan starten.
Mamma Annelie förmedlar den vånda som föregått
beslutet att låta My börja här. Slaka skola är en liten
grundskola med omkring 130 elever.
– När Mys pappa och jag ville bilda familj valde vi
att köpa vårt hus här för att skolan hade ett gott rykte.
Så kom My som föddes med ryggmärgsbråck vilket
bland annat orsakat rörelsesvårigheter i benen, blås–
och tarmproblem, och hon har en shunt inopererad
mot ett övertryck i hjärnan. En vaken, talför flicka,
som växlar mellan att använda rullstol och krypa.
Annelie och Stefan började tänka på Mys skolgång
då hon fyllde fem. De visste inte om My skulle klara

en vanlig skola och det finns en rörelsehinderklass i
Fredriksbergsskolan i Linköping. Men de ville att My
skulle få gå med barnen i grannskapet. Så får man se
hur det går. Att My skulle gå i en fristående skola var
aldrig aktuellt eftersom de visste att elever med funktionsnedsättningar kan nekas plats.
Förskolerektorn förvarnade att det kunde bli svårt
att få plats för My i Slaka skola. Det skulle kosta mycket
att anpassa.
– Men rektorn var tillmötesgående. Det skulle inte
bli några problem med yttre anpassningar.
En ramp har byggts till huvudbyggnaden, dörren
försetts med dörröppnare, hallen innanför har gjorts
större, en hiss har installerats, en ramp till matsalen
och en handikapptoalett likaså.
– Flera gånger hade vi bett om en neuropsykologisk utredning och i september 2010 blev den äntligen
gjord. Vi upplevde My som normalbegåvad men såg
15

också andra saker som svårigheter att återberätta vad
hon gjort eller se sammanhang. Koncentrationen var
lättstörd. Finmotoriken inte så utvecklad och hon var
språkligt försenad i sitt uttal.
Resultatet visade att My var ojämn men inom normalspannet. Det blev aldrig tal om särskola. Habiliteringen som utfört testet ville lyfta fram allt positivt.
– Det var självklart för dem att hon skulle gå i vanlig
klass med stöd, berättar Annelie. Stödet skulle vara en
assistent som vägleder My och lär ut verktyg så att hon
lär sig komma förbi sina svårigheter.
– Skolan har inte samma syn. De tycker att de har
så stor erfarenhet av barn med olika neuropsykiatriska
problem att läraren anser att hon kan upptäcka Mys
behov av stöd. Och både rektorn och läraren menar att
det nu i sexårsverksamheten är viktigast att hon får
känna sig som alla andra och bli en del av klassen.
Annelie känner sig kluven mellan de två synsätten.
Det kommer att finnas en elevassistent i förskoleklassen, men inte alla timmar som My är där. My kommer
att få hjälp på toalett och raster men kan inte garanteras speciell uppmärksamhet för eventuella inlärningssvårigheter.

Annelie framhåller att rektorn och läraren menar
väl, men hon tycker också att hon, som så ofta tidigare,
får berätta om allt som är speciellt för My utan att mötas av förståelse. Oron handlar bland annat om att My
inte blir uppfångad och får stöd i inlärningen när hon
behöver det, att hon inte kan arbeta om det är stökigt
omkring henne. Hur ska det gå med gymnastiken och
Mys delaktighet i klassgemenskapen?
– Men jag måste välja att tro på rektorn som försäkrar att den här lösningen är bäst och fungerar det inte
får vi ta en diskussion igen.
– Under de sex år som gått sedan My föddes har jag
lärt mig att backa på mina krav. När man fått höra ett
antal gånger att något inte går eller det saknas pengar
sväljer man till slut. Mitt främsta intresse är Mys, men
insisterar jag känner jag att det vänds emot mig. Jag
blir ofta upprörd och förvånad över oförståelsen. Vi
kommer med våra argument som vi tycker är sakliga.
Då kommer de med sina ekonomiska begränsningar.
Jag blir rädd för att insistera för att jag tror att det kan
slå tillbaka på oss.

Rörelsehinder och lärande
Rörelsehinder är ett samlingsbegrepp för olika diagnoser där begränsad motorisk förmåga ingår. Orsaken kan
vara en skada eller sjukdom, som är medfödd eller har
uppkommit senare. Att ha rörelsehinder kan påverka
förflyttning, kommunikation, grov- och finmotorik, perception och andra funktioner. Elever med rörelsehinder
har ibland inte förmåga eller begränsad förmåga till eget
tal och grov- och/eller finmotorik kan vara påverkad.
Perceptionssvårigheter kan göra att barnet har svårt att
tolka sin omvärld, orientera sig, ta till sig instruktioner
med mera. Även syn och hörseln kan vara påverkade.
För den som har ett rörelsehinder går mycket energi åt
till annat än lärande. Många har behov av alternativa
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verktyg i lärandet till exempel dator som skrivhjälpmedel och/eller någon form av kommunikationshjälpmedel.
Elever med rörelsehinder kan också behöva mer tid för
att utföra uppgifter och svara på uppgifter.
För att mottagandet i förskola och skola ska bli så bra
som möjligt behöver verksamheten starta med planeringen tidigt. Det är viktigt att personalen får extra tid för
planering och samarbete med andra inblandade såsom
elevhälsa, resursteam och habilitering. Barn och elever
med rörelsehinder är ofta i behov av att uppgifter och
material anpassas. (www.spsm.se)

Bristande underlag för särskoleplats
Var femte förälder har upplevt ett tryck från skolan om att barnet ska gå i särskolan eller i en särskild
klass för rörelsehindrade elever i strid med deras egen
uppfattning. Det framgår av RBU:s medlemsenkät.
Många samtal med frustrerade RBU- föräldrar bekräftar också denna bild.
I grundsärskolan får endast barn som bedöms inte
kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför
att de har en utvecklingsstörning tas emot. Men för-

äldrars berättelser i denna årsrapport ger exempel på
att även unga med rörelsehinder utan dokumenterad
utvecklingsstörning går i dagens särskola.
Skolinspektionens granskning under 2010 av trettio kommuner sammanfattar handläggningen inför
ett placeringsbeslut i särskolan som rättsosäkra med
utredningar som har allvarliga brister. Statistik visar
också att andelen barn som tas emot i särskolan har
ökat under en lång rad år. En ökning som inte stått i
17

“Skolan försökte sätta min dotter i särskola i årskurs 2 då man inte
tyckte att hon ”passade in i klassen”. Jag nekade och tog strid, drog in
SPSM samt habiliteringen. Det visade sig att det fanns mycket material
och hjälpmedel som lärarna inte hade koll på”. Förälder

Var femte förälder har upplevt ett tryck
från skolan eller kommunen om att barnet
ska gå i särskolan eller rh-klass i strid med
sin egen uppfattning.

proportion till någon fastställd ökning av antalet barn
i grundskolan och som inte heller kan relateras till någon fastställd ökning av antalet barn med intellektuella
funktionsnedsättningar i befolkningen.
Ett krav är att de aktuella kommunerna går igenom alla sina utredningar gällande barn som idag går
i särskolan. Visar de nya utredningarna att barnet inte
har rätt till särskola ska barnet snarast beredas plats i
grundskolan istället. I så fall måste kommunen, oavsett omfattningen av stödbehovet, erbjuda det stöd som
barnet behöver för att klara sin skolgång i grundskolan.
Stödet kan behöva bli mycket omfattande och ska anpassas efter varje barns behov. Det skriver Skolinspektionen i sin rapport till regeringen. För att försäkra sig
om att alla kommuner tar denna fråga på största allvar
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har Skolinspektionen gått vidare och under 2011 granskat ytterligare tjugoåtta kommuners handläggning.
Att gå i särskolan innebär lägre ställda kunskapsmål
och får därför konsekvenser för möjlighet till fortsatta
studier. Det begränsar också valmöjligheten på arbetsmarknaden. Det är därför oerhört viktigt att handläggningen är korrekt och att beslut om mottagande i
särskolan grundas på ett ordentligt underlag med pedagogisk utredning, psykologutredning, medicinsk utredning samt social utredning.
Hur har det kunnat bli så här? Att särskolan stänger dörrar inför framtiden och påverkar ett barns hela
vuxenliv verkar man inte ha tänkt på.

Rättsosäker handläggning
Kommunernas handläggning inför ett placeringsbeslut i särskolan är inte är rättssäker och många av de
utredningar som ska ligga till grund för beslutet att ta
emot ett barn har allvarliga brister. Dessutom saknas
utredningar som ska genomföras. Det är uppenbart att
kommunernas handläggning och utredningar inte håller
en godtagbar kvalitet. Statistik visar också att andelen

barn som tas emot i särskolan ökat under en lång rad år,
på ett sätt som inte stått i proportion till någon fastställd
ökning av antalet barn i grundskolan och kan inte heller
relateras till någon fastställd ökning av antalet barn med
intellektuella funktionshinder i befolkningen. (Särskolan.
Granskning av handläggning och utredning inför beslut
om mottagande. Skolinspektionen 2011)
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Att föräldrar till barn med rörelsehinder känner ett tryck på att deras barn ska gå i
särskolan är inte acceptabelt. Många gånger kan det antas bero på att resurser och
kompetens saknas i grundskolan. Möjligheten för kommuner att mot föräldrarnas
vilja placera ett barn i särskolan är inte heller okej. Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar måste anses kapabla att besluta ifrån sitt barns bästa som andra föräldrar.

RBU SÄGER
•
•

•

Alla elever måste få rätt stöd i den skolform som de tillhör.
Kommunerna måste ta ansvar för att felplacerade elever
ges det stöd de behöver i grundskolan och möjlighet att ta
igen kunskaper de gått miste om.
Möjligheten för kommuner att placera elever i särskolan
utan föräldrarnas samtycke måste avskaffas.

Vad säger lagen om placering i grundsärskolan?
Enligt skollagen får endast barn som bedöms inte kunna
nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har
en utvecklingsstörning, gå i grundsärskolan. En betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom jämställs i detta avseende
med en utvecklingsstörning. Ett beslut om mottagande
i grundsärskolan ska föregås av en utredning som om20

fattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social
bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska
ske när utredningen genomförs. Om barnets vårdnadshavare inte medger att barnet ska gå i grundsärskolan,
ska det gå i grundskolan. Om synnerliga skäl finns får
kommunen ändå besluta att barnet ska gå i grundsärskolan
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Därför går vi
i rh-klass
Möt killarna i Skanskvarnsskolan
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Lucas Ekelund, Sami Tütüncü, Joakim Löfgren, Per Skoglund Larsson och Daniel Lingred går i årskurs fem och
sex i en rh-klass i Skanskvarnsskolan i Stockholm.

– Det är viktigt att ha vänner och att vara en bra
kompis. Jag vill ha kompisar både med och utan rörelsehinder.
Det säger Joakim Löfgren. Han och hans klasskamrater Lucas Ekelund, Sami Tütüncü, Per Skoglund Larsson och Daniel Lingred är mellan elva och
tretton år. De går i årskurs fem och sex i en rh-klass i
Skanskvarnsskolan i Stockholm och de är sex pojkar i
klassen.
I den här klassen talar man mycket om vänskap och
om hur man ska vara mot varandra. De lyssnar, väntar när någon behöver tid för att säga det han vill. Det
märks att de tycker om varandra, som när Lucas plötsligt säger:
– Sami kan någonting som ingen annan av oss kan.
Han kan sätta benet bakom nacken.
22

Glad över lovorden förbereder sig Sami genast för
en uppvisning. Av med ortosen och upp med ena benet,
jodå det lyckas med lite möda.
En rh-klass är en särskild klass för elever med rörelsehinder. Färre elever går i klassen och skolgången
är särskilt anpassad för deras behov. Skolan samverkar
med habiliteringen så barnen kan träna på skoltid. Det
innebär också att elevernas studietakt kan vara lägre
och att lärarna har särskild kompetens att möta elevernas svårigheter.
Pojkarnas lärare Maria Bock som delar ansvaret för
klassen med Kerstin Hellman, båda specialpedagoger,
förklarar att engelska exempelvis ofta är svårt för elever med rörelsehinder, särskilt om de redan har uttalssvårigheter på grund av sin funktionsnedsättning. Det
kan också vara svårt att läsa och komma ihåg glosor

Sami vill bli färdtjänstchaufför när han blir stor. – Det verkar vara ett roligt jobb, där man får snacka
med folk, säger han. Per vill bli lärare i löpning och Lucas stjärna i rullstolsinnebandy.

om man har problem med arbetsminnet. Eleverna kan
också behöva hjälp med att utveckla sitt tal eller alternativ kommunikation.
Killarna har satt upp egna mål i sin individuella utvecklingsplan så de vet vilka mål de ska sträva mot. De
vet också att var och en av dem har ett åtgärdsprogram,
där det framgår vilket stöd de behöver för att klara det
de ska i skolan.
På frågan varför det är bra att gå i en skola med rhklasser, förutom att det finns många barn med rörelsehinder svarar Sami.
– Det finns hissar och tillgängliga toaletter.
Fast helt tillgänglig är inte skolan, konstaterar killarna, det är lite krångligt att ta sig till skolans fritidsklubb. Man måste gå ut för att komma dit, och det är
besvärligt på vintern.

– Och så finns det assistenter som hjälper oss med
praktiska saker, till exempel att gå på toaletten och
hämta mat, berättar Lucas.
Assistenterna ser också till att killarna får habiliterande insatser under skoldagen och är med på rasterna.
De ger även stöd i undervisningen.
I övrigt är det inte så stor skillnad mellan att gå i en
rh-klass och att gå i en vanlig klass. Samma kursplan
ska följas och samma kunskaper läras in. Men upplevelsen av att slippa kämpa för alla anpassningar och
allt stöd och att med självklarhet kunna vara delaktig
på samma sätt som de andra klasskamraterna är stor
för både elever och föräldrar.
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Fritt skolval gäller
inte alla
En av de största reformerna som genomförts på
skolans område är det fria skolvalet. Det fria skolvalet
ses idag som en självklarhet för de flesta. Enligt en undersökning genomförd av Demoskop sommaren 2011
håller 76 procent av svenskarna med om påståendet
att det är bäst om föräldrarna får välja skola, kommunal eller fristående. Men RBU:s medlemsenkät visar
att endast var tredje förälder upplever att deras barn
har samma möjlighet till ett fritt skolval som barn utan
funktionsnedsättning har.
År 2007 var nästan hälften av grundskolorna och
fyra av tio gymnasieskolor tvungna att installera antingen handikapptoalett eller hiss eller både och, för
att bli tillgängliga för rullstolsburna personer. En något större andel fristående skolor redovisade brister i
rullstolstillgänglighet. Skolinspektionens granskning
Tillgänglighet till skolors lokaler visade också att rullstolstillgängligheten var sämre i lokaler för praktiska
ämnen än för teoretiska, och i lokaler för yrkesinriktade program jämfört med i lokaler för studieförberedande.
Att många skolor fortfarande inte är tillgängliga kan
leda till att en elev med rörelsehinder inte får gå i den
närmaste skolan tillsammans med sina syskon eller
kompisar från förskolan, om kommunen anser att det
blir för dyrt att anpassa skolan. I klartext innebär det
att elever med rörelsehinder inte har samma möjlighet
att välja skola som andra elever. RBU:s medlemsenkät
24

Endast tre av tio föräldrar upplever att
deras barn har samma möjlighet som
andra barn att fritt välja skola.
visar att var tionde elev har nekats plats på en skola på
grund av att den inte varit fysiskt tillgänglig.
Det är inte bara en skolas fysiska tillgänglighet som
kan sätta begränsningar för det fria skolvalet. Det gör
även den ventil som gör att en elev med behov av omfattande stödinsatser kan nekas att gå i en skola om kommunen bedömer att kostnaderna blir för omfattande.
Också reglerna om skolskjuts inverkar på möjligheten att välja skola. Idag har elever enligt huvudregeln
endast rätt till skolskjuts till och från den skola som
kommunen anvisat för eleven. RBU:s medlemsenkät
visar att tre av fyra elever är beroende av skolskjuts
vilket innebär att de måste acceptera att gå i den skola
som kommunen anvisar, om inte kommunen går med
på att ordna skolskjuts till en annan skola. Oavsett om
den skola som eleven önskar gå på har en pedagogik

“Mitt barn får inte skolskjuts till och från skolan
på grund av att vi valt ”fel” skola, alltså inte det
rektorsområde hon tillhör. Men vi valde en liten skola,
ca 100 elever, varav 14 i hennes klass, med tanke på
hennes funktionsnedsättning. Så jag måste skjutsa
och hämta henne varje dag.” Förälder

som passar eleven med särskilda behov bättre och oavsett om kompisarna fått plats där. Gymnasieelever med
funktionsnedsättning har inte ens rätt till behovsprövad skolskjuts, trots att elever i gymnasieskolan som
har minst sex kilometer till skolan har rätt att få ersättning för sina resor.
Sedan den 1 juli 2011 har elever möjlighet att få skolskjuts till en annan skola om det inte innebär ekono-

miska eller organisatoriska svårigheter för kommunen,
vilket innebär ökade möjligheter för elever att välja
skola. Bedömningen ska utgå från vilken skyldighet
kommunen hade haft ifall eleven valt att gå i den skola
som kommunen anvisat.
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En av de största reformerna som genomförts på
skolans område är det fria skolvalet. Något som
idag ses som en självklarhet för de flesta. Men
det fria skolvalet omfattar inte alla elever. De tre
av fyra barn i RBU som är beroende av skolskjuts
har endast rätt att få skolskjuts till den skola
kommunen anvisar. Dessutom kan en elev nekas
plats med hänvisning till att det skulle innebära
betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen.

•

•

•

Elever med funktionsnedsättning måste
ha rätt till skolskjuts även om de väljer
en annan skola än den som kommunen
anvisat.
Avskaffa möjligheten att neka en elev
plats på en skola med hänvisning till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen
Gymnasieelever med funktionsnedsättning måste ha rätt till skolskjuts.

Vad säger lagen om skolplacering?
Enligt skollagen ska kommunen utgå från vårdnadshavares önskemål om en viss skola, men också beakta andra
barns rätt att gå i en skola nära hemmet. Kommunen får
annars frångå önskemålet om placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Men det krävs att svårigheterna är
sådana att de kan anses betydande för kommunen och
inte för en särskild skolenhet. Handlar önskemålet om
att gå på en fristående skola och kommunen beslutar
att inte lämna tilläggsbelopp för elever med omfattande
stödbehov på grund av att betydande organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter skulle uppstå, behöver
skolan inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt eleven.
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Kommunen är skyldig att ordna fri skolskjuts för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan om det behövs bland annat med hänsyn till elevens
funktionsnedsättning. En individuell prövning ska göras
i varje enskilt fall och elevens funktionsnedsättning ska
särskilt beaktas. Rätten till skolskjuts är begränsad till
resor till och från den skola kommunen anvisat. Om
skolskjuts kan ges utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, ska en elev som valt
en annan skola också erbjudas det. Bedömningen ska
göras utifrån vilken skyldighet kommunen skulle haft om
eleven valt att gå i den anvisade skolan.

Avsnitt 2

Fysisk
tillgänglighet
Barnkonventionen ger alla barn en ovillkorlig rätt
till utbildning på ett sätt som förbereder det för
resten av livet. Men för barn med rörelsehinder
kan svårigheterna börja redan i skolans entré.
Alltför ofta får de förflyttas med hjälp av starka
armar istället för att självständigt kunna ta sig
fram. Var tredje förälder i RBU:s medlemsenkät
uppger att barnets skola brister i tillgänglighet.
Barn som inte kan delta på samma sätt som sina
kompisar hamnar lätt utanför. Tillgänglighet är
en förutsättning för självständighet.
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Sjukgymnasten Annika Pahlén och William Westman tränar
tillsammans i habiliteringen på Skanskvarnsskolan.

Tillgänglighet skapar självständighet
Skolgården är full av lekande barn och här och
var sitter grupper av barn och pratar. Det är rast på
Skanskvarnsskolan i Stockholm. Skolan har lång erfarenhet av elever med rörelsehinder. Sedan 1960– talet har man haft särskilda undervisningsgrupper för
elever med rörelsehinder, så kallade rh–klasser, till och
med sjätte klass. Skolans personal och den landstingsdrivna habiliteringen som finns på skolan arbetar i
team kring varje elev och klass. Många elever har stort
hjälpmedelsbehov och alla har tillgång till dator med
anpassade program och individuellt styrsätt.
Annika Pahlén är sjukgymnast på habiliteringen.
Hon menar att tillgänglighet är mycket mer än vad beslutsfattare vanligtvis tänker på.
– Målet är att barn med funktionsnedsättningar
ska kunna vara så självständiga som möjligt i skol28

lokalerna. De ska kunna ta sig dit de vill och behöver
på sina egna villkor, utan hinder i vägen. Ofta tänker
man ramper, hissar och dörröppnare när man talar om
tillgänglighet, men man måste tänka längre än så. Det
handlar inte minst om placeringen av de hjälpmedel
man installerar.
Dörröppnarnas placering är ett exempel, de måste
finnas på olika höjder så att alla ska kunna använda
dem. Samma sak är det med handfaten på toaletterna.
Det är svårt att vara självständig om man inte ens når
att sätta på vattnet. Om det man behöver nå sitter på
standardhöjd och man bara är en och tjugo lång, hur
ska man då kunna klara sig själv?  
En annan sak som Annika Pahlén påpekar är att det
måste finnas handtag som barnen når på insidan av
toalettdörren.

”Grundskoleåren är en tid min son helst vill glömma. När han skulle söka till gymnasiet kom
han in på sitt förstahandsval, men skolan var ovillig att ta emot honom (läs rullstol). Hans
funktionshinder är rent fysiskt. När det fanns hinder såg vi lösningar men dessa sågades totalt.
Jag har ställt frågan vad som hände med tillgänglighetsmålet 2010 och fick till svar att enda
”offentliga miljön” på en gymnasieskola är rektors expedition.” förälder

– Att kunna använda toaletten, men inte stänga dörren om sig är inte särskilt värdigt. Vem vill sitta på toaletten med dörren öppen?
Ytterligare en sak hon tycker bör uppmärksammas i
skolorna är att rasterna ofta är för korta.
– Ofta går hela rasten åt för att klara av toalettbesök och förflyttning. Då blir det ingen tid över till de
sociala kontakterna med kamraterna. Jag tycker man
borde förlänga rasterna så allt hinns med. Rasterna är
viktiga för det sociala samspelet och för att knyta nya
kontakter.
Ibland gör väder och vind det omöjligt för barnen
att gå ut på skolgården. Men eleverna behöver koppla
av från klassrummet och byta miljö. På Skanskvarnsskolan finns stora övriga utrymmen som används på
rasterna.
– Det borde man tänka på i alla skolor, säger Annika
Pahlén. Det är viktigt att kunna byta miljö och koppla
av från skolarbetet.
Tillgänglighet handlar inte bara om att komma fram
i lokaler. Att få möjlighet att kommunicera och uttrycka
sina önskningar är också en fråga om tillgänglighet och
att få vara delaktig.

– Barn som inte talar måste ges möjlighet till alternativ kommunikation, säger logopeden Marianne
Bengtsson. Ofta får de nöja sig med att lyssna och svara
ja och nej på frågor. Men det är inte acceptabelt, alla
behöver få uttrycka sina egna önskningar och åsikter.
Man måste satsa mycket mer på att ta fram fler kommunikationshjälpmedel och introducera dem i skolan,
annars blir de här barnen aldrig riktigt delaktiga.
I dag används datorer som hjälpmedel i skolan, både
för kommunikation och i undervisningen. Många elever behöver speciella anpassningar i skolans datorer och
en del av dem kräver särskilda installationer som det
kan ta lång tid att få att fungera. Kommunens datorsystem är inte anpassade för barn med särskilda behov.
– För att bli så delaktiga som möjligt är det viktigt
att eleverna har tillgång till en dator som är anpassad
redan under förskoleåldern, säger arbetsterapeut Kersti Sköld. De här barnen följer ingen mall, deras behov
är individuella och det är de som ska tillgodoses.

Dålig koll i kommunerna
Det är mindre vanligt att skolor som inventerat tillgängligheten rapporterar att de har brister jämfört med
övriga skolor. Det visar Skolverkets rapport Tillgänglighet till skolors lokaler. Det är därför bekymmersamt
att Humanas Tillgänglighetsbarometer 2011 visar att
endast var fjärde kommun under de senaste fyra åren
har granskat tillgängligheten i friskolorna. Färre än åtta

procent av kommunerna hade inte granskat tillgängligheten i några grundskolor. Var fjärde kommun som
granskat tillgängligheten har uppgett att bristerna är
åtgärdade. Sjuttio procent har uppgett att bristerna
inte är åtgärdade, varav drygt två tredjedelar av dessa
säger att de är på väg att åtgärdas, men i något fall ligger målsättningen så långt fram som 2025.
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Tillgängligheten
tummas på

Stina Andersson i Sälen
innan ett av åken.
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Stina är nio år och går i tredje klass i en vanlig grundskola i en stad i Västsverige. Men det var inte
självklart från början.
– Vi var på ett möte innan Stina skulle börja förskolan och då sa någon att det fanns ju andra alternativ,
grundsärskolan till exempel, berättar Monica Andersson. Men jag sa ilsket ifrån direkt och sedan var det
ingen som sa något mer.
Stinas skola är inte särskilt tillgänglig. Det finns en
hiss till klassrummet, men det är trångt att ta sig fram.
Till skolmatsalen måste hon ta en lång omväg utomhus,
medan de andra barnen i klassen kan ta vägen via en
kort trappa i skollokalen. Fritids ligger på två våningar
och är inte heller tillgängligt. Allt pyssel och alla roliga
saker finns en trappa ned. Dit kommer Stina bara med
hjälp av att assistenten bär henne.
Stina har en tvillingsyster i samma klass. På frågan
om det ställs samma krav på båda flickorna blir svaret
nej.
– Stina behöver mycket mer hjälp. Och sitter man i
rullstol så tycker nog många att det är lite synd om en
och hjälper till mer än det egentligen skulle behövas.
Det utnyttjar hon ibland och blir gärna lite lat. Vi skulle
vilja att det inte var så, hon skulle behöva uppmuntras
till att ta mer egna initiativ.
Stinas föräldrar har valt att hon ska gå i den här skolan, även om det ibland krävs lite mer av dem själva

– Vi tittade på andra skolor men där skulle inte Stina få
den stimulans hon behöver. Och hon behöver triggas
igång och bli mer aktiv, det hade hon inte fått om vi valt
en annan skolform.
Stina har hjälp av en elevassistent, som får hugga i
när tillgängligheten brister. Monica skulle gärna se att
det inte var så, själv väljer hon också att hjälpa till mer
än hon skulle behöva om inte hindren fanns.
– Tyvärr tar jag på mig för mycket istället för att
kräva av skolan att anpassa miljön. Men ibland är det
lättare att rycka in själv än att ställa krav.

Var tredje förälder till barn
med rörelsehinder uppger att
den fysiska tillgängligheten är
bristande i barnets skola.

Dörröppnare saknas ofta
Nästan hälften av grundskolorna och fyra av tio gymnasieskolor uppger att de skulle behöva installera antingen handikapptoalett eller hiss eller både och, för att bli
tillgängliga för rullstolsburna personer. En något större
andel fristående skolor redovisar brister i rullstolstillgänglighet. Att det saknas automatiska dörröppnare är
vanligast. Granskningen på plats visar att de dörröppnare som finns kan vara placerade för långt in i hörn
eller på annat sätt svåra att nå för rullstolsburna. Bristerna kan alltså vara ännu mer vittgående. Sex av tio
grundskolor har basala förutsättningar för att bedriva
klassrumsundervisning för rullstolsburna elever. Rull-

stolstillgängligheten är sämre i lokaler för praktiska ämnen och i lokaler för yrkesinriktade program. Avståndet
till idrottssalen är över 500 meter i var fjärde gymnasieskola, vilket kan vara en försvårande omständighet för
elever med rörelsehinder eller nedsatt syn. Omarkerade
nivåskillnader är en av de mest rapporterade bristerna,
vilket har betydelse för personer med nedsatt syn. Enkäten visar också att ungefär var tredje skola saknar
utrymningsplan som innefattar rullstolsburna. (Tillgänglighet till skolors lokaler och valfrihet för elever med
funktionsnedsättning, Skolverket 2008)
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Att kunna leka på
skolgården
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Alla barn ska kunna leka på rasten i skolan. Barns
lek är en naturlig del av uppväxten och avgörande för
barn och deras utveckling. Genom leken lär barnen sig
regler och värderingar, hittar sina kamrater, övar motoriken och sin sociala färdighet. För alla barn är det en
rättighet att få leka.
Men för många elever med rörelsehinder är leken på
skolgården ingen självklarhet. En oplogad eller halkig
skolgård på vintern kan göra skolgården för en rullstolsburen elev svår att vara på, lekredskapen kan vara
otillgängliga, men det kan också vara så att lekredska-

”Det är skolgården som inte är
anpassad, har svårt med utelekar
som gunga, rutschkana och
klättring osv.” Förälder

pen är tillgängliga men vägen fram sandig eller på annat sätt omöjlig för en rullstolsburen att ta sig fram på.
Eleven begränsas i leken med kamraterna, vilket hindrar delaktighet. Skolgården kan bli en plats där barn
framstår som annorlunda, en plats där barn kan känna
utanförskap.
Sedan 1990 är Sverige anslutet till FN:s barnkonvention, vilket innebär att Sverige är bundet av konventionens innehåll. Av artikel 6 och 31 framgår att varje barn
har rätt att utvecklas och rätt att leka. En av de grundläggande principerna i barnkonventionen framgår av
artikel 2 och innebär att alla barn har samma rättigheter enligt konventionen utan diskriminering eller
åtskillnad. Åtskillnad får alltså inte göras på grund av
exempelvis funktionsnedsättning och barn med funktionsnedsättning får inte diskrimineras i förhållande
till andra grupper av barn. Samhället ska aktivt verka
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mot all sorts diskriminering. Att inte möjliggöra för
barn med funktionsnedsättning att leka på våra skolgårdar medför att barnkonventionen inte förverkligas
fullt ut i Sverige.
Sverige har också 2009 ratificerat FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
I artikel 7 slås fast att Sverige ska vidta alla nödvändiga
åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med
funktionsnedsättning fullt ut åtnjuter alla mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor
som andra barn. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta
rummet.
Principen om barns bästa i utbildningen återfinns i
skollagen och innebär att ett barnperspektiv ska anläggas inför alla beslut eller åtgärder som rör barn. Barnets bästa som utgångspunkt innebär att utbildningen
ska vara utformad för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar för hans eller hennes personliga utveckling.
Enligt skollagen ska alla barn ha lika tillgång till
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utbildning och rätt till en likvärdig utbildning. Det är
svårt att bortse från att skolgården är en del av lärmiljön.
En skolgård som inte välkomnar alla barn och som
inte skapar förutsättningar för alla barn att känna gemenskap och delaktighet, hur rimmar det med läroplanens skrivelser om att skolan ska förmedla och gestalta
alla människors lika värde, solidaritet med utsatta,
främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Att stå bredvid och titta på kan väl varken
sägas främja utveckling, rätt att leka eller förståelse
för andra människor? Och vad signalerar det till andra
barn; att det är okej att inte alla kan vara med.
Det är en självklarhet att skolgården måste vara tillgänglig för alla elever som går på skolan. Det handlar
om respekt för människors lika värde och för det enskilda barnet.

RBU SÄGER
En otillgänglig skolmiljö, såväl inomhus som utomhus,
innebär att barn utestängs och inte kan vara med.
Bristande tillgänglighet i skolmiljön måste bli en diskrimineringsgrund. Det är också orimligt att lagen ställer
lägre krav på tillgänglighet i skolan än i exempelvis ett
kommunhus eller en idrottshall.

•

•
•

Tillgänglig skolmiljö måste bli en
förutsättning för att få starta en
ny skola.
Bristande tillgänglighet måste bli
en diskrimineringsgrund.
Skolmiljön måste omfattas av
samma krav på tillgänglighet som
publika lokaler och platser.

Vad säger lagen om tillgänglighet?
Enligt skollagen ska alla barn ha lika tillgång till utbildning
och rätt till en likvärdig utbildning. Det ska finnas lokaler
och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Enligt plan- och bygglagen ses en skola i
huvudsak som en arbetslokal. Det innebär att bestämmelserna om krav på tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
gäller nybyggnationer, ombyggnationer och ändringar.
Hinder som enkelt kan avhjälpas ska dock alltid tas bort
i de delar av skollokalerna som kan anses vara publika
lokaler, till exempel aulor, samlingssalar, receptionen,
utrymmen dit allmänheten inbjuds eller lokaler som hyrs
ut. Eftersom en skolgård räknas som en tomt ställs krav
på tillgänglighet i samband med att en byggnad anläggs

på en oanlagd tomt. Kommunernas byggnadsnämnd
utövar tillsyn.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens
utformning ska arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen vara tillgängliga för och kunna användas
av elever med funktionsnedsättning som går på skolan.
Avsteg från dessa krav kan bli aktuellt för en viss lokal,
del av lokal eller enskild arbetsplats. Tillgänglighet för
personer med nedsatt rörelseförmåga kan normalt anses tillgodosedd om lokalen är tillgänglig för en person
med rullstol. Hindrande höjdskillnader, tillräckligt fritt
mått i dörrar och passager, möjlighet att öppna dörrar
från rullstol behöver särskilt beaktas. Även små höjdskillnader som trösklar kan vara hinder. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet.
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Avsnitt 3

Pedagogisk
tillgänglighet
Många barn med rörelsehinder är i behov av särskilt stöd.
Men var tredje förälder i RBU:s medlemsenkät uppger
att barnet inte får det särskilda stöd som han eller hon
behöver. Endast hälften upplever att skolan arbetar
systematiskt med särskilt stöd och fyra av tio uppger att det
särskilda stödet kommit för sent eller inte alls. Var tredje
förälder tycker inte att åtgärdsprogrammet fungerar som
ett effektivt verktyg i arbetet med särskilt stöd. Föräldrar
beskriver också att rätten till särskilt stöd är förknippad
med en ständig kamp och en fråga om resurser.
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Allt större skillnader i
stödet till eleverna
Stödet till elever med funktionsnedsättning skiljer sig mycket mellan olika kommuner. Men det är också
stora skillnader mellan olika skolor i samma kommun,
till och med inom en och samma skola. I de skolorna är
stödet avhängigt lärarna. Det råder ingen skillnad på
fristående skolor och kommunala skolor när det gäller
bristerna, men det allvarliga är att skillnaden mellan
och inom skolor ökar.
Det säger Marie-Hélène Ahnborg, inspektionsdirektör på Skolinspektionen. Bristerna som Skolinspektionen funnit är framförallt otillräcklig kunskap om
vad elevernas funktionsnedsättningar innebär. När en
elev börjar hålls oftast ett mottagningsseminarium där
förskolan eller den tidigare skolan överlämnar information om eleven, men sedan når den inte ut.
– Det blir kanske bara ett enda informationstillfälle
och kunskapen lever inte kvar i skolan. Informationen
måste aktualiseras emellanåt eftersom lärare börjar
och slutar och vikarier kommer och går. Det måste finnas rutiner för att föra ut informationen till alla som
behöver den. Det finns många ambitiösa lärare som
skaffar sig den information de behöver för att kunna
stödja sina elever, men det finns också många som inte
gör det, säger Marie-Hélène Ahnborg.
Det är många faktorer som gör att kompetensen
skiljer sig åt mellan lärare. Det har bland annat med lärarutbildningen att göra, många är inte tillräckligt rustade för de uppgifter de möter i skolan. Många lärare är

Stödet till eleverna får inte vara lärarberoende, det är rektorns
ansvar, säger Marie-Hélène Ahnborg, inspektionsdirektör på
Skolinspektionen.

inte heller utbildade i det ämne de undervisar i.
– Men stödet till eleverna får inte vara lärarberoende, det är rektorns ansvar, understryker Marie-Hélène
Ahnborg.
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Var tredje förälder anser inte att barnet
får det särskilda stöd i skolan som han
eller hon behöver.

Andra brister är att skolorna inte använder åtgärdsprogrammen som de ska enligt styrdokumenten och
att de sällan utvärderar den hjälp barnen får. Man vet
helt enkelt inte om stödet hjälper.
Den svenska skolan är inkluderande i en mening,
men vi har en skollag med höga mål och många skolor
och kommuner lever inte upp till de målen, konstaterar
Marie-Hélène. Alla elever ska kunna delta i all undervisning men på många skolor tänker man inte på vad
det innebär och vad det kräver i verkligheten.
– Skolinspektionen granskar utifrån vad som är bestämt och vi menar allvar med att alla har samma rätt.
Vi fokuserar på några faktorer som vi vet har betydelse
för barns kunskapsutveckling, förklarar Marie-Hélène
Ahnborg.
En faktor är att skolan ska ha höga förväntningar på
eleverna och tilltro till deras förmåga. En annan är att
skolan ska följa upp elevernas kunskapsutveckling och
ha beredskap att ändra sitt arbetssätt och ge mer stöd
när det behövs. Alla elever ska nå minst godkänt i alla
ämnen. Skolinspektionen granskar också rektorernas
ledarskap, lärarnas utbildning och behörighet samt
skolans värdegrundsarbete.
I juli 2011 kom en ny skollag som ställer stora krav
på skolan när det gäller att ge eleverna möjlighet att bli
godkända. Lagen ger Skolinspektionen nya sanktionsmöjligheter när en skola inte lever upp till kraven. Skol38

inspektionen kan ge skolan ett så kallat föreläggande
att förbättra stödet till elever. En annan möjlighet är
vite för den skola som inte gör det den ska. Den tredje,
yttersta sanktionsmöjligheten kallas ”statliga åtgärder för rättelse”. Det kan till exempel vara att tvinga
en skola att höja lärarnas kompetens på skolans egen
bekostnad. När den nya skollagen skulle träda i kraft
skrev Marie-Hélène tillsammans med Skolinspektionens chef Ann-Marie Begler så här i en debattartikel i
Svenska Dagbladet:
”Vi kommer inte att vifta med sanktioner det första
vi gör. Men vi tvekar inte att använda dem om huvudmännen trots våra påpekanden inte tar situationen på
fullaste allvar och vidtar de åtgärder som behövs.”
Marie-Hélène Ahnborgs erfarenhet är ändå att skolorna tar frågan på allvar när Skolinspektionen har
sagt sitt.
– Det händer ofta saker efter våra inspektioner, de
flesta vill göra ett bra jobb. Rektorerna håller ofta med
om vår bedömning och tycker att det är bra att det blir
sagt. De vill göra rätt men vet inte hur de ska göra och
det finns fortfarande alldeles för stora brister på alldeles för många skolor.

Var tredje förälder tycker inte
att åtgärdsprogram fungerar
som ett effektivt verktyg för
att ge särskilt stöd.
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Brister i arbetet med särskilt stöd
Var tredje förälder till barn med rörelsehinder
anser inte att barnet får det särskilda stöd i skolan som
han eller hon behöver. Var tredje förälder anser också att åtgärdsprogram inte fungerar som ett effektivt
verktyg för att ge särskilt stöd. Endast hälften av föräldrarna upplever att skolan arbetar systematiskt med
särskilt stöd. Det framgår av RBU:s medlemsenkät.
Att problemen är omfattande och vidsträckta visar också Skolinspektionens tillsyn. Bristande stöd
med tillhörande åtgärdsprogram är bland de vanli-

gaste bristerna som Skolinspektionen påträffade vid
sin regelbundna tillsyn 2010. Och så har det varit under många år. I närmare hälften av grundskolorna och
gymnasiesärskolor, i 67 procent av gymnasieskolorna
och i en av tre grundsärskolor upprättades inte åtgärdsprogram av tillräcklig kvalitet och i drygt en av
fyra grundskolor och en av fem gymnasieskolor gavs
inte särskilt stöd.
Skolinspektionens granskningar av skolsituationen
för elever med funktionsnedsättning i grundskolan
39
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och i gymnasieskolan visar att det ofta saknas utarbetade rutiner för information till ny personal och nya
elever. Det skapar oklarhet om vem som ansvarar för
att nödvändig information om elevers funktionsnedsättningar når berörd personal, vilket gör att viktig information kan gå förlorad. I gymnasieskolan förlitar sig
skolorna dessutom många gånger på att eleverna själva
ska informera om eventuella svårigheter och om något
inte fungerar. I granskningen av grundskolan påpekade Skolinspektionen också att det varierar mellan skolor om det är tydliggjort vem eller vilka som ansvarar
för den kontinuerliga samverkan med andra instanser,
inte minst när det gäller att hålla ihop kontakter och
följa upp dem.

Skolans arbete med särskilt stöd ska vara systematiskt och åtgärdsprogrammet är centralt i det
arbetet. Ändå upplever endast hälften av föräldrarna i RBU:s medlemsenkät att skolans arbete är
systematiskt och var tredje anser inte att åtgärdsprogram fungerar som ett effektivt verktyg för att
ge särskilt stöd.

RBU SÄGER
Skolorna måste bli bättre på att
arbeta systematiskt för att ge elever
särskilt stöd, och använda åtgärdsprogrammen som ett effektivt verktyg.

Vad säger lagen om särskilt stöd?
Om det kan befaras att en elev inte kommer nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska skolpersonalen anmäla det till rektorn som skyndsamt ska se till att
det utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas
om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Det framgår av skollagen. Samråd ska ske med
elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Visar
utredningen att eleven behöver särskilt stöd ska ett
åtgärdsprogram utarbetas och eleven ges sådant stöd.

Av programmet ska behoven framgå, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Åtgärderna ska vara både kortsiktiga och långsiktiga, relatera till målen i läroplanerna och uppställda
kunskapskrav samt vara möjliga att följa upp och
utvärdera. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges
möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.
Ett beslut om åtgärdsprogram fattas av rektor och kan
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
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Wilma Marklund med mamma Catrin.

Tänk om vi hade varit tysta föräldrar
Wilma Marklund är tio år. Hon är en ambitiös tjej
som tycker om att lära sig nya saker och att stå inför
klassen och prata. Men hemma pratar hon inte gärna
om skolan. Mamma Catrin vet att Wilma ser och förstår att hennes cp-skada innebär svårigheter som skolan inte riktigt kan hjälpa henne med.
– Personalen vill väl men det tar tid innan lärarna
satt sig in i Wilmas olika behov och vad funktionsnedsättningen verkligen innebär för henne, säger Catrin.
Wilma har haft turen att ha en duktig assistent som
följt henne ända från förskolan och bidragit till att hon
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har fått den stimulans hon behöver. Men det är lätt att
skolan lägger det pedagogiska ansvaret på assistenten
och att en ovan lärare vänder sig till assistenten istället
för till Wilma.
Catrin är själv studierektor på en folkhögskola där
det går många elever med funktionsnedsättning som
inte fått det stöd de behövt i grundskolan.
– När de kommer till oss tar vi reda på vilka svårigheter de har för att kunna ge rätt stöd. För många är
det första gången någon sätter ord på deras problem.
Vi är noga med att formulera bra åtgärdsprogram och

”Det känns som att väldigt mycket ligger
på föräldrarna. Om vi inte orkar eller har
förmågan att på ett effektivt sätt jobba
kring vårt barns skolsituation händer det
inte mycket alls.” Förälder

att använda dem så att de verkligen blir till nytta för
eleverna.
Arbetet har gett Catrin erfarenheter som hon använder för att kunna vara aktiv i sin egen dotters skolgång. Wilma har ett genomtänkt åtgärdsprogram och
skolan ansvarar för att boka in tider då skolan och föräldrarna följer upp det tillsammans.
– Men jag undrar hur det skulle ha varit om vi varit tysta föräldrar. När det tar så lång tid för skolan att
lära sig om olika behov och funktionsnedsättningar, är
det svårt för skolan att sätta upp mål för barnen vilket
påverkar lärandet. Det kräver föräldrar som vågar höja
sina röster.
När planeringen för Wilma brister, när Catrin inte
får information och när hon, trots upprepade försök,
inte får telefonkontakt med rektorn, skriver hon samtidigt till rektorn och områdeschefen för att spara tid.
– Då känner jag mig som den där besvärliga föräldern som ingen vill vara. Men jag måste, det är ju Wilma
det handlar om. Fast ibland väljer jag att blunda. För
om jag inte blundar ser jag så mycket som jag kan driva
på och jag har inte tid, kraft och ork att ta tag i allt.

Fler än hälften av föräldrarna har i hög
utsträckning varit tvungna att arbeta för att barnet
ska få tillräckliga resurser i skolan.

Det är oacceptabelt att föräldrar känner sig
tvungna att själva arbeta för att barnet ska få
rätt resurser i skolan. Men RBU:s medlemsenkät visar att det är så för många föräldrar
idag. Skolan har ansvar för barnets lärande och
måste ta det.

RBU SÄGER
Skolan måste ta det fulla ansvaret
för att ge eleverna den undervisning, det särskilda stöd och de pedagogiska hjälpmedel som eleverna
behöver för att uppnå målen.
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Therese Sundqvist Andersson tillsammans med mamma Ammi.
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Talar vi om
samma barn?
Therese Sundqvist Andersson är arton år och
går barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. När
hon skulle börja skolan valde hennes föräldrar mellan
rh-klass och vanlig klass och bestämde sig för det senare.
– Det var rätt val, jag tycker att alla barn ska få gå i
samma skola, men man får vara beredd på att kämpa,
säger hennes mamma Ammi.
Och kämpat har de gjort. Många kamper har gällt
tillgängligheten, andra om rätten att delta i klassens
aktiviteter som den gången Therese inte skulle få följa
med och bada därför att det var för dyrt med taxi.
Therese har också kämpat. Hon har ryggmärgsbråck och gått igenom ett tjugotal operationer som tagit både tid och kraft från skolan. Hon har också inlärningssvårigheter att tampas med.
Men genom hela låg- och mellanstadiet förnekade
Thereses lärare hennes problem.
– På kvartssamtalen kändes det ofta som om vi inte
talade om samma barn. Jag tror att det handlade om
att de inte visste vad de skulle göra och att de inte ville
medge sina egna tillkortakommanden. Även speciallärarna gav lite för ljusa bilder av läget. Man talar mycket
om individuellt lärande, men det fungerar bara om
man befinner sig inom ramen. När en elev inte passar

in negligerar skolan svårigheterna, säger Ammi.
– Föräldrar hamnar i en svår situation när lärarna
inte är uppriktiga. Då är det vi föräldrar som ska påminna om barnens svårigheter och det känns trist. Vi
vill ju inte förminska våra barn.
När Therese gick på högstadiet hade hon en studierektor som brydde sig om hennes situation. Hon gick i
en klass med tretton elever, två lärare och en egen assistent.
– Skolan hade som mål att alla elever skulle få godkänt
i alla ämnen. Där gick allt som smort.

Fyra av tio föräldrar uppger att det särskilda
stödet har kommit för sent eller inte alls.
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SPSM:s utredning
chockade skolan
Olle Bergström är tio år och har gått ut trean. Han
längtar till terminsstarten då han börjar i årskurs fyra.
Olle har en cp-skada som orsakar större rörelsehinder
på höger sida, han kan gå men inte långt. Han har en
spastisk diplegi i benen, har svårt att orientera sig i omgivningen, ser ansikten otydligt, men känner igen andra på rösten. Kan läsa med ansträngning, matematik
är svårt – men han har en benhård vilja, är glad, positiv
och försöker alltid göra sitt bästa.
– Det han får in via örat fastnar, det är hans bästa kanal för inlärning, säger pappa Johan. När det är mycket
stoj runt honom i skolan blir han orolig.
Innan Olle började skolan testades han. Utredningen visade att han hade CVI, cerebral visual impairment, vilket innebär att han på grund av sin hjärnskada
ser dåligt. Han var inte särskoleelev men bedömdes
inte klara vanlig klass. Han hamnade i sin nuvarande
skola som har ett habiliteringsteam för elever med
konstaterade funktionsnedsättningar. I klassen på 24
elever har sex barn olika funktionsnedsättningar och
rörelsehinder.
Olle kan inte skriva för hand och redan i förskolan
bad föräldrarna om en dator för honom. Det fick han
inte.
– Först i januari i tredje klass fick han en Alfa-Smart
med ett mycket litet tangentbord, säger Johan. Vi erbjöd oss att köpa en dator själva till honom att ha på
skolan, men det fick vi inte av försäkringsskäl. Så Olle
satt där och kämpade med sin Alfa-Smart.
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Nästan en tredjedel av eleverna saknar anpassade
läromedel och andra lärverktyg utifrån sitt behov.
Hösten i trean var föräldrarna så missnöjda med
skolans stöd att de bestämde sig för att få en utredning
gjord på honom hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Stockholm. De bokade själva tid och
åkte i väg med honom hösten 2010. Fyra dagar senare
tillbaka i skolan, mottags de med vad de uppfattar som
stor förvåning över resultatet. Bland annat rekommenderade utredarna att Olle alltid ska sitta i ett visst förhållande till ljuset, att Olle behöver lugn och ro, att Olle
behöver stor teckenstorlek, att Olle inte ska arbeta med
bilder alls och att man ska satsa på Olles utmärkta hörsel och minne.
Strax efter detta fick familjen på det terminsvisa
mötet med habiliterings- och skolenheten veta att barnen i Olles klass är ett år efter alla andra i kunskapsnivå.
– Det chockade oss. Vi hade ingen aning om det och
hade inte förvarnats.

”Det måste finnas klara och tydliga regler
om vem det är som ska göra utredningen på
ett barn med särskilda behov. Vi blev bollade
mellan skolan, habiliteringen och BVC i över
ett år. Så får det inte gå till.” Förälder

Vad säger lagen?
Enligt skollagen ska eleverna utan kostnad ha
tillgång till böcker och andra lärverktyg som
behövs för en tidsenlig utbildning. Med lärverktyg avses den utrustning och materiel, förutom
böcker, som eleverna behöver för att kunna nå
målen för utbildningen. Det kan även avse alternativa verktyg för lärandet, till exempel talsyntes.
Om en utredning visar att en elev är i behov av
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

SPSM är en resurs för skolan
Senare på våren talade Olles fröken om att de nationella proven i svenska, engelska och matematik visade
att barnen till och med var ett och ett halvt år efter de
andra.
– Hur är det möjligt, frågar sig Eva och Johan. Vad
gör elevassistenterna? All personal är underbar till sättet, men ger de barnen det stöd de behöver?
Inför fjärde klass oroar sig nu föräldrarna för om informationen når fram till de nya lärarna.
– Vi blir oroliga och funderar över om det kan bli så
att Olle helt plötsligt i femman eller sexan kan tvingas
byta till särskolan.
Namnen i artikeln är fingerade.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger
specialpedagogisk rådgivning till skolpersonal kring
enskilda elever och elevgrupper om de pedagogiska
konsekvenserna av en funktionsnedsättning som
behöver beaktas när utbildningen eller verksamheten ska organiseras och planeras på individ, grupp
och organisationsnivå. SPSM kan hjälpa lärare att
anpassa sin undervisning och ge stöd i frågor som
handlar om kompensatoriska hjälpmedel och läromedel. SPSM erbjuder också specialpedagogisk
utredning för barn och ungdomar med synskada
med eller utan ytterligare funktionsnedsättning, grav
språkstörning, dövhet eller hörselskada kombinerad
med utvecklingsstörning och eller autism samt medfödd/tidig dövblindhet.
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En skola för alla?
En elev har rätt att få undervisning anpassad efter
sina förutsättningar och behov och särskilt stöd ska
i första hand ges inom ramen för den ordinarie klassen. Trots budskapet om en inkluderande skola, visar
RBU:s medlemsenkät att var femte förälder har upplevt ett tryck från skolan eller kommunen om att barnet
ska gå i särskolan eller i en rh-klass i strid med sin egen
uppfattning. Och trots att forskning pekar på att särlösningar kan påverka elevens självbild negativt.
Studien Elever i särskilda undervisningsgrupper som
SPSM har genomfört visar att de elever som ingick
i studien valde att börja i en mindre undervisningsgrupp för att tillräckligt goda alternativ som uppfyllde
deras strävan efter delaktighet och behov av stöd inte
48

fanns inom den ordinarie skolan. Både elever och föräldrar tyckte att undervisningen i den mindre gruppen
var bra och eleverna trivdes. Förutsättningarna var
bättre och det var lättare att nå godkända betyg. Men
det fanns också uppfattningar om att undervisningen
i den lilla gruppen innehöll för låga krav och för lite
utmaningar. Både elever och föräldrar upplevde också
att möjligheterna att utveckla och upprätthålla sociala
relationer med elever utan funktionsnedsättning begränsades. Ju färre kontakter och möten eleverna hade
med elever utan funktionshinder desto tydligare blev
också upplevelsen av utanförskap. Behovet av en mindre undervisningsgrupp visade sig inte styras av en
önskan efter att vara tillsammans med enbart elever

med liknande funktionsförmåga, utan av en önskan om
en undervisningsmiljö anpassad efter deras behov. En
slutsats av elevernas resonemang var att undervisning
i en mindre klass är en form som passar alla elever och
att alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte, skulle
kunna undervisas tillsammans.
Den enkät som Unga RBU-are presenterar i rapporten Särskild, särskiljd eller avskiljd. Om skolsituationen
för elever med rörelsehinder visar att många elever med
rörelsehinder byter från vanlig klass till någon form av
specialklass och att bytena av klasstyp ökar markant
med åldern. På samma sätt minskar andelen elever
med rörelsehinder i vanlig klass med åldern. Orsakerna är att oftast att eleven behöver mer individualiserad
undervisning och lägre undervisningstakt, men också
att skolan inte erbjudit tillräckliga stödåtgärder, att den
pedagogiska miljön inte anpassats, att den fysiska miljön var otillgänglig eller att eleven inte trivdes. Drygt
hälften av föräldrarna var helt nöjda med klassbytena.
Föräldrarna vars barn bytt till särskola var oftare missnöjda än andra.

Alla elever har individuella behov och har rätt till undervisning som möter dessa behov. Utgångspunkten i skollagen är inkludering. Trots det upplever föräldrar till barn
med rörelsehinder att skolan och huvudmannen ibland
slentrianmässigt föreslår särlösningar, vilket inte är acceptabelt.

RBU SÄGER
Alla elever ska kunna få det särskilda
stöd som lagen ger rätt till inom ramen
för sin vanliga klass.

Vad säger lagen?

Var femte förälder har upplevt ett tryck från
skolan eller kommunen om att barnet ska gå
i särskolan eller rh-klass i strid med sin egen
uppfattning.

Enligt skollagen ska det särskilda stödet ges inom
den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer
av skollagen eller annan författning. Om det finns
särskilda skäl, får ett beslut för en elev i den obligatoriska skolan innebära att särskilt stöd ska ges
enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild
undervisningsgrupp) än den som eleven normalt
tillhör. En sådan placering ska göras om elevens
behov bedöms bäst kunna tillgodoses i en särskild
undervisningsgrupp. Placeringen ska regelbundet
omprövas.
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Skolan kändes som förvaring
Jacob och Marcus Hermansson är 22 år och tvillingar. De har en sjukdom som ger rörelsenedsättning
och lindrig utvecklingsstörning. De har slutat skolan
och väntar nu på att få börja jobba på en daglig verksamhet. I låg- och mellanstadiet gick bröderna i grundskolan och fick bra stöd. Men när specialpedagogen
försvann och ersattes av en assistent fungerade det inte
längre.
– Läraren befattade sig inte med Jacob och Marcus
utan såg dem som assistentens ansvar, berättar deras
mamma Lena.
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I årskurs sex fick de börja i särskolan, men det blev
inte bättre där. De fick inte det stöd de behövde.
– Ibland kändes skolan bara som förvaring, som en
förskoleverksamhet som låg en bra bit under deras förmåga. De passade inte in i ramen och lärarna satte sig
inte in i deras situation.
När Marcus och Jacob började gymnasiesärskolan
blev allt mycket bättre. Skolan hade förståelse för deras
svårigheter, de trivdes och utvecklades mycket.
– Jag funderar ibland på hur det hade sett ut om
våra pojkar hade fått så bra undervisning under hela

sin skolgång. De mognade sent och skulle både vilja och
behöva gå i skolan flera år till, säger Lena.
Hon anser att rektorerna gjorde så gott de kunde när
pojkarna gick i låg- och mellanstadiet och i gymnasiesärskolan, men inte i grundsärskolan. Habiliteringen
har hjälpt till genom åren så att de fått de hjälpmedel de
behövt och den fysiska anpassningen har varit någorlunda. Men Lena tycker inte att åtgärdsprogrammet
har haft någon funktion för hennes söner.
– Lärarna hade för dålig insikt och många var outbildade. Det behövs god utbildning och erfarenhet för att
elever med svårigheter ska få det stöd de behöver.

Lågt ställda förväntningar
Lärarens tillit till elevernas vilja och förmåga att lyckas med skolarbetet har stor betydelse för hur eleverna faktiskt lyckas. Skolinspektionens granskning
visar att varannan skola bedömdes ha för lågt ställda förväntningar på eleverna. Skolorna upplever det
svårt att ha höga förväntningar på elever som inte
presterar bra och bristande resurser och elevens
svaga inställning ställs i fokus. Det är vanligt att skolorna nöjer sig med att vissa elever når godkänt. En
sådan inställning beskär redan innan utbildningen
påbörjats vissa elevers möjligheter och skolan kommer aldrig att ge dessa elever förutsättningar att
nå målen, konstaterade Skolinspektionen. Det är
ett allvarligt likvärdighetsproblem som huvudmän,
rektorer och lärare måste arbeta för att komma till
rätta med. (Rätten till kunskap. En granskning av hur
skolan kan lyfta alla elever. Skolinspektionen 2010.)

Att känna förväntningar på sig är grundläggande för
att kunna ta till sig kunskap. Alltför många elever känner idag att skolan redan har räknat ut dem. De utmanas inte, stimuleras inte och det bottnar många gånger
i att skolan inte lyckas anpassa undervisningen utifrån
den enskilda elevens förutsättningar.

RBU SÄGER
Alla elever ska ges individanpassad
undervisning och känna förväntningar
på sig. Först då ges eleven förutsättningar att få en bra skolgång.

Vad säger lagen?
Enligt skollagen ska hänsyn tas till elevers olika behov.
Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för
att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Alla elever
i den obligatoriska skolan har rätt till en individuell
utvecklingsplan som ska sammanfatta vilka insatser
som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och
i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för
läroplanen. Av läroplanerna framgår att undervisningen
ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och
behov samt att skolan har ett särskilt ansvar för elever
med funktionsnedsättning. Av Skolverkets allmänna
råd Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga
omdömen framgår att skolan har ett ansvar för att alla
elevers utveckling planeras och noga följs genom hela
skoltiden samt att individualisering inte är liktydligt med
individuellt eller enskilt arbete.
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Assistenter är
inte pedagoger

Josefine Mattsson med pappa Petter.
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Josefine Mattsson bor i Pajala och är femton år.
Hon har en cp-skada och en utvecklingsstörning så
hon behöver mycket stöd i skolan. Josefine går i träningsskolan tillsammans med två andra elever och
trivs väldigt bra. Hon har med sig två personliga assistenter under skoldagen och behöver ofta sitta ensam på
lektionerna. Tidigare var hennes föräldrar missnöjda
med att Josefine inte har tillgång till en lärare hela
tiden trots att hon behöver det. Specialpedagogen var
engagerad och duktig, men hon fanns ofta hos en elev
som går i grundskolan och som också behöver mycket
stöd. Grundskolan och särskolan finns på olika platser
så det innebar att Josefine och de andra eleverna i särskolan ofta var hänvisade till sina assistenter.
Sedan det nya läsåret började får eleven som är inkluderad i grundskolan komma till särskolan och få
särskilt stöd i stället för att specialpedagogen kommer
till eleven. För Josefine betyder det att läraren finns i
närheten varje dag, om än inte hela skoldagen.
– Men nu har det kommit en vikarierande specialpedagog och skolan ordnade ingen överlämning från den
tidigare läraren till vikarien så det har blivit ett stort
kunskapsglapp, berättar Josefines mamma Camilla
Mattsson.
Det innebär att assistenterna har fått ännu mer ansvar för undervisningen i de ämnen där Josefine sitter

ensam och arbetar. I några ämnen som bild, hemkunskap och gympa är hon tillsammans med andra elever.
– Assistenterna är Josefines armar och ben, de hjälper henne med det praktiska. De ska inte ansvara för
pedagogiken, men det förstår inte skolan, säger Josefines pappa Petter Särkijärvi.
Camilla och Petter tycker att de bor i en kommun
som visserligen är fattig men har en bra inställning till
barn med funktionsnedsättningar. Så de hoppas att
skolan snart ska förstå att det inte är Josefines assistenter som ska stå för undervisningen.

RBU SÄGER
Undervisningen får aldrig lämnas över
till en assistent. Det är läraren som har
den pedagogiska kompetensen att ge
eleven förutsättningar att nå målen.

Oklar ansvarsfördelning mellan lärare och assistenter
Ansvarsfördelningen är ofta oklar mellan lärare och assistenter, liksom gränsdragningen avseende uppgifter
och ansvar. I den rapport som avser gymnasieskolan
påpekade Skolinspektionen att assistenterna många
gånger tar ett stort ansvar för undervisningen vilket
ibland medför att lärare överlåter till assistenter att
genomföra både undervisning och bedömningar de
inte är behöriga att göra. Skolinspektionen framhöll

att det aldrig får råda oklarhet kring att läraren alltid
har det pedagogiska ansvaret för att planera och genomföra undervisningen. Det är också viktigt att assistenterna ges kompetensutveckling och kontinuerlig
handledning då de inte alltid har adekvat utbildning.
(Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapporter om
skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i
grundskolan respektive gymnasieskolan)
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Jag är säker på att det
finns barn därute som
skulle må bättre om de
fick stöd av oss, säger
Inger Benckert, rådgivare vid SPSM.

Kreativa lärare kan anpassa
undervisningen
När ett barn med rörelsehinder ska börja i en skola har skolledningen fokus
på just rörelsehindret. Men många barn med rörelsehinder har någon form av
inlärningssvårighet, till exempel problem med perceptionen, kognitionen eller
koncentrationen. Det säger Inger Benckert, rådgivare vid Specialpedagogiska
skolmyndigheten, SPSM, och verksam i Norrbotten.
Rörelsenedsättningen i kombination med de svårigheter som inte syns utanpå
blir dessutom ofta en tidstjuv för eleven.
– Det är så mycket som tar längre tid för en elev med rörelsehinder att de
ofta får anstränga sig mer än andra. Många pedagoger har inte kunskap om det,
och de flesta vet inte att de inte vet. Antalet elever med rörelsehinder är inte
så många. Man kan ha varit lärare i många år när man för första gången får en
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Var fjärde elev får inte
anpassad undervisning
utifrån sitt behov.
elev med rörelsehinder. Då har man kanske glömt hur
man gör när man frågar, säger Inger Benckert.
Inger Benckert och hennes sju rådgivarkolleger
inom SPSM i Norrbotten har till uppgift att ge råd och
stöd till skolan när det gäller pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Den vanligaste frågan
som lärare ställer vid första kontakten är: ”Har du något datorprogram som passar?” Då gäller det för rådgivaren att hjälpa läraren att förstå att det är hon eller
han som måste hitta alternativa sätt att undervisa. Att
förstå att det är skolan som har fått en utmaning i stället för att lägga problemet hos eleven.
Inger Benckert bedömer att SPSM i Norrbotten har
kontakt med mellan tjugo och trettio elever med rörelsehinder men varken hon eller någon annan vet hur
många elever det finns som skulle ha nytta av att deras
skola fick råd och utbildning av myndigheten.
– Fram till nittiotalet hade vi bättre kännedom om
var barn med funktionsnedsättning fanns. Nu är det
skolhuvudmännen, det vill säga kommunerna och de
fristående skolorna, som ska ha kunskap om det, så
det finns ingen samlad bild. Men jag är säker på att det
finns barn där ute som skulle må bättre om de fick stöd
av oss.
Inger Benckert anser att pedagogerna måste bli duktigare på att säga till när de behöver ta del av SPSM:s
kunskap. De måste ta reda på vad de kan göra för att
förbättra skolsituationen för eleven och inte bara säga
att ”det går bra”.
– Men jag vill inte måla helt i svart. Jag möter också
pedagoger med bra attityder och en vilja att lära sig.
Lärare som börjar förstå de pedagogiska konsekven-

serna av att ha en funktionsnedsättning blir nästan alltid intresserade och engagerade.
– Det allra viktigaste är att rektorn är med på banan.
Då blir det alltid bättre. Både rektorn själv och pedagogerna måste utgå från att det är rektorn som har ansvaret för att eleverna får det stöd de behöver, understryker Inger Benckert.
SPSM har en ny blankett på sin webbplats som skolorna ska använda när de söker hjälp från myndigheten.
Där finns en fråga om man har delegation från rektorn
och om man klickar fel svar, det vill säga nej, kommer
man inte vidare i dokumentet.

Alla måste få chans att lyckas
Nästan var femte grundskola och drygt var tionde
gymnasieskola kritiserades 2010 för att undervisningen inte tillräckligt anpassades till individuella
förutsättningar och behov. Individanpassad undervisning ökar elevernas intresse för skolan och ger
dem möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det handlar också om att ge varje elev
utmaningar och stöd utifrån deras förkunskaper och
lärstilar. På så sätt får alla elever en chans att lyckas
och känna sig kompetenta. Att inte alla elever ges
individanpassad undervisning syns i betygsstatistiken som visar att många elever inte når målen, och
i de många anmälningar om bristande stöd som
Skolinspektionen tar emot. (Olika elever – samma
undervisning. Skolinspektionen 2010)
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Satsa på lärarnas kompetens
Att kompetensen kan brista hos pedagogerna
framgår av RBU:s medlemsenkät. Två av fem föräldrar anser att den pedagogiska personalens kompetens
brister. Skolinspektionens granskningar av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan respektive gymnasieskolan visar också att lärares kompetens om olika funktionsnedsättningar och
dess påverkan på inlärningen varierar. Det finns lärare
med mångårig vana, erfarenhet och kunskap om olika
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elevers funktionsnedsättningar, men det förekommer
också att lärare inte har det. Granskningarna visar
också att alla lärare inte får del av den kompetensutveckling som ges i grundskolan. Det är vanligt att lärare som undervisar eleverna i enstaka ämnen, exempelvis idrott och hälsa, musik eller slöjd, inte omfattas av
riktade kompetensutvecklingsinsatser och inte heller i
gymnasieskolan deltar alla berörda lärare.
Det är tydligt att det finns mycket att förbättra när

Två av fem föräldrar tycker inte att
den pedagogiska personalen har bra
kompetens för att tillgodose barnets
behov i skolan.

Enligt RBU:s medlemsenkät tycker två av fem föräldrar inte att den pedagogiska personalen har bra
kompetens för att tillgodose barnets behov. Det
finns ett klart behov av att skolsituationen för elever med rörelsehinder uppmärksammas i lärarutbildningen. För att behålla och skaffa ny kunskap
krävs också kontinuerlig kompetensutveckling.
SPSM är här en resurs.

det gäller lärares pedagogiska kompetens i mötet med
barn med funktionsnedsättningar. I den nya lärarutbildning som ges från och med hösten 2011 ingår specialpedagogik i den obligatoriska delen av utbildningen.
Det är bra, men för att avhjälpa de brister som finns
idag borde lärarutbildningen innehålla mer om hur
barns olika funktionsnedsättningar påverkar deras
skolsituation. Alla blivande lärare måste ha kunskap
om vad bristande delaktighet innebär för kunskapsmässig och social utveckling samt för självkänslan. Lärare måste också ges grundläggande kunskaper om att
rörelsehindret är det vi ser, men att även andra funktioner såsom perceptionen och förmågan att fokusera
kan vara påverkat.

RBU SÄGER
•

•

I lärarutbildningens obligatoriska
del måste undervisning om skolsituationen för elever med rörelsehinder och deras behov ingå.
Lärare och annan skolpersonal
måste tillförsäkras kontinuerlig
kompetensutveckling.

Vad säger Salamancadeklarationen?
Lärarutbildningarna bör innehålla inslag som skapar en
positiv inställning till funktionshinder och som utvecklar en förståelse för vad som kan åstadkommas i skolor
med lokalt tillgängliga stödtjänster. Kunskaper och färdigheter som krävs är huvudsakligen en god förmåga
att lära ut, vari ingår förmågan att bedöma särskilda
behov, anpassa kursplanens innehåll, utnyttja tekniska
hjälpmedel, individualisera undervisningsmetoderna
så att de passar en bredare uppsättning av färdigheter. I lärarutbildningens praktiska del bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att förbereda lärarna att utöva
sin autonomi och tillämpa sina färdigheter i att anpassa

kursplaner och metoder för att tillgodose barnens behov och att samarbeta med specialister och samverka
med föräldrar. (41)
Resurser måste avsättas till stödåtgärder för utbildning
av ordinarie lärare, tillhandahållande av resurscentra
och av special- och resurslärare. Erforderliga tekniska
hjälpmedel måste ställas till förfogande, för att det integrerade skolsystemet ska kunna fungera bra. En metodik som bygger på integreringsprincipen bör därför
vara kopplad till en utbyggnad av stödtjänsterna på
centrala och mellanliggande nivåer. (72)
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Avsnitt 4

Psykosocial
tillgänglighet
Skolan är inte bara undervisning och kunskap. Den
är också gemenskap och social utveckling. Genom
att skolmiljön och undervisningen görs tillgänglig
kan skolan visa att alla barn är lika mycket värda
och att alla kan vara med. Men RBU:s medlemsenkät
visar att det fortfarande finns stora brister. Inte ens
hälften av föräldrarna upplever att barnet har bra
möjlighet att delta på idrottsdagar. Och var fjärde
elev med rörelsehinder har kränkts i skolan på
grund av sin funktionsnedsättning.
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En bra skola räknar med alla
En flicka i årskurs två fick mer eller mindre vända
i dörren en dag när hon kom till skolan. Skolan hade
planerat en tipspromenad i skogen som den rullstolsburna flickan inte kunde vara med på. Ett par föräldrar
tröttnade på fritidshemmets förklaring om att barnen
inte kunde följa med på badutflykterna eftersom bilen
var för liten. De anmälde saken till Diskrimineringsombudsmannen.
För elever med rörelsehinder är det ingen självklar-

het att kunna vara med på skolans gemensamhetsaktiviteter som friluftsdagar, idrottsdagar och skolutflykter. Delar i utbildningen som är viktiga för elevernas
sociala och intellektuella utveckling. RBU:s medlemsenkät visar att inte ens hälften av barnen har bra möjlighet att delta på idrottsdagar. RBU-föräldrar vittnar
om dålig planering och framförhållning samt att deras
eget engagemang och deltagande blir avgörande för om
eleven alls kan vara med. En tredjedel av de elever som
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Endast tre av fem upplever
gemenskapen på rasten som bra
eller mycket bra.

medverkade i Unga RBU-ares rapport Särskild, särskiljd
eller avskild uppgav att de ofta eller ibland inte kan eller får vara med på aktiviteter som skolresor, utflykter,
studiebesök, idrottsdagar och prao. Bilden bekräftas av
lärarna. Det är inte svårt att sätta sig in i hur det måste
kännas att inte få vara med som de andra klasskamraterna, att vara åskådaren, utanför, exkluderad.
Etnologen Göran Nygren fann samma sak i sin studie Skolvardag med rörelsehinder. Han såg exempel på
hur skolan ibland valde den bekvämaste lösningen, att
eleven med rörelsehinder fick göra något annat.
– Men det är inte svårt att bestämma sig för ett resmål där alla kan vara med. Just en sådan sak som en gemensam resa eller utflykt är en social verksamhet som
bidrar till gemenskap.
Han menar att skolans ledning måste vara engagerad och ange tonen.
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– Vi talar väldigt lätt om ramper och praktiska lösningar men ser inte till helheten. För de äldre eleverna
jag följde var det inte den fysiska tillgängligheten som
var viktigast. Det var känslan av att vuxenvärlden faktiskt kommunicerade ”det är klart att du ska vara med”.
Studien visade tydligt att skolornas förhållningssätt gentemot elever med rörelsehinder är en organisations- och ledarskapsfråga. De elever som var inkluderade i klassrummet var också inkluderade i hela skolan.
Där det fungerade bra möttes eleverna av samma budskap från alla i skolan.
– Att inkludera alla är en fråga om mångfald, en demokrati- och rättvisefråga som inte handlar om enskilda individer. Det är en samhällsfråga som rör dig och
mig och alla andra, säger Göran Nygren.

Genom att skolmiljön och undervisningen görs
tillgänglig visar skolan att alla barn är lika mycket
värda och att alla kan vara med. Men RBU:s medlemsenkät visar att inte ens hälften av föräldrarna
upplever att barnet har bra möjlighet att delta på
idrottsdagar.

RBU SÄGER
Skolans verksamhet måste oavsett
aktivitet utformas så att alla elever
kan delta och känna delaktighet.

Inte ens hälften upplever att barnet har
bra möjlighet att delta på idrottsdagar.

Med planering kan alla delta
Skolinspektionen fann att i många av de granskade gymnasieskolorna fungerade inte verksamheten tillfredsställande. Flera elever upplevde att
schemaläggningen inte anpassats utifrån deras
behov. Tiden mellan lektioner kan vara knapp vilket medför att rasten får användas till att förflytta
sig till nästa lektion. Exempel fanns på att skolor
vid friluftsdagar inte planerat för elever med funktionsnedsättning, vilket i vissa fall lett till att eleverna stannat hemma. I grundskolan fanns många
exempel på att alla elever med god planering deltog på samma villkor, men exempel på motsatsen fanns också. En elev kunde utföra uppgifter i
samma klassrum, men ändå inte vara involverad i
klassgemensamma uppgifter. Flera exempel gavs
också på att skolan brustit i sin planering inför friluftsdagar och studiebesök. (Skolinspektionens
kvalitetsgranskningar av skolsituationen för elever
med funktionsnedsättning i grundskolan respektive gymnasieskolan)

Vad säger lagen?
Enligt skollagen ska alla ha lika tillgång till utbildning i skolan om inte annat följer av samma lag. I
utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov.
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar och de
mänskliga rättigheterna som alla människors lika
värde, jämlikhet samt solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja
de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla
former av kränkande behandling. I all utbildning som
rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder
behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med exempelvis funktionshinder. Enligt diskrimineringslagen får skolan inte
diskriminera någon elev. Skolan ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och
möjligheter för de elever som deltar i verksamheten
och varje år upprätta en likabehandlingsplan.
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Inget barn ska må dåligt i skolan
Var fjärde elev med rörelsehinder har utsatts för
kränkningar på grund av sin funktionsnedsättning.
Av de som utsatts för kränkningar uppger endast var
fjärde att skolan vidtagit tillräckliga åtgärder för att
komma till rätta med kränkningarna. Det visar RBU:s
medlemsenkät.
En mängd rapporter slår fast att elever med funktionsnedsättningar mobbas och kränks mer i skolan än
andra elever. Statens folkhälsoinstitut gav sommaren
2011 ut en rapport där 172 000 barn i grundskolans årskurser sex och nio svarade på en mängd frågor om sin
psykiska hälsa.
I enkäten frågade man om eleverna hade en funk62

tionsnedsättning. Cirka 30 000 elever svarade ja.
– Vi gick vidare och genomförde en ytterligare enkät
till dessa elever, berättar utredaren Maria Corell. Det
visade sig att elever med funktionsnedsättning löpte
fyra gånger större risk att bli mobbade än andra elever.
De blev också i större uträckning retade och var dessutom oftare rädda för andra elever.
Maria Corell menar att skolan måste ta ett större ansvar när det gäller kränkande behandling.
– Skolorna behöver vara mer aktiva när det gäller
mobbning överhuvudtaget men särskilt när det gäller
elever med funktionsnedsättningar.
Av undersökningen framkom även att elever med

Var fjärde elev har utsatts för
kränkningar på grund av sin
funktionsnedsättning.
funktionsnedsättning är betydligt mindre fysiskt aktiva i skolan än övriga.
Barn– och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen, fick förra året in 1100 anmälningar om kränkningar i skolan. Det var en markant ökning från åren innan.
De anmälningar som rör barn med funktionsnedsätt-

Ingen elev ska behöva känna olust
eller rädsla inför att gå till skolan. Att
motverka kränkningar och trakasserier är därför en av skolans viktigaste
uppgifter, men arbetet mot kränkningar och trakasserier fungerar inte
tillräckligt bra. Det krävs därför en
skärpning av kraven på huvudmän
och skolledare. För att säkerställa att
arbetet sker med bra kvalitet måste
insynen också öka.

ningar behandlas dock inte av barn– och elevombudsmannen utan lämnas vidare till DO, Diskrimineringsombudsmannen, som i tveksamma fall samråder med
BEO och Skolinspektionen om var anmälan ska behandlas. Om DO bedömer att diskriminering ägt rum,
kan DO som ombud driva ärendet.

RBU SÄGER
•

•

Skolledare och huvudmän måste ta uppgifter om
kränkningar och trakasserier på allvar och arbeta
systematiskt för att både förebygga och få stopp
på kränkningar.
Ökad transparens behövs när uppgifter om att en
elev kränkts inkommit till rektor. Sådan rapportering ska föras vidare till både huvudmannen och
Skolinspektionen.

Brister i skolans förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet mot kränkande behandling återkommer som en av de vanligaste bristerna i samtliga
skol- och verksamhetsformer. I nästan samtliga granskade skolor fanns brister. De vanligast förekommande
bristerna är att skolan inte har genomfört en kartläggning av skolans specifika förutsättningar och behov samt att
eleverna inte är delaktiga i upprättandet av planen. Brister som påverkar möjligheten att bedriva ett välfungerande systematiskt arbete mot kränkande behandling. (Olika elever – samma undervisning. Skolinspektionen 2010)
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Avsnitt 5

Förberedelse inför
framtiden
Inte ens hälften av föräldrarna i RBU:s medlemsenkät
tycker att skolan förbereder barnen för framtiden på ett
bra sätt. Trots att det borde vara huvudsyftet med skolan.
Att få ett jobb är svårt för många unga idag, men den
som har en funktionsnedsättning möter betydligt större
svårigheter än andra. En bra utbildning tillsammans med
kompetent studie- och yrkesvägledning skapar bättre
framtidsutsikter. Men det är långt dit.
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Filip Strömmer, 17 år, läser
på programmet för Idrott
och hälsa på Riksgymnasiet i Umeå.

På tröskeln till framtiden
Filip är sjutton år och går andra året på programmet för Idrott och hälsa på Riksgymnasiet i Umeå. Han
trivs bra med kamraterna och skolan, men ett problem
är att det är svårt att följa studieplanen eftersom det
inte än gått att få ihop en fungerande grupp med samma inriktning.
Filips mamma, Ulrika Strömmer, tycker inte att det
är helt tillfredsställande.

– Filip har kommit in på linjen på sina betyg men de
praktiska problemen gör att det inte är självklart att få
ihop alla ämnen. Nu arbetar man med att lösa det, men
det känns ändå lite oroligt. Han vill ju gå ut med sin
examen efter fyra år som det var tänkt.
Filip använder manuell rullstol och skolan är tillgänglig. Men det har inte alltid varit så. Från första
till sjätte klass gick Filip i en vanlig grundskoleklass
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som inte var helt tillgänglig, men det fanns en positiv
inställning hos rektorn för att hitta lösningar, vilket
gjorde att det fungerade.
I högstadiet bestämde sig Filip för att gå i rh-klass,
rulle– klass, som han själv kallade det.
– Skolan låg på andra sidan stan, i början blev Filip
lite isolerad och saknade sina gamla kompisar, men han
fick rätt snart nya vänner som han kände sig trygg med.
Skolan låg i ett allaktivitetshus, var nybyggd, vacker
och påkostad, men med tillgängligheten var det inte
optimalt. Det visade sig att klassrummen låg på andra våningen. Det fanns en hiss dit, men nödutgången
löste man med att bygga en lång metallramp upp till
våningsplanet. Eftersom det var så många rullstolar så
använde man alltid den rampen för att komma ut från
skolan. Man tänkte inte innan på att det skulle bli svårigheter under vintern med snö och halka. Rampen in
till skolan låg utefter huset och Filip var tvungen att
passera luftintag med vassa hörn precis i huvudhöjd.
Dessutom satt speglarna på toaletterna för högt för att
kunna spegla sig sittande i rullstol. Det fanns många
brister och ändå var det tänkt för elever med funktionsnedsättningar.
Idag är skolvardagen enklare och Ulrika Strömmer
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tycker att Filip har ett bra liv även om utbildningen är
tuff och kräver mycket av honom.
– Han är aktiv, har goda vänner och är med i ett
rullstolsinnebandylag. I somras sökte han som   sina
kamrater kommunalt sommarjobb och fick arbeta på
en idrottsförening i tre veckor. Det var ett lyft, jag tror
att det stärkte hans identitet.
Även om Filip klarar sina studier bra så har han inga
planer på att söka sig till en högskoleutbildning. Just nu
ligger fokus på att klara av de fyra åren på riksgymnasiet och sedan är hans dröm att få möjlighet att arbeta
med barn.
– Visst känns framtiden som ett stort frågetecken,
säger Ulrika. Och även om man ibland känner en viss
oro i magen så har vi lärt oss att ta ett steg i taget och
inte ta ut några problem i förväg. Hans skoltid har ju
varit mer skyddad och anpassad efter hans behov än
det blir i arbetslivet. Nu har vi också fått positiva besked om att Filip kommer att få personlig assistans. Det
ger oss hopp inför framtiden. Med assistenter kan han
börja sitt eget liv och mer själv bestämma hur han ska
utforma sin framtid.

årsrapport 2011

FÖRBEREdelse inför framtiden

Teknik och samverkan ska öka
chanser till jobb

Kersti Sköld,
arbetsterapeut på
Skanskvarnsskolan i
Stockholm.

En kamp om tiden
Något som sällan uppmärksammas är att många barn med rörelsehinder, trots särskilt stöd, har svårt att hinna med allt som ska göras i
skolan. Det kan bero på stor frånvaro på grund av att de kanske tvingas
genomgå flera stora operationer under sin skoltid eller har nedsatt immunförsvar och är infektionskänsliga. Till detta kommer den nödvändiga dagliga träningen hos habiliteringen som de flesta barn och unga måste hinna
och orka med. Allt detta tar förstås både tid och kraft från skolan.
– Elever med stora rörelsehinder har så mycket att slåss emot, säger
Kersti Sköld, arbetsterapeut på Skanskvarnsskolan i Stockholm. De skulle
behöva ha ett extra år i varje stadium i skolan. Vad skulle det göra? Då skulle de ha mycket bättre chans att nå resultat som kunde få dem att gå vidare.
Nu blir många sittande hemma efter skolan. Men det är väl inte det man
har tänkt när man satsar på deras utbildning?

Under namnet ”Vägar till arbete” har pilotprojektet ”Olika
unga – Lika förutsättningar?”
permanentats. Projektet kommer att pågå i tre års tid på
en gymnasieskola i Linköping
och en i Kungälv och drivs
av Hjälpmedelsinstitutet i
samarbete med RBU, Dyslexiförbundet FMLS, Riksförbundet Attention, Synskadades
Riksförbund SRF, Autism- och
Aspergerförbundet och Riksförbundet för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning FUB. Projektet skapades
i syfte att stärka elever med
funktionsnedsättning och
öka kunskapen om alternativa verktyg, hjälpmedel och
ny teknik. Det skulle leda till
förbättrade studieresultat för
eleverna och öka deras möjligheter att få ett arbete eller
gå vidare på annat sätt efter
gymnasiet. De medverkande
eleverna och deras lärare har
upptäckt teknikens möjligheter och ett unikt samarbete
mellan skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
kommuner och landsting och
SPSM har skapats.
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Samhället sviker våra unga
– Att inte förbereda ungdomarna för livet efter
skolan är dåligt. Grundskolan lever inte upp till de krav
som borde ställas på undervisningen för att ge eleverna
det de behöver för att gå vidare. De är oftast bra omhändertagna under de första skolåren. Då är de trygga
och har god självkänsla, men forskning visar att när
skolan upphör blir många isolerade och lämnade åt sitt
öde.
Det säger Rickard Friberg som är pappa till 16-årige
Morris. Han sitter också i styrelsen för RBU Stockholms län och är aktiv i två kommunala handikappråd.
Morris hör till den grupp elever som ofta hamnar mellan stolarna i skolans värld. Han är bland annat mycket
spastisk och synskadad och talar inte. Nu går Morris i
nionde klass i Jorielskolan i Stockholm, en fristående
skola för rörelsehindrade elever.
– Från början var Morris inskriven i grundskolan,
berättar Rickard. Men Jorielskolan och framför allt
hans hemskola, där han aldrig gått, tyckte att han inte
passade där. Lärarna kunde inte sätta betyg på hans
kunskaper. Och vi kan förstå att han inte nådde upp till
undervisningsmålen, men han fick inte heller undervisning på ett sätt som passade honom.
Så trots att Morris inte har någon utvecklingsstörning hamnade han i grundsärskolan, inte för att det är
rätt skola för honom utan för att det var det enda alternativet.
– Det var egentligen inget problem för oss, men rent
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principiellt kan man tycka att det är fel. Orsaken var
ju inte att han inte kan lära sig utan att det inte finns
någon skolform som passar.
En enda psykologutredning föregick beslutet om
särskola för Morris. Men den utfördes fel och resultaten togs sedan tillbaka av psykologen som utfört den.
Genom sitt engagemang i RBU har Rickard fått ta
del av många berättelser om hur barn har det i skolan.
Han vet att hans familj inte är ensam om sina erfarenheter.
– Det finns så många berättelser om hur barn och
ungdomar hamnat fel och inte fått det de behöver av
skolan. Men hur ska de kunna klara av senare utbildningar när de inte får undervisning som passar dem?
Det kan inte vara meningen att elever i högstadiet ska
gå ut och samla löv för att sedan klistra upp dem på ett
papper. Skoltiden blir alltför ofta kravlös och väldigt
mycket handlar om att göra det så mysigt som möjligt
för eleverna.
Nu när nästa steg för Morris är gymnasiet så vet inte
hans föräldrar vad som kommer att hända.
– Det känns rätt hopplöst och ibland tycker jag att
han inte har någon framtid alls.
Rickard poängterar att det primärt inte handlar om
inkompetens och bristande engagemang bland skolans
personal. Det finns många som försökt hitta lösningar
för Morris. Snarare handlar det om brist på verktyg,
resurser och en skolform som skulle kunna ta till vara

”Jag blev lovad en utbildning på min nivå,
men blev i princip helt idiotförklarad.
Lever idag i utanförskap och på gränsen
till misär. Att välja särskolan ledde också
till att jag blev sjukpensionerad endast 19 år
gammal.” RBU-medlem

Knappt hälften av föräldrarna upplever att
deras barn får rätt stimulans för att utvecklas
optimalt i skolan.
och utveckla de kompetenser Morris har, utifrån hans
förutsättningar.
– För i grunden handlar det om att det inte finns
några förväntningar på honom eller andra barn och
ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar.
Helt krasst finns det ingen i skolan eller bland våra beslutsfattare som på allvar förväntar sig att han ska ha
något att bidra med i framtiden. Och han vet om det.
Enligt skollagen ska alla barn och elever ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt. Men RBU:s medlemsenkät visar att inte
ens hälften av föräldrarna upplever att barnet får
den stimulansen.

RBU SÄGER
Alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och alla elever
ska känna förväntningar på sig och utmanas. Skolan måste ha en långsiktig
planering i sitt arbete med alla elever för
att ge eleverna en bra förberedelse inför
framtiden.
Hur ska barn och unga kunna klara av senare utbildningar när de inte
får undervisning som passar dem, undrar Rickard Friberg, pappa till
Morris, 16 år.
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Katarina Petersson, studieoch yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledning är viktigt
I studie– och yrkesvägledningen vidtas sällan
några speciella insatser för elever med funktionsnedsättning. På samma sätt som andra elever får de själva
oftast ta initiativet till att boka in sig för samtal, ett
förhållningssätt som inte är förenligt med läroplanen.
Där framhålls att hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov vilket innebär att skolan inte
helt kan överlåta till eleverna att själva bestämma om
de behöver vägledning. Så skriver Skolinspektionen i
sin granskning av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan.
Katarina Petersson, studie– och yrkesvägledare,
och ledamot i vägledareföreningens etiska råd anser
att detta är ett problem som främst bottnar i bristande
resurser.
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– Vi studie– och yrkesvägledare har inte möjlighet
att träffa eleverna på det sätt som vi skulle önska. Resurserna för det finns inte och det är kommunerna och
rektorerna som gör prioriteringarna om antal elever
per studie– och yrkesvägledare. Det ultimata vore att
alla elever fick vägledning under hela sin skoltid.
Ett ytterligare problem som Katarina Petersson ser
är att lagstiftningen inte kräver behöriga studie– och
yrkesvägledare, det räcker idag med att en person har
kompetens att vägleda.
– Det är inte bara viktigt att eleven får tid till ett
samtal utan även att vägledningen har kvalitet och betydelse för eleven under hela skoltiden. Jag skulle gärna se att studie– och yrkesvägledare legitimeras för att
öka elevernas rättsäkerhet.

Skolans huvudsyfte borde vara att förbereda barnen för framtiden på ett bra sätt. Men inte ens hälften av föräldrarna i RBU:s medlemsenkät tycker
att skolan lever upp till det. Enkäten visar också att
endast var sjätte förälder anser att studie- och yrkesvägledningen har kompetens att vägleda elever
med funktionsnedsättning. Det måste ändras.

Endast var sjätte förälder anser att studie- och
yrkesvägledningen har kompetens att vägleda
elever med funktionsnedsättning.

RBU SÄGER
•

•

Att jobbmöjligheterna för elever med funktionsnedsättning skulle öka om studie– och yrkesvägledare
gavs reella möjligheter att stötta dem, är Katarina Petersson övertygad om.
– Vi kan göra så mycket, tillsammans ser vi möjligheter och hittar lösningar. Men man måste inse att
kontakter med människor tar tid, och måste få ta tid.
För många elever handlar studie– och yrkesvägledning inte bara om att få information och tips inför
framtiden, utan också om att möta en människa som
tror på en, som peppar och hjälper en att planera för
framtiden. Det är också viktigt att ge eleverna kompetens att göra övervägda val och hjälpa dem att se möjligheterna till att förverkliga sina önskemål. För det är
ju därför vi går i skolan, för att förbereda oss för framtiden och ett arbete.
– Vet vi vad eleven vill och strävar mot kan studie–
och yrkesvägledaren tillsammans med lärare och andra vuxna skapa ett nätverk som hjälper eleven att nå
sitt mål. Min tro och starka övertygelse är att det finns
möjligheter för alla.
Men Katarina Petersson sticker inte under stol med
att även utbildade studie– och yrkesvägledarna behöver mer utbildning om funktionsnedsättningar.
– På samma sätt som andra yrkesgrupper behöver vi
ständig vidareutbildning för att kunna ge bästa möjliga
hjälp och stöttning.

Studie- och yrkesvägledning gentemot elever med funktionsnedsättning måste prioriteras.
Stärk studie- och yrkesvägledares
kompetens och tillför nödvändiga
resurser.

Vad säger lagen?
Enligt skollagen ska elever ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov
av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.
Även den som avser att påbörja en utbildning
ska ha tillgång till vägledning. Av läroplanerna
för de obligatoriska skolformerna framgår
att studie- och yrkesvägledaren, eller den
personal som fullgör motsvarande uppgifter,
ska informera och vägleda eleverna inför den
fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen
och särskilt uppmärksamma möjligheterna
för elever med funktionsnedsättning.
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Avsnitt 6

Skolledningens
betydelse
och ansvar
Den enskilt viktigaste personen för en skolas framgång
är rektorn. Det gäller inte minst för barn med
funktionsnedsättning. Rektorn leder arbetet, ansvarar
för att eleverna får det särskilda stöd som de behöver
och att lärarna ges rätt kompetensutveckling. Rektorns
inställning har också visat sig avgörande för vilka
attityder som finns i skolan och hur inkluderande
skolmiljön är. Därför är det illavarslande att rektorerna
bland all personal i skolan är de som har lägst hopp om
skolans möjligheter att stödja barn med svårigheter.
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Att vuxenvärlden kommunicerade ”det är klart att du ska
vara med” var viktigast för de
äldre eleverna i Göran Nygrens
studie.

Skolledningen avgör om elever inkluderas
– Man måste jobba med värdegrundsfrågorna i skolan hela tiden. Det går inte att avhandla dem på en dag
eller två. De måste finnas med ständigt i allt man gör.
Det säger Göran Nygren, doktorand vid Uppsala universitet.
Under 2007 följde Göran Nygren i en etnologisk
studie sex elever i årskurs ett till nio. Resultatet blev
rapporten Skolvardag med rörelsehinder. Metoden han
använde var fältarbete med klassrumsobservationer,
samtal och intervjuer med eleverna rörande deras skolsituation. I skolan gavs möjlighet att iaktta och samtala
med eleverna, hur de förhöll sig till skolan, lärare och
andra elever.
– Det finns en maktordning i varje klass och skola.
Frågan är bara hur den ser ut, säger Göran Nygren. Den
som har ett rörelsehinder kan hamna långt ner i den.

Men det behöver givetvis inte vara så.
I rapporten ges exempel på konkreta vardagssituationer där skolpersonalens, ofta välmenande, handlingar kan bidra till att elever marginaliseras eller exkluderas.
– Vilket budskap skickar en lärare till flickan med rörelsehinder och hennes klasskamrat när läraren säger
till klasskamraten ”Vilket stort hjärta du har!” därför
att hon leker med sin klasskamrat med cp-skada. Det
är ett budskap till båda eleverna, säger Göran Nygren.
Studien visar att skolsituationen för den enskilda
eleven med rörelsehinder klart avspeglar rådande elev-,
lärar– och skolkultur. Det blir så tydligt att det ytterst
är en organisations– och ledarskapsfråga. Men inte
bara det, ett inkluderande förhållningssätt måste genomsyra alla nivåer i skolan.
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”Vi har alltid känt oss priviligierade med rektor och lärare som ända sedan
vår dotter började i skolan engagerat sig starkt för att ge henne bästa
förutsättningar, men vi vet att alla inte har det så.” Förälder

De elever som var inkluderade i klassrummet var de
elever som var inkluderade i hela skolan. Där det fungerade bra möttes eleverna av samma budskap från alla i
skolan. Göran Nygren menar att skolans ledning måste
vara engagerad och involverad samt se till att det finns
tydliga strategier på skolan för hur man ska skapa en
inkluderande miljö. Alla behöver reflektera över sina
värderingar och sina handlingar och vilka effekter de
kan ha i mötet med andra människor.
– Vi talar lätt om ramper och praktiska lösningar
men ser inte till helheten. För de äldre eleverna jag
följde var det inte den fysiska tillgängligheten som var
viktigast. Det var känslan av att vuxenvärlden faktiskt
kommunicerade ”det är klart att du ska vara med”.
Att vara med på friluftsdagar var exempelvis inte
självklart för alla elever han följde. Han fann exempel
på hur skolan ibland valde den bekvämaste lösningen,
att eleven med rörelsehinder fick göra något annat.
– Men det är inte svårt att bestämma sig för ett resmål där alla kan vara med. Just en sådan sak som en ge-

mensam resa eller utflykt är en social verksamhet som
bidrar till gemenskap.
– Att inkludera alla är en fråga om mångfald, en
rättvise– och demokratifråga som inte enbart handlar
om enskilda individer. Det är en samhällsfråga som rör
dig och mig och alla andra.

“Rektorn sa att det inte var försvarbart
att lägga så mycket resurser på min
dotter när det finns så många barn som
har stora svårigheter.” Förälder
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Rektorn är inte alltid med på banan
När ett barn med rörelsehinder ska börja i en
skola har skolledningen fokus på just rörelsehindret.
Det är det som är synligt och man förstår i regel att
skolan måste anpassas.
– Sedan tror många att de har gjort det som behövs,
men det är nu arbetet börjar. Nu handlar det om den
pedagogiska tillgängligheten, och det är svårare, säger Inger Benckert, rådgivare vid SPSM och verksam
i Norrbotten.
Det är skolan som bestämmer hur stödet ska utformas och det första skolledningen behöver göra är att
fundera på hur verksamheten är organiserad.
– Det vanliga är att skolan skaffar en särskild resurs,
ofta en assistent, till eleven men det är inte alltid den
bästa lösningen, säger Inger Benckert.  
Skolan måste vara medveten om att rätten till stöd
inte är förhandlingsbar. Rätten till stöd är inte heller
kopplad till om eleven har en diagnos. En elev som behöver extra stöd ska alltid få det, oavsett hur det budgeteras.
– Det allra viktigaste är att rektorn är med på banan. Då blir det alltid bättre. Både rektorn själv och pedagogerna måste utgå från att det är rektorn som har
ansvaret för att eleverna får det stöd de behöver, understryker Inger Benckert.
Men rektorn är inte alltid med på banan. Det framgår av projektet I demokratins marginaler som handlar
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om barn i problematiska skolsituationer och leds av
Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning
mot specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping. Projektet visar att rektorer har liten tilltro till vad skolan
kan göra åt elevers svårigheter. Av alla som arbetar i
skolan är rektorerna de som tror minst på att skolan
kan göra skillnad.
Forskarna har undersökt hur olika yrkesgrupper
i skolan ser på elever som är i behov av särskilt stöd.
Samtliga kommunala skolchefer i landet och samtliga
pedagoger, assistenter och skolledare i en kommun fick
svara på frågan: ”Varför har elever svårigheter i skolan?” Svarsalternativen som skulle rankas var: Skolans
mål är för svåra, skolan har svårt att hantera elevers
olikhet, vissa elever har egna brister, brister i elevers
hemförhållanden, vissa lärare har brister samt vissa
klasser fungerar inte.
Skolchefernas svar visar att majoriteten anser att
problemen är individens och inte skolans. Alla yrkesgrupper som besvarade frågorna anser att skolan är dålig på att hantera elevers svårigheter, men de flesta anser samtidigt att problemen ligger hos eleverna. Och de
som ska leda skolans pedagogiska arbete, rektorerna,
är alltså de som minst tror att skolan kan göra skillnad.
Skolan har en lång tradition av att skilja ut det som
betraktas som annorlunda. Historien visar upp en
räcka av institutioner, särlösningar och specialklasser.
Officiellt är det mer än fyrtio år sedan skolan lämnade

Endast hälften av
föräldrarna upplever
att skolan arbetar
systematiskt med
särskilt stöd.

Rektorerna är den yrkesgrupp i skolan som har
lägst tilltro till att skolan
kan göra skillnad för elever med svårigheter, visar
ett forskningsprojekt som
Claes Nilholm leder.

”När vi kom till skolan
första gången fick vi
frågan rakt ut varför
ska han gå här och inte
i särskola. Rektorerna
har dålig utbildning
i vad som gäller för
funktionshindrade.”
Förälder

det synsättet och arbetssättet. I läroplanen som kom
1969 står att det i första hand är skolan som ska ändra
sitt arbetssätt om en elev har svårigheter. Men i verkligheten arbetar skolan många gånger efter en ännu
äldre läroplan, en där eleverna sågs som problemet, säger Claes Nilholm.
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Det behövs mer kunskap hos såväl rektorer som specialpedagoger och lärare,
säger Lars-Göran
Berg, välfärdschef i
Munkedals kommun.

Mer kunskap behövs
– Det viktigaste för att få en bra skolmiljö för
elever med funktionsnedsättningar är skolledningens
attityd.
Det säger Lars-Göran Berg, välfärdschef i Munkedals
kommun. Som välfärdschef är han den i kommunen
som har det yttersta ansvaret för skolorna. Han har
också ett förflutet som rektor.
– Det allra viktigaste är skolledarens inställning till
eleverna. Många gånger lämnar man över ansvarsfrågan till klasslärarna och skyller dessutom på politikerna. Men de som måste sitta inne med kunskapen och
gör rätt prioriteringar är rektorerna.
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Idag finns inte frågorna om funktionsnedsättningar
alls med i rektorernas utbildning. Man anser att det
är en fråga som varje rektor måste skaffa sig inblick i
när behovet uppstår. Det anser Lars– Göran Berg är en
brist.
Att anpassa en skola så den blir tillgänglig kan i vissa
fall kosta ett antal miljoner enligt Lars-Göran Berg.
– Det kan tyckas vara mycket pengar, men det är
något som måste göras om det finns behov av det. Förhoppningsvis kan fler elever få glädje av det längre
fram.
Han menar att det är viktigt att eleverna får möjlig-

het att vara så självständiga som möjligt i skolans lokaler.
– Jag stötte på ett fall där en elev i rullstol fick lyftas
in via skolkökets lastbrygga, det är inte acceptabelt. Vi
måste arbeta för att varje barn ska behandlas med respekt, det har de rätt till.
Lars– Göran Berg har egen erfarenhet, han är pappa
till en son med omfattande funktionsnedsättningar.
Han vet hur behoven ser ut och att det måste fungera.
– Man pratar om att det är dyrt. Men pengar till anpassning av lokaler finns ju. Kunde vi klara av det här
på 1990– talet när det var ekonomisk kris så måste vi
också kunna göra det nu. Men det behövs mer kunskap
hos såväl rektorer som specialpedagoger och lärare.
Skolan måste bli mer flexibel och hitta lösningar som
passar de enskilda eleverna. De har rätt till en meningsfull skolgång.
Den nya skollagen ger utrymme för överklaganden.
Det tycker han är bra.
– Det ska bli spännande att se vad som händer när de
börjar trilla in, säger han.

Rektorns inställning har visat sig avgörande för
vilka attityder som finns i skolan och hur inkluderande skolmiljön är. Rektorn är också den som
leder verksamheten och ansvarar för att eleverna
ges särskilt stöd. För att komma tillrätta med de
brister som framkommer i RBU:s medlemsenkät är
rektorn den enskilt viktigaste personen.

RBU SÄGER
Rektorsutbildningen måste stärkas
när det gäller skolans ansvar för elever
med funktionsnedsättningar och deras
skolsituation.

Vad säger lagen?
Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en
skola ledas och samordnas av en rektor. Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation, fattar de beslut
och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter
eller andra författningar. Enligt läroplanerna har rektor
det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas
mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för skolans
resultat, att det följs upp och utvärderas i förhållande till
de nationella målen. Rektorn har ett särskilt ansvar för
att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp
de behöver, för organisationen av studie- och yrkesvägledningen, att personalen får den kompetensutveckling
som krävs för att de professionellt ska kunna utföra

sina uppgifter, att kontakt i de obligatoriska skolformerna upprättas mellan skola och hem om det uppstår
problem och svårigheter för eleven i skolan samt att
vårdnadshavare i de frivilliga skolformerna får insyn i
elevernas skolgång.
Enligt skollagen ansvarar huvudmannen för att
utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och
andra föreskrifter och bestämmelser för utbildningen.
Huvudmannen ska se till att personalen ges möjligheter
till kompetensutveckling som bygger på en kontinuerlig
analys av behoven i skolan och hos läraren, samt att
personalen har nödvändiga insikter i de föreskrifter
som gäller för skolan.
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RBU:s skolenkät – hela resultatet
RBU:s medlemsenkät genomfördes med ett elektroniskt enkätverktyg under
september och oktober 2011. Den riktades till föräldrar till barn med funktionsnedsättning i skolåldern och totalt inkom 392 svar.

1. I vilket län bor ni?

%

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

2
2
1
4
2
2
3
5
2
4
10
18
6
4
3
3
3
4
16
2
4

2. Vilket är födelseåret för ditt barn
med funktionsnedsättning?
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

7
5
7
7
6
8
5
8
7
7
8
9
8
8

3. Vilken av följande skolformer är
aktuell för ditt barn under läsåret
2011/2012?
%
Förskoleklassen
(”sexårsverksamheten”)
Grundskolan
Grundsärskolan
Specialskolan
Gymnasieskolan
Rh-gymnasium
Gymnasiesärskolan

8
41
25
4
8
2
12

4. Om ditt barn går i grundskolan, går
barnet i:
%
vanlig klass
rh-klass
annan form av särskild
undervisningsgrupp
mitt barn går inte i grundskolan

44
11
16

Ja
Nej

19
81

9. Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med den fysiska
tillgängligheten i ditt barns nuvarande skola?
%
Mitt barn kan röra sig i alla
utrymmen som andra elever kan
Mitt barn kan endast röra sig
i delar av skolan
Tillgängligheten är bristande
i hela skolan

65
33
2

29

5. Upplever du att ditt barn har
samma möjlighet att fritt välja skola
som barn utan funktionsnedsättning
har?
%
Ja
Nej
Vet inte

30
62
8

6. Är ditt barn beroende av skolskjuts?

%

Ja
Nej

75
25

7. Har ditt barn nekats plats på en
skola på grund av att skolan inte varit
fysiskt tillgänglig?
%
Ja
Nej

8. Har du någon gång upplevt ett
tryck från skolan/kommunen att ditt
barn bör gå i särskolan eller i särskild
klass för elever med rörelsehinder i
strid med din uppfattning?
%

11
89

10. Anser du att ditt barn får det särskilda stöd som han eller hon behöver
i skolan?
%
Ja
Nej
Mitt barn har inget behov
av särskilt stöd
Vet inte

60
30
4
6

11. Får ditt barn tillgång till anpassade läromedel och andra lärverktyg
utifrån sitt behov?
%
Ja
Nej
Mitt barn har inga sådana behov
Vet inte

56
25
11
8

12. Får ditt barn tillgång till anpassad
undervisning utifrån sitt behov?
%

18. Hur upplever du ditt barns möjlighet att delta i följande aktiviteter?

Ja
Nej
Mitt barn har inget behov av det
Vet inte

Mycket dålig
Dålig
Varken bra eller dålig
Bra
Mycket bra
Vet inte

58
22
13
7

13. Har skolan kunnat möta ditt barns
behov av särskilt stöd i rätt tid?
%
Ja
55
Nej, stödet kom för sent
31
Nej, stödet har uteblivit helt
8
Mitt barn har inget behov
6
av särskilt stöd
14. Hur upplever du lärares eller annan pedagogisk personals kompetens för att tillgodose ditt barns
behov i skolan?
%
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig

21
42
21
12
4

15. Upplever du att skolan arbetar
systematiskt med särskilt stöd?
%
Ja
Nej
Mitt barn har inget behov
av särskilt stöd
Vet inte

50
32
4
14

16. Anser du att åtgärdsprogram som
upprättats för ditt barn ett effektivt
verktyg för att ge särskilt stöd?
%
Ja
Nej
Mitt barn har inget åtgärdsprogram
Vet inte

40
24
24
12

17. Hur upplever du ditt barns delaktighet i klassens/gruppens gemenskap?
%
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig

26
44
21
6
3

Utflykter %

Friluftsdag %

Idrottsdag %

Gemenskap på rast %

6
16
15
33
23
7

8
16
18
30
18
10

5
12
18
36
25
4

4
13
14
39
27
3

19. Har ditt barn fått utstå kränkningar i skolan på grund av sin funktionsnedsättning?
%
Ja
Nej
Vet inte

24
48
28

20. Om ditt barn har blivit kränkt i
skolan på grund av sin funktionsnedsättning, har skolan då vidtagit
tillräckliga åtgärder för att komma
tillrätta med kränkningarna?
%
Ja
Nej
Vet inte
Mitt barn har inte utsatts
för kränkningar i skolan

12
11
27
50

Inte alls
Ganska låg utsträckning
Varken hög eller låg utsträckning
Ganska hög utsträckning
Har själv fått ta reda på/
arbeta för allt/det mesta
Har ingen uppfattning

5
20
15
34
23
3

24. Upplever du att ditt barn får rätt
stimulans för att utvecklas optimalt i
skolan?
%
Ja
Nej
Vet inte

49
35
16

25. Hur tycker du att skolan förbereder ditt barn för framtiden?
%

21. Hur upplevde du informationen
och vägledningen från kommunen
inför ditt barns skolstart?
%
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig

7
23
32
19
19

22. Hur upplever du samarbetet med
skolan kring ditt barns skolgång? %
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

som han eller hon behöver i skolan? %

23
45
16
11
5

23. I vilken utsträckning har du som
förälder behövt arbeta för att ditt
barn ska få de anpassningar, hjälpmedel, läromedel och särskilt stöd

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

11
36
40
9
4

26. Anser du att studie- och yrkesvägledningen på ditt barns skola har
kompetens att vägleda elever med
funktionsnedsättning?
%
Ja
Nej
Vet inte
Inte aktuellt för närvarande

11
17
33
39

27. Har du någon gång övervägt att
byta skola för ditt barn på grund av
brister i skolan?
%
Ja
Nej

35
65
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och ungas psykiska hälsa år 2009. Hälsan hos barn och unga med
funktionsnedsättning.

RBU:s huvudsamarbetspartner:

Thule Adventure Team förbereder sig för paddling med havskajak

Thule Group är sedan början av 2011 huvudsamarbetspartner till RBU. Vårt
motto är Active Life, Simplified. Och det känns därför naturligt för oss att
stödja en organisation som arbetar för att underlätta och förbättra vardagen
för barn och unga med rörelsehinder och för deras familjer. Vi är glada över
att kunna stödja RBU dels genom ett finansiellt stöd för att stärka RBU:s
påverkansarbete, dels genom att använda vår erfarenhet och våra resurser
till att göra RBU:s evenemang lite roligare och fräckare än vanligt. Vi ser
fram emot ett fortsatt gott samarbete under de kommande åren.
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Alla har rätt till ett bra liv
Barn och unga med rörelsehinder ska få ett liv på samma villkor som andra.
Det innebär ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga
med funktionsnedsättning. Den uppfattningen delar Humana med RBU.
Humana, har med expertstöd från bland annat RBU också genomfört
Humanas Tillgänglighetsbarometer 2011, en kartläggning av tillgängligheten i landets kommuner. Undersökningen gjordes för att uppmärksamma
våra politiker på att det fortfarande finns mycket kvar att göra när det gäller
tillgänglighet, exempelvis på våra skolor. För oss på Humana är det viktigt
att driva frågor som påverkar våra kunders vardag.
Juridiken är ytterligare ett område där vi påverkar rättspraxis inom området
personlig assistans. Humana har idag femton jurister som årligen hjälper
ca 50 barn och ungdomar, kostnadsfritt, att få den personliga assistans de
har rätt till, utöver att ge kontinuerligt juridiskt stöd till alla våra kunder.
Välkommen att kontakta oss.
www.humana.se
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Vi stödjer rbu

Varje barn är som
en liten planta…
Alla barn har rätt att växa upp och utvecklas till självständiga och trygga individer och få lov att känna oberoende. För barn med behov av personlig assistans blir den en av grundpelarna för att göra detta möjligt. Vi på Särnmark ser
det som vår uppgift att vara med och skapa den grogrunden tillsammans med
barnets viktigaste personer- föräldrarna.
Även skolan har naturligtvis en självklar del i barnets utveckling. Personlig
assistans vid skolgång har vi på Särnmark lång erfarenhet av. Genom åren
har vi goda exempel på kontakter med olika skolor som varit villiga att finna
den bästa lösningen gällande exempelvis rekrytering av assistenter och deras
anställningsförhållanden.
På Särnmark vet vi att barns behov av personlig assistans är speciellt och
komplext och att man som förälder många gånger är både assistent och ställföreträdare. Som förälder ska du kunna känna dig trygg i att vi, i alla assistansrelaterade frågor och genom ditt barns alla utvecklingsfaser, löpande bistår
dig med det som du och din familj har behov av.
Vi tror på barns rätt till sina föräldrar och föräldrars rätt att vara just föräldrar.
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Med ny position i sikte
Sedan sex år tillbaka har uppdraget från medlemmarna till förbundet varit att
bygga upp och stärka RBU, att vända en ekonomisk kräftgång till en hållbar
ekonomi, att förstärka det grundläggande opinions- och påverkansarbetet
och göra organisationen mer känd – för familjer med barn och unga med
rörelsehinder, för beslutsfattare, myndigheter, media och allmänhet. Enklast är
att likna det vid en trappa: förbundet ska ta tydliga kliv framåt och uppåt i sex
steg. 2011 togs de sista stegen mot målet, ett mål vi kallar ”Position 2012”.
Vision och mål
RBU har en tydlig vision om ett rättvist samhälle och
ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder. Visionen anger alltså något som inte är uppfyllt
och inte finns – ännu. För att verka i enlighet med visionen har RBU årliga delmål som alla ska leda fram
till det läge där RBU ska befinna sig 2012, vi kallar det
”Position 2012”.
RBU:s fyra målområden och delmål
har 2006-2011 varit:
Påverkan och opinionsbildning
- Ge ut en årsrapport och använda i påverkansarbetet
- Utvärdering av den nationella handlingsplanen
- Synliggöra RBU i medier, myndigheter och
organisationer
Föreningsverksamhet
- Utveckling gentemot habiliteringarna
- Utveckla RBU-Dagarna
- Utveckla medlemsnyttan
- Ta fram en ny utbildningsinsats för föreningarna
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Diagnosverksamhet
- Utveckla diagnoserna
- Utveckla temanumret forskning
Stabil ekonomi
- Fortsatt ökning av egna intäkter
- Stärk RBU som varumärke
- Nationell marknadskampanj
Som framgångar under dessa år räknar vi årsrapporten, vårt deltagande under Politikerveckan på Gotland,
våra konferenser, marknadssatsningen, nya samarbeten och arbetet med att finna nya former för att öka de
egna intäkterna.

”Position 2012” – där ska vi vara 2012
RBU:s målstrategiska plan antogs alltså 2005 och gäller till och med 2011, och ska leda fram till ”Position
2012”, ett önskvärt läge, en ny position med ett stärkt
RBU inför framtiden. RBU:s alla kortsiktiga mål ska
mynna ut i ett tänkt läge, ”Position 2012”. År 2012 ska
därför:
• RBU vara en tydlig aktör inom minst två påverkansområden. RBU verkar inom minst två påverkansområden, företrädesvis socialrätt och socialförsäkringar, skola eller habilitering och hjälpmedel
• RBU ha en aktiv föreningsverksamhet som arbetar
med gemensamt påverkansarbete, medlemsrekrytering och social gemenskap.
Samtliga föreningar deltar lokalt i den årliga temakampanjen. Samtliga föreningar genomför årligen
insatser för medlemsrekrytering, bland annat vid
habiliteringarna.
• RBU har en omfattande diagnosverksamhet som ger
stor medlemsnytta.
Minst två årliga arrangemang kring diagnoser
arrangeras.
• RBU har en ändamålsenlig organisation med god
ekonomi som bygger på intäkter genererade av egen
verksamhet
Intäkterna är större än utgifterna och minst hälften
av intäkterna ska komma från egen verksamhet.

insamling och marknadsföring och olika typer av centralt stöd till medlemsföreningarna. Position 2012 är
nu här. RBU har till stora delar uppfyllt kraven och vi
går i mål.
Ett resultat av denna arbetsinriktning har varit den
framgångsrika satsningen på årsrapporter i olika teman sedan 2006. Ett tema, kopplat till krav på förändring, kontakt med beslutsfattarna och uppföljning över
tid har varit ett bra recept. Så har vi nu prövat att arbeta med utvalda teman inom påverkansarbetet i fem
år, och vi kommer att fortsätta på samma sätt.
Tack alla ni medlemmar som har varit med och drivit
RBU framåt de senaste åren. Vi har tillsammans lyckats uppnå position 2012. En ny målstrategi har beslutats av kongressen 2011, en strategi som ska leda oss
vidare 2012-2014, med ambitiösa mål inför ”Position
2015”. Var med du också i RBU:s arbete för ett samhälle
där även våra barn och unga med familjer, har samma
möjligheter och förutsättningar som andra medborgare till ett rättvist och utvecklande liv.
För RBU:s förbundsstyrelse
Agnetha Mbuyamba
Förbundsordförande
För förbundskansliets personal
Johan Alexander Lindman
Generalsekreterare

Förbundets kärnområden har därför varit påverkan
och opinionsbildning, diagnosinriktade aktiviteter,
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RBU:s tidigare årsrapporter
Leka för livet, 2006
Barnkonventionen fastslår alla
barns rätt till lek. RBU:s årsrapport syftade till att sprida kunskap om vikten av tillgängliga
lekplatser för barn med rörelsehinder. Rapporten visade att
endast 1,4 procent av Sveriges
lekplatser var tillgängliga för
barn med funktionsnedsättningar. RBU vill att varje barn
ska ha en tillgänglig lekplats
nära sin bostad.

”Men dom har ju fått det
så bra!?”, 2008
En stor medlemsenkät med
nästan 500 svar låg till grund
för rapporten om hur föräldrar
till barn med funktionsnedsättningar upplever samhällets
stöd. Föräldrarna har i genomsnitt kontakt med 17 olika
personer angående barnets
funktionsnedsättning och olika
insatser. RBU vill att varje familj ska ges rätt till en koordinator som man alltid kan vända
sig till och som samordnar övriga kontakter.

Assistans med Barnen i
Centrum, 2007
Rapporten byggde till stor del
på enkätsvar från föräldrar vars
barn har personlig assistans.
Mer än 90 procent av de föräldrar som svarade uppgav att om
assistansen försvann så skulle
både barnet och deras livssituation förändras drastiskt till det
sämre. Den personliga assistansen gör skillnad, inte bara för
barnet, utan för hela familjen.

Vem bryr sig? 2009
Alltför många unga med rörelsehinder står år efter år utanför arbetsmarknad eller annan
sysselsättning. Det är ett svek.
Rapporten fokuserade på arbete och annan utvecklande
sysselsättning. Enligt LSS finns
det en rätt till sysselsättning,
men inte för den som ”bara” har
ett rörelsehinder. RBU vill att
alla unga med funktionsnedsättning ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning.

...Utom Emma för hon
fick stanna hemma, 2010
Rapporten uppmärksammade
tillgänglighet i resandet. Sju av
tio familjer i RBU har avstått
från att göra gemensamma aktiviteter på grund av otillgängliga transporter eller lokaler.
Endast var sjätte är nöjd med
tillgängligheten i kollektivtrafiken. RBU vill att full tillgänglighet ska vara ett absolut
kriterium vid alla trafikupphandlingar.

Rapporterna finns att ta del av på www.rbu.se
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RBU SÄGER
• Inför särskilda samordnare i kommunerna som kan informera och vägleda föräldrar
till barn med funktionsnedsättningar inför skolstarten.
• Alla elever måste få rätt stöd i den skolform som de tillhör.
• Kommunerna måste ta ansvar för att felplacerade elever ges det stöd de behöver i
grundskolan och möjlighet att ta igen kunskaper de gått miste om.
• Möjligheten för kommuner att placera elever i särskolan utan föräldrarnas samtycke
måste avskaffas.
• Elever med funktionsnedsättning måste ha rätt till skolskjuts även om de väljer en
annan skola än den som kommunen anvisat.
• Avskaffa möjligheten att neka en elev plats på en skola med hänvisning till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
• Gymnasieelever med funktionsnedsättning måste ha rätt till skolskjuts.
• Tillgänglig skolmiljö måste bli en förutsättning för att få starta en ny skola.
• Bristande tillgänglighet måste bli en diskrimineringsgrund.
• Skolmiljön måste omfattas av samma krav på tillgänglighet som publika lokaler och
platser.
• Skolorna måste bli bättre på att arbeta systematiskt för att ge elever särskilt stöd,
och använda åtgärdsprogrammen som ett effektivt verktyg.
• Skolan måste ta det fulla ansvaret för att ge eleverna den undervisning, det särskilda stöd och de pedagogiska hjälpmedel som eleverna behöver för att uppnå målen.
• Alla elever ska kunna få det särskilda stöd som lagen ger rätt till inom ramen för sin
vanliga klass.
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• Alla elever ska ges individanpassad undervisning och känna förväntningar på sig. Först
då ges eleven förutsättningar att få en bra skolgång.
• Undervisningen får aldrig lämnas över till en assistent. Det är läraren som har den pedagogiska kompetensen att ge eleven förutsättningar att nå målen.
• I lärarutbildningens obligatoriska del måste undervisning om skolsituationen för elever
med rörelsehinder och deras behov ingå.
• Lärare och annan skolpersonal måste tillförsäkras kontinuerlig kompetensutveckling.
• Skolans verksamhet måste oavsett aktivitet utformas så att alla elever kan delta och
känna delaktighet.
• Skolledare och huvudmän måste ta uppgifter om kränkningar och trakasserier på allvar
och arbeta systematiskt för att både förebygga och få stopp på kränkningar.
• Ökad transparens behövs när uppgifter om att en elev kränkts inkommit till rektor. Sådan rapportering ska föras vidare till både huvudmannen och Skolinspektionen.
• Alla elever ska ha rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och alla elever ska känna
förväntningar på sig och utmanas. Skolan måste ha en långsiktig planering i sitt arbete
med alla elever för att ge eleverna en bra förberedelse inför framtiden.
• Studie- och yrkesvägledning gentemot elever med funktionsnedsättning måste prioriteras.
• Stärk studie- och yrkesvägledares kompetens och tillför nödvändiga resurser.
• Rektorsutbildningen måste stärkas när det gäller skolans ansvar för elever med funktionsnedsättningar och deras skolsituation.
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Skolad el
”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för
barn och unga med rörelsehinder.” RBU:s vision
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och
Ungdomar, RBU, har omkring 12 000 medlemmar
i distrikts- och lokalföreningar över hela landet.

Dessutom erbjuds medlemmar lokala aktiviteter i sin
förening och gemenskap och stöd genom att träffa
andra i samma situation.

RBU inriktar sig främst på barn- och familjefrågor. I
RBU samlas barn och unga med rörelsehinder, deras
familjer och alla andra som vill vara medlemmar.
Förbundet, som grundades 1955, företräder familjer
med barn och unga med adhd, cerebral pares (cp),
flerfunktionshinder, kortväxthet, medfödd benskörhet (osteogenesis imperfecta, oi), muskelsjukdomar,
plexus brachialis, Prader-Willis syndrom, ryggmärgsbråck och hydrocefalus.
Som medlem i RBU får du tidningen Rörelse, tillgång
till jurister för rådgivning, kunskap och information,
delta på RBU:s kurser och läger, möjlighet att påverka,
medlemserbjudanden och rabatter på material och
konferenser, till exempel de årliga RBU-Dagarna.

Välkommen som medlem!

92

RBU
Box 8026
104 20 Stockholm
Besöksadress: S:t Eriksgatan 44, 3 tr
Telefon: 08-677 73 00 (växel), Fax: 08-677 73 09
E-post : info@riks.rbu.se
Hemsida: www.rbu.se
stöd RBU : pg 90 00 71-2

