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Handikapp i skolan
Det offentliga skolväsendets möte
med funktionshinder från folkskolan
till nutid

Förord
Skolverket har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för genom
förandet av den svenska handikappolitiken på skolområdet. De åtaganden
Skolverket förelagts är uttryckta i en handlingsplan – inom handikappområdet
också benämnd som etappmål – som fastställdes hösten 2002. Ett åtagande i
handlingsplanen är att sammanställa en översikt som redogör för kunskaper
inom området funktionshinder, handikapp och särskilt stöd. Avsikten är att
på ett samlat sätt tillgängliggöra de kunskaper som Skolverket redovisat under
sin verksamhetstid, från starten till dess myndigheten delades i mars 2003.
Skolverket har valt att göra detta genom att dels sammanställa en längre
historisk genomgång av skolväsendets möte med funktionshinder, handikapp
och särskilt stöd, dels en kortare och djupare analys av Skolverkets egen pro
duktion. Syftet med detta är flerfaldigt. För det första kan skriften ses som en
orientering om den samhälleliga utbildningsinstitutionens historiska bered
skap att möta barn och ungdomar, för det andra kan den tjäna till att göra
tydligare i vilken mån alla barn och ungdomar har omfattats av skolans upp
drag och för det tredje kan återkommande svårigheter i verksamhetens förmå
ga att lösa detta uppdrag synliggöras. På så sätt kan också kunskapsluckor i
skärningspunkten mellan utbildningspolitiken och de handikappolitiska strä
vandena belysas. En avsikt är också att skriften ska kunna användas i
Skolverket som en intern handbok i arbetet kring funktionshinder, handi
kapp och särskilt stöd.
Det första kapitlet i rapporten är en genomgång av utbildningssystemets
hantering av olika barn och ungdomar från folkskolans tillkomst i Sverige.
Vilka gavs en självklar plats i det breda huvudspåret och på vilka grunder fick
andra inte plats där? Genomgången visar att sortering av elever ständigt före
kommit men att motiven varierat och att metoderna skiftat i olika tider,
beroende på aktuell kunskap och synsätt. Historien kan användas för att ge
oss perspektiv på hur systemet uppfattas idag och vilka frågor som har passerat över tid. Kapitlet som är rikt på referenser till politiska beslut och utred
ningar har sammanställts av Christer Degsell, utbildningsråd vid förutvarande
Statens Institut för Handikappfrågor.
Kapitel två bygger på en inventering av Skolverkets kunskaper och syn på
elever med funktionshinder och det vidare begreppet elever i behov av särskilt
stöd. Skolverkets rapportering sedan tillkomsten 1991 och till dess delning
har följts och granskats ur ett funktionshinderperspektiv. Vilka rapporter har
lyft frågor om skolsystemets anpassning till elevers olikheter, om huvudmän
nens ambitioner att genomföra en skola för alla och skolornas förmåga att
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möta olika elever? Vad har Skolverket sagt? Kapitlet belyser de ställnings
taganden som Skolverket gjort och vad som ligger bakom dessa när det gäller
funktionshindrade i utbildningen. Rapportinventeringen har genomförts av
Göran Nygren, tidigare ombudsman vid RBU, och för diskussionen om per
spektiv och innehåll svarar Staffan Engström, Skolverkets utredningsavdel
ning. I det senare arbetet har också Lena Hammarberg och Karin Wahlström
från samma avdelning deltagit. Anna Kjellberg från avdelningen för utbild
ningsinspektion har dessutom bidragit med synpunkter.

Stockholm 2005-08-22

Staffan Lundh
Avdelningschef
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Från folkskola
till 2000-talet

Från folkskola till 2000-talet
Syfte
Denna del av rapporten utgörs av en tillbakablick över utvecklingen från
tidigt 1800-tal till slutet av 1900-talet inom området skola, särskilt stöd, han
dikapp och funktionshinder. Den starkare betoningen läggs vid utvecklingen
under 1900-talets senare hälft. Syftet med kapitlet är att ge en inblick i skol
systemets framväxt och förändring utifrån den syn på funktionshinder och
normalitet som varit rådande under olika tidsepoker. Därmed kommer också
flera av de begrepp som används i fråga om särskilt stöd, funktionshinder och
utbildning och den begreppsliga utvecklingen av dessa att presenteras.
Skola och utbildning
Utformningen av skolan och den utbildning skolan erbjuder har betraktad
över tid i vissa avseenden varit sig ganska lik. Delar av strukturen i dagens
skola kan härledas från den allmänna folkskolan som infördes år 1842 och
dess normalplan från 1878. Eleverna börjar skolan vid en viss ålder och avslu
tar den vid ett fastställt antal år senare. In i modern tid har olika slag av pla
ner föreskrivit vilka kunskaper som ska inhämtas, i vilken ordning och under
vilken tid1. Elevernas prestationer bedöms i form av betyg som utgår från
någon form av tänkt normalprestation. De elever som av skilda anledningar
inte når målen för utbildningen bedöms utifrån denna tänkta normalitet och
i den mån stöd ges, är syftet med stödet kompensatoriskt och relaterat till ett
uppnående av denna normalitet.
Bedömningen av vilka barn och ungdomar som anses komma ifråga för
olika former av stöd hänger till stor del samman med hur “samhället”, “sko
lan”, “man” definierar begrepp som normalitet och avvikelse. De som bedöms
vara i behov av stöd har alltid en eller flera jämförelsepunkter som rymmer
föreställningar om det anpassade, sunda, normala eller friska. Diskussionen
om vilka elever som är i behov av särskilt stöd för att uppnå skolans kunskap
smål sker i en strid om definitioner om vad som är avvikelser från “normen”,
det normala. En strid om normalitet som ser olika ut i olika tider och i olika
sammanhang2.

1

Det är först med införandet av de läroplaner som infördes i mitten av 1990-talet på grundval av läro
planskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) som en större förändring börjar ske i
detta avseende.

2

Elever i behov av särskilt stöd. En temabild utgiven av Skolverket (1998), sid. 12 respektive Börjesson,
Mats: Om skolbarns olikheter. Diskurser om “särskilda behov” i skolan – med historiska jämförelsepunkter,
(Skolverket 1997) sid. 47.
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Alla barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i skolan är inte elever med
ett funktionshinder. Alla barn och ungdomar med funktionshinder är inte i
behov av särskilt stöd för att nå kunskapsmålen i skolan. En del är det, andra
inte. För barn och ungdomar utan funktionshinder kan ett behov av särskilt
stöd bero på svårigheter i lärandet. Men det kan också handla om behov av
stöd som har sin grund i sociala eller emotionella faktorer. Barn och ungdo
mar med funktionshinder behöver ofta särskilt stöd i sitt lärande, men de kan
också vara i behov av stöd på annat sätt. Det kan exempelvis handla om extra
städning av klassrum där det finns en elev med allergi. Eller om klassrum
utrustade med hörslinga och mikrofoner så att elever med en hörselskada kan
bli delaktiga i den språkliga interaktion som sker i klassrummet. Det kan
också handla om läromedel på punktskrift för en elev med synskada eller att
den fysiska miljön är utformad på ett sådant sätt att en elev med rörelsehin
der kommer in i lokalerna. Men det handlar alltid också om bemötande, att
se barn och ungdomar i behov av stöd eller med funktionshinder som sub
jekt, med samma rättigheter och skyldigheter som andra, och inte som objekt
för specialpedagogiska insatser, kompensatorisk träning eller som föremål för
omsorg och omhändertagande.
I behov av särskilt stöd
Barn i åldrarna 7 – 16 år har skolplikt. Skolplikten motsvaras av en i grundlag
fastställd rätt till utbildning. Denna rätt beskrivs i skollagen på följande sätt:
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning inom
det offentliga skolväsendet. Utbildningen skall inom varje skolform vara
likvärdig, varhelst den anordnas i landet. ... ...
I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd3.
Av detta följer att alla barn som omfattas av skolplikten har rätt att kost
nadsfritt erhålla grundläggande utbildning i det allmänna skolväsendet och
att hänsyn ska tas till den som är i behov av stöd för att uppnå målen för
utbildningen. Elever som behöver särskilt stöd har numera enligt lagstiftning
och förordning en ovillkorlig rätt att få det4. Stödet ska i första hand ges
inom klassens ram, men särskilda undervisningsgrupper får också anordnas5.
3

1 kap. 2 § första stycket skollagen (1985:1100, ändr. SFS 1999:886).

4

Grundskolan: 4 kap. 1 § andra stycket skollagen (1985:1100), 5 kap. 1 § grundskoleförordningen
(1994:1194). Sameskolan: 8 kap. 1 § andra stycket skollagen (1985:1100), 3 kap. 13 § sameskolförord
ningen (1995:205). Särskolan: 5 kap. 3 § särskoleförordningen (1995:206). Specialskolan: 6 kap. 3 §
specialskoleförordningen (1995:401).

5

5 kap. 5 § grundskoleförordningen.
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Motsvarande rätt till särskilt stöd har också elever i gymnasieskolan6, medan
studerande inom kommunal vuxenutbildning inte har en sådan rätt7.
Grundtanken är dock att den kommunala vuxenutbildningen ska utformas
utifrån den enskildes behov och förutsättningar8.
Vilka är i behov av särskilt stöd?
Begreppen barn med behov av särskilt stöd och barn med särskilda behov
lanserades ursprungligen år 1968 av den dåvarande Barnstugetredningen9. Till
gruppen barn med behov av särskilt stöd räknade utredningen dels barn med
fysiska funktionsnedsättningar, dels barn vars svårigheter var av psykisk, emo
tionell, social eller språklig karaktär. Denna tudelning av barn med ytterst
skiftande orsaker till behov av särskilt stöd, visar sig framöver återkomma i
olika sammanhang där frågor om barns behov av stöd aktualiseras.
Socialstyrelsen utvecklade och konkretiserade senare i sina Allmänna råd10
begreppet barn i behov av särskilt stöd. Genom att byta ut ordet med mot i
betonades här att barns eventuella problem inte alltid beror på egenskaper
hos barnet utan kan vara ett uttryck för förhållandet till omgivningen. I all
männa råden betonar man därför vikten av verksamhetens tolerans och för
måga att anpassa sig till barns olika förutsättningar. “Barn som vi upplever
som problembarn i en förskola behöver inte uppfattas så i en annan.”11
Barn med funktionshinder utgör en grupp som de Allmänna råden nämner
och exemplifierar. Till denna grupp räknade Socialstyrelsen de förståndshan
dikappade, de hörselskadade eller döva barnen, de synskadade och blinda,
barn med autism och barn med olika medicinska handikapp. Andra grupper
som ansågs behöva särskilt stöd var barn med koncentrationssvårigheter,
språk- och talsvårigheter, inlärningssvårigheter, känslomässiga och/eller psyko
sociala svårigheter, barn med flyktingbakgrund samt barn som far illa12. Här
igenom utvidgas grupper av barn som anses vara i behov av särskilt stöd från

6

Gymnasieskolan: 8 kap. 1 § gymnasieförordningen (1992:394). Gymnasiesärskolan: 8 kap. 1 § gymna
siesärskoleförordningen (1994:741).

7

För elever i grundskolan anges, i 4 kap. 1 § skollagen, att särskilt stöd skall ges till elever som har svårig
heter i skolarbetet. En rätt till “stödundervisning” finns också för elever i gymnasieskolan enligt 8 kap.
1 § Gymnasieförordningen, medan motsvarande föreskrift för kommunal vuxenutbildning inte finns.
(Fram till år 2002 fanns däremot en bestämmelse om att stöd bör ges).

8

1 kap. 2 § förordning om kommunal vuxenutbildning.

9

1968 års barnstugeutredning (SOU 1972:26-27).

10

Barnomsorgen är för alla barn, Allmänna råd från Socialstyrelsen 1991:1 respektive Barnomsorgen i soci
altjänstlagen, Allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:2.

11

A.a. sid. 17.

12

Barn som behöver särskilt stöd i barnomsorgen. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1997:7, sid. 13
(Socialstyrelsen 1977).
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de som Barnstugeutredningen definierade till att även omfatta barn som
kommit till Sverige och barn som av olika skäl far illa.
I de Allmänna råden betonas som ovan nämnts att barnens problem inte
kan förstås som en egenskap hos barnet utan i relation till vad som händer i
mötet mellan barnet och de människor och den miljö som finns i förskolan
och fritidshemmet13. Härigenom anlägger Socialstyrelsens Allmänna råd mera
ett relationellt perspektiv på barn i behov av särskilt stöd genom att under
stryka att problemen inte kan förstås enbart utifrån individkaraktäristika14.
Såväl av Socialstyrelsens Allmänna råd som av olika propositionstexter15
framgår att begreppet barn med behov av särskilt stöd också från den här tiden
ses som ett relativt begrepp och inte som klart identifierade grupperingar med
behov av likartade insatser. I regeringens proposition 1993/94:11 Om utvidgad
lagreglering på barnomsorgsområdet m.m. definieras begreppet på följande sätt:
Begreppet syftar inte i första hand på en bestämd eller avgränsad grupp
utan uttrycker snarare att vissa barn mer eller mindre varaktigt kan ha
behov av att få särskild uppmärksamhet och behöver mer av vuxnas stöd
och förståelse än andra16.
Ambitionen och inriktningen att stödja elever i behov av särskilt stöd har
varit ett centralt tema i det statliga reformarbetet inom barnomsorgen och på
skolområdet sedan 1970-talet och framåt17. I mitten av 1980-talet inleddes en
process rörande ansvarsfördelning och styrning av skolområdet18 som resulte
rade i att kommunerna 1991 gavs ansvaret för hur verksamheten organiseras i
den svenska skolan. Statens ansvar är att ange mål och riktlinjer som är natio
nellt giltiga medan kommunerna ska svara för att verksamheten genomförs
inom de ramar riksdagen och regeringen lägger fast19.
Det stöd skolan har skyldighet att ge elever med svårigheter syftar främst
till att eleverna ska nå målen för utbildningen. I regeringens proposition
1990/91:18 Ansvaret för skolan uttrycks detta på följande sätt:

13

Socialstyrelsen 1997:7, sid. 14.

14

Det kategoriska- respektive det relationella perspektivet behandlas också under rubriken Från en skola
för vissa till en skola för alla? sid. 15.

15

Exempelvis proposition 1993/94:11. Om utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet m. m.

16

Barn som behöver särskilt stöd i barnomsorgen. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1997:7, sid. 13
(Socialstyrelsen 1977).

17

Löfquist, Staffan; Den bångstyriga verkligheten (1999) sid. 53.

18

Ansvarfördelning och styrning på skolområdet (Ds U 1987:1), En förändrad ansvarsfördelning och styr
ning på skolområdet (SOU 1988:20), Om skolans utveckling och styrning (prop. 1988/89:4).

19

Prop. 1990/91:18 Ansvaret för skolan, sid. 3.
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För att alla elever skall uppnå goda resultat behöver särskild hänsyn tas till
elever med olika former av inlärningssvårigheter. Det kan gälla elever med
handikapp, läs- och skrivsvårigheter eller störningar av sådan art som på
verkar elevernas arbete i skolan. Jag anser det angeläget att i lagen marke
ra skyldigheten att i utbildningen ta hänsyn till elever med särskilda behov20.
Senare utredningar har i olika sammanhang var för sig gjort sina försök att
definiera vad respektive utredning avser med begreppet i behov av särskilt stöd.
En expertgrupp inom Utbildningsdepartementet, med uppgift att främja
utveckling av goda förhållningssätt för ökad måluppfyllelse för elever i behov
av stöd, noterar i sin redovisning Elevens framgång – Skolans ansvar21 2001, att
någon entydig definition av vilka elever som ska definieras som elever i behov
av särskilt stöd inte existerar.
I en motion till riksdagen, riksdagsåret 2002/03, beskrivs elever i behov av
särskilt stöd på följande sätt:
Elever med behov av särskilt stöd är inte en tydligt avgränsad grupp utan
de flesta elever har någon gång under sin skoltid behov av extra stöd.
Behoven är därför lika många och varierande som det finns elever. Vissa
grupper av elever är ändå av olika anledningar mer utsatta och deras
behov större än andras, och det är de barnen vi vill lyfta fram i den här
motionen. Det kan vara barn med olika former av funktions- och rörelse
hinder, utvecklingsstörning eller som av andra anledningar har särskilt
svårt att nå upp till skolans kunskapsmål22.
Beskrivningen i motionstexten sammanfattar väl de syften som i olika sam
manhang givits för vilka barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd.
Sammanfattningsvis kan vi också se att begreppsanvändningen kring
särskilt stöd har ändrats sedan början av 1990-talet. Av elever med särskilda
behov eller elever med behov av särskilt stöd har nu blivit elever i behov av
särskilt stöd23. Detta markerar en förändrad inställning, ett perspektivskifte.
Det är således inte endast fråga om en nyansskillnad som markeras av prepo
sitionen i. Snarare är det ett språkligt medel för att förtydliga att i behov av
stöd kan man vara tillfälligt, övergående eller under olika omständigheter.
Med leder istället tanken till att stödbehovet följer med personen i alla situa
tioner. Om detta perspektivskifte följts av en motsvarande förändring i för
hållningssätt är en annan fråga.
20

Prop. 1990/91:18, Ansvaret för skolan, sid. 29.

21

Ds 2001:19.

22

Motion 2002/03:Ub443 av Inger Davidsson (kd) m. fl.

23

I skollagen infördes begreppsändringen, som ovan nämnts, i november 1999.
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Funktionshinder
På motsvarande sätt som skett med begreppet i behov av särskilt stöd har det
skett ett perspektivskifte vad gäller begreppen funktionshinder respektive
handikapp. Från att en funktionsnedsättning setts som en begränsning av
individens förmåga har perspektivet sedan början av 1970-talet successivt för
skjutits mot att identifiera hinder i den omgivande miljön som medför att ett
handikapp uppstår för den enskilde. Hur handikapp uppstår kan illustreras
på följande förenklade sätt. En rullstolsburen person kan inte förflytta sig via
trappor sig från ett våningsplan till ett annat våningsplan i en byggnad.
Hindret i form av trappor skapar därmed ett handikapp medan tillgången till
en hiss i byggnaden skulle medföra att något handikapp inte föreligger. Den
rullstolsburne kanske inte behöver annat stöd i sina studier än att ges tillgång
till den genom vissa anpassningar i miljön. På samma sätt kan vi resonera om
andra svårigheter i funktionsförmågan.
Med detta synsätt är som nämnts inte alla barn och ungdomar med funk
tionshinder i behov av särskilt stöd för att nå kunskapsmålen i skolan. De
kan vara det, men de kan även vara i behov av stöd av andra skäl utifrån de
särskilda behov funktionshindret medför.
Traditionellt definieras funktionshinder utifrån ett medicinskt diagnostiskt
perspektiv24. I Sverige används begreppen funktionshinder och funktionsned
sättning nästan synonymt men de speglar olika fokus: Medicinsk litteratur
använder begreppet funktionsnedsättning medan vissa andra vetenskaper
använder sig av begreppet funktionshinder. I den medicinska vetenskapen
utgår man från skadan eller sjukdomen och beskriver vilka nedsättningar den
medför, medan i samhällsvetenskapen mer beskrivs vilka hinder som uppstår
till följd av denna nedsättning. Skadan är något som finns, medan hindren
som skadan medför kan och ska minimeras genom åtgärder i den omgivande
miljön.
24

Förutom att definiera funktionshinder utifrån ett medicinskt perspektiv förekommer även andra sätt att
definiera. En vanlig avgränsningsmetod, som ofta används i levnadsnivåundersökningar, är att definiera
funktionshinder som en nedsättning av funktionsförmågor. Det kan gälla exempelvis förmågor som att
gå, bära, läsa, skriva eller höra. Med en sådan metod skapas gruppen funktionshindrade genom att man
tar fasta på vissa egenskaper som den enskilde individen har. Ett annat sätt att definiera funktionshinder
utgår från det samhällsstöd som administreras till personer med funktionshinder. En person som efter
en utredning av en tjänsteman, exempelvis på försäkringskassan, visar sig uppfylla vissa kriterier som en
lagstiftning satt upp för rätt till stöd kommer, enligt detta sätt att avgränsa, att definieras som funktions
hindrad. Ett möjligen tredje sätt att definiera, och som är en kombination av en funktionsförmågebase
rad och administrativ definition, är att utgå från vissa uppställda mål som skall uppnås i ett visst sam
manhang. Orsaken till att den enskilde inte når de uppställda målen kan här ses som brister i förmåga
samtidigt som denna förmåga är administrativt definierad i mål. Detta senare sätt att definiera är det
som ligger till grund för att beskriva vem som är berättig till särskilt stöd i gällande skolförfattningar. En
utförlig presentation kring olika sätt att definiera funktionshinder och problem förknippade med sådana
definitioner redovisas av Riksförsäkringsverket i Socialförsäkringsboken 2002 – Idé och verklighet i han
dikappolitiken (Riksförsäkringsverket 2002), sid. 11ff.
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Fysiska-, begåvningsmässiga och dolda funktionshinder
En vanligt förekommande indelning av funktionshinder25 är att dela in dem i
fysiska, begåvningsmässiga och dolda funktionshinder. Med fysiska funktion
shinder avses synskada/blindhet, hörselskada/dövhet och olika slag av rörelse
hinder medan utvecklingsstörning utgör ett begåvningsmässigt funktionshin
der. Dolda funktionshinder delas in i två grupper – medicinska funktionshin
der och övriga. Till medicinska funktionshinder räknas allergier och över
känslighet, diabetes, blödarsjuka, cystisk fibros, hjärt- och kärlsjukdomar,
mag- och tarmsjukdomar, njursjukdomar, psoriasis, stomiopererade m. fl. I
gruppen övriga dolda funktionshinder återfinns funktionsnedsättningar som
stamning, språk-, tal- och röststörningar, specifika läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi, specifika matematiksvårigheter och neuropsykiatriska funktionsned
sättningar som DAMP och ADHD. Denna indelning eller diagnos av funk
tionshinder säger ingenting om arten, graden eller omfattningen av den funk
tionsnedsättning som uppstår hos den enskilde och ger därmed inte någon
vägledning om vilka behov som måste tillgodoses i olika situationer.
Internationell terminologi
Förenta Nationerna (FN) har genom Världshälsoorganisationen (WHO)
sedan årtionden tillbaka arbetat med att skapa en gemensam terminologi som
beskriver konsekvenser av funktionshinder av olika slag. Den mesta kända av
dessa beskrivningar är WHO:s klassifikation från 1980. I korthet utgår denna
ifrån det miljörelativa synsätt som beskrivits i inledningen på detta avsnitt,
dvs. ett handikapp skapas och uppstår i samspelet mellan en individ med en
funktionsnedsättning och den omgivande miljön. En person med ett funk
tionshinder kan alltså vara handikappad i en miljö eller situation utan att för
den skull vara det i andra26.
År 2001 presenterade WHO, efter år av arbete, en ny klassifikation av
funktionstillstånd och funktionshinder (ICF)27. Denna nya klassifikation
utgår från ett hälsoperspektiv till skillnad från den tidigare klassifikationen,
från 1980, som mer utgick från ett hinderperspektiv. Avsikten med den nya
klassifikationen är inte att klassificera individer utan att beskriva varje individ
inom en uppsättning områden relaterade till hälsa. Förenklat kan sägas att
ICF, istället för att spegla sambandet skada – funktionshinder – handikapp
fokuserar på förutsättningar för aktivitet och delaktighet. ICF ser funk

25

Bl.a. i Statistiska Centralbyråns kategorisering för beskrivningar av levnadsförhållanden (Rapport 97,
Funktionshindrade 1988-1999. SCB 2003).

26

Prop. 1992/93:159, sid. 52f.

27

Klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder 2002. Svenska versionen av International
Classification of Functioning, Disability and Health (Socialstyrelsen 2002).
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tionsnedsättningar som aktivitets- respektive delaktighetsinskränkningar i för
hållande till de omgivningsfaktorer som skapar dessa inskränkningar28.
Utvecklingen av detta nya synsätt speglar ett skifte från medicinska och socia
la modeller till en “biopsykosocial” modell över funktionstillstånd och funk
tionshinder. En modell som bidrar till en fördjupad insikt om omgivningens
betydelse för all mänsklig aktivitet och att handikapp är något som uppstår i
mötet mellan en individ och den miljö i vilken individen befinner sig29.
I sin bok Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap30 jämför Bengt
Persson de båda ovan beskrivna WHO klassifikationerna med avseende på
elevers skolsituation. Han pekar på den betydelse som begrepp som aktivitet
och delaktighet har för individers livskvalitet och menar att dessa är särskilt
viktiga för att förstå exempelvis hur skolsituationen kan upplevas av elever
med olika slag av svårigheter. Han skriver:
Den inkluderande skolan bygger på att alla elever skall finnas tillsammans.
Men det räcker inte att man är fysiskt närvarande (eller “integrerad”) för
att uppleva meningsfullhet i tillvaron. Därtill krävs att möjlighet ges till
ett aktivt deltagande i den inkluderade verksamheten och att vars och ens
bidrag ses som en resurs i det gemensamma och gemensamhetsskapande.
Förmodligen handlar misslyckade s. k. integrationsförsök om detta – man
har visserligen lyckats skapa fysiska förutsättningar för närvaro men inte
förmått skapa miljöer där ett aktivt deltagande möjliggjorts31.
Med denna bakgrund och orientering i senare tids begrepp knutna till frågan
om stöd och vilka som är i behov av särskilt stöd eller anpassning av miljön
kan vi övergå till att fördjupa oss i historien om skola och stöd.
Från en skola för vissa till en skola för alla?
Historiken om skolan och skolans sätt att möta barn och ungdomar med
funktionshinder respektive i behov av särskilt stöd kan skrivas på många olika
sätt. Redovisningen som följer har tagit sin utgångspunkt i tre parallella spår
för att med hjälp av dessa beskriva utvecklingen. För att beskriva effekterna
har använts den modell för analys som tillämpas och beskrivs av Ingemar
Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry Rosenqvist i kunskapsöversikten Forsk
ning inom det specialpedagogiska området. Miljöer beskrivs och analyseras utifrån

28

A.a. sid. 16.

29

Nordenfelt, Lennart; Note on the prefinal draft of ICIDH-2 from an action-theoretic point of view.
Presentation at the Nordic/Baltic conference on ICIDH-2 International Classification on Funktioning,
Disability and Health, Januari 19th 2001. Aarhus, Danmark.

30

Persson Bengt; Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap (2001) sid. 49ff.

31

Persson Bengt; Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap (2001) sid. 50.
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en modell där två perspektiv jämförs, det kategoriska och det relationella.
Det kategoriska perspektivet har en förankring i individkaraktäristika.
Svårigheter reduceras till effekten av begåvning, funktionshinder eller hemför
hållanden. Diagnoser och avvikelser från vad som anses “normalt” får bestäm
ma svårigheterna. Eleven är bärare av svårigheterna och blir därmed objekt
för skolans insatser av olika slag. I det relationella perspektivet är interaktionen
med pedagogiken och verksamhetens utformning det fundamentala. Fokus är
inte elevens individspecifika svårigheter, utan hur skolan utformar och anpas
sar sin verksamhet så att den enskilde ska kunna uppfylla vissa på förhand
uppställda krav eller mål32. I beskrivningen av denna utveckling har under
sökts vilket av de båda ovan nämnda perspektiven som präglat vilken tid och
hur detta påverkar ett segregerande alternativt inkluderande förhållningssätt i
stödet till elever i behov av särskilt stöd.
En utveckling på tre parallella spår
Ett studium över hur skolan över tid utformat sin verksamhet kan beskrivas
som en utveckling längs tre parallella spår. På huvudspåret färdas de elever
som tillägnar sig de kunskaper som finns föreskrivna i normalplaner inom
föreskriven tid. Parallellt med detta spår löper ett annat. På detta färdas de
elever som av en eller annan anledning behöver mer tid för sitt lärande eller
som har andra svårigheter med skolan. De som färdas på dessa båda spår har
samma resväg och stationer att passera längs vägen, även om de som färdas på
parallellspåret oftast inte kommer lika långt.
Vid sidan av dessa båda spår löper ett tredje spår. På detta spår färdas ele
ver med olika slag av funktionshinder. Medan de två första spåren är lika i
längd, varierar längden på det tredje spåret. För några funktionshindergrup
per anlades spåret långt innan allmän folkskola infördes för alla barn och
ungdomar. För andra funktionshindgrupper anläggs spåret först långt efter.
Även resvägen och stationerna skiljer sig åt på detta tredje spår såväl mellan
de olika funktionshindergrupperna, som med dem som färdas på de båda
andra spåren. Först med en början vid mitten av 1950-talet anläggs de växlar
som gör det möjligt att byta spår och därmed att kunna nå samma resmål.
Tredje spåret är det som först börjar anläggas
I Sverige inleds denna utveckling 1807. Utifrån privata initiativ startas detta
år utbildning av blinda barn och ungdomar. Två år senare startas motsvaran
de utbildning av döva. Båda dessa utbildningar samlokaliserades 1812 och
förlades till Manilla på Djurgården i Stockholm. Förebilderna hämtades från
32

Emanuelsson Ingemar, Persson Bengt och Rosenqvist Jerry: Forskning inom det specialpedagogiska områ
det – en kunskapsöversikt, (Skolverket 01:605) sid. 7 och 23.
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andra länder som etablerat motsvarande verksamheter. Tankarna bakom var
filantropiska och syftet med utbildningarna var att blinda respektive döva
barn skulle ges sådana kunskaper och färdigheter att de efter utbildningen
skulle kunna försörja sig själva och inte ligga samhället till last33.
Dessa båda utbildningar, som vilar på sin tids värderingar, kom att bli före
bilder för hur utbildning av funktionshindrade skulle komma att organiseras
framöver. Samtidigt som de erbjöd blinda och döva barn och ungdomar möj
ligheter till skolutbildning som inte stod andra barn i samhället till buds, så
skedde det utifrån ett kategoriskt perspektiv där barn och ungdomar segrege
rades. Denna segregering var dessutom många gånger tvåfaldig. Dels från
jämnåriga barn utan funktionshinder, dels från föräldrar och syskon då verk
samheten bedrevs i form av internat. För de döva barnen innebar denna seg
regering en möjlighet till en språklig gemenskap med andra barn och med
vuxna som de aldrig kunnat uppnå på respektive hemorter. För de blinda
barnen upplevdes segregationen många gånger helt annorlunda eftersom
dessa till skillnad från de döva barnen hade samma språk som föräldrar, sys
kon och andra i samhället och därmed möjlighet till en fungerande språklig
interaktion med andra. Sett utifrån den tidens samhälle gav utbildningen
dock dessa båda grupper möjligheter till en framtida försörjning och därmed
till livsvillkor som inte erbjöds andra med funktionshinder.
Modellen med särskilda undervisningsgrupper och en särskild skola för
blinda och döva kom att följas av flera motsvarande längre fram under 1800
talet såväl för dessa två grupper, som för barn och ungdomar med andra slag
av funktionshinder. Men det skulle gå mycket långt in på 1900-talet innan
samtliga barn och ungdomar med funktionshinder fick möjlighet till skolgång.
Ett huvudspår anläggs, men samtidigt påbörjas ett parallellspår
År 1842, infördes allmän folkskola i Sverige. Införandet innebar att alla barn
skulle ges undervisning. Före 1842 var det främst barn till över- och
medelklassföräldrar som fick undervisning. Införandet av folkskolan innebar
först och främst skolgång för de barn som inte redan tidigare hade ordnad
skolgång. Folkskolan har därför också beskrivits som en “fattigskola” med
uppgift att lära ut förnöjsamhet34.
Den folkskolestadga som var styrande för den nya folkskolan innehöll,
förutom föreskrifter om vad som skulle läras ut och vad eleverna skulle
uppnå, föreskrifter för särskiljande av elever i form av en minimikurs (i kris
tendomskunskap, skrivning, räkning och kyrkosång) för fattiga och obegåva

33

Barn på anstalt. Barnanstaltutredningens betänkande II. SOU 1965:55, sid. 221, 231.

34

Liljequist, K (1994) Skola och samhällsutveckling. Lund: Studentlitteratur, sid. 218.
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de elever. Professor Karl-Georg Ahlström menar i sin uppsats Från folkskola
till grundskola35 att den svenska specialundervisningens ursprung utgörs av
denna minimikurs. Redan i denna första folkskolestadga kan man alltså
urskilja en inbyggd särskiljandets metodik riktad mot tre grupper – de barn
som inte motsvarade det “normalitetsbegrepp” folkskolestadgan outsagt defi
nierat, de barn vars föräldrar var de ekonomiskt sämst ställda samt barn som
beskrivs som “vanartiga”. För denna senare grupp kom “avsöndringsskolor”,
“skolkarehem” och “uppfostringsanstalter” att inrättas. Motiven för dessa var
inte enbart att rädda dessa “vanartiga” barn från en osäker framtid utan även
att tillfredsställa “ordentliga föräldrar och målsmän (som) äga fullt berättigade
anspråk på att deras barn befrias från sådana kamrater vilka icke dölja sin
avsikt att förleda andra att bliva lika dåliga som de själva äro”36 37.
1878 års Normalplan för folkskolan
Genom införandet av 1878 års Normalplan38 skapades förutsättningar för folk
skolan att dela in eleverna i klasser, definiera innehållet i kursplaner för varje
årskurs och bestämmelser för flyttning från årskurs till årskurs. Skolorganisa
tionen krävde att eleverna skulle uppfylla vissa kunskapskrav för att flyttas till
högre årskurs. Uppfylldes inte kraven fick eleven gå om klassen, en form av
särskiljande i form av “kvarsittning”, men ett särskiljande inom ramen för
skolans ordinarie organisation. Genom införandet av skolplikt några år senare
kunde “kvarsittningen” leda till att eleven inte hann igenom skolan före
skolplikten upphörde. De elever, som inte genomgått sista årskursen, erhöll
inget slutbetyg. Istället fick de ett så kallat “§ 48 intyg”, som angav att de fått
sluta skolan utan uppfyllda krav39 40.
Införandet av skolplikt för vissa ...

35

Ahlström K-G. (1992) Från folkskola till grundskola. Publicerad i Tio forskare belyser utvecklingen
under 150 år i anslutning till folkskolejubiléet.

36

A. a. Ahlström, K-G (1992), sid. 25.
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År 1896 föreslog “tvångsuppfostringskommittén” att en barnavårdsnämnd skulle inrättas i varje kom
mun och att “vanartiga och försummade barn och ungdomar skulle omhändertas i särskilda anstalter”.
Frågor kring dessa “vanartiga” barn och deras behov behandlas inte vidare i denna kunskapsöversikt.
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A.a . Ahlström, K-G (1992), sid. 19.
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Ahlström K-G. (1992) Från folkskola till grundskola. Publicerad i Tio forskare belyser utvecklingen
under 150 år i anslutning till folkskolejubiléet, sid. 19.

40

Orsaken till varför vissa inte hade betyg utan särskilda intyg blev snabbt känd hos arbetsgivarna och
intygen kom därigenom att bli dels stigmatiserande, dels särskiljande även efter avslutad skolgång. “§
48” kom att gälla fram till 1949 då den ersattes med § 47 a. Denna var mera diskret utformad men
betydelsen för arbetsgivarna var välkänd och följderna för den enskilde desamma. Intygen hade, för att
låna en term från arbetsmarknadsområdet, klara inlåsningseffekter.
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Genom införandet av allmän skolplikt år 1882 fastställdes skolåldern till att
gälla från sju till fjorton år. Skolplikten omfattade till en början inte barn
med funktionshinder. Skolplikten innebar dock inte en folkskoleplikt efter
som det fanns en rättighet att undervisa barnet i hemmet under förutsättning
att någon stod för undervisningen41.
Parallellt med utvecklingen av folkskolan infördes skolplikt för blinda barn
1896 och för döva barn 1889, för båda grupperna från sju års ålder.
Utbildningarna för blinda respektive döva som hittills i stor utsträckning fått
lita till privata initiativ blev genom införandet av skolplikt en angelägenhet
för samhället. Anordnandet av skolgång för blinda barn blev en statlig angelä
genhet och utbildningen förlades till Kongl. Blindinstitutet i Solna.
Motsvarande ansvar för döva barns skolgång blev en landstingskommunal42
uppgift för vilken landstingen dock fick ett särskilt statsbidrag43.
... men inte för andra
Medan barn som var blinda eller döva fick rätt till skolgång genom skolplikt
omfattades andra grupper av barn med funktionshinder inte av skolplikt. För
dessa grupper etablerades filantropiska verksamheter i skilda former från mit
ten av 1850-talet och framåt. Förebilder och inspiration hämtade man från
andra länder. Efter hand som dessa verksamheter fann sin form och ökade i
omfattning övergick de successivt till att bli ett åtagande av samhället.
Undervisning av barn med psykisk utvecklingsstörning började som filan
tropisk verksamhet under 1860-talet. Redan under det följande decenniet
började flera landsting engagera sig inom detta område. År 1875 inrättades
det första landstingsdrivna särskoleinternatet. Detta följdes av flera och fram
till år 1915 skaffade sig samtliga landsting egna särskoleinternat eller del i
sådana hos annat landsting44. Det anstaltsväsende som byggdes upp inom
landstingen kom att prägla särskolan under hela dess första sekel45.
Speciella anstalter för barn med rörelsehinder tillkom på enskilt initiativ i
slutet av 1800-talet. Förebilden till de svenska vanförevårdsföreningarna häm
tades från Danmark. Den första anstaltsförening som bildades i Sverige var
Sällskapet Eugeniahemmet år 1882. Därefter tillkom föreningar för hjälp åt
lytta och vanföra i Göteborg 1885, Helsingborg 1887 samt Stockholm 1891.

41

A. a. Ahlström, K-G (1992), sid 19.

42

Efter riksdagsbeslut åren 1937 och 1938 överfördes ansvaret för undervisning av döva fr o m den 1 juli
1938 från landstingen till staten. Staten kom därigenom att helt överta ansvaret för undervisning av
döva. (SOU 1965:55, s. 231).
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Barn på anstalt. Barnanstaltutredningens betänkande II. SOU 1965:55, sid. 221, 231.
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Särskolan en primärkommunal skola. Betänkande av särskolekommittén. (SOU 1991:30) sid. 28.
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A.a sid. 28.
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År 1915 bildades en förening för Norrland och Dalarna. På föreningens initi
ativ upprättades med statliga medel vanföreanstalten i Härnösand 1931.
Anstalterna var till en början, i likhet med utbildningarna för blinda och döva,
enbart inriktade på skolhemsverksamhet och yrkesutbildning. Den sjukvår
dande verksamheten vid anstalterna tillkom först omkring sekelskiftet46.
Utöver etablerandet av särskilda “institutioner” för utbildning av blinda,
döva och rörelsehindrade växer under senare delen av 1800-talet även upp
motsvarande verksamheter för barn med epilepsi47 och för vissa andra grupper
av barn i behov av stöd48.
Parallellt med tillskapandet av särskilda institutioner för barn och ungdo
mar med funktionsnedsättning inrättades successivt alltfler specialklasser för
barn som av andra orsaker inte ansågs passa in i normalklasserna. Hit hörde t.
ex. barn med sjukdomar, med stamning etc. Dessutom fick barn med vissa
sjukdomar, som epilepsi, enskild undervisning av lärare. Med medicinens och
psykologins hjälp utvecklades vetenskapliga metoder att spåra och särskilja.
Metoderna för att differentiera utifrån begåvning förfinades. I Stockholm
infördes omkring 1915 s. k. svagklasser (B-klasser) vid sidan av de befintliga
hjälpklasserna. Differentieringen byggde både på ett uttalat behov att upp
märksamma och ge stöd men också på att lärare och skolledare ansåg homogent sammansatta klasser vara fördelaktigt för undervisningen.
Noterbart är att ovan beskrivna utveckling fortsatt följer en modell med
särskiljande i form av utbildning och omhändertagande av barn och ungdo
mar med funktionshinder vid särskilda inrättningar vid sidan av annan
utbildning i samhället. Det kan också noteras att vissa av dessa barn vid över
gången till ett nytt sekel ännu inte omfattas av skolplikt och motsvarande rätt
till utbildning samt att framväxten av särskiljande undervisning växer fram i
ökande omfattning inom den s.k. normalskolan.
På tre parallella spår in i ett nytt århundrade
Bilden av den svenska skolan vid övergången till sekelskiftet 1900 är en bild
av en skola med ett huvudspår, ett mindre parallellspår och ett spår vid sidan
av. Det sista med en annan spårvidd, trafikerat med vagnar och lok som inte
kan växlas över till de båda andra.
Det ena spåret, huvudspåret eller normalspåret, utgörs av folkskolan och
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Barn på anstalt. Barnanstaltutredningens betänkande II. SOU 1965:55, sid. 307.
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Barn på anstalt. Barnanstaltutredningens betänkande II. SOU 1965:55, sid. 250.
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Barn på anstalt. Barnanstaltutredningens betänkande II. SOU 1965:55, Bilaga 2
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dess motsvarande skolformer där kunskaper och färdigheter inhämtas enligt
fastställd plan, inom fastställd tid och i en fastställd organisation. Stationerna
längs vägen utgörs av årskurser och hur långt man får åka med bestäms av
hur man uppnått de mål planen anger. Att färdas längs detta spår är en plikt
för de flesta barn och ungdomar i skolpliktig ålder.
På det andra, mindre parallellspåret, färdas de som släppts av vid någon
station längs vägen då de inte uppnått de mål som utgör biljett för vidare resa
på huvudspåret. De har växlats över till parallellspår. Stationerna här bär inte
namn efter årskurser, utan beteckningar som “kvarsittning”, “hjälpklass”,
“specialklass”, “enskild undervisning” eller mer undervisning efter den ordina
rie skoldagens slut. Beteckningarna på stationerna antyder en kompensatorisk
inriktning på insatserna. Att färdas längs detta spår är även det en plikt så
länge man befinner sig i skolpliktig ålder.
Det tredje spåret är skilt från de två andra genom sin annorlunda spårvidd
men också på grund av andra faktorer. De barn och ungdomar som färdas
längs det spåret är de med olika slag av funktionshinder. De får sin undervis
ning vid institutioner vid sidan av, ofta långt borta från föräldrar och syskon.
Även dessa utbildningar följer planer. Planer som avviker i flera avseenden
från de planer som gäller för skolan i övrigt genom att träning av kompensa
toriska färdigheter ingår som en betydande del i utbildningen. Barn med vissa
funktionshinder som färdas längs detta spår har som vi sett skolplikt medan
andra, t.ex. gravt rörelsehindrade, som färdas på samma spår inte har det.
1900-talets första hälft
Under första hälften av 1900-talet fortsätter utvecklingen längs de ovan
beskrivna tre spåren. Elever i den allmänna skolan som är i behov av särskilt
stöd får detta i form av insatser i särskilda klasser av den art som ovan beskri
vits. Elever med olika slag av funktionshinder undervisas fortsatt särskilt
utanför den allmänna skolan vid speciella skolor i institutionsliknande former.
Då det gäller den allmänna folkskolan fortsätter utvecklingen49 mot ett ökat
antal särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av stöd. Samtidigt för
finas de instrument som skolan använder för att särskilja de elever som
bedöms avvika från vad skolan definierar som “normalitet”. Dessa instrument
utgår från individkaraktäristika och resultaten av bedömningarna beskrivs i
avvikelser och diagnoser. De metoder som rekommenderas för att komma
tillrätta med “problemen” är oftast klart segregerade från annan undervisning
i skolan.
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A. a. Ahlström, K-G (1992), sid. 26 ff.
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Särskiljande med hjälp av test
I början av 1900-talet användes i Stockholm för första gången det intelli
genstest som fransmannen Binet konstruerat. Metoden fick en snabb sprid
ning över landet och testerna gav ökade argument för en vidgad differentier
ing och utökad hjälpklassundervisning. Före användandet av Binets test i
Sverige hade två procent av befolkningen per definition ansetts vara “hjälp
klassmässiga”. Genom metodens spridning och användandet av testet definie
rades ett intervall inom vilket barn och ungdomar med de definierade testre
sultaten ansågs hjälpklassmässiga. Härigenom steg på kort tid andelen elever
som ansågs “hjälpklassmässiga” från 2 till 13 procent50. Testen gav, per defini
tion51, argument för särskiljande genom att ta fasta på vissa egenskaper som
den enskilde individen saknade.
Särskiljande för träning och behandling
I slutet av 1930-talet börjar begreppet “ordblindhet” användas om de elever
som annars ansågs begåvade men som hade svårt att lära sig läsa. Orsaken här
till ansågs, av samtiden, vara en skada i “ordblindcentrum”. Skadan kunde för
värras eller lindras beroende på hur barnet behandlades52. I och med diskussio
nen kring hur dessa elever ska kunna få hjälp med sina svårigheter framträder
en tendens att se inlärningssvårigheter i termer av diagnos och behandling.
Som en följd av dessa diskussioner inrättades särskilda “läsklasser” för ele
ver som diagnostiserades som “ordblinda”, den första i Stockholm 1938. I
dessa klasser lades tonvikten vid träning av läsning och skrivning och under
visningen anpassades. Trots dessa insatser hade många av de “ordblinda” ele
verna fortsatta svårigheter med att läsa och skriva och blev därigenom
bedömda som icke godkända i dessa ämnen. I ett cirkulär år 1948 skriver
därför Skolöverstyrelsen: “Om elever i folkskola och läroverk kunde uppvisa
läkarintyg på sina svårigheter skulle deras stavfel i uppsatser och främmande
språk bedömas milt”53.
Särskiljande genom åtskillnad
Karl Georg Ahlström påpekar54 att specialundervisning ofta har använts för
att förbättra de disciplinära förhållandena i skolan och exemplifierar bl.a. med
inrättandet av särskilda så kallade “observationsklasser”. Syftet med dessa var,
enligt 1945 års upplaga av Psykologisk-pedagogisk uppslagsbok, “normalklas
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53

A. a. sid. 30.

54

A. a.

22 HANDIKAPP I SKOLAN

sernas sanering och de svåruppfostrade barnens förbättrande i en för dem
gynnsammare skolmiljö med bestämd läkepedagogisk inriktning”55.
Förebilderna till det läkepedagogiska förhållningssätt, som nämns i citatet,
hämtades från Schweiz och Tyskland56.
De barn som avsågs som “svåruppfostrade” var barn som av olika anled
ningar var stökiga, bråkiga, utagerande och som därigenom påverkade skolsi
tuationen för andra. Dessa barn hade skolan svårigheter med att inordna i
den struktur som skolan och skolans organisering av undervisningen utgör.
För att komma tillrätta med denna problematik inrättades de nämnda “obser
vationsklasserna” vars primära syfte inte var att ge kompensatoriskt stöd, utan
att förbättra de disciplinära förhållandena i skolan.
Då det gäller skolgång för elever med olika slag av funktionshinder sker en
fortsatt utbyggnad av undervisning och omhändertagande vid särskilda inrätt
ningar vid sidan av annan utbildning i samhället. Samhällsinsatser av detta
slag växer fram om än i begränsad utsträckning för barn och ungdomar med
svåra sammansatta funktionshinder. Ett exempel härpå är den undervisning
som tidigare anordnats på enskild väg för blinda barn och ungdomar med
begåvningshandikapp eller med andra funktionshinder utöver blindheten
som 1922 övertogs av samhället och förlades till Vårdanstalten för blinda
med komplicerat lyte i Lund57. Samtidigt sker under perioden såväl en medi
kalisering respektive biologisering av synen på individer som avviker från det
som samhället definierar som normalt, såväl när det gäller medicinskt/biolo
giska som etniskt/sociala avvikelser.
Tiden efter andra världskriget
Även under senare hälften under 1900-talet fortsätter skolutvecklingen längs
de tidigare beskrivna tre spåren. Först genom den process, som år 1962 resul
terade i införandet av en grundskola för alla, tillskapas växlar som förbinder
spåren med varandra. Genom tillkomsten av vissa av dessa växlar skapas
exempelvis särskilda synklasser samt möjligheter för integrering av barn och
ungdomar med funktionshinder i den vanliga skolan. Genom tillkomsten av
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andra växlar, som exempelvis ett ökat antal hjälpklasser, skapades möjligheter
för skolan att ytterligare segregera insatser för elever utan funktionshinder,
men som var i behov av särskilt stöd för att nå skolans kunskapsmål. Synen
på de elever som färdas vid sidan av normalspåret är fortsatt att eleven ses
som objekt och som bärare av sina svårigheter, även om denna syn så sakteliga
börjar förändras under perioden.
En vision om en skola – en skola för alla – börjar växa fram
Tiden efter andra världskriget läggs grunden för det skolsystem vi har än i
dag. År 1948 presenterade 1946 års skolkommission sitt betänkande med för
slag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling (SOU 1948:27). I
detta betänkande och i den därpå följande propositionen58, föreslogs att folk
skolan och realskolan skulle slås samman till en nioårig enhetsskola för alla.
Skolkommissionen ville demokratisera skolväsendet bl.a. genom att skapa
bättre möjligheter för eftersatta grupper. Klasserna i enhetsskolan skulle enligt
förslagen vara odifferentierade. Eleverna skulle inte grupperas utifrån skilda
förutsättningar utan klasserna skulle hållas samman från årskurs ett till
årskurs åtta. För de elever som var i behov av stöd skulle detta ges i form av
individualisering av undervisningen. Stödet skulle ges inom den sammanhåll
na klassens ram eller i anslutning till denna59. Förslagen innebar början till de
kommande stora reformerna på i första hand den obligatoriska skolans områ
de. I förslagen kan man se den riktningsförändring inom utbildningsväsendet
som senare skulle utvecklas till en skola för alla60.
Kommissionens förslag till riktningsförändring mot en skola för alla är emel
lertid inte helt konsekvent då “alla” barn och ungdomar inte innefattas i visio
nen. Detta framgår av kommissionens syn på vilka elever som anses vara i
behov av specialundervisning. Idémässigt hade inrättandet av ett växande antal
specialklasser kommit att ifrågasättas under 1940-talet, så också av kommissio
nen. Kommissionen såg emellertid positivt på specialundervisning som ett
alternativ till den allt vanligare kvarsittningen men förordade att ett sådant
specialpedagogiskt stöd skulle ges som individualiserad undervisning inom
klassens ram61. Detta gällde dock inte alla elever. Kommissionen såg det som
önskvärt med en fortsatt utökad segregering av vissa elever genom en satsning
på hjälpklasser för de svagt begåvade barnen. Detta med hänvisning till att
dessa barn kunde förväntas få en mera harmonisk skolgång i sådana grupper62.
58

Proposition 1950:70.

59

FUNKIS – Funktionshindrade elever i skolan (SOU 1988:66), sid. 48.

60
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Parallellt med 1946 års skolkommission diskuterades, om än lite mera i
skymundan, huvudmannaskapet för särskolan. Diskussionerna fördes inom
ramen för 1946 års sinnesslöutredning. Utredningen redovisade 1949 sina
förslag i sitt betänkande Om sinnesslövården63. I betänkandet föreslogs en lag
om vård och undervisning av sinnesslöa i alla åldrar, såväl av de som ansågs
som “bildbara” som de som betraktades som “obildbara”. Huvudmannaskapet
för verksamheterna skulle enligt utredningens förslag delas, så att landstingen
och de landstingsfria städerna64 skulle ansvara för vård och undervisning av de
“bildbara”, medan tyngre vårdfall och s.k. “obildbara” även i fortsättningen
skulle vistas på anstalter med staten som huvudman65. Härmed lades grunden
för det fortsatta särskiljandet av särskolan som vård kombinerad med utbild
ning vid sidan om övriga skolan, och artskild från annan skolverksamhet.
Tankegångar liknande dem som 1946 års skolkommission framfört, fram
fördes även av den följande utredningen på skolområdet – 1957 års
Skolberedning. Beredningen hade till uppgift att utforma läroplan och orga
nisation för en kommande grundskola. Av beredningens betänkande
Grundskolan (SOU 1961:90) framgår att man vid denna tidpunkt ansåg att
elevers skolsvårigheter var något som främst förelåg hos eleven själv66. Eleven
sågs alltså som bärare av svårigheterna och det var genom kompensatoriska
insatser i olika former som den enskilde eleven skulle ges hjälp.
Parallellt med den process som resulterade i en nioårig enhetsskola/grundsko
la sker förändringar i synen på barn och ungdomar med funktionshinder.
Även om man fortfarande anser att flertalet av dessa barn och ungdomar fort
satt bör undervisas vid särskilda skolor och institutioner sker något av ett
paradigmskifte genom att skolplikt införs för allt fler barn och ungdomar
med funktionshinder. År 1955 införs skolplikt för barn med utvecklingsstör
ning utan tilläggshandikapp67, dvs. de barn med begåvningshandikapp som i
dag räknas till grundsärskolans målgrupp. Fem år senare, år 1960, ansåg 1958
års CP-utredning, att barn med cerebral pares68 i största möjliga utsträckning
borde få sin undervisning i “hemortens skola för vanliga barn”69. Med “i
största möjliga utsträckning” avsåg utredningen cirka hälften av eleverna. För
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den andra hälften ansåg man att det även fortsatt behövdes specialskola
“eftersom deras skador var så grava att de behövde speciell medicinsk vård
och behandling”70.
År 1962, samma år som grundskolan infördes, infördes skolplikt och
lagstadgad rätt till skolgång för barn och ungdomar med svåra rörelsehinder71.
Sex år senare, 1968, infördes slutligen skolplikt för samtliga barn med utveck
lingsstörning72, dvs. även de barn och ungdomar med begåvningshandikapp
som i dag räknas till träningsskolans målgrupp. Genom att skolplikt infördes
även för barn och ungdomar med grav utvecklingsstörning (åttiosex år efter
den allmänna skolpliktens införande) omfattades samtliga barn och ungdo
mar i åldrarna 7 – 15 år i Sverige av skolplikt. Denna skolplikt medförde en
lagstadgad rätt till utbildning, även om denna rätt även fortsatt många gånger
i praktiken innebar en rätt till utbildning i särskilda klasser, eller i särskilda
skolformer, vid sidan av den “vanliga” skolan.
En nioårig grundskola införs
Efter en viss försöksverksamhet med enhetsskola infördes i enlighet med
Skolberedningens förslag grundskolan år 1962. Den läroplan som infördes
(Lgr 62) föreskrev att eleven skulle stå i centrum och att alla elever skulle
hjälpas till en allsidig utveckling inom ramen för en skola för alla. Denna nya
syn på utbildning uttrycktes i läroplanen på följande sätt:
I en skola för alla, där största möjliga hänsyn skall tas till den enskilda
elevens intresse och förmåga, måste kraven på prestationerna inom samma
klass variera. Väsentligt är, att alla får en positiv grundinställning till stu
dierna ... ...73.
Läraren måste därför så långt möjligt söka bilda sig en allsidig uppfattning
om varje elev och individualisera undervisningen. Detta tillhör de mest
angelägna läraruppgifterna om skolan verkligen skall kunna ge varje elev
den hjälp till utveckling, som bäst svarar mot hans anlag och möjligheter74.
I verkligheten var det inte fråga om någon helt organisatoriskt odifferentierad
skola. På högstadiet fanns fortsatt en uppdelning mellan mer praktiskt och
mer teoretiskt orienterade linjer. Vidare hänvisades de elever som av olika
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orsaker hade svårigheter att följa den vanliga undervisningen, eller att anpassa
sig i skolan, till olika slag av specialklasser75.
Specialundervisning är att betrakta som en naturlig hjälpåtgärd, som
erbjuds de elever, som på grund av miljö- eller arvsbetingade fysiska eller
psykiska orsaker företer sådana avvikelser beträffande utveckling och mog
nad, att de ej utan risk för komplikationer kan undervisas i de vanliga
klasserna, samt till dem som på grund av speciella svårigheter behöver
sådan särskild specialundervisning, som ej kan meddelas inom den vanliga
klassundervisningens ram76.
I läroplanen gavs anvisningar om verksamheten i särskilda klasser som hjälp
klass, observationsklass, hörselklass, synklass, läsklass, frilufts- och hälsoklass,
Cp-klass och för andra typer av specialklasser som kunde inrättas efter
Skolöverstyrelsens medgivande77. Vid sidan av dessa specialklasser gavs i läro
planen även anvisningar om verksamheter som särskild hjälpundervisning,
särskild observationsundervisning (läsklinik, talklinik etc.) där enskilda elever
som gick i vanliga klasser gavs särskilt stöd under kortare tid78. De argument
som framfördes för dessa särlösningar i form av specialklasser79 var dels att dessa
gav trygghet åt barnen och förhindrade att deras självtillit knäcktes i en presta
tionskrävande skola80, dels de svåruppfostrade barnens förbättrande i en för
dem gynnsammare skolmiljö81. Dessa specialklasser och särskild undervisning i
olika former speglade ett behov av att differentiera undervisningen, vilket i sin
tur resulterade i ett starkt ökande antal elever i behov av särskilt stöd för att
uppnå målen i skolarbetet82. Denna utveckling möjliggjordes genom de generö
sa statsbidragsbestämmelser som gällde för bidrag till specialundervisning83.
Den grundskola för alla som läroplanen föreskriver är fortsatt en skola med
två parallella spår. På det tredje spåret färdas fortsatt elever med funktionshin
der i särskilda skolformer, även om växlar nu i ökande omfattning tillskapas i
form av de ovan nämnda specialklasserna för barn och ungdomar med funk
tionshinder.
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Handikappfrågorna blir politiska
Efter andra världskriget fick frågor om rehabilitering och utveckling av hjälp
medel en starkt framskjuten position i många länder till följd av de behov av
insatser som det stora antalet krigsskadade medförde. Detta påverkade också
Sverige84. Synen på människor med funktionshinder börjar förändras.
Successivt ändras perspektivet från att ett funktionshinder setts som en egen
skap orsakad av en skada eller sjukdom hos den enskilde, till att fokusera på
begränsningar som uppkommer genom brister i den funktionshindrades
miljö. Brister som i sig leder till att handikapp uppstår85.
Den obligatoriska folkskolan och försöksskolan i landet omfattade alla ele
ver som kunde gå i dessa skolformer. Med en blygsam början under senare
hälften av 1950-talet börjar krav resas att även barn med funktionshinder ska
ges möjlighet till undervisning i den vanliga skolan på hemorten. Mot denna
bakgrund inrättas år 1956 så kallade “synklasser” i Stockholm, Göteborg och
Malmö för barn med synskada som inte är i behov av blindmetodik. Dessa
elever behövde, enligt Barnanstaltsutredningen, “viss speciell undervisnings
metodik och särskilda hjälpmedel för att kunna tillägna sig undervisningen i
normalskolan”86. Efter förslag av 1951 års sinnesslöutredning infördes år 1954
en lag87 om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna. Skolplikt
infördes för elever med utvecklingsstörning utan tilläggshandikapp. Skolplikten
omfattade åldrarna 7 – 21 år, med möjlighet att i vissa fall förlängas till 23
års ålder. Lagen innebar en förbättrad skolsituation för en grupp av elever
med utvecklingsstörning medan de gravt utvecklingsstörda barnen och ungdo
marna med tilläggshandikapp fortfarande var utestängda från reguljär under
visning88.
Under 1960- och 1970-talen tilltog kritiken av framför allt skolundervis
ning och boende för barn och ungdomar med funktionshinder med anled
ning av att dessa insatser var segregerade från övriga samhället. Kritiken ledde
så småningom till att vanföreanstalterna avskaffades och att de stora institu
tionerna kraftigt minskade i antal. Normalisering och integrering i syfte att
uppnå delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor blev målen

84

En redogörelse för hur den svenska handikappoltiken växt fram redovisas i regeringens proposition
1999/2000:72 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Kapitel 4,
sid. 11 – 23.

85

Dessa tankar konkretiseras i 1965 års handikapputredning och läggs till grund för de handikappolitiska
mål som utredningen sätter upp.

86

SOU 1965:55, sid. 223.

87

Lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna (1954:483).

88

Särskolan en primärkommunal skola. Betänkande av särskolekommittén (SOU 1991:30), sid. 30.
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för den nationella handikappolitiken som växte fram89. Dessa mål kom att få
genomslag bland annat i den läroplan för grundskolan som infördes 1969
och delvis också i särskolans första läroplan.
En ny läroplan – och början till ett förändrat synsätt
I 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) förordades en ökad integration
av elever med olika former av handikapp i den vanliga skolan. Läroplanen
angav att handikappade elever så långt möjligt ska få sin skolgång i “vanliga
klasser”. Läroplanen uppmärksammade också skolans arbetssätt som en möj
lig orsak till att elever fick svårigheter i skolan90. Härigenom ökade kraven på
kommunerna att erbjuda elever med funktionshinder utbildning tillsammans
med andra barn i en skola nära hemmet, krav som under 1970-talet alltmer
ökade i takt med att den då sittande handikapputredningen avslutade sitt
arbete. I den proposition som följde 1965 års handikapputrednings förslag
angavs att:
Målet för politiken på handikappområdet är att integrera handikappade i
samhällsgemenskapen och ge dem samma livsvillkor som andra ...
Handikappfrågan är således en fråga om solidaritet; hela folkets engage
mang krävs för att vi skall förverkliga integration och normalisering91.
Karin Lundström, som under åren 1958 – 1972 hade ansvaret för handi
kappfrågorna inom dåvarande Skolöverstyrelsen92, beskriver i skriften
Integration i den svenska skolan. Debatt och utveckling från 1950-talet93 former
na för denna integration och syftet med den på följande sätt:
Gruppintegration innebär, att undervisningen av handikappade i speci
alklass eller i speciella grupper (särskild grupp) placeras i vanlig skola.
Detta kan även gälla specialskolans och särskolans klasser. Samverkan sker
framför allt i skolans verksamhet utanför klassrummet: idrott och gymnas
tik, lägerskola, fritidssysselsättning i skolan, deltagande i skolmåltider, i
bibliotekets aktiviteter etc. Samundervisning med vanlig klass kan i viss
utsträckning även ske i skolämnena.
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Prop 1999/2000;79, sid. 13.
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Persson, Bengt (2001), sid. 16.
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Prop. 1976/77:87, sid. 113.
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SOU 1980:34, sid. 31.
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Uppsala 1979; delrapport i projektet samordning av Specialpedagogisk forskning, SAMSPEC.
Uppgiften ur SOU 1980:34, sid. 31.
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Den individuella integrationen innebär, att den handikappade eleven till
hör en vanlig klass, där han deltar i alla aktiviteter. Då så behövs för att
underlätta eller möjliggöra hans deltagande tilldelas han extra resurser
efter hans behov. En individuell integration kan i vissa fall gälla endast i
vissa ämnen eller aktiviteter av annat slag, som den handikappade deltar i
tillsammans med andra barn, medan han i övrigt tillhör specialklassen
eller specialskolan/särskolan.
Genom integration, individuellt eller i grupp, strävar man att normalisera
det handikappade barnets skolgång och därigenom förbereda såväl de han
dikappade eleverna som deras vanliga kamrater på ett vuxenliv, där alla
kan delta i arbets-, intresse- och fritidsgemenskap94.
Av det ovan citerade kan utläsas att integrering av barn med funktionshinder
i den vanliga skolan av samhället sågs som ett medel för att uppnå det över
gripande målet normalisering95. Detta uttrycks också i de båda läroplaner som
tillkom under 1960-talet och i direktiven till den utredning som regeringen
tillkallade 1978 med uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder för den fort
satta integrationen av handikappade elever i det allmänna skolväsendet96.
Särskolan behandlades dock fortsatt sär-skilt från skolväsendet i övrigt genom
sär-skild lagstiftning och annat huvudmannaskap.
Men även på särskolans område skedde betydande förändringar. Genom
1967 års omsorgslag fick alla barn och ungdomar med utvecklingsstörning,
oavsett funktionshindrets art och omfattning, skolplikt och därmed rätt till
utbildning. Lagen innebar nära nog en fördubbling av antalet elever i särsko
lan från och med läsåret 1968/69 genom att de elever som idag går i
Träningsskolan tillkom. Denna stora elevökning ledde till att särskolan sökte
samverkan med grundskolan för att lösa lokalbristen. De goda erfarenheterna
av denna samverkan resulterade i en ökad lokalmässig integrering av särsko
leklasser förlagda till grundskolor97. Hösten 1973 fick särskolan sin första
läroplan (Lsä 73). Läroplanen bestod av en särskild del och supplement för de
olika formerna av särskolan – grundsärskolan respektive träningsskolan98.
Samtidigt som allt fler barn och ungdomar med funktionshinder fick möj
lighet till undervisning i hemortens skolor ökade också andelen elever i behov
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Integration i den svenska skolan. Debatt och utveckling från 1950-talet (Uppsala 1979; delrapport i projek
tet Samordning av specialpedagogisk forskning, SAMSPEC), sid. 23.
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SAMSPEC 1979, sid 9.
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Direktiv. Beslut vid regeringssammanträde 1978-06-08. 1. 1. Normalisering som mål för samhällsinsat
ser. Återgivna i SOU 1980:34, sid. 87.
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Särskolan en primärkommunal skola. Betänkande avgivet av särskolekommittén (SOU 1991:30), sid. 32f.
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Särskolan en primärkommunal skola. Betänkande avgivet av särskolekommittén (SOU 1991:30), sid. 33.
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av särskilt stöd i den vanliga skolan kraftigt. Denna ökning redovisades av
utredningen om skolans inre arbete (SIA) 1974 i delbetänkandet Skolans
arbetsmiljö99 på följande sätt:
Idag erhåller mellan 35 och 40 procent, ibland upp till 60 procent av ele
verna i grundskolan tidvis undervisning på timmar som kallas specialun
dervisning. Samtidigt med denna kvantitativa expansion har ordet förlo
rat sin innebörd av specialpedagogisk metodik. Endast 27 procent av
undervisningen utförs av specialutbildade lärare100.
Med en sådan volym av barn och ungdomar som av skolan bedöms vara i
behov av särskilt stöd för att uppnå målen för utbildning kan man ana bilden
av en skola i svårigheter. Stödet till elever i behov av särskilt stöd har som
framgått en lång tradition av särskiljande. Med utredningen om skolans inre
arbete i mitten av 1970 talet förändras det officiella synsättet och i den föl
jande läroplanen för grundskolan (Lgr 80101) framhålls att skolans arbetssätt
ska anpassas efter den enskilde elevens förutsättningar, liksom att integrering
av elever i behov av särskilt stöd ska eftersträvas102. Detta förändrade synsätt
på hur skolan ska möta elever med särskilda behov, i kombination med det
nya statsbidragssystem för samordnad specialundervisning som införts från
och med redovisningsåret 1978/79, resulterade i en minskad andel specialun
dervisning i form av specialklasser103.
Ett handikappolitiskt perspektiv anläggs på skolan och skolans verk
samhet
Genom att allt fler barn och ungdomar med olika slag av funktionshinder får
sin undervisning i den vanliga skolan uppstår ett spänningsfält mellan å ena
sidan skolans mål och innehåll och å andra sidan normalisering som mål för
samhällets insatser för personer med funktionshinder. Mot den bakgrunden
tillsatte regeringen i juni 1978 en kommitté med uppdrag att utreda frågan
om integration av handikappade elever i skolväsendet jämte sammanhängan
de frågor. För första gången anläggs ett handikappolitiskt perspektiv på elever
med funktionshinder och deras skolgång. I direktiven till utredningen anförs
nämligen följande:
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SOU 1974:53.
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SOU 1974:53, sid. 120.
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Proposition 1978/79:180, bet. 1978/79:UbU45, rskr. 1978/79:422.
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Skolverkets Nyhetsbrev 28 oktober 1998. Se även Emanuelsson, Ingemar: Verksamhet bland elever med
svårigheter eller arbete med elevers svårigheter? En kunskapsöversikt (Skolöverstyrelsen 1983).
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Särskolan en primärkommunal skola. Betänkande avgivet av särskolekommittén (SOU 1991:30), sid. 39.
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Målet för samhällets insatser för handikappade är att sträva efter att göra
deras livsmiljö så normal som möjligt. Den moderna synen på handikapp
tar inte sikte främst på själva handikappet, utan på konsekvenserna härav
i olika sociala miljöer. Detta innebär att handikapp betraktas som något
relativt. Den begränsning som ett handikapp medför föreligger endast i
vissa situationer. Samhällets direkta insatser i dessa situationer syftar till
att underlätta för de handikappade att ta aktiv del i samhällslivet. Vi
eftersträvar också att utforma samhället så att åtgärder för handikappade
normalt skall ingå i de tjänster som samhället erbjuder sina medborgare.
Med denna grundinställning måste samhällets ansvar innebära att handi
kappade ges rätten att bli accepterade i samhället och i samhällets institu
tioner på sina egna villkor104.
Utredningen som tog sig namnet Integrationsutredning lägger i nio olika
betänkanden105 grunden till en fortsatt integration av barn och ungdomar
med funktionshinder i skolan och därmed ett steg på vägen till förverkligan
det av visionen om en skola för alla. Utredningen beskriver i sitt slutbetän
kande Handikappade elever i det allmänna skolväsendet (SOU 1982:19)
utvecklingen mot en ökad integration och ställer två frågor:
För inte så länge sedan vistades de allra flesta svårt handikappade barn
och ungdomar på särskilda institutioner. Dessa låg i allmänhet långt borta
från barnens föräldrahem. Egentligen var det inte förrän på 1950- och
1960-talen som institutionerna och specialskolorna runt om i landet bör
jade tömmas. Barn med svåra funktionshinder stannade kvar i sina hem
och började i den vanliga skolan istället. Skolplikten för alla barn och
ungdomar är ju för övrigt en reform som inte kom förrän på 1960-talet.
Den här utvecklingen – mot “ökad integration” som det har hetat i debat
ten – har visserligen varit entydig så till vida att man lätt kunnat se att
institutionerna, specialskolorna och specialsjukhusen har tömts. Vi har
emellertid i mycket liten utsträckning sett vad de handikappade barnen
fått i stället ute i samhället! Har utvecklingen verkligen inneburit “ökad
integration”? Har den för övrigt varit likartad för barn med alla typer av
funktionshinder?106
104

Direktiv. Beslut vid regeringssammanträde 1978-06-08. Återgivna i SOU 1980:34, sid. 87ff.
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De nio betänkandena är: Huvudmannaskapet för specialskolan (SOU 1979:50), Undervisningen för syns
kadade elever – planering i ett kortare perspektiv (DsU 1979:11), Gymnasial utbildning för döva och hör
selskadade i Örebro (DsU 1979:14), Personell assistans för handikappade (SOU 1979:82), Handikappad,
Integrerad, Normaliserad (SOU 1980:34), Tekniska hjälpmedel för handikappade (SOU 1981:23),
Högstadium vid specialskolorna för döva och hörselskadade (DsU 1981:2), Specialskolans bibliotek (DsU
1982:6) samt Handikappade elever i det allmänna skolväsendet (SOU 1982:19).
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Handikappade elever i det allmänna skolväsendet. Slutbetänkande från integrationsutredningen. SOU
1982:19, sid. 199f.
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Utredningen redovisar själv svaren och menar att utvecklingen gått i olika
riktningar. För elever med synskada respektive med rörelsehinder förefaller
det enligt utredningen finnas en minskad “institutionsbenägenhet”, medan
motsvarande inte gäller för gruppen döva och gravt hörselskadade. Ser man
enbart till utvecklingen inom grundskolan finner utredningen den ganska
likartad för de olika handikappgrupperna. I takt med att institutionerna
avvecklades byggdes det i grundskolan upp ett omfattande system med
särskilda specialklasser, exempelvis synklasser och klasser för rörelsehindrade.
Utredningen noterar att även antalet hörselklasser ökat ganska markant fram
till en period före införandet av Lgr 69. Därefter har antalet specialklasser
successivt minskat och alltmera ersatts av “individualintegrering” i vanlig klass
där eleven får särskilt stöd i form av personell assistans, specialundervisning etc.
Utredningen påpekar emellertid, att för inte så få elever med funktionshin
der ges detta individuella stöd utanför klassrummet – i särskild klinik – vilket
enligt utredningen kan förefalla som om den ena “segregationsformen” för
dessa elever bytts ut mot den andra. Enligt utredningen säger inte formen för
undervisningen något om den grad av “integration” eller “segregation” eleven
kan uppleva och utredningen ställer kritiskt frågan:
Är det så givet att man är mer “integrerad” om man t.ex. – istället för att
vara ensam i en klinik med en speciallärare – sitter kvar i klassrummet
tillsammans med de icke handikappade eleverna, oavbrutet får hjälp av en
personlig assistent, av en speciallärare, kanske inte kan höra vad kamrater
na säger, kanske inte kan följa med i klassens studietakt etc?
Utredningen pekar här på att man i ett av sina tidigare betänkanden107 argu
menterat för
att ordet “integration” endast skall användas avseende förhållanden där
ömsesidighet, gemenskap, delaktighet och möjligheter till kommunikation
föreligger”108.
Med en sådan tolkning av begreppet integration är det enligt utredningen
andra beskrivningar av utvecklingen inom skolområdet än de hittillsvarande
som måste till, andra spår som måste följas för att ge svar på frågan om
utvecklingen går mot ökad “integration” av elever med funktionshinder i det
allmänna skolväsendet109.
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SOU 1980:34.
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SOU 1982:19, sid. 203.
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SOU 1982:19; sid. 199ff.
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I propositionen hänvisar föredragande statsråd till de förändringar på sko
lans område som följde på förslagen från utredningen om skolans inre arbe
te110 och som bl. a. innebar att besluten kom att föras närmare dem som hade
ansvar för verksamheten. I propositionen föreslås därför att kommunerna ska
ansvara för planeringen av de handikappade barnens skolgång och man avvi
sar tanken att staten – som i det tidigare systemet – ska ha ett övergripande
ansvar för de handikappade barnens utbildningsplanering.
Vad staten däremot kan och bör erbjuda är sådan sakkunskap som det
rimligtvis inte går att begära att de enskilda kommunerna skall skaffa sig
där elevunderlaget är ringa. Staten måste vidare ta ett ansvar för att
samordna insatser inom större regioner111.
För att förverkliga handikappolitiken på skolområdet112 föreslog regeringen
införandet av en ny planeringsnivå för regional samverkan – en planerings
konferens – kring elever med funktionshinder. Konferensens uppgift skulle
vara att samordna insatserna inom varje region för barn och ungdomar med
olika former av handikapp, att utnyttja de resurser, det kunnande som fanns
kring barn och ungdomar med funktionshinder samt att ta initiativ i hithö
rande frågor. Konferensens arbete skulle hållas samman av en särskild
samordnare placerad vid en länsskolnämnd som var förlagd till regionens
huvudort113.
Planeringskonferensernas insatser och länsskolnämndernas beräkning av
statliga medel för elever med handikapp114 kom kraftigt att bidra till en ökad
integration av elever med olika slag av funktionshinder i det offentliga skolvä
sendet för barn och ungdom115. Härigenom inlemmades allt fler av de barn
och ungdomar med olika slag av funktionshinder som hittills färdats längs
det tredje spåret i hemortens skolor vilket i sin tur ställde ökade krav på
hemortens skola och på skolans verksamhet.
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Prop. 1975/76:39, UbU 1975/76:30, rskr. 1975:76:367.
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Prop. 1983/84:27 Om åtgärder för elever med handikapp i det allmänna skolväsendet m. m., sid. 12.
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Uttrycket återfinns i prop. 1983/84:27 – “När integrationsutredningen tillsattes sommaren 1978 var en
av dess uppgifter att göra en utvärdering av integrationen av fysiskt handikappade inom det allmänna
skolväsendet. Utredningen skulle på grundval av denna analys lägga fram riktlinjer för den framtida
handikappolitiken på området” – sid. 7.
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Slutsatsen bekräftas av de tidigare samordnarna Greger Bååth, Ann-Marie Holmerup och Håkan Tilemo.
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1900-talets sista decennium
Kommunerna och ansvaret för skolan
I oktober 1990 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med
förslag till förändring såväl av den statliga skoladministrationen som av styr
ningen av skolan. Förslagen innebar en övergång från regelstyrning till en
form av mål- och resultatstyrning av skolväsendet. Staten skulle ange mål och
riktlinjer som var nationellt giltiga. Grundläggande nationella mål och ramar
för utbildningen skulle införas i skollagen, kommunerna föreslogs svara för
att verksamheten genomfördes inom de ramar och riktlinjer som lades fast av
riksdag och regering. Vidare föreslogs ett förändrat statsbidragssystem utfor
mat som ett generellt finansiellt stöd till samtliga primärkommuner för verk
samhet i skolan (sektorsbidrag).
Ett system för uppföljning och utvärdering av skolan föreslogs. Systemet
skulle ge riksdag och regering en samlad bild av skolverksamheten i landet
och ge underlag för att bedöma om åtgärder behövde vidtas för att nationella
mål och riktlinjer ska kunna upprätthållas och resultaten i skolan förbättras.
Slutligen föreslogs en förändring av den statliga skoladministrationen.
Skolöverstyrelsen, Statens institut för läromedel, länsskolnämnderna och fort
bildningsnämnderna avvecklades. Ett nytt statligt ämbetsverk för skolväsendet
(Statens Skolverk) inrättades, vars huvudsakliga uppgift skulle vara utveckling
av skolan och uppföljning och utvärdering av verksamheten. Ansvaret för
olika former av stödåtgärder för elever med funktionshinder föreslogs i pro
positionen samlas i en särskild myndighet (Statens institut för handikappfrå
gor i skolan, SIH)116. Inrättandet av denna särskilda myndighet för en av
gränsad grupp av skolornas elever motiverades på följande sätt i propositionen:
Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen 1983/84:27 med
åtgärder för elever med handikapp i det allmänna skolväsendet m. m. har
kommunen ansvar för planeringen av handikappade elevers skolgång.
Staten skall erbjuda sådan sakkunskap som de enskilda kommunerna inte
kan ha, eftersom elevunderlaget är litet117.
I propositionen motiveras också varför denna sakkunskap skulle särskiljas från
de uppgifter som föreslogs åvila det föreslagna nya statliga ämbetsverket för
skolväsendet:

116 Prop. 1990/91:18 Ansvaret för skolan, sid. 3f.
117 Prop. 1990/91:18, sid. 111f.
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En överföring till skolverket av dessa uppgifter118 skulle leda till att det åte
rigen skapas en stor central förvaltning med oklara ansvarsförhållanden
och med flera skilda uppgifter. I själva verket skulle det innebära att de
oklarheter och brister som vidlåder dagens centrala administration på skol
området och som jag tidigare redovisat, skulle kvarstå. Jag vill dock fram
hålla att skolverkets ansvar för att utveckla och utvärdera skolan i överens
stämmelse med de nationella målen självklart också omfattar handikappa
de elever119.
Genom riksdagens ställningstagande till regeringens förslag infördes en för
ändrad styrning av skolan och en förändrad skoladministration den 1 juli
1991.
En ny handikapputredning
De ovan refererade genomgripande förändringarna på skolområdet samman
faller nära i tid med arbetet i 1989 års handikapputredning. Utredningen
hade, i likhet med tidigare handikapputredning, till en början inte i uppdrag
att utreda och lämna förslag inom skolans områden120. Genom
tilläggsdirektiv121 gavs dock utredningen i uppdrag att utreda och lämna för
slag om gymnasial utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar och om
social omvårdnad och habilitering i anslutning till utbildningen.
Utredningens förslag redovisades i juni 1989 till Socialdepartementet i
betänkandet Rätt till gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar
(SOU 1989:54). I betänkandet föreslås en särlösning i form av en lagfäst rätt
till gymnasieutbildning för vissa svårt rörelsehindrade elever, i analogi med
vad som gällde för psykiskt utvecklingsstörda. Utredningen är medveten om
att förslaget med en särlösning i form av särskild utbildning i gymnasieskolan
för denna grupp strider mot de principer som utredningen kommer att åbe
ropa i sitt fortsatta arbete. Därför skriver utredningen i betänkandet:
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Till det institutet för handikappfrågor inom skolväsendet fördes länsskolnämndernas stödorganisation
(konsulenter för elever med funktionshinder), de statliga specialskolorna för döva och hörselskadade,
synskadade och talskadade samt de delar av dåvarande Statens institut för läromedel som var inriktat
mot handikappområdet. Till institutet fördes även de medel för regionala åtgärder för elever med handi
kapp (SIS-medel). Prop. 1991/91:18, sid. 122 respektive 86f.

119

Prop. 1990/91:18, sid. 112.
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Dir. 1988:53 Samhällets stöd till människor med funktionshinder.
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Dir 1988:65.
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att det förslag vi här framställer är en särlösning för denna speciella grupp
och att denna lösning inte skall ses som ett uttryck för en princip, som kan
åberopas i andra sammanhang122.
Huvuduppgiften för 1989 års handikapputredning var att kartlägga och ana
lysera insatser inom socialtjänsten, habiliteringen och rehabiliteringen för
barn, ungdomar och vuxna med omfattande funktionshinder samt de små
och mindre kända handikappgrupperna. Utredningen hade i uppgift att
lämna förslag som kunde leda till förbättringar vilka kunde tillförsäkra perso
ner med funktionshinder ett väl fungerande samhällsstöd123. Utredningen
överlämnade sitt huvudbetänkande Handikapp – Välfärd – Rättvisa124 till
regeringen våren 1991. I betänkandet föreslås införandet av rättighetslagar
inom ramen för en ansvars- och finansieringsprincip vilket kopplar funktions
hindrades rättigheter till en motsvarande samhällelig skyldighet. På så sätt
menade utredningen att rättigheterna skulle ges ett större genomslag då skyl
digheterna understöds genom ett system av sanktioner.
I den proposition Stöd och service till vissa funktionshinderade125, som
följde på utredningens förslag, skriver föredragande statsrådet:
Det är beklagligt att den miljörelaterade synen i alltför liten grad omsatts i
praktisk handling. Den svenska ekonomin går för närvarande igenom en
av sina svåraste perioder. Då sätts vår förmåga till solidaritet och inlevelse
på speciellt hårda prov. ... ...
Handikappolitiken har mer varit honnörsord än praktiska handlingar,
mer paroller än paragrafer. Enligt min mening är de två viktigaste begrep
pen inom handikappoltiken valfrihet och integritet. Begreppen är sam
manlänkade genom att valfriheten stärker den enskildes integritet.
Familjer och människor med funktionshinder skall inte behöva känna sig
utlämnade åt beslut från myndigheter och handläggare.
Den humanistiska människosynen innebär att människan alltid är att
betrakta som en individ i sig. Ingen människa är mer värd än någon
annan. En ovillkorlig respekt för människovärdet förändras inte av grad
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eller art av funktionsnedsättning. Den människa som har ett svårt handi
kapp får aldrig betraktas som “föremål för åtgärder”, utan skall ses som en
individ med rättigheter126.
I citatets sista mening anslås det tema som senare under 1990-talet skulle
utvecklas av Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder.
Särskolans kommunalisering och föräldrars inflytande över skolform
I november 1989 tillkallade regeringen en kommitté med uppgift att övervä
ga frågan om ett generellt överförande av särskolan från landstingen till kom
munerna127. Kommittén föreslog i april 1991 i betänkandet Särskolan en pri
märkommunal skola att särskolan skulle bibehållas som särskild skolform, att
nioårig skolplikt införs i särskolan med oförändrad rätt till fortsatt frivillig
utbildning till 21 års ålder (i vissa fall 23 års ålder) och att ansvaret för särs
kolan skulle föras över från landstingen till kommunerna128. Efter sedvanligt
beredningsarbete inom regeringskansliet beslutade riksdagen våren 1992 att
kommunerna senast den 1 januari 1996 skulle ha tagit över ansvaret för särs
kolan från landstingen129. Genom detta beslut fick elever i särskolan respekti
ve i grundskolan gemensam skolhuvudman.
Samtidigt som frågan om kommunalisering av särskolan behandlades
väcktes frågan om föräldrars inflytande vid val av skolform130 för barn
med utvecklingsstörning. Frågan gav upphov till ett antal motioner
avlämnade vid allmänna motionstiden år 1994. Dessa motioner resultera
de i att riksdagen gav regeringen tillkänna att frågan borde utredas131.
Som skäl för sitt ställningstagande anförde riksdagen följande:
Det är principiellt betänkligt att en myndighet ges möjlighet att slutligt ta
över föräldrars ansvar. Regeringen bör skyndsamt göra en översyn av nu
gällande regler såvitt avser val av skolform för utvecklingsstörda barn.
Översynen bör syfta till att föräldrarna i princip får det slutliga avgöran
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det, när det varit omöjligt att nå fram till ett gemensamt ställningstagande
vad gäller valet mellan grundskola och särskola samt inom särskolan132.
Med anledning av riksdagens tillkännagivande utarbetade en arbetsgrupp
inom utbildningsdepartementet ett förslag till ökat föräldrainflytande över
utvecklingsstörda barns skolgång133. Genom riksdagens ställningstagande till
regeringens förslag i propositionen Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstör
da barns skolgång – en försöksverksamhet134 trädde en lag om en fyraårig försök
sverksamhet i kraft den 1 januari 1996135. Denna försöksverksamhet har senare
förlängts136.
Genom kommunaliseringen av särskolan fördes skolformen som sista skolform över från sjukvårdshuvudmannens ansvar till skolhuvudmannens. Lagen
om försöksverksamhet ger föräldrar till utvecklingsstörda barn motsvarande
möjligheter att välja skola för sina barn som andra föräldrar i samhället137.
Genom kommunaliseringen av särskolan normaliseras slutligen skolgången
för särskolans elever genom att det omvårdnads- och omhändertagandeper
spektiv som historiskt präglat skolformen ersätts med ett mer renodlat skol
perspektiv.
1990-talets ekonomiska kris och dess effekter för barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd respektive med funktionshinder
Åren efter att ansvaret för den svenska skolan radikalt förändrats hamnade
Sverige i en djup ekonomisk kris. Sysselsättningen sjönk drastiskt och arbets
lösheten nådde nivåer som dittills varit otänkbara i efterkrigstidens Sverige.
Den därpå följande statsfinansiella krisen ledde så småningom fram till krafti
ga besparingspaket där såväl socialförsäkringar som bidrag skars ned och där
likaledes kraftiga åtstramningar genomfördes av kommunerna i skola, sjukvård
och inom olika former av omsorgsverksamhet138.
På skolområdet resulterade dessa besparingar bland annat i att antalet ele
ver i klassen ökade, att antalet lärare och speciallärare i skolorna minskade, att
skolor i ökad utsträckning ställde “krav” på diagnos för att ge elever special
pedagogiskt stöd och att antalet elever som skrevs in särskolan kraftigt ökade.
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Elevökningen i särskolan kan också förklaras med de förändrade krav på ele
ver i grundskolan som det nya systemet med målstyrning inneburit139.
Samtidigt med de kraftiga besparingarna inom skolpolitikens område
genomförs två viktiga satsningar inom socialpolitikens område som rör perso
ner med funktionshinder. Såväl handikappreformen140 som psykiatrirefor
men141 introduceras under denna period och de reala samlade offentliga utgif
terna för stöd och service till personer med funktionshinder ökade med ca 40
procent under perioden 1993-1997142. I en period med besparingar som leder
till försämringar för barn och ungdomar med funktionshinder i skolan och
där antalet elever i behov av särskilt stöd ökar genomförs paradoxalt nog stora
förbättringar för personer med funktionshinder i samhället i övrigt.
I en departementsskrivelse från oktober 1995, angående statens styrning av
skolan, skriver utredaren:
Staten ger särskilt stöd bl. a. till funktionshindrade elever. Det föreligger
oklarheter i uppgifts- och ansvarfördelningen mellan staten, kommunerna
och landstingen när det gäller dessa stödinsatser. Det behövs ett förutsätt
ningslöst utredningsarbete i detta avseende. Först därefter är det menings
fullt att ta ställning till hur det stöd, som i framtiden skall vara statligt,
skall organiseras, finansieras och ledas.
När sådana ansvarsfrågor lösts bör myndighetsuppgifter samlas i en myn
dighet med uppgifter och kompetens för hela det offentliga skolväsendet.
Statens stödinsatser kan organiseras i andra former än myndighetsformen143.
I utredningen görs ingen analys av på vilket sätt den ekonomiska krisen
påverkat insatserna för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd respektive
med funktionshinder. Utredarens förslag begränsar sig till organisation och
kostnader för statens insatser för dessa elevgrupper och föreslår tillsättandet av
en utredning. Först från och med år 2001 tillförs kommunerna särskilda
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medel, de så kallade “Wärnerssonpengarna”, till personalförstärkningar så att
fler elever når målen. Införandet av detta finansiella stöd till kommunerna
motiveras i budgetpropositionen för år 2001 på följande sätt:
Bidraget avser att förbättra förutsättningarna för att höja skolans resultat i
förhållande till mål uttryckta i läroplan och kursplaner genom att tillföra
mer personal till skolan och fritidshemmen. Dessa förstärkningar kommer
att ha stor betydelse för de elever som behöver stöd för att nå målen. ... ...
Bidraget skall främst vara avsett för förskoleklassen, grundskolan, särskolan
och fritidshemmen, men får också användas för gymnasieskolan. Enligt
regeringens mening skall statsbidraget ses som en tidsbegränsad kraftsam
ling. Efter fem år skall bidraget infogas i det generella statsbidraget och
blir då nivåhöjande144.
1990-talets läroplaner för det offentliga skolväsendet
1990-talets läroplaner för det offentliga skolväsendet inleds med att särsko
lans läroplan (Lsä 73) revideras och att skolformen sedan får en ny läroplan
(Lsä 90). Denna nya läroplan gällde den obligatoriska särskolan medan Lsä
73 fortsatt gällde för yrkessärskolan. För specialskolan och sameskolan gällde
Lgr 80 med vissa kompletterande uppgifter145.
I februari 1991 tillkallade regeringen en kommitté, senare kallad
Läroplanskommittén, för att utarbeta förslag till mål och riktlinjer för bar
nomsorgen och det offentliga skolväsendet. Kommittén skulle också lämna
förslag till kursplaner och timplaner för grundskolan146.
Läroplanskommittén lämnade sitt betänkande i september 1992147. En
gemensam läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fri
tidshemmet (Lpo 94) infördes den 1 juli 1995. En ny läroplan för de frivilli
ga skolformerna – gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, gymnasie
särskolan, vuxenutbildning för utvecklingsstörda etc. – hade införts ett år
tidigare. Till skillnad från tidigare läroplaner skulle dessa “nya” läroplaner vara
gemensamma för samtliga skolformer inom det offentliga skolväsendet. Detta
innebar att såväl särskolan som specialskolan som gymnasiesärskolan innefat
tades i samma läroplan som skolväsendet i övrigt. För första gången anläggs
ett inkluderande perspektiv i det dokument som styr undervisningens
utformning i den svenska skolan.
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I denna läroplan sammanförs för första gången de tidigare nämnda tre spå
ren i något som skulle kunna liknas vid en gemensam spårplan. En spårplan
som anger riktning och färdmål för de som färdas genom det obligatoriska
skolväsendet i dess skilda former. Lpo 94 anger en för alla skolformer gemen
sam värdegrund för en likvärdig utbildning:
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på
samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn
skall tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns också olika
vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför
kan undervisningen aldrig utformas lika för alla148.
Läroplanskommittén skriver i sitt betänkande Skola för bildning:
Det läroplansuppdrag kommittén har är unikt i svensk skolhistoria. För
första gången genomförs ett läroplansarbete samtidigt för alla skolformer i
det offentliga skolväsendet. Detta öppnar möjligheter för ett måldokument
som är i samklang med varandra över olika skolformer och stadier.
Enligt de tilläggsdirektiv som läroplanskommittén fick för sitt arbete upp
märksammas särskilt, att en likvärdig utbildning förutsätter att de elever som
är i behov av särskilt stöd i skolarbetet också får det149. I sina förslag till nya
läroplaner för det offentliga skolväsendet tydliggör kommittén detta ansvar
för skolan genom att föreskriva att läraren ska stimulera och handleda och
stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter, att alla som arbe
tar i skolan ska hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd och att rektor har
ett ansvar för att undervisning och elevvård utformas så att elever som behö
ver särskilt stöd och hjälp får detta150.
I den proposition som följde på läroplanskommitténs förslag skriver före
dragande statsråd:
En viktig aspekt på skolan likvärdighetsmål är att alla elever skall få det
stöd de behöver för att uppnå kravnivåerna och i största möjliga utsträck
ning också arbeta vidare. Att läroplanen nu föreslås omfatta hela det obli
gatoriska skolväsendet ställer ytterligare krav på att den är tydlig när det
gäller skolans ansvar för elever med behov av särskilt stöd. ... ...
148

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) – under rubriken En
likvärdig utbildning.

149

Dir 1991:9 Mål och riktlinjer m. m. för barnomsorgen och det offentliga skolväsendet respektive Dir.
1991:117 Nya direktiv till läroplanskommittén.

150

Förslag till läroplan för grundskolan (SOU 1992:94), sid. 151ff., Förslag till ny läroplan för gymnasie
skolan och komvux (SOU 1992:94), sid. 165ff.

42 HANDIKAPP I SKOLAN

Många remissinstanser har påpekat behovet av att skolans ansvar för ele
ver med svårigheter blir tydligt. Det är regeringens avsikt att i utform
ningen av riktlinjerna för arbetet i skolan särskilt beakta att elever med
behov av särskilt stöd uppmärksammas och får den hjälp de behöver151.
Utredningen om funktionshindrade elever i skolan
I november 1995 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda ansvarsför
delningen mellan stat, landsting och kommun när det gäller elever med funk
tionshinder samt vem som ska finansiera verksamheten152. Efter två och ett
halvt års arbete avlämnade kommittén sitt slutbetänkande153 i maj 1998. En
bärande utgångspunkt i kommitténs arbete hade varit visionen om en skola
för alla där alla elever oavsett möjligheter, förutsättningar och behov skulle
erbjudas en relevant undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter. En
skola för alla innebar enligt kommittén:
att skolan skall anordnas så att den är lika ändamålsenlig för alla elever,
oavsett möjligheter, förutsättningar och behov. Utmärkande är flexibilitet,
med den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen i centrum.
Det är skolans uppgift att erbjuda varje individ en relevant undervisning
och optimala utvecklingsmöjligheter. Detta kan bäst ske i en miljö där
självkänslan och den positiva självuppfattningen är stark, dvs i en miljö
där man upplever delaktighet och gemenskap.
Med dessa utgångspunkter bör de specialpedagogiska insatserna utgå från
principerna att handikapp kan och skall minimeras genom förändringar
och anpassningar av miljö och bemötande, att den enskildes behov och
situation skall bedömas i ett helhetsperspektiv samt att insatserna skall
vara icke segregerande154.
I sitt slutbetänkande återger utredningen de förslag till ändringar av skolla
gens portalparagraf som år 1997 föreslagits av Skolkommittén155 och Läs- och
skrivkommittén156 vad gällde formuleringen elever med särskilda behov.
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Funkisutredningen anger att man finner att Läs- och skrivkommitténs formu
lering elever i svårigheter ger associationer som leder tanken fel och ansluter
sig i stället till Skolkommitténs förslag – elever i behov av särskilt stöd.
Utredningen ansluter sig i sitt resonemang till den syn på skola och under
visning i en skola för alla som framfördes i de tidigare nämnda utredningarna
om skolans inre arbete och i integrationsutredningen samt till de perspektiv
som anläggs av både Skolkommittén och Läs- och skrivkommittén. Trots
denna bakgrund och sin ansats med ett relationellt perspektiv på vad som
skapar svårigheter för barn och ungdomar med funktionshinder landar utred
ningen i sina förslag i individkaraktäristika. Detta har uppmärksammats av
Ingemar Emanuelsson och Bengt Persson i den kunskapsöversikt rörande
forskning inom det specialpedagogiska området, som de tillsammans med
Jerry Rosenqvist sammanställt år 2001 på uppdrag av Skolverket. I kunskap
söversikten skriver man:
FUNKIS-utredningen är i vissa avseenden motsägelsefull och bitvis kan
man anta att detta är en återspegling av motstridiga intressen inom kom
mittén. Konkret tar sig detta uttryck genom att man inte sällan nöjer sig
med att presentera underlag eller utgångspunkter för ett mer genomgripande
arbete utan att lämna förslag på lösningar. Detta är naturligtvis inte helt
förvånande eftersom området är så “laddat” med bl. a. föreställningar om
vad som är den bästa lösningen för barn och ungdomar med funktionshinder.
Individperspektivet framträder generellt mycket starkt i betänkandet. Ett
exempel på detta är kommitténs förståelse av det relativa handikappbe
greppet såsom det har definierats av WHO. Man skriver ... “elever med
funktionshinder i skolan bör kunna avgränsas till den grupp elever för
vilka funktionshindret ger handikappande konsekvenser i skolsituationen
och som därför får behov av särskilt stöd”. (s. 66) Detta blir särskilt pro
blematiskt när de olika funktionshindren vidgas till att omfatta symptom
diagnoser som DAMP, ADHD och dyslexi. Då handlar det inte längre om
en liten avgränsad grupp elever utan kanske uppemot 10 procent av elev
grupperna vars diagnos dessutom enligt Barnpsykiatriutredningen får
betraktas som osäker157.
Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
Innan den tidigare nämnda utredningen om funktionshindrade elever i skolan
avslutat sitt arbete tillkallade regeringen i januari 1997 en särskild utredare
med uppdrag att kartlägga och analysera frågan om bemötande av personer
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med funktionshinder inom olika samhällsområden158. De samhällsområden som
nämndes i utredningens direktiv var hälso- och sjukvård, service och omsorg,
socialförsäkringssystemet, habilitering och rehabilitering samt hjälpmedelsför
sörjningen. Trots att skolan inte fanns med bland de samhällsområden som om
nämns i direktiven kom skolan tidigt att bli föremål för utredningens intresse.
Redan i ett av utredningens första delbetänkanden Kontrollerad och ifrågasatt?
– intervjuer med personer med funktionshinder159 uppmärksammades skolan.
En av underrubrikerna i detta betänkandes avslutande diskussionskapitel
har rubriken Alla barn går i skolan. Under denna rubrik noterar författaren
att barn med funktionshinder inte får det stöd de behöver i skolan:
Barn som stammar är bara en grupp bland alla barn som inte får det stöd
de behöver i skolan. Tillsammans med alla barn som har inlärningspro
blem, dyslexi, talsvårigheter, kroniska sjukdomar eller funktionshinder som
kräver fysisk anpassning, alltså barn som behöver individuellt stöd i sko
lan, är de många. Liksom andra barn och ungdomar tillbringar de elva,
tolv år av sin uppväxt i skolan, men bemöts ofta som särskilda. Som om
var och en av dem vore ensam om att ha behov utöver de behov som alla
barn har. Som om deras svårigheter inte vore skolans, som om det vore ett
extra åtagande för kommunen och skolledningen att göra skolan och under
visningen tillgänglig, skaffa hjälpmedel, svara för elevassistans eller laga
specialkost. Alla dessa “som om” är byggstenar i den mur som barn med
funktionshinder och deras föräldrar ibland möter: “Skolan har inte resurser
att tillgodose alla era krav”, eller till och med: “Barnet passar inte här”160.
Avsnittet fortsätter:
Fram till 1991 hade skolan öronmärkta resurser för elever med särskilda
svårigheter, och de pengarna fick barn och ungdomar med funktionshinder
del av. Då använde vi fortfarande begreppet “integrering” som hade hängt
med sedan barn med funktionshinder på sextiotalet började få tillträde till
den vanliga skolan. Nu säger vi “inkludering” för att markera en föränd
rad syn, och skolan har haft nästan fyra decennier på sig att vänja sig vid
tanken att skolan är för alla. Barn med funktionshinder ska inte längre
vara med på nåder, skolan är också deras. Men de är fortfarande barn
med funktionshinder, de behöver stöd för att kunna delta i undervisningen
och kamratlivet på sina villkor.161
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Dir 1997:24 Bemötande av personer med funktionshinder. Beslut vid regeringssammanträde den 30
januari 1997.
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SOU 1998:48.
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SOU 1998:48, s. 139.
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SOU 1998:48, s. 140.
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I utredningens slutbetänkande konstaterar utredaren, förre statsrådet Bengt
Lindqvist, att de grundläggande handikappolitiska värderingarna inte tycks
nå fram till den verklighet där beslut som berör personer med funktionshin
der fattas. Det finns “en diskrepans mellan ideal och realiteter” och skolan
utgör “ett av de tydligaste exemplen” på detta 162.
Utredaren ansluter sig i sitt slutbetänkande till de tankar som den norske
forskaren Peder Haug skrivit under sin tid som gästforskare vid Skolverket
och menar att det ligger en motsättning i de grundläggande styrdokumenten.
Där framhålls värden som “människolivets okränkbarhet, individens frihet
och integritet, alla människors lika värde och om ... solidaritet med svaga och
utsatta” vilka skolan ska gestalta och förmedla. Men samtidigt ges organisato
riska förutsättningar, som att elever med utvecklingsstörning som inte kan nå
målen för grundskolan ska gå i särskolan och att synskadade, döva och hör
selskadade barn och barn med tal- eller språksvårighet ska gå i specialskola.
Utredaren menar att detta talar för en annan, segregerande syn:
Haug menar att denna paragraf i skollagen är ett hinder för de demokra
tiskt orienterade värden som läroplanen lyfter fram, och att den utesluter
vissa elever från att träffa och samverka med alla andra elever. Haugs reso
nemang bekräftar vad många föräldrar och funktionshindrade ungdomar
gett uttryck för under mitt utredningsarbete. Det finns idag tendenser att
den praktiska och idémässiga utvecklingen i skolan tycks gå i riktning mot
mer segregerade lösningar, vilket skulle betyda att skolan i sin nuvarande
form inte kan ge den hjälp och utbildning som barnen kan kräva att få,
oavsett nivå. En klarare segregering av vissa elever skulle då ses som en
bättre utväg. Jag anser att denna tendens är oroande. Segregerade lösningar
kan vara ett hinder för delaktighet och jämlikhet och fördröja utvecklingen
av ett samhälle där alla har samma möjligheter att delta på egna villkor.
Regeringens förslag med anledning av utredningen om funktions
hindrade elever i skolan
Den proposition som följde på Funkisutredningen avviker i flera avseenden
från utredningens förslag. Avvikelserna rör främst sakfrågor men även mer
grundläggande synsätt på funktionshinder och handikapp. I propositionen
ansluter sig regeringen till Skolkommitténs förslag till ändrad formulering i
skollagens portalparagraf och samtidigt till synen på handikappolitiken i den
då nyligen avslutade Bemötandeutredningen:
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Lindqvist nia – nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder (SOU 1999:21)
sid. 124.
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I Sverige och övriga Norden har handikappolitiken under de senaste
årtiondena utvecklats från ett medicinskt synsätt, där tonvikten legat vid
frågor om vård och behandling till en politisk fråga om rätten till del i det
samhälle man tillhör. I sammanhanget bör nämnas FN:s standardregler
som antogs enhälligt av FN:s generalförsamling i december 1993. Reglerna,
som tillkom på svenskt initiativ, har som en av sina huvudprinciper att
utbildning för elever med funktionshinder skall vara integrerad i den ordi
narie utbildningen163.
I samband med förslagens beredning i riksdagens utbildningsutskott besluta
de socialutskottet att avge ett yttrande till utbildningsutskottet med anled
ning av propositionen. I yttrandet anför utskottet:
Socialutskottet anser det viktigt att utvecklingen fortsätter och att nya steg
tas i arbetet med att ge människor med funktionshinder samma förutsätt
ningar som andra människor. Integrering och normalisering innebär att
människor med funktionshinder får större möjlighet till full delaktighet i
samhällslivet. ... ...
Socialutskottet ställer sig bakom principen om att barn och ungdomar
med funktionshinder så långt möjligt skall erbjudas en anpassad utbild
ning i sin hemkommun och i likhet med övriga barn och ungdomar ha
möjlighet att bo hemma hos sina föräldrar, men vill samtidigt betona att
den förändring som föreslås i propositionen måste genomföras på ett sådant
sätt att kommunerna klarar att möta de behov som barn och ungdomar
med svåra funktionshinder har. För att dessa elever skall kunna bli delak
tiga i samhällslivet och jämlika krävs att kommunerna tar sitt ansvar.
Enligt socialutskottets mening är tillgången till stöd och service för den
enskilde funktionshindrade och personalens förmåga att möta olika behov
avgörande för om integrationen skall lyckas164.
Utbildningsutskottet ansluter sig till och återger socialutskottets yttrande i sitt
betänkande med yttrande över regeringens proposition Elever med funktion
shinder – ansvar för utbildning och stöd165, varefter riksdagen beslutade i
enlighet med regeringens förslag.
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Prop. 1998/99:105, sid. 13.
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Socialutskottets yttrande 19998/99:SoU9y – Elever med funktionshinder.

165

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU4 – Elever med funktionshinder.
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En nationell handlingsplan för handikappolitiken
Bemötandeutredningens olika betänkanden och förslag utgör en del av
underlagen för den handlingsplan för handikappolitiken fram till år 2010
som regeringen överlämnade till riksdagen i mars år 2000166. I handlingsplanen
noteras att bilden av dagens handikappolitiska läge är motsägelsefull. Å ena
sidan har utvecklingen gått framåt på många områden. Statsbidragen till
kommunerna för vård, skola och omsorg har höjts i olika omgångar. Å andra
sidan finns fortfarande allvarliga hinder kvar på vägen mot ett samhälle för
alla. De grundläggande värderingar som ska styra handikappolitiken tycks
heller inte i tillräckligt hög omfattning nå fram till de forum där beslut som
rör personer med funktionshinder fattas167. Mot bakgrund av denna bild av
det handikappolitiska läget skriver regeringen i propositionen:
Regeringen har ett kollektivt ansvar för att uppfylla de nationella målen
för handikappolitiken och varje statsråd har ansvar för att handikapper
spektivet beaktas inom sitt politikområde. För att detta skall lyckas måste
perspektivet genomsyra alla delar av regeringens politik. ... ...
Varje myndighet har ett grundläggande ansvar för att inom sitt ansvars
område leva upp till de nationella målen för handikappolitiken och FN:s
standardregler. Allt för ofta ses handikappolitiken som ett särområde istäl
let för en naturlig del inom alla politikområden. Handikapperspektivet
bör ingå som en naturlig del i varje myndighets ordinarie verksamhet. ...
De myndigheter som har ett sektorsansvar har ett särskilt stort ansvar för
att de nationella målen för handikappolitiken förverkligas168
Till de myndigheter som har ett sådant sektorsansvar hör Skolverket169.
Genom att förlägga detta sektorsansvar till den myndighet som är central för
valtningsmyndighet för det offentliga skolväsendet, för den allmänt anordna
de förskoleverksamheten och för skolbarnsomsorgen170 inkluderas handikap
politiken i den allmänna skolpolitiken. I egenskap av sektorsmyndighet ska
Skolverket vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till
såväl andra skolmyndigheter som till övriga aktörer inom skolans och barn
somsorgens områden171.
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Prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappoltiken.
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Prop. 1999/2000:79, sid. 27f.
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Prop. 1999/2000:79, sid. 32ff.

169

Prop. 1999/2000:79, sid. 35 samt Utredningen U 2002:07 Myndigheter på skolområdet (Dir. 2002:76):
Myndigheter på skolområdet – delrapport 1, avsnitt 2.3 under rubriken Specialpedagogik och elever i
behov av särskilt stöd.
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1 § Förordning (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk.
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2 §, 11 stycket, Förordning (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk.
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På väg in i ett nytt millennium
På väg in i ett nytt millennium kan man fortfarande tydligt urskilja de tre
parallella spår som elever färdats på under 1800- och 1900-talen.
Möjligheterna att växla mellan spåren har visserligen ökat under senare år
samtidigt som den tidigare strukturen med sär-skilda skolformer ännu finns
kvar. Även om synen på vad som orsakar skolsvårigheter successivt har för
ändrats under 1900-talets två sista decennier finns fortfarande en kluvenhet
när det gäller synen på vem som har svårigheterna. Fastän de olika styrdoku
menten för skolan anlägger ett relationellt perspektiv på skolsvårigheter, ligger
fortfarande individkaraktäristika till stor del till grund för skolans bedömning
av “normalitet” och av vilka elever som anses vara i behov av särskilt stöd.
Detta kommer bland annat till uttryck i att ett ökat antal elever skrivs in särs
kolan, att antalet särskilda undervisningsgrupper i kommunerna för elever
med funktionshinder ökar och i ökade krav på diagnos från skolan för att
man ska avsätta resurser åt de elever som är i behov av särskilt stöd. Samtidigt
som man har visionen om en inkluderande skola för alla, segregeras fortsatt
barn och ungdomar som av olika skäl inte överensstämmer med skolans tolk
ning av “normalitet”. Denna segregering är inte enbart ett särskiljande på sko
lenhetsnivå utan även strukturell, vilket bland annat visas av att vissa kom
muner sammanfört sina resurser till elever i behov av särskilt stöd i en sär
skild organisation172. Vid avvecklingen av dåvarande Skolöverstyrelsen 1991
överfördes det dåvarande myndighetsansvaret för elever med funktionshinder
till en särskild “handikappmyndighet”173. Genom att tio år senare lägga tillba
ka ansvaret för de nationella målen på handikappområdet skolsektorn på
Skolverket, inkluderas funktionshinderfrågorna ånyo strukturellt på myndig
hetsnivå. Att funktionshinderfrågorna behandlas tillsammans med motsvaran
de frågor för alla andra i samhället är ytterst en demokratifråga och om de
grundläggande värden som skolan ska gestalta.
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Exempel härpå är S:t Örjans rektorsområde i Stockholm stad.
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Statens institut för handikappfrågor i skolan.
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Vad gjorde Skolverket?
Syfte
Skolverket byggdes upp som en ny myndighet med ett nytt uppdrag anpassat
efter den ansvarsfördelning mellan stat, huvudman och skola som riksdagen
fattat beslut om 1991. Uppdraget förändrades från den 1 mars 2003 då myn
digheten delades. Under perioden 1992-2003174 producerade myndigheten
långt fler är 800 rapporter, informationsskrifter och andra publikationer.
Syftet med detta kapitel är att presentera en sammanställning över de rappor
ter som berör funktionshinder, handikapp eller särskilt stöd samt andra rapporter och utredningar med anknytning till området. Till grund för det urval
av texter som blir föremål för en närmare presentation och analys i kapitlet
ligger en kronologisk sammanställning som i sin helhet finns i bilaga. Den
särskilda avsikten med kapitlet är att närmare studera Skolverkets ställningsta
ganden och insatser inom området funktionshinder och handikapp.
Något om perspektiv och innehåll i Skolverkets rapporter
Allmänt
Det kan utan vidare konstateras att Skolverket under den aktuella perioden,
såsom framgår av bilagan, har haft en mycket omfattande produktion av rapporter med relevans för elever med funktionshinder. Över åren har andelen
rapporter varierat mellan sju och sjutton procent av den samlade utgivningen
med en markant ökning av produktionen från och med år 1997. Materialet
uppvisar därtill en stor spridning i fråga om tänkta målgrupper. Spridningen
är stor också i fråga om perspektiv, form och innehåll. I det tidiga Skolverkets
produktion framgår inte alltid tydligt i vilken mån en rapport är ett svar på
ett regeringsuppdrag eller resultatet av ett egeninitierat projekt. Även här
utgör år 1997 en vattendelare där rapporternas syften klarare framgår. Från
och med detta år finns ett urval av regeringsuppdragen lätt tillgängliga och
sökbara via Skolverkets webbplats.
Rapportinnehållet i grova drag
Skolverkets produktion inom området har som nämnts haft skilda syften och
behandlat olika områden och nivåer, från individ till system. Rapporternas
karaktär varierar från filosofiska/ideologiska och diskursiva teman till utvär
deringar eller formella granskningar av enskild skolverksamhet. Det finns spe
cifika utvärderingsrapporter där funktionshinder behandlas och rapporter
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Den 1 mars 2003.
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som rör elever med funktionshinder genom att de är generella. De redovisade
projekten och rapporterna kan beskrivas i följande kategorier i frekvensordning:
Utvärderingar – kvalitetsstudier
Föreskrifter, allmänna råd och stödmaterial
Uppföljningsrapporter (t ex Attitydundersökningar)
Tillsynsrapporter
Temarapporter
Övriga texter med mycket varierande innehåll, oftast kunskaps- eller forsk
ningsrapporter eller -översikter ingående i Skolverkets monografiserie
På vems uppdrag?
Regeringsuppdrag
I grova drag är hälften av de ovan redovisade rapporterna tillkomna med
anledning av regeringsuppdrag. Undantar man forskningsrapporter/översikter
och publicerat informationsmaterial från de Skolverksinitierade rapporterna i
listan blir det en mycket stor övervikt för regeringsuppdragen. Ett par skillna
der mellan rapporter från regeringsuppdrag och Skolverkets egeninitierade
rapportering kan vara av intresse att belysa.
Skärskådar vi de rapporter som producerats på regeringens uppdrag ser vi
att merparten av dessa är skolformsrelaterade, dvs. på något sätt behandlar de
en särskild skolform. Mest förekommande, och sammantaget en tredjedel av
rapporteringen, är den särskilda utbildningen för elever med utvecklingsstör
ning. Ofta efterfrågas en redovisning på detaljnivå. Andra rapporterade upp
drag utgår från teman som sträcker sig över skolformerna. Regeringen har
också i uppdragen uppmärksammat utbildningsinsatserna för vissa mindre
funktionshindergrupper (som bl.a. de dövblinda.)
Rapporter som Skolverket har initierat
Ser vi till karaktären av Skolverkets egeninitierade rapporter av intresse för
denna översikt så är det två typer som dominerar. Den ena är forsknings- och
temarapporter publicerade i Skolverkets monografiserie. Mycket kort kan
sägas att dessa rapporter ofta diskuterar problematik kring elevers olikheter i
en skola för alla. Utgångspunkten är ofta inkluderande medan särlösningar
sällan tas för givna. En skola med inriktning mot diagnostisering och normal
tänkande ifrågasätts och diskurser på området analyseras. Den andra stora
gruppen rapporter är av utvecklingskaraktär i avsikt att ge ett generellt eller
riktat stöd till de verksamma i skolan. Utöver dessa båda typer förekommer
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också en rad skrifter som redovisar empiriska undersökningar i form av kart
läggningar, uppföljningar eller utvärderingar. Flera av dessa innehåller redo
visningar av främst kvantitativa förändringar i verksamhetsformer. De uppvi
sar i övrigt ett skiftande innehåll.
Vad har rapporterna behandlat?
Tre områden
Oavsett om rapporteringen har berört hela eller delar av skolformer, om den
varit tematisk eller på vems initiativ den tillkommit finns det över tiden
framträdande frågeområden som vi särskilt uppmärksammar här. Ett område
gäller utbildningen för elever i behov av särskilt stöd, ett annat gäller skol
gången för elever med vissa funktionshinder och ett tredje rör inkludering
kontra exkludering av elever på grundval av funktionshinder eller behov av
särskilt stöd. Detta är inte ett sätt att kategorisera rapporter, eftersom en rap
port som i huvudsak behandlar utbildningen för elever med definierade funk
tionshinder också samtidigt kan avhandla det särskilda stödet och frågan om
särskiljande. Det är istället ett sätt att tydliggöra de ställningstaganden,
bedömningar och slutsatser som Skolverket gör.
Ställningstaganden och bedömningar
Bland alla analyserade rapporter återfinns sådana som är ett svar på uppdrag
från regeringen, antingen genom regleringsbrev eller genom uppdrag som
givits Skolverket i särskild ordning. I vissa redovisas ställningstaganden från
Skolverket175. Med ställningstaganden avses att Skolverket ställer sig bakom
ett förslag, eller rekommendation om en åtgärd för regeringen att besluta om
eller en insats som myndigheten ålägger sig själv. Det kan även avse en
bedömning, om den är av principiell karaktär och inte endast gäller en myck
et avgränsad företeelse. Skolverket har i flera sammanhang, särskilt i de mate
rial som bygger på rapporter från tillsynen, gjort bedömningar som sedan
legat till grund för beslut om kritik eller att avstå från kritik av en huvudman.
I det redovisade materialet finns också den formen av ställningstaganden.
Ett exempel på ett tidigt åtgärdsinriktat ställningstagande (år 1996) är att
“skollagen måste ses över för att ge riksgymnasieeleverna176 en med övriga
gymnasieelever jämförbar valfrihet ifråga om program och kurser.”177 Ett
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Skolverkets år 2005 upprättade Ställningstagandedatabas innehåller såväl Skolverkets förslag, som åtgär
der, rekommendationer och bedömningar.

176

Riksgymnasierna som tar emot elever från hela Sverige behandlas särskilt under rubriken Definierade
funktionshinder.

177

Ur Riksgymnasier för elever med svåra rörelsehinder. Skolverkets rapport nr. 101.
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något senare och mer typiskt exempel för Skolverkets tillsyn är “Skolorna
arbetar mot kränkande behandling men Skolverket bedömer ändå – mot bak
grund av bland annat brister i det förebyggande arbetet och oklarheter röran
de ansvarsfördelningen för arbetet mot kränkande behandling – att kommu
nen inte kan sägas leva upp till det starka krav på aktivt handlande mot krän
kande behandling som ställs i skollagen.”178
I andra fall kan, som nämnts, ett ställningstagande innebära att Skolverket
beslutar om åtgärder för sitt fortsatta arbete i frågan. “Skolverket kommer
framdeles att starkt hävda skollagens intentioner, vilket innebär att kravet på
diagnos inte får vara en förutsättning för att erhålla stöd.”179 Många rapporter
stannar vid beskrivningar av företeelser eller tänkbara orsaksförklaringar till
undersökta fenomen. Avsikten är då att regeringen, riksdagen, skolhuvud
männen, de i skolan verksamma eller Skolverkets ledning ska nyttja uppgif
terna till att eventuellt göra sina egna ställningstaganden.
Det kan slutligen också betraktas som ett ställningstagande när myndigheten
väljer att initiera och publicera studier och fördjupningar som tar sin utgångs
punkt i ett visst perspektiv. Rapporterna i monografiseriens koppling till ställ
ningstaganden kan t.ex. knytas till de perspektiv som forskningen antagit.
Nya synsätt på funktionshinder
Synen på funktionshinder har under den tid som här studeras förändrats.
Funktionshinder avser enligt det nya synsättet, som också redovisats i kapitel
1, snarare en process än ett tillstånd. Dvs. en process som utgörs av komplice
rade relationer mellan orsaker, effekter, direkt påverkan, individuella omstän
digheter och sociala konsekvenser. Detta innebär att det för varje enskild elev
med funktionshinder krävs anpassning och tillrättaläggning av lärandemiljön
utifrån hans eller hennes individuella förutsättningar. Ett sådant synsätt med
för också att “funktionshindret” måste förstås i den aktuella omgivningen.
Mot denna bakgrund har också diskussionen om definitioner av funktion
shinder omprövats.
Särskilt stöd
Ett prioriterat område
Under Skolverkets hela historia har, efter en trevande start, situationen för
elever i behov av särskilt stöd återkommande uppmärksammats. Många rapporter visar att frågan haft en betydande vikt, från den tidiga Skolsituationen
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Ur Tillsyn av skolan i U kommun Dnr 1999:2590.

179

Ur Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? Skolverkets rapport 202.

180

Skolverkets rapport nr 37 publicerades år 1993.
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för elever med behov av särskilt stöd180 via temarapporten Elever i behov av
särskilt stöd181 till Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundsko
lan182. Titlarna speglar också förändringar i begreppsanvändningen – till elever
i behov av särskilt stöd – och Skolverkets intresse för åtgärdsprogram.
Skolverket organiserade därtill åren 1998-2001 ett särskilt handlingsprogram
“Särskilt stöd i skola och barnomsorg”, med syfte att påminna om och bevaka
stödfrågan inom hela myndigheten. Programmet lämnade en slutrapport som
är en genomgång av Skolverkets rapportering och insatser om inom området
samt förslag till åtgärder183. Skolverket fastställer att särskilt stöd är ett priori
terat område i myndighetens verksamhet184.
I Skolverkets tillståndsbeskrivningar185 granskades alla kommuner. Av
beskrivningen från 1997 framkom att nio av tio kommuner anger elever i
behov av särskilt stöd som ett prioriterat område och att andelen som är i
behov av särskilt stöd för andra gången ökar. En majoritet av skolorna kan
enligt beskrivningen inte alls, eller bara delvis, tillgodose behoven. Däremot
tycks åtgärdsprogram användas i stor utsträckning. Skolverket har vidare
utifrån samma omfattande underlag redovisat kommunernas egna uppfölj
ningar kring elever i behov av särskilt stöd, hur dessa utförs och vilka katego
rier av elever som där förekommer186. På många håll uppges att elever inte
kan delta i vanligt skolarbete. Senare187 söker Skolverket också förklaringar till
det ökande antalet elever i behov av särskilt stöd och anger bl.a. de stora
institutionella förändringarna på skolområdet liksom den finansiella krisen på
90-talet som bidragande orsak. Andra skäl anges vara resurs- och kompetens
brist särskilt i förhållande till barn med koncentrationssvårigheter och utage
rande beteende.
Ett relationellt perspektiv
Tematiska uppdrag har vanligtvis berört elever i behov av särskilt stöd i en
generell bemärkelse. Uppdragen har rapporterats i årsredovisningar188, kvali
tetsgranskningar och i redovisningar av Skolverkets stöd till utvecklingsinsat
ser. En av de tematiska rapporterna189 antar en tydligt relationell utgångs
181

Skolverkets temabild 1998 (Best nr 98:389).
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Rapporten publicerades år 2003 (Best nr 03:813).

183

Barnomsorgen, skolan och det särskilda stödet (internPM 2001).

184

Skolverkets ställningstagandedatabas.
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Tillståndsbeskrivningarna av alla kommuner genomfördes 1992, 1995 och 1997.
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Elever med behov av särskilt stöd. Kommunernas uppföljningar/utvärderingar 1990-1995. InternPM,
Projekt “Elever i behov av särskilt stöd”, projektnummer 13077-3 (Dnr 94:1948).
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Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv (Rapport år 2002, best. nr. 01:689).
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Dessa har ofta redovisats i tematisk form.

189

Elever i behov av särskilt stöd (Best.nr 98:389) En temabild utgiven av Skolverket.
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punkt genom att peka på att skolans generella arbetsmiljö kan utformas så att
elevers behov av särskilt stöd minskar. Rapporten redovisar att kompetensen
bakom stödet till elever har minskat, bl.a. påpekas att assistenter ofta nyttjas
som pedagoger. Frågan om bristande kompetens liksom assistenternas stora
ansvar i skolverksamheten är ett återkommande tema i Skolverkets iakttagelser.
Kvalitetsredovisningen 1998190 utgår i sin granskning från att problem i
undervisningen av elever i behov av särskilt stöd ska ses som kontextuella och
inte som individuella. Intresset har därför i första hand riktats mot skolans
miljö, dess förebyggande arbete, stödarbete och synsätt på elever och lärande,
med hänvisning bl.a. till FN:s relativa handikappbegrepp och till att inklu
deringsprincipen ska tillämpas i första hand. Skolverket uppger där bl.a. att
de stora ansträngningar som görs på skolorna att med hjälp av tester och dia
gnoser tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd inte motsvaras av insat
ser som effektivt stödjer deras lärande. Man menar också att den pedagogiska
ledningen av särskild undervisning behöver utvecklas men visar samtidigt på
särskiljandet i de särskilda undervisningsgrupperna och signaler på verksam
hetens låga status. Det senare avspeglas såväl i lärarkompetensen som i valet
av lokaler för undervisningen.
Med anledning av rapporten föreslår Skolverket åtgärder såväl avseende
den nationella nivån, huvudmannanivån som för utvecklingen av kvaliteten
på skolnivå. Flera förslag utgår från ett behov av ökade kunskaper på alla
nivåer. På nationell nivå efterfrågas analyser av överensstämmelsen mellan
bestämmelser och bakomliggande intentioner med sikte på att bestämmelserna
kan behöva justeras191. Bestämmelsernas utformning kring stödundervisning
är enligt Skolverket så detaljerad att de kan hindra den lokala utvecklingen.
Andra förslag berör forskningen och lärarutbildningen samt att Skolverket
bör utveckla den stödjande dialogen med skolorna.
När det gäller huvudmännen anser Skolverket att dessa bör ta ett större
ansvar för att följa upp och utvärdera hur resurserna i form av ekonomi, per
sonal och kompetens används, liksom för att ge ett tydligt resultatansvar till
skolnivån. Stöd till skolnivåns lokala läroplans- och målutveckling är också
delvis ett huvudmannaansvar. Skolorna bör öka sin kännedom om de natio
nella styrdokumenten. Skolhälsovårdens och elevvårdens insatser bör utvärde
ras och preciseras med hänsyn till aktuella behov. Specifikt nämns också ett
behov av lokalt utvecklingsarbete runt åtgärdsprogram. Skolverket avser också
att föra ut de nya intentionerna kring åtgärdsprogram och betona vikten av
att elever och föräldrar är delaktiga i utarbetandet av dessa. Dessutom ska ett
190

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 1998 (Rapport nr 160) har också behandlats under föregående
avsnitt.
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A.a. sid. 102.

192

Skriften Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram (Best.nr. 01:668) publicerades samma år.
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särskilt informationsmaterial kring åtgärdsprogram publiceras192.
Stöd och måluppfyllelse
Behov av stöd och särskilda stödinsatser kopplas i verkets rapporter ofta till
svårigheter i skolarbetet. Under åren har Skolverket ökat sin uppmärksamhet
på måluppfyllelsen i form av betyg193. Regeringen har uppdragit åt Skolverket
att:
“genomföra en studie av orsakerna bakom att elever lämnar grundskolan och gymnasi
eskolan utan fullständiga betyg ...”194

Ofullständiga betyg förklaras enligt studien195 av kvalitetsskillnader i process
relaterade faktorer, vilka skolan kan åtgärda, av individfaktorer som är knutna
till den enskildes givna förutsättningar, bl.a. funktionshinder, samt av system
relaterade faktorer. De förstnämnda rör t.ex. skolans anpassning av undervis
ning och arbetssätt, rutiner och arbete med åtgärdsprogram samt informa
tionsöverföring. Andra kvaliteter som skiljer sig åt är den praktiska anpass
ningen av miljön, elevernas delaktighet och de krav som ställs på dem.
Skolverket är kritiskt till att stödinsatser ges utifrån diagnos istället för från
den enskilde elevens förutsättningar samt bristen på specialpedagogiskt stöd
och uppger att lärare har svårt att individualisera undervisningen i stora grup
per. Skolverket avser också att poängtera vikten av förtroendefulla relationer
mellan skolans aktörer och brukare. Studien visar också på att förvaltning
schefer och rektorer snarare framhåller individrelaterade än processrelaterade
orsaker till att elever inte får fullständiga betyg. Systemrelaterade faktorer,
vilka t.ex. innefattar betygssystemet och de nationella styrdokumentens krav,
spelar däremot inte någon nämnvärd roll för de ofullständiga betygen.
Åtgärdsprogram
Som tidigare framgått har Skolverket studerat användningen av och innehållet
i åtgärdsprogram. Från en trevande prövning av hur detta verktyg för stöd
landat i verksamheten har undersökningarna fördjupats och därmed har kva
liteten på kunskapen också ökat. I tillståndsbeskrivningen 1997 uppges ca 90
procent av skolorna använda åtgärdsprogram. Av den kartläggande studien
2002196 framgår att åtgärdsprogrammen blivit relativt vanliga. Dock saknade
193

Skolverkets databaser SALSA och SIRIS etablerades 1998 respektive 2000.
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Ur Skolverkets regleringsbrev år 2000.
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Rapporterna Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? och Tre magiska G:n – skolans
insatser för elever med funktionshinder (Skolverkets rapport nr 202) har också kommenterats under det
förra temat.
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Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan (Best. nr 03:813).
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17 respektive 21 procent av elevgruppen (A.a. sid. 6).
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fortfarande var fjärde elev som var i behov av särskilt stöd åtgärdsprogram.197
Studien pekar på att skolornas åtgärdsprogram domineras av individinriktade
åtgärder snarare än organisationsåtgärder, att de är skolspecifika och de kan för
stås främst utifrån den skolkultur som präglar skolan. Kartläggningen visar på
skilda kvalitetsaspekter i de åtgärdsprogram som upprättas och hur dessa varierar.
Även Skolverkets stödmaterial198 för arbetet med åtgärdsprogram har
utvecklats. Det erbjuder idag såväl inblickar i ett nödvändigt sammanhang
som en hjälp till struktur för utarbetande av programmet. Skolverket slår fast
att hanteringen av åtgärdsprogram behöver uppmärksammas och att allmän
na råd för dessa borde utarbetas199.
Tillsyn av stöd
Skolverket har också redovisat tillsynsrapporter samt en tematisk redovisning
av Skolverkets tillsyn som rör frågan om stöd i skolan. Tillsynsrapporterna
innehåller beskrivningar och laglighetsbedömningar av verksamheterna i
enskilda kommuner och skolor. En särskild studie200 av 86 beslut i enskilda
ärenden åren 1995 till 1998, med sikte på rätten till stöd, visade på proble
matik i en rad områden även om skolan följt bestämmelserna och därmed
inte fått kritik. De områden där problematiken rörande den enskilde elevens
rätt till stöd aktualiseras rör “stadieövergångar, kontinuitet och långsiktighet i
insatser, pedagogiska utredningar, dokumentation, åtgärdsprogram, samarbete
mellan skolan och andra myndigheter, samarbete mellan skola och hem, brist
på inflytande och delaktighet ur ett föräldraperspektiv och i några fall brist på
kompetens hos den som handhar elevens särskilda undervisning i hemmet”.
Den tematiska redovisningen av tillsyn är en analys av beslut kring elevers
rätt till stöd i grundskolan. Utredningarna, 44 stycken i 35 kommuner,
genomfördes åren 2001-2002 och utöver de kritiska områden som nämnts
ovan läggs nu till identifiering av elevers stödbehov, elevvårdskonferenser samt
beslut om särskild undervisningsgrupp/anpassad studiegång.
Dilemman
Frågan om hur särskilt stöd ska ges reser ofta frågor om särskiljande. Att
identifiera svårigheter i skolarbetet innebär samtidigt att peka ut avvikelser
från det normala och det finns en risk att avvikelsen blir den enda gemen
samma nämnaren för eleverna i särskilda grupper. De ställningstaganden som
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Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram (Best. nr. 01:668).
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Skolverkets ställningstagandedatabas.

200

Ulla Wennbo, Ingemar Emanuelsson & Bengt Persson: Granskning av tillsynsbeslut i “enskilda ärenden”.
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I Skolverkets ställningstagandedatabas redovisas myndighetens ställningstagande, åtaganden och åtgärds
förslag från och med verksamhetsåret 2002.
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Skolverket redovisar201 fr.o.m. år 2002 när det gäller särskilt stöd innebär att
all verksamhet i grunden ska utgå från ett inkluderande synsätt och att insat
ser för särskilt stöd bör synliggöras när huvudmännen kvalitetsredovisar sin
verksamhet. Skolverket slår också fast att barn som far illa eller kan befaras
fara illa ingår i begreppet barn i behov av särskilt stöd men tar avstånd från
att det i lagstiftningen ska ges exempel på vilka elever som är i behov av
särskilt stöd. Av remissvaren på Skollagskommitténs slutbetänkande202 framgår
att myndigheten avstyrker möjligheterna för enskilda huvudmän (fristående
skolor) att begränsa hela sin verksamhet till elever i behov av särskilt stöd
men tillstyrker att alla huvudmän vid behov ska få inrätta särskilda grupper.
Definierade funktionshinder
Särskilda skolformer
En inte helt obetydlig del av det offentliga skolväsendet är idag organiserat
utifrån specifikt definierade funktionshinder. För att få rätt att ta del av särs
kolans resurser och särskilt anpassade utbildning krävs en diagnostiserad
utvecklingsstörning och för rätten till den riksrekryterande rh-anpassade gym
nasieutbildningen krävs bl.a. ett fastställt svårt rörelsehinder. Andra behörig
hetsbestämmelser som också tar fasta på medicinskt dokumenterade och pre
ciserade funktionshinder ger elever rätt till att fullgöra skolplikten i speci
alskolan eller, under viss tid, vid särskilda resurscentra. Dessa organisatoriskt
åtskilda former omfattar idag strax under tjugotretusen barn och ungdomar i
skolplikts- och gymnasieålder eller drygt en och en halv procent av befolk
ningen i samma åldrar.
En tidig probleminventerande rapport från Skolverket har ett omfattande syfte:
“att ge vägledning för och prioriteringar av utvecklingsinsatser, underlag för nationella
och kommunala beslut om förändringar i undervisningens förutsättningar, samt ge en
grund för fortlöpande mål- och kriteriediskussioner bland lärare, intresseorganisatio
ner, politiker, elever, föräldrar och medborgare i allmänhet vad gäller undervisning av
handikappade elever.” 203

Av rapporten framgår att förutsättningarna för att få en övergripande bild av
utvecklingen för handikappade elever har förändrats främst pga. att en ökan
de integrering av elever med funktionshinder delvis döljer förekomsten av
handikapp. De undersökningar som rapporten bygger på redovisar ändå bl.a.
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Skollag för kvalitet och likvärdighet, SOU 2002:121.

203

Fysiskt handikappade elever i grundskola, specialskola och gymnasieskola – en probleminventering som
underlag för ett åtgärdsprogram. Arbetsrapport 1993-02-01 av Mats Myrberg. (Dnr 1991:01050).
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förändringar i speciallärarstödet, assistenternas roll och kompetensutveckling
en på området. Rapporten menar också att konsekvenserna av decentraliser
ingen kräver särskild uppmärksamhet från Skolverket på de mest stödbehö
vande eleverna.
Skolverket har rapporterat om de specifika utbildningarna204 liksom från de
allmänna utbildningsformernas undervisning av elever med medicinskt kon
staterade funktionshinder. De flesta barn och unga med t.ex. allergi, cp-skada,
syn- hörselskada eller neuropsykiatriska syndrom följer undervisningen till
sammans med andra elever i den “ordinarie” grund- och gymnasieskolan. Det
finns en internationellt omspännande politisk ambition att de allmänna verk
samheterna ska anpassas så att elever med funktionshinder i största möjliga
utsträckning kan vara delaktiga där.
Utbildning för elever med utvecklingsstörning intar som nämnts en särställ
ning i den genomgångna rapporteringen. Från kommunaliseringen av särsko
lan och så långt denna genomgång sträcker sig, har den skolformen varit före
mål för uppmärksamhet på flera olika sätt. Den första rapporteringen har
avsett att bidra med erfarenheter av det förändrade huvudmannaskapet
genom att beskriva upplevda problem, förtjänster och möjligheter. En doku
ment- och litteraturstudie kopplades också till rapporten i syfte att stimulera
debatten vid denna tidpunkt. Därefter har lärarförsörjningen i särskolan
undersökts innan regeringen från år 1997 önskat ett antal redovisningar av
utvärderande karaktär.
Skolverkets bedömning i redovisningen till regeringen205 med anledning av
de första utvärderingarna av särskolan är att det förändrade huvudmannaska
pet är positivt genom att den åstadkommit en högre acceptans för skolformen,
en ökad samverkan med bl.a. grundskolan, en ökning av det integrativa tän
kandet samt en större närhet till skolan. Den fortsatta rapporteringen har des
sutom berört kvalitetsfrågor i såväl den obligatoriska särskolan, gymnasiesärs
kolan som skolformen särvux. Ett resultat som Skolverket senare synliggör206
är att skolhuvudmännen för särskolan inte kan garantera att eleverna erbjuds
den minsta undervisningstid som styrdokumenten anger samt att det trots
brister i lärar- och assistentkompetens inte riktas fortbildningsinsatser till
dessa grupper. Dessutom visar Skolverkets studier på brister avseende motta
gandet i särskolan. De senare utvärderande rapporterna innehåller till skillnad
från de ovan beskrivna förändrings- och kvalitetsrapporteringen analyser av
förutsättningar för ett närmande mellan den obligatoriska särskolan och

204

En övervägande del av denna rapportering har tillkommit på regeringens initiativ.
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Redovisning av konsekvenserna av det ändrade huvudmannaskapet för särskolan och särvux samt obli
gatoriska särskolans uppdelning i grundsärskola och träningsskola (1998-01-28).
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Kvalitet i särskolan samt Skolverkets planerade insatser och prioriteringar (1999-06-30).
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grundskolan. (Frågan behandlas mer utförligt under temat Inkludering)
När det gäller de elever med utvecklingsstörning som tas emot i grundsko
lan ställs diagnostiseringen på sin spets. Skolverket har följt och pekat på den
pågående elevökningen i särskolan och bedömt att bakom denna finns både
en ökad acceptans för särskolan och att gruppen “lätt utvecklingsstörda elever”
inte har möjlighet att nå grundskolans mål i de nya styrdokumenten. Resone
manget tyder på ett behov av att diagnostiseringen av utvecklingsstörning för
finas. Bara barn som enligt lagstiftning har rätt till särskola ska tas emot där.
Skolverket rekommenderar att den obligatoriska särskolans uppdelning i
grundsärskola och träningsskola bör kvarstå. En annan fråga som flera gånger
framträder i rapportredovisningen är försöksverksamheten med val av skolform
för barn med utvecklingsstörning. Denna regleras i en lag207 och i slutrappor
teringen tar Skolverket ställning för att föräldrar permanent ges en rätt att
avstå från erbjudandet att låta barnet gå i särskola. Två skäl anförs för detta,
för det första att det är naturligt att den som har ansvaret för barnen också
ges rätten att påverka vilken skolform som är lämplig, för det andra framhåller
Skolverket att den svenska skolans värdegrund motiverar att barn med utveck
lingsstörning ska ha rätt till samma (obs. ej likvärdig) skolmiljö som andra barn.
Skolverket förutsätter också att myndigheten efter ett eventuellt regeringsbeslut
i denna anda får i uppdrag att förtydliga hur anpassning av kursplaner och
betygskriterier kan utformas liksom av alla elevers rätt till stöd i grundskolan.
Skolverket har under åren 1999-2000 också genomfört en riktad tillsyn av
den obligatoriska särskolan i elva kommuner. Med fokus på tillgång till
utbildning och elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen redovisas områ
den med påtagliga brister. Dessa gäller kommunernas utredningar om beslut
och mottagande av elever samt information till elever och föräldrar om målen
för särskolan och elevers rättigheter. Skillnader i hur kommuner gör sina
bedömningar av vilka som bör gå i särskolan bidrar enligt Skolverket till att
ökningen i särskolan är ojämnt fördelad. Denna bristande rättsäkerhet i mot
tagandet föranledde regeringen att uppdra åt Skolverket att utfärda stödmate
rial och allmänna råd208.
Riksgymnasierna
Även de riksgymnasiala utbildningarna har varit föremål för regeringens
intresse.209 De har hela landet som upptagningsområde och vänder sig till
207

SFS 1995:1249 (ändr. 2000:446).

208

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan. Med allmänna råd och
kommentarer (SKOLFS 2001:23).

209

En gymnasieort, Örebro, får ett årligt statligt stöd för utbildning av elever med dövhet/hörselskada. Fyra
kommuner, Kristianstad, Göteborg, Stockholm och Umeå, får statliga bidrag för att bedriva utbildning
som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar.
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döva och hörselskadade elever respektive elever med rörelsehinder.
Utbildningarna har utvärderats vid ett par tillfällen. Två utvärderingar från
1996 är i huvudsak beskrivningar av verksamheternas förutsättningar och
organisation. Där finns påpekanden av styrkor, brister och svagheter i utbild
ningen vid tillfället för undersökningarna. Den ena rapporten210 innehåller
därutöver tre slutsatser; att skollagen måste ses över så att valfriheten inom
verksamheten blir jämförbar med det allmänna gymnasiets, att fortsatt kvali
tetsgranskning krävs och att åtgärder måste vidtas så att inte kommunernas
ansvar för lokal rh-anpassning motverkas. Skolverket har senare redovisat att
man avser att kontrollera utvecklingen i kommunerna genom utbildningsin
spektion211. Med anledning av en beskriven problematik i den andra rappor
ten212 uppdrogs åt Skolverket att redovisa översyner av utbildning för elever
med dövblindhet och förslag till lösningar. Rapporten visade i övrigt på vissa
kvalitetsbrister beträffande riksgymnasiets organisation, den egna verksamhet
suppföljningen, lärarnas kompetens och kommunikation med eleverna.
Dessutom diskuterades betygssättningen bl.a. utifrån hänsynstagande till ele
vernas funktionshinder.
Utvärderingen av den gymnasiala utbildningen för elever med dövblind
het213 konstaterar att det finns stora svårigheter kring definitionen och mål
gruppen. Resultatet blir bl.a. att rapporten pekar på ett “behov av att syste
matisera kunskapen om elever med dövblindhet, behov av såväl generella
anpassningar av skolmiljö, pedagogik och bemötande och på individuellt
utformade stödåtgärder.”
Specialskolan214
Utbildningen för elevgrupperna i specialskolan215 har också utvärderats.
Skolornas resultat i förhållande till de mål som gäller för specialskolan och i
jämförelse med andra nationella resultat samt kvalitetsaspekter på verksamhe
ten bedöms i den sammantagna rapporteringen216. Förutom bedömningar om
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Riksgymnasier för elever med svåra rörelsehinder (1996). Skolverkets rapport nr 101.
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Missiv: Angående den Rh-anpassade gymnasieutbildningen för elever som i liten eller obefintlig
utsträckning följer kurser på gymnasienivå (Dnr 2000:02-569).

212

Gymnasieutbildning för döva och hörselskadade i Örebro (1996). Skolverkets rapport nr 102.

213

Möller, Kerstin 2000: Översyn av gymnasial utbildning för vissa elever med dövblindhet. Beskrivning av
målgrupp och förslag till framtida lösningar. Dnr 2000:658.
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Specialskolan har under perioden fått ett förändrat ansvarsområde. Idag har den fem enheter med regio
nala upptagningsområden som vänder sig till elever med dövhet/hörselskada och en enhet med riksan
tagning som vänder sig till elever med dessa funktionshinder samt utvecklingsstörning och till dövblind
födda.
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Som Specialskolan var utformad före 1 juli 2000.

216

Utvärdering av statliga specialskolan – organisation och resultat (1997). Dnr 97:01591.
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svaga elevprestationer, stora variationer mellan skolorna och svårigheter i
skolplaceringen av målgrupperna restes även här frågan om hänsyn till funk
tionshinder vid bedömning och betygssättning. Skolverket påpekade också att
utvecklingen av målgruppernas förutsättningar behöver följas upp. Senare har
frågan om varför så många elever i specialskolan inte når målen studerats. I
avrapporteringen belyses vissa kvalitetsbrister och samtidigt framhålls svårig
heten i att besvara frågan. Särskilt komplicerad att bedöma är frågan om
kommunikation, där tvåspråkighet, tekniska hjälpmedel och verksamheternas
olika aktiviteter är sammanflätade i komplexa mönster. Specialskolan har
under perioden fått reviderade kursplaner och betygskriterier217. Däri finns en
sammanhållen och gemensam skrivning i teckenspråk och svenska samt en
egen kursplan för modersmål. Specialskolans enheter har också granskats i
Skolverkets tillsyn.
Funktionshinder i de “ordinarie” skolformerna
Under år 1998 besvarar 98 rektorer på grundskolan frågor om elever med
dolda funktionsnedsättningar. Studien som gjordes i samarbete med bland
annat Handikappombudsmannen, var ett initiativ som tillkom i samband
med den stora uppmärksamhet som under de åren riktades mot skolsitua
tionen för elever med DAMP, ADHD, Autism och andra s.k. dolda funk
tionsnedsättningar. Rektorernas uppgifter om antal elever i skilda kategorier
har bl.a. jämförts med experters förväntade bedömningar218. Slutsatsen blir att
rektorernas skattningar till viss del är rimliga i förhållande till expertisens
bedömningar. En sådan skattning är t.ex. att ca 2,5 procent av eleverna i
grundskolan uppvisar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En annan
slutsats är att åtgärdsprogram inte alltid upprättas när de ska, att de är vanli
gare i större skolor och att de oftare upprättas för elever med diabetes eller
med dyslexi än för andra grupper. En överväldigande del av rektorerna bedö
mer att bristande resurser är skäl till begränsade stödinsatser. Året därefter
ifrågasätts den ökande kategoriseringen genom diagnoser i en strategisk men
inte publicerad PM219.
Skolverket har dessutom särskilt fokuserat elever med funktionshinder i
tematiska granskningar. I en sådan220 redovisas bl.a. att elever med funktion
shinder eller integrerade särskoleelever i stor utsträckning undervisas av assi
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Specialskolan, kursplaner och betygskriterier 2000/2002.
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Rektorers syn på arbetet med elever med dolda funktionsnedsättningar (Enkätundersökning 1998).
Skolverkets rapport nr 140.

219

Bokstavsbarnen och debatten – en översikt om diagnostiseringen och ifrågasättandet av denna. Intern PM
1999-05-03 från Handlingsprogrammet Särskilt stöd i barnomsorg och skola.

220

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 1998. Skolverkets rapport nr 160.

70 HANDIKAPP I SKOLAN

stenter som ibland, beroende på elevernas problematik, handleds av speciallä
rare eller psykologer. Rapporten pekar på var stöd i skolsituationen för elever
med vissa funktionshinder och kompetensutveckling för personalen kan fin
nas221 samt att kompetensinsatser ofta rör funktionshindren dyslexi och
DAMP. Granskningen visar på skillnader i kvalitet både avseende kompeten
sutvecklingen och utformningen av verksamheten i syfte att undvika svårighe
ter för de särskilt stödbehövande eleverna. Likaså påvisas stora variationer
beträffande organiseringen av särskilda undervisningsgrupper222, elevernas del
tagande, skolans integrationsambitioner liksom stödet till personalen.
Skolverket uppger att kompetensutveckling för lärare som undervisar elever
med funktionshinder särskilt kommer att uppmärksammas. Vidare påpekas
att förekommande glapp i ansvaret mellan och inom skolformer eller verk
samheter kan få svåra följder för elever med funktionshinder, samt att det
brister i den lokala utvärderingen av dessa elevers lärande. Skolverket anser att
för elever med funktionshinder bör möjligheterna att vara delaktiga i under
visningssituationen prioriteras.
En annan tematisk undersökning baserar sig på ett uppdrag att i studien:
“... också uppmärksamma elever med funktionshinder och särskilt bedöma
de insatser som görs för dessa målgrupper.”223
Resultaten publiceras i två rapporter224. Funktionshindren avgränsas till rörel
sehinder, synskada, hörselskada, DAMP/ADHD, Aspergers eller Tourettes
syndrom.
Enligt rapporten har elever med funktionshinder betydligt svårare att nå
målen än genomsnittseleven. Knappt hälften av eleverna med de neuropsykia
triska syndromen beräknades att nå målen i svenska, matematik och/eller
engelska i grundskolans år 9. Trots att en stor andel av eleverna, 27 procent,
var behöriga till de nationella programmen fick de sin undervisning på ett
individuellt program. Elever med rörelsehinder klarade målen i grundskolan i
nivå med riksgenomsnittet. Trots det gick nästan två tredjedelar av eleverna
på ett individuellt program i gymnasieskolan varav endast ett fåtal beräknades
bli behöriga till ett nationellt program.

221

Särskilt rådgivande stöd gavs av SIH, Statens institut för handikappfrågor i skolan. SIH avvecklades
2001och verksamheten har omarbetats, samma år bildade Specialpedagogiska institutet, SIT.
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Enligt 5 § 5 kap. Grundskoleförordningen får stöd till elever ges i särskild undervisningsgrupp om det
finns särskilda skäl för att inte ge stödet inom elevens klass eller grupp.
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Ur Skolverkets regleringsbrev år 2000.
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Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? och Tre magiska G:n – skolans insatser för elever
med funktionshinder. Skolverkets rapport nr 202.

HANDIKAPP I SKOLAN 71

Undersökningen gav också en uppfattning om hur stor andel elever i
grund- och gymnasieskola som har ADHD, DAMP eller Aspergers syndrom.
Mindre än en procent av det totala antalet elever bedömdes ha någon av dessa
diagnoser vilket är en betydligt lägre andel än i den ovan redovisade rektors
enkäten. Resultaten pekar på ett behov av en ökad kompetens om de särskil
da svårigheter funktionshindret medför. Skolverket varnar i rapporteringen
för att resursmässiga fördelar av diagnoser leder till en ökad efterfrågan på
dessa225.
Ett mindre antal uppdrag har satt vissa specifika funktionsförmågor eller 
hinder i centrum. Mest utmärkande efterfrågas undersökningar om läs- och
skrivförmåga eller motsvarande -svårighet. Tre rapporter i materialet med
denna fokus har avsett resultat av internationella läs- och skrivtester och inne
håller huvudsakligen jämförande elevprestationer. En har gällt Skolverkets
redovisning av arbetet med utvecklingen av läromedel för elever med dyslexi.
En kursplanerevidering för grundskolan har genomförts på regeringens upp
drag. Särskilt intressant här är att på Skolverkets förslag införs en bestämmel
se i grundskoleförordningen. Denna undantagsbestämmelse226, som bl.a. slår
fast att hänsyn kan tas till funktionshinder vid betygsättning, blir på så sätt
möjlig att tillämpa för alla betygsnivåer.
Skolformerna Komvux och fristående skolor finns också i det redovisade
materialet. Rapporterna har i huvudsak belyst i vilken omfattning de skilda
skolformerna förmår ta emot elever med funktionshinder och kvaliteten på
de insatser för stöd som görs på respektive håll. I slutsatserna från studien av
den breda utbildningsformen Komvux framkommer en slutsats:
“Härvidlag visar dock det höga studiedeltagandet bland funktionshindrade
inom komvux på utbildningsformens kompensatoriska funktion.”227
Det kan tilläggas att Komvux i sin helhet emellanåt betraktas som en kom
pensatorisk verksamhet då den syftar till att ge vuxna kunskaper och färdighe
ter som också motsvarar vad som ges i ungdomsutbildningen.
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Bl.a. i Utan fullständiga betyg. Slutredovisning (Dnr 2000:1838).

226

Se sista stycket, 8 §, 7 kap. Grundskoleförordningen.
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Komvux – ett demokratiskt projekt. Några bilder av situationen för elever i behov av särskilt stöd i den kom
munala vuxenutbildningen, Skolverkets rapport nr 162, sid. 8.
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Inkludering
Ett demokratiskt deltagandeperspektiv
Skolverket har som nämnts tagit ställning228 för att all verksamhet i grunden
ska utgå från ett inkluderande synsätt. En konsekvens av detta är också enligt
myndigheten att särskilt stöd ska innebära att förändringar i själva lärande
miljön prövas innan andra organisatoriska (särskiljande) åtgärder vidtas.
Skolverket anser vidare att barn och unga med funktionshinder och/eller i
behov av särskilt stöd bör ges förutsättningar att följa undervisningen i den
närmaste skolan. Utgångspunkten för denna tanke kan också kallas ett demo
kratiskt deltagarperspektiv på skola och samhälle. Det har i en av Skolverkets
rapporter beskrivits:
“En demokratisk grund betyder att alla grupper av befolkningen går i samma
skola och förhandlar om det som ska ske där. ... Det innebär att man blir accep
terad och att man själv kan acceptera andra och bidra till det gemensamma, men
efter förmåga. Detta är processer som kräver ömsesidig anpassning och som förut
sätter att alla är tillsammans i en ständig konfrontation och samverkan. Det krä
ver inkludering, och att alla som senare ska vara tillsammans i samhället också är
det i skolan. Innanför dessa ramar ska den enskilde individen kunna förhandla
om och påverka sin egen situation. ... Målet är inte att kompensera tills avvika
ren uppträder normalt. Istället ska institutionen avnormalisera det sätt på vilka
regler formuleras, genom att visa vilka variationer och behov som finns innanför
den. Institutionen ska bemästra heterogenitet och pluralism.” 229
Särskild undervisning
Flera av de refererade undersökningarna visar på att myndigheten har intagit
ett inkluderande perspektiv, t.ex. att inkluderingsprincipen ska tillämpas i
första hand. Alla elever räknas in från början. I kvalitetsgranskningen230 disku
teras ett problematiskt särskiljande i de särskilda undervisningsgrupperna och
nivågruppering som metod i den “ordinarie” verksamheten. Här redovisas

228

Skolverkets ställningstagandedatabas. Det inkluderande synsättet ansluter sig till den internationella
trend, som introducerades framför allt i samband med Salamancadeklarationen (UNESCO 1994) och
som innebär att integreringsbegreppet ersattes av inkludering. Deklarationen pläderar mot särlösningar.
Skillnaderna i begreppen kan förstås diskuteras, för båda gäller att tolkningen och användningen varie
rar. Båda begreppen har vuxit fram i kritik mot institutionaliseringen av människor med någon form av
avvikelse från det som anses normala. Möjligen kan man hävda att inkludering riktar fokus mot syste
met och nödvändiga förändringar av detta, medan integrering mer handlar om att anpassa individer till
befintliga system. Om man med inkludering menar att elever ska vara delaktiga kan detta tyckas vara en
demokratisk och mänsklig rättighet som knappast är förhandlingsbar.
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Haug, Peder; Pedagogiskt dilemma. Specialundervisning, Skolverkets monografiserie (Best.nr 98:396).
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Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 1998, (Skolverkets rapport nr 160) har också behandlats under
föregående avsnitt.
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också att nivågruppering ofta används oreflekterat. Skolverket slår fast att
skolans och skolhuvudmannens uppgift att ge eleverna möjlighet att uppnå
målen för skolans arbete “bör ske i en skola, där eleverna så långt som möjligt
arbetar i en miljö som kan omfatta alla”. Men inkludering betyder något mer
än enbart organisatorisk inkludering och rapporten hänvisar till att en
begränsning till organisatorisk inkludering riskerar att osynliggöra elever och
individuella anpassningsbehov. Att förebygga problem i skolan och att ge
särskilt stöd är i hög grad en fråga för hela skolan. Skolverket bedömer i rap
porten från granskningen att det behövs en ordentlig diskussion om hur
målet om en likvärdig skola ska nås.
Särskolan
I centrum för den omfattande rapporteringen kring särskolan finns bl.a. en
önskan om integration. Utredningarna visar dock att många föräldrar menar
att barnen inte klarar de krav som ställs i grundskolan231. Också skolorna gör
sådana bedömningar och föreslår ofta alternativet särskola, men utan att utre
da hur arbetssättet kan anpassas för att eleverna i möjligaste mån ska kunna
följa grundskolans kursplaner. Frågan om särskolan är komplicerad och ett
exempel på att statens insatser balanserar mellan ett kategoriskt särskiljande
perspektiv å ena sidan och en strävan mot inkludering å den andra. Staten vill
utveckla kvaliteten i en skolform som utgör ett alternativ för en preciserad
grupp elever. Frågor om hur särskolorna disponerar tiden och personalens
kompetens antyder ett verksamhetsnära styrintresse som inte direkt ifrågasät
ter ett kategoriskt synsätt eller utmanar grundskolans anpassningsmöjligheter.
Samtidigt vidtas åtgärder för att minska avståndet mellan skolformerna232.
Det senare främst genom att låta föräldrar själva (på försök) avstå från det
erbjudna alternativet, men också genom att ange en önskad strävan till en
integrerande utformning av verksamheterna där arbetssätt i den ena skolfor
men kan nyttjas av den andra. De enskilda eleverna kan dessutom i en utvid
gad gemenskap följa lämpliga delar av kursplanerna från respektive skolform.
Skolverket har senare författat allmänna råd för mottagandet i särskolan
liksom nya kursplaner för skolformen. Råden från år 2001 är avsedda att vara
ett stöd för tydlighet i bedömningen av barn i förhållande till skolformerna,
dvs. vem som har rätt till utbildning i särskolan. Kursplanerna för grundsärs
kolan reviderades 2002 så att de närmar sig grundskolans kursplaner.
Inkludering kan ses som en fråga som berör alla skolformer men också som
en övergripande fråga för skolsystemet. Ställningstaganden i frågan kan ses
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Den kvantitativa studien visar att 40 procent av den elevgrupp som följdes under tre år övergick till
särskolan under perioden.

232

Den obligatoriska särskolan respektive grundskolan.
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som riktade till alla med ansvar inom sektorn. “Problemet är att vi fortfarande
har alldeles för lite kunskap för att förverkliga målet om en inkluderande skola
och den kunskap som finns är för lite känd.”233 Skolverket föreslår bl.a. en ökad
forskning om effekter av gruppstorlekar och arbetet med elevers lärande i olika
grupper samt om utbildningsreformens konsekvenser för specialpedagogiken.
Fler studier
Rapportgenomgången har satt ett streck vid tiden för Skolverkets delning i
två myndigheter och följaktligen är inte den nationella utvärderingen
Förskola i brytningstid redovisad i materialet234. I den studien redovisas vissa
resultat av intresse för denna sammanställning. Här kan bl.a. nämnas att en
övervägande andel av cheferna på central kommunal nivå anser att andelen
barn i behov av särskilt stöd har ökat, främst i storstadskommunerna. Fler
barn definieras i behov av stöd på förskolor i lågresursområden jämfört med
övriga områden och, kanske mer anmärkningsvärt, olika former av särlös
ningar är vanligare i storstäderna. Studien uppmärksammar också att en ore
flekterad tillämpning av individuell kartläggning kan få till följd att fler barn
hamnar utanför gränserna för vad som betraktas som normalt.
Utöver de rapporter som ovan diskuterats ska också nämnas att Skolverket
via sitt forskningsanslag genom åren stött forskning inom detta område. Ett
öronmärkt forskningsanslag för forskning inom det specialpedagogiska områ
det utgick åren 2000-2004, med 2 miljoner under 3 år. Sex projekt med
fokus på forskning om delaktighet och gemenskap för elever med funktions
hinder är under avslutande.235
Sammanfattning av perspektiv och innehåll
Man kan säga att betoningen på innehållet i de rapporter som ovan refererats
ligger på beskrivningar av de verksamheter som studerats. Oftast görs bedöm
ningar av kvaliteten i de insatser som görs på verksamhetsnivå. Mindre ofta
analyseras skolornas förutsättningar för att genomföra utbildningen så att
även elever med funktionshinder erbjuds en bra skolgång.
Vanligen förklaras elevernas svårigheter i skolarbetet med skolans bristande
förmåga att anpassa den pedagogiska miljön. På så sätt kan många rapporter
sägas utgå från en syn på problemen som sammanhangsberoende och inte
som individuella. Detta synsätt kan kallas relationellt. Någon gång har svårig
heten för den enskilde läraren att ge särskilt individuellt stöd uppmärksam
mats, särskilt i stora undervisningsgrupper, men även om särskiljande insatser
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ifrågasätts finns en förväntan om att skolan ska kunna kompensera eleverna
för skolsvårigheter.
Skolverkets inställning till diagnoser har uttryckts på olika sätt. Den peda
gogiska diagnosen som används flitigt, t.ex. Skolverkets diagnostiska material,
syftar ju till att upptäcka elevers starka och svaga sidor i utvecklingen mot
målen. Den medicinska diagnosen har andra anspråk, men kan genom den
status den tillmäts komma att få en större tyngd än den pedagogiska.
Skolverket konstaterar dels att tidig diagnostisering i syfte att upptäcka stöd
behov sällan motsvaras av adekvata insatser, dels att diagnoser inte får krävas
för att elevers behov av stöd ska tillgodoses. Men Skolverket menar också att
diagnoser kan fylla funktionen av att förklara svårigheter och ge en vink om
vilket stöd en elev kan behöva. I andra fall ifrågasätts diagnostiseringen
genom dess konsekvenser för elevernas självbild och ett kategoriserande
bemötande. Frågan är vilket underlag den enskilde läraren och eleven är i
behov av för att tillsammans förstå hur utvecklingen bäst kan gynnas.
Rapportutgivningen insatt i ett större sammanhang
Perspektivbyte
Skolverkets historia när det gäller rapportering rörande skolsituationen för
elever med funktionshinder kan sägas ha utvecklats från en relativt blygsam
start. Till en början uppmärksammades eleverna i tillsynssammanhang och
för övrigt ansågs de, med några särskilt riktade undantag, automatiskt vara
inkluderade i verkets aktiviteter och ställningstaganden. Senare har produk
tionen av skrifter med relevans för elever i behov av särskilt stöd, inklusive
eller specifikt för elever med funktionshinder blivit mer omfattande. Ofta har
satts ett likhetstecken mellan behov av särskilt stöd och funktionshinder.
I allmänhet gavs de första åren en relativt positiv bild av kommunernas
insatser för elever med funktionshinder, ju synligare funktionshinder, desto
bättre stöd. “Gråzonsbarnen”, barn vars svårigheter är mindre tydliga, ansågs
få sämre stöd. Hit räknas också barn med socialt relaterade svårigheter.
Skolverkets ökade rapportutgivning sammanfaller i tiden med att konse
kvenserna av besparingarna i kommunerna synliggjordes. De ekonomiska
nedskärningarna i kommunerna från mitten av 90-talet bidrog till att upp
märksamheten riktades mot de (resurskrävande) elever, som både drabbades
av att särskilda resurser togs bort, men också var särskilt känsliga för att ingå i
större grupper med minskad pedagogisk personaltäthet. Antalet särlösningar
ökade236. Som tidigare konstaterats har uppdrag från regeringen varit starkt
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bidragande till många rapporters tillkomst. Utredningen om funktionshindrade
elever i skolan, Funkis (SOU 1998:66), med efterföljande proposition
98/99:105, har på olika sätt påverkat myndighetens aktiviteter åren därefter.
Skolverket har sammantaget pläderat för en miljörelaterad syn på handikapp,
bland annat genom att ta ställning för att begreppet elever med behov av
särskilt stöd ska bytas mot elever i behov av särskilt stöd, något som också
genomförts i lagstiftningen fr.o.m. början av det nya seklet. I Skolverkets Pm
om hållningar, daterat 2001-05-03, framhålls att Skolverket har en tydlig
policy som utgår från att elever i behov av särskilt stöd har en absolut rätt att
få detta stöd. Det sägs också att denna rätt bevakas aktivt av myndigheten
och bl.a att:
“Alla elever ska ges förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det
ska finnas en ambition att upptäcka och åtgärda behov av särskilt stöd så
tidigt som möjligt och utan att i onödan skilja barnet från sin ordinarie
miljö. God generell kvalitet är viktig. Skolverket ställer sig bakom FN.s
relativa handikappbegrepp – där elevens problem ses som avhängigt situa
tionen och den miljö eleven vistas i. Medicinska diagnoser kan vara en
stor hjälp för föräldrar, elever och barnomsorg och skolor i förståelsen av en
problematik men får inte utgöra ett villkor för att sätta in stöd....”
En fråga som uppmärksammats av handikapprörelsen men som inte varit av
närmare intresse för Skolverkets utredningar är skolmiljön och dess betydelse
för tillgänglighet och elevers utveckling. I bl.a. utredningarna kring särskolan
har bemötandet emellanåt satts i centrum, men i fråga om skolmiljö finns
flera gränsdragningsfrågor. Medan Skolverket kan behandla den “pedagogiska
miljön” kan den fysiska miljön betraktas som en fråga för Arbetsmiljöverket.
Det är inte alldeles givet vad i skolmiljön som är av fysisk, psykisk eller peda
gogisk art. Möjligen kan den pedagogiska miljön betraktas som den totala
miljö vilken inramar och ger förutsättningar för lärande och utveckling.
Uppdrag till det nya Skolverket
I utredningen Myndigheter på skolområdet, Dnr 6/02 diskuteras ansvarsfördel
ningen mellan Skolverket, Specialpedagogiska institutet och den nya
Myndigheten för skolutveckling när det gäller de specialpedagogiska frågorna.
Där sägs att Skolverket ska hävda
“ett förebyggande och inkluderande synsätt, dvs. den generella miljöns bety
delse samt att elever i behov av särskilt stöd så långt möjligt erbjuds en
anpassad utbildning inom den ordinarie verksamheten”.
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Genomgången ovan visar att Skolverket i sina rapporter i huvudsak stöder en
sådan linje. Vikten av att skapa en god generell miljö får också stöd i den
gemensamma skrift om psykisk ohälsa som Skolverket givit ut tillsammans
med Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut.237 Myndigheterna slår i
denna gemensamt fast att det är en rimlig hypotes att det är samhällsekono
miskt lönsamt att satsa på förebyggande arbete bland barn och ungdomar,
samtidigt som de konstaterar att mer forskning behövs om detta.
Dilemmat i praktiken handlar om att utforma en miljö som både innebär
delaktighet och gemenskap och samtidigt tillfredsställer behov av ett indivi
dualiserat stöd. Stödet bör sättas in så tidigt som möjligt, för att undvika att
svårigheter cementeras och att elever halkar efter i sitt lärande. Det finns sam
tidigt risk för att tidig upptäckt innebär tidig etikettering av eleven och att
eleven införlivar diagnosen eller avvikelsen i sin självuppfattning. Risken finns
också, som bl.a. hävdats i Skolverkets rapporter och vilket många andra för
fattare påpekat, att inkludering blir detsamma som osynliggörande och avsak
nad av anpassning till individen.238 Det finns också elever med svåra funk
tionshinder, för vilka en undervisning i den “ordinarie” verksamheten inte är
möjlig. Deras delaktighet med andra elever måste lösas på annat sätt. Vissa
elever med grava funktionshinder hävdar också sin önskan att åtminstone
under en tid få genomföra sin utbildning tillsammans med andra som har
likartade svårigheter239. Detta gäller dock inte det stora flertalet elever med
funktionshinder.
Inkludering kräver ett engagemang över alla nivåer i skolväsendet. Det
fordrar ett förhållningssätt från kommunen och på hela skolan, inte bara från
specialpedagogen och därtill ett arbete som motverkar att gränserna för vad
som är det normala snävas in. Det kan också få konsekvenser för den vanliga
undervisningen och organiseringen av denna, som dock vanligen leder till
förbättring för alla. Det förändrar också i grunden specialpedagogernas roll,
från att fungera som experter på individers problem till att bistå lärare och
arbetslag med kunskaper om varierande undervisningssätt och hur dessa
påverkar elever. Ett sådant handlingsmönster måste ta itu med de sega tanke
strukturer som utgår från att problem med måluppfyllelsen i första hand och
enbart söks hos individen.240 Om dessa ska kunna utmanas på allvar, krävs en
satsning på kunskapsutveckling genom forskning och försöksverksamhet.
Här har frågan om Skolverkets hållning när det gäller undervisning av ele
ver med funktionshinder lyfts i ett demokratiskt, ideologiskt perspektiv. Ett
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alternativt sätt att diskutera är att se vilka arbetssätt och anpassningar som
bäst leder (eleven) till målet. Det finns emellertid lite forskning som stöder
vissa metoders förträfflighet. Det är på samma sätt svårt att utifrån tillgänglig
kunskap hävda att segregerande eller inkluderande undervisning är bättre
eller sämre när det gäller måluppfyllelsen. Goda effekter av särskilt stöd är
överhuvudtaget svåra att empiriskt belägga, vilket inte betyder att de inte
finns. Medan studier på senare år visat att mindre klasstorlekar är gynnsam
ma åtminstone i lägre skolåren, visar studier av specialundervisning i små
grupper snarare motsatsen.241 Detta förklaras av den omdefinieringsprocess,
som det innebär att bli placerad i en särskild undervisningsgrupp. För enskil
da elever är ibland en väl anpassad specialundervisning utmärkt, för andra
fungerar den inte alls.
Det pedagogiska dilemma som ovan diskuterats är, som den historiska
exposén i kapitel 1 redovisat, inte en ny fråga. Den förefaller snarare evig.
Integrationsutredningens delbetänkande från 1982242 pekade på att en sida av
den formella integreringen kunde innebära att en elev faktiskt isolerades mitt
i ett klassrum. Utredningen menade att en verklig integration måste innehålla
ömsesidighet, delaktighet och möjlighet till kommunikation. Det decentrali
serade skolsystemet med sin ansvarfördelning förutsätter många uttolkande
och strategiska överväganden på skilda nivåer som en nationell granskning
måste ta hänsyn till.
Slutord
Genomgången visar att inte alla typer av funktionshinder varit föremål för
utredning av Skolverket, vilket knappast varit möjligt243. Vi menar dock att
det är viktigare att belysa de generella aspekterna på utbildningssystemet och
på miljön för lärande och utveckling samt de krav på denna som elever med
funktionshinder har rätt att ställa.
Avslutningsvis kan denna rapport ge stöd för meningen att utvecklandet av
en mer gemensam begreppsapparat i myndigheten är en väsentlig fråga.
Rapporten visar att detta inte är en fråga om att bli “korrekt” i en begränsan
de bemärkelse utan att det i synnerhet är en fråga där språket också leder tan
karna och därmed påverkar förståelsen för de dilemman som en samman
hållen skola för alla reser. Rapporten visar också att det saknas god, prak
tiknära forskning, främst rörande hur ett inkluderande arbetssätt i praktiken
kan gestaltas inom nuvarande system och ansvarsfördelning.
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Bilaga
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Bilaga 1
En kronologisk sammanställning
Inventering och material
De rapporter som behandlas här är de som Skolverket har utgivit, från myn
dighetens start den första juli 1991 till omorganiseringen den första mars
2003, då verket delades i två nya myndigheter, Skolverket och Myndigheten
för skolutveckling.
Redogörelsen bygger på en inventering av rapporter och projekt som inne
fattat något av begreppen och områdena särskilt stöd, funktionshinder och
handikapp. Materialinventeringar har genomförts i Skolverkets arkiv, Kanalen
samt flera databaser somVerksamhetsdatabasen, Diariet och
Publiceringsdatabasen. Materialet består främst av Skolverkets rapporter men
även projekt som har resulterat i olika typer av texter som t ex PM, interna
arbetsrapporter, informationsmaterial, referensmaterial och uppdragsstudier
för internt bruk ingår i denna sammanställning.
Fokus för sammanställningen av texterna är funktionshinder. Ibland
behandlar texterna särskilt stöd generellt, där funktionshinder ingår. Andra
riktar ljuset mot funktionshinder och handikapp specifikt. Ett fåtal redovisa
de texter behandlar särskilt stöd för andra grupper, som elever med utländsk
bakgrund, men där även elever med funktionshinder ingår.
Metod och disposition
Redogörelsen är kronologisk där varje år presenteras för sig med en egen
ingress och referensförteckning. Varje ingress består av flera delar. Den första
delen, som också är huvuddelen består av en kortfattad presentation av det
aktuella årets produktion av olika former av texter. Den är tänkt att ge en
bred information av respektive års produktion som helhet. Den andra delen
anger författarnamn, titel och identifikationsdata samt om rapporten tillkom
mit med anledning av ett regeringsuppdrag.
De enskilda texterna presenteras efter vad de själva anger i t.ex. titel,
förord, inledning med bakgrund och syfte, slutsatser eller sammanfattningar.
Presenteras texten som ett “referensmaterial” eller att den handlar om “elevers
skolsituation” så utgår sammanställningen från det. Språkbruket och termino
login i dessa ingresser utgår därför delvis från rapporternas/texternas eget
språkbruk som t ex “de handikappade barnen” eller “elever med fysiska han
dikapp”. Ingresserna använder ett språkbruk och en terminologi som utgår
från de enskilda texternas sammanhang.
Efter ingressens textpresentation följer under begreppet “skolområden” de
områden som de enskilda texterna anger att de behandlar, t.ex. för år 2000
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“Skolområden: åtgärdsprogram, måluppfyllelse, läs- och skrivsvårigheter,
bedömning och betygssättning, elevgruppering, specialpedagogisk forskning,
riksgymnasium, dövblinda, särskilt stöd, särskolan, språk, handlingsprogram.”
Denna uppdelning bygger på texternas egna rubriceringar eller sökord.
Ingresserna innehåller slutligen också uppgifter om Skolverkets totala antal
publikationer för respektive år med syftet att få en uppfattning om antalet
rapporter inom området särskilt stöd, funktionshinder och handikapp i för
hållande till Skolverkets totala publikationsverksamhet.
Åren 1992 – till den sista februari 2003
1992
De första texterna som på något sätt behandlar funktionshinder eller handi
kapp kommer 1992 och är två till antalet. De är Analfabeter i Sverige? En
sammanfattning av en studie av svaga läsare i årskurs 5 och Skolverkets fördju
pade anslagsframställning – Forskning 1993/94 – 1995/96. Den förra ingår i
den nationella utvärderingen NU 92 och analyserar lässvaga elevers läsprov
och textförståelse. I den andra rapporten nämner Skolverket sin syn på handi
kappområdet i relation till Skolverkets förslag på framtida skolforskning.
Skolområden: forskning och läsförmåga.
Publikationsdatabasen ger 15 träffar för 1992, varav Analfabeter i Sverige? är en.
Referenser:
Analfabeter i Sverige? En sammanfattning av en studie av svaga läsare i
årskurs 5. Skolverkets rapport nr 3 (1992).
Skolverkets fördjupade anslagsframställning – Forskning 1993/94 – 1995/96
(1992). Regeringsuppdrag.
1993
Under 1993 kommer fyra rapporter från Skolverket som behandlar elever
med funktionshinder, eller rättare sagt elever med handikapp eller handikap
pade elever som är de två begrepp som Skolverket använder i dessa rapporter.
De fyra rapporterna är i kronologisk ordning 1. Fysiskt handikappade elever i
grundskola, specialskola och gymnasieskola – en probleminventering som underlag
för ett åtgärdsprogram, 2. Skolsituationen för elever med behov av särskilt stöd, 3.
Skolsituationen för elever med fysiska handikapp en undersökning i åtta kommu
ner samt 4. Barns villkor i förändringstider. Den första rapporten, som genom
fördes tillsammans med Statens institut för handikappfrågor (SIH), är en pro
bleminventering vars huvudsyfte var att ge vägledning för Skolverkets bedöm
ningar och prioriteringar av uppföljnings- och utvärderingsbehov vad gäller
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undervisningen av fysiskt handikappade elever i grundskola, specialskola och
gymnasieskola.
De två nästkommande rapporterna ingår i ett större sammanhang av elever
i behov av särskilt stöd, och är resultatet av uppdrag från regeringen i samband
med Skolverkets fördjupade anslagsframställning rörande forskningen244. Den
sista rapporten är ställd till Socialstyrelsen med anledning av myndighetens
uppdrag från Socialdepartementet. Rapporttitlarna signalerar att barns villkor
och elevers skolsituation är i fokus. Innehållsmässigt har främst skolornas
uppgifter om åtgärder, insatser, brister och möjligheter uppmärksammats.
Skolområden: probleminventering, skolsituationen för elever i behov av
särskilt stöd, elever med fysiska handikapp samt elever i särskolan.
Publikationsdatabasen ger 54 träffar för 1993 varav 4 inom intresseområdet.
Referenser:
Fysiskt handikappade elever i grundskola, specialskola och gymnasieskola –
en probleminventering som underlag för ett åtgärdsprogram. Arbetsrapport
1993-02-01 av Mats Myrberg. (Dnr 1991:01050).
Skolsituationen för elever med behov av särskilt stöd, Skolverkets rapport nr 37.
Regeringsuppdrag.
Skolsituationen för elever med fysiska handikapp en undersökning i åtta
kommuner, Skolverkets rapport nr 38.
Barns villkor i förändringstider – Skolverkets rapport till Socialstyrelsen
(Dnr. 93:110). Regeringsuppdrag.
1994
Under 1994 publicerar Skolverket flera rapporter som har en direkt eller
indirekt koppling till funktionshinder. Särskolan undersöks vilket resulterar i
en rapport och en bilaga som i sig är en rapport. Syftet är att utvärdera erfa
renheter av det förändrade huvudmannaskapet för särskolan245, utifrån upp
levda problem, förtjänster och möjligheter. Bilagan fokuserar integrering i
särskolan. Skolverket undersöker eller ger ut informationsmaterial angående
skolans kunskapsuppdrag med inlärningsprocesser, läs- och skrivprocessen
och -svårigheter samt en analys av hur standardprovet i matematik kan
anpassas för vissa funktionshindergrupper. En utvärdering om skolhälsovår
den som även behandlar särskilt stöd ges ut. En rapport behandlar specialpe
dagogisk forskning och verksamhet, där författaren ställer funktionshinder i
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relation till specialpedagogikbegreppet. Rapporten Datorer och handikapp –
möjligheter och hinder frågar: hur kan datateknik ge funktionshindrade ele
ver/studenter möjligheter till studier och arbetsliv som andra människor i
samhället? Flera av författarna är externa och gör sina undersökningar på
uppdrag av Skolverket.
Skolområden är: särskola, integrering, läs- och skrivprocess eller svårigheter,
skolans kunskapsuppdrag, skolhälsovård samt specialpedagogisk forskning
och verksamhet.
Publikationsdatabasen ger 41 träffar för 1994 varav 7 inom intresseområdet.
Referenser:
Särskolan i kommunen, Skolverkets rapport nr 45. Regeringsuppdrag.
Särskolans integrering – en dokument- och litteraturstudie (1993)
(Bilaga till Skolverkets rapport nr 45).
Läs- och skrivsvårigheter. Information för Skolverkets personal. (Dnr 93:966).
Heiling, K: Standardprovet i matematik. Ett fungerande instrument för att
mäta synskadade, hörselskadade och döva elevers kunskapsnivå? Intern
arbetsrapport till Skolverkets utvärdering av undervisningen för elever med
funktionshinder, Skolverket PM 1994-03-21, projektet “Anpassning av
grund-skoleprovet i matematik för handikappade elever”. (Dnr. 93:764).
Rum för lärande, Skolverkets rapport nr 71.
Skolhälsovården – en utvärdering “nära och gratis”, Skolverkets rapport nr 53.
Stangvik, Gunnar; Spesialpedagogikk. Begrepsgrunnlag og uviklingslinjer.
På oppdrag av Skolverket. Alta Laerarhogskole/Universitet i Trondheim, mai
1994. Undersökning om specialpedagogisk forskning. (Dnr. 94:82).
Forsell, Ulf: Datorer och handikapp – möjligheter och hinder. Institutionen
för samhällsvetenskap, Högskolan i Örebro. (Dnr 1994:00984).
1995
Under 1995 publiceras tre rapporter som kan hänföras till elever i behov av
särskilt stöd eller funktionshinder. Dessa tre har ett gemensamt fokus på läs
och skrivsvårigheter och två av dem är rapporter utifrån en internationellt
jämförande studie organiserad av IEA246. Den tredje är en resultatredovisning
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av Skolverkets arbete med framställning av läromedel enligt förordningen om
statsbidrag till produktion av vissa läromedel (1991:978)247.
Den fjärde rapporten under 1995 års referenser har enbart förekommit som
referens i andra i listan av refererade rapporter.
Skolområden: läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.
Publikationsdatabasen ger 59 träffar för 1995 varav 4 inom intresseområdet.
Referenser:
Hur i all världen läser svenska elever? Rapport från IEA-undersökning.
Regeringsuppdrag.
Hur läser invandrarelever i Sverige? Rapport från IEA-undersökning.
Regeringsuppdrag.
Läromedelskassetter för dyslektiker, Rapport nr 87. Regeringsuppdrag.
Skolverkets forskningsprogram 1993-1995. Opfölgningsrapport fra prosjek
tet “Forskning om forskning” – delrapport (1995).
1996
Skolverket publicerar 1996 två utvärderingar av riksrekryterande gymnasieutbild
ningar, den ena gäller verksamheten vid den Rh-anpassade gymnasieutbildning
en för elever med svåra rörelsehinder248, den andra gäller den riksrekryterande
gymnasiala utbildningen i Örebro för döva och hörselskadade elever (Rgd/Rgh).
Två andra publikationer handlar om läs- och skrivförmåga eller -svårighe
ter. Grunden för fortsatt lärande är en internationell jämförande studie,
IALS249, av vuxnas förmåga att förstå och använda tryckt och skriven informa
tion, om vuxnas läs-, skriv- och räkneförmåga. Den andra, IT-läromedel för
dyslektiker, är en rapport från projektet Läromedel för dyslektiker och
behandlar utvecklingen av IT-baserade läromedel för elever med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi.
I en intern rapport: Elever med behov av särskilt stöd. Kommunernas uppfölj
ningar/utvärderingar 1990-1995 uppges att elever med fysiska handikapp inte
ingår i undersökningen. Rapporten behandlar emellertid läs- och skrivsvårig
heter, matematiksvårigheter, koncentrationssvårigheter och MBD/DAMP
varför den har en funktionshinderrelevans.
247

Detta uppdrag har från 2003-03-01 övergått till Myndigheten för skolutveckling.

248

En utvärdering som gäller en specifik elevgrupp inom den Rh-anpassade gymnasieutbildningen har
redovisats av Skolverket i februari 2004. (Dnr 2000:569) Fyra kommuner är huvudmän för denna riks
rekryterande utbildning, Göteborg, Kristianstad, Stockholm samt Umeå.

249

Mer om IALS (International Adult Literacy Study) som leds av OECD kan läsas i Internationella studier
under 40 år (Skolverkets aktuella analyser 2004).
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Skolverket redovisar under året UG95250, en uppföljare till två tidigare
utvärderingar av grundskolan251. En rapport värderar elevernas sociala kompe
tenser gentemot målen för undervisningen som de uttrycks i Lgr 80 och Lpo
94. En annan extern studie med utgångspunkt i elevresultat från UG95 redo
visar i en arbetsrapport bl.a. vissa förhållanden kring de elever som presterat
sämst på läsprovet.
En ytterligare rapport presenteras av Lärarhögskolan i Stockholm som på
Skolverkets uppdrag genomfört en utvärdering av teckenspråklig videoöver
sättning av standardprovet.
Skolområden: Riksgymnasier för svårt rörelsehindrade och för döva och
hörselskadade, läs- och skrivprocess och svårigheter, IT-läromedel för dyslekti
ker, elever med behov av särskilt stöd, teckenspråk och standardprov.
Publikationsdatabasen ger 82 träffar för 1996 varav 9 med relevans för
intresseområdet.
Referenser:
Riksgymnasier för elever med svåra rörelsehinder, Rapport nr 101.
Regeringsuppdrag.
Gymnasieutbildning för döva och hörselskadade i Örebro, Rapport nr 102.
Regeringsuppdrag.
Grunden för fortsatt lärande (1996), Rapport nr 115. Regeringsuppdrag.
IT-läromedel för dyslektiker.
Elever med behov av särskilt stöd. Kommunernas uppföljningar/utvärdering
ar 1990-1995. Intern-PM, Projekt “Elever i behov av särskilt stöd”, projekt
nummer 13077-3 (Dnr 94:1948).
Kåräng, Gösta (1996?) Elevers skolsituation och sociala utveckling. Årskurs
9. I: Utvärdering av grundskolan 1995 -UG – årskurs 9, Rapport nr 127.
Att utveckla skolhälsovården (Best nr. 96:213, en fortsättning på rapport
nr 53).
Holmberg, Lena 1996: Spara rätt och lagom. En studie av svaga elever i åk
5, Internrapport.
Lundberg, Ingrid (1996): Utvärdering av teckenspråklig videoöversättning av
standardprovet i matematik 1996. Skolverket och Institutionen för pedagogik,
Lärarhögskolan i Stockholm.
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UG 95 är Skolverkets utvärdering av grundskoleelevers kunskaper, färdigheter, attityder och kompetenser.
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De tidigare benämndes NU 89 och NU 92. Under 2004 presenteras nästa uppföljare, NU 03.
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1997
Under 1997 stiger markant antalet publikationer som har en anknytning till
elever i behov av särskilt stöd och/eller funktionshinder. Det är utvärderingar,
informations- eller referensmaterial men även interna rapporter. De olika
informationsmaterialen till allmänhet eller skolpersonal som Skolverket ger ut
behandlar mycket olika områden vilket tydligt framgår av titlarna:
Användarvänliga IT-läromedel för personer med läs- och skrivsvårigheter, Att
planera gymnasieutbildning för elever med rörelsehinder, Hemspråk i särskolan,
Utvecklingsarbete för elever med läs- och skrivsvårigheter samt Åtgärdsprogram.
Rapporterna behandlar också barn som behöver särskilt stöd i barnomsor
gen, som arbetsrapporten Elever med behov av särskilt stöd, vilken är ett
underlag för avrapportering och publicering under 1998. Vidare publiceras
en utvärderande studie av den statliga specialskolan vilken innehåller utvär
deringar av samtliga åtta specialskolorna. Syftet med dessa är att analysera de
statliga specialskolornas resultat dels i förhållande till de mål som gäller för
dem, dels i förhållande till det övriga skolväsendets resultat.
En annan rapport innehåller en översikt av svensk forskning mellan 1990
och 1995 om matematiksvårigheter och svårigheter när det gäller koncentra
tion i grundskolan.
Den första rapport som problematiserar och diskuterar skolans perspektiv
på normalitet och avvikelse samt på kunskapsgrund och diagnostisering Om
skolbarns olikheter publiceras också detta år.
Skolområden: IT-läromedel för personer med läs- och skrivsvårigheter, riks
gymnasier, särskilt stöd i barnomsorgen, särskolan, hjälp och stöd i gymnasiesko
lan, matematiksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, Specialskolan, åtgärdsprgram.
Publikationsdatabasen ger 67 träffar för 1997 varav 11 inom intresseområdet.
Referenser:
Användarvänliga IT-läromedel för personer med läs- och skrivsvårigheter
(Best.nr, 97:294).
Att planera gymnasieutbildning för elever med rörelsehinder (Best.nr 97:312).
Hemspråk i särskolan – ett referensmaterial.
Utvecklingsarbete för elever med läs- och skrivsvårigheter. 32 nätverksskolor
beskriver sin verksamhet.
Åtgärdsprogram – ett viktigt verktyg i planeringen av stödinsatser,
Informationsskrift.
Elever med behov av särskilt stöd. En bild av läget 1996. Intern rapport.
Regeringsuppdrag.
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Utvärdering av statliga specialskolan – organisation och resultat (1997).
Dnr 97:01591. Bilaga A Ekeskolan. Bilaga B Hällsboskolan. Bilaga C
Åsbackaskolan. Bilaga D Birgittaskolan. Bilaga E Kristinaskolan. Bilaga F
Manillaskolan. Bilaga G Vänerskolan. Bilaga H Östervångskolan.
Regeringsuppdrag.
Matematiksvårigheter och svårigheter när det gäller koncentration i grund
skolan. En översikt av svensk forskning 1990-1995, Skolverkets monografiserie.
Börjesson, Mats; Om skolbarns olikheter. Diskurser kring “särskilda behov” i
skolan – med historiska jämförelsepunkter, Skolverkets monografiserie.
Jag kommer nog att klara programmet... – om hjälp och stöd i gymnasie
skolan, intern rapport. Projektet “Hjälp och stöd i gymnasieskolan”
(proj.nr 13072-4).
Lärare i särskolan, Rapport nr 132. Regeringsuppdrag.
1998
Under 1998 ger Skolverket ut flera rapporter som kan betecknas som trend
brott för hur myndigheten har hanterat elever i behov av särskilt stöd eller
elever med funktionshinder och perspektiv på skolans specialundervisning
och specialpedagogik. I Pedagogiskt dilemma. Specialundervisning ställer Peder
Haug specialundervisningen i Sverige i relation till begreppen social rättvisa
samt integrering och utbildningspolitik. Rapporten Elever i behov av särskilt
stöd. En temabild utgiven av Skolverket utgör också ett nytt grepp genom att
Skolverket försöker redovisa sin och andra institutioners samlade kunskap
inom området särskilt stöd och specialundervisning. Här diskuteras också
perspektiv och syntetiseringar av den svenska skolan inom området.
Rapporten ges även ut i en engelsk version.
Ett uppdrag av Skolverkets tillsynsenhet till pedagogiska institutionen vid
Göteborgs universitet att granska ett antal tillsynsbeslut “inom området stöd
till elever, med sökord Särskilda stödinsatser och stödundervisning, Anpassad
studiegång samt Särskild undervisning” resulterar i rapporten Granskning av
tillsynsbeslut i enskilda ärenden.
Från Skolverkets projekt Elevers rätt till stöd (ELVIS) kommer
Tillståndsbeskrivningen 1997252 – en analys av området “Elever i behov av
särskilt stöd” utifrån kommunernas och skolornas svar – en intern rapport i
252

Tillståndsbeskrivningar genomfördes åren 1992, 1995 och 1997. De utgör delar av det nationella upp
följningssystemet och bygger på strukturerade intervjuer som genomförts av Skolverkets personal med
skolchefer eller motsvarande i samtliga Sveriges kommuner samt i ett urval av skolor. Beskrivningen
1997 belyser tillståndet i kommunerna avseende 1. Skolan som organisation, 2. Kunskaper och skolans
kunskapsuppdrag samt 3. Likvärdighet och tillgänglighet. Resultaten från de två senaste finns i
Skolverkets databaser.
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Skolverket. Rapporten innehåller kommunernas lämnade uppgifter rörande
bland annat elever i behov av särskilt stöd, om problem, åtgärdsprogram,
särskild undervisning och uppföljning. En rapport presenterar resultaten från
en enkätundersökning rörande rektorers syn på arbetet med elever med dolda
funktionshinder.
Andra rapporter är Redovisning av konsekvenserna av det ändrade huvud
mannaskapet för särskolan och särvux samt Obligatoriska särskolans uppdel
ning i grundsärskola och träningsskola och Skolverkets utvärdering av
Gymnasiesärskolans program, del 1, som båda är delar i ett omfattande reger
ingsuppdrag med anledning av särskolans kommunalisering. Utredningarna
kring särskolan fortsätter sedan under flera år.
En annan undersökning, eller kartläggning, genomförs av en extern forska
re från Lärarhögskolan i Stockholm, Hur fristående skolor tillgodoser behoven
hos särskilt stödkrävande elever. Skolverket ger också ut Allmänna råd om sam
manställning av uppgifter om slutbetyg för grundskolan, grundsärskolan och spe
cialskolan. Syftet är bl.a. att stödja rättsäkerhet för eleverna inför intagning till
gymnasieskolan genom enhetlighet i innehåll och utformning av samman
ställningarna.
Skolområden: specialundervisning, specialpedagogik, integrering, perspek
tiv, elever i behov av särskilt stöd, tillsyn om stöd, rektorer, dolda funktion
shinder, särskolan, särvux, gymnasiesärskolan, allmänna råd om slutbetyg.
Publikationsdatabasen ger 78 träffar för 1998 varav 10 med relevans för
intresseområdet.
Referenser:
Haug, Peder; Pedagogiskt dilemma. Specialundervisning, Skolverkets mono
grafiserie (Best.nr 98:396).
Elever i behov av särskilt stöd (Best.nr 98:389) En temabild utgiven av
Skolverket. Regeringsuppdrag.
Students in need of Special Support (1998), översättning av “Elever i behov
av särskilt stöd”.
Wennbo, Ulla, Ingemar Emanuelsson & Bengt Persson: Granskning av till
synsbeslut i “enskilda ärenden”. (Dnr G9 55/98, 1998-07-02) Institutionen
för specialpedagogik, Göteborgs universitet.
Tillståndsbeskrivningen 1997 – en analys av området Elever i behov av
särskilt stöd utifrån kommunernas och skolornas svar – en intern rapport i
Skolverket. Projektet “Elevers rätt till stöd” (ELVIS).
Rektorers syn på arbetet med elever med dolda funktionsnedsättningar,
Rapport nr 140.
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Redovisning av konsekvenserna av det ändrade huvudmannaskapet för särs
kolan och särvux samt Obligatoriska särskolans uppdelning i grundsärskola
och träningsskola 1998-01-28. (Dnr 96:565) Regeringsuppdrag.
Skolverkets utvärdering av Gymnasiesärskolans program, del 1,
Industriprogrammet och Medieprogrammet, 1998-03-03. (Dnr 96:565).
Hur fristående skolor tillgodoser behoven hos särskilt stödkrävande elever.
(Dnr 1998:02589) Regeringsuppdrag.
Skolverkets allmänna råd (1998:2) om sammanställning av uppgifter om slut
betyg för grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. Regeringsuppdrag.
1999
Under 1999 redovisar Skolverket flera regeringsuppdrag med funktionshin
derrelevans. Fyra rapporter behandlar särskolan med titlar som Kvalitet i särs
kolan samt Skolverkets planerade insatser och prioriteringar, Uppföljning och
utvärdering av försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande över val av skolform för utvecklingsstörda barn, En utvärdering av SÄRVUX samt Skolverkets
utvärdering av Gymnasiesärskolans program, del 2.
En utvärdering presenteras Accepterad men sär-skild. Den sociala situationen
för elever med rörelsehinder i särskild undervisningsgrupp som är del i ett upp
drag från regeringen till SIH och avser att bedöma effekterna av ett särskilt
statligt anslag (SIS)253.
Området elever i behov av särskilt stöd, där även funktionshinder ingår, är
i fokus för ytterligare rapporter: En belysning av kvaliteten i förskolan och
Nationella kvalitetsgranskningar 1998 där kapitel 4. Undervisningen av elever
i behov av särskilt stöd, utgör en egen delrapport. Granskningen har i första
hand uppmärksammat stödundervisningen och framför allt det särskilda stö
det. Även området läs- och skrivprocess blir föremål för en egen delrapport
genom kapitel 5. Läs och skrivprocessen i undervisningen. Skolverkets underlag till välfärdsbokslut över 1990-talet rapporterar relativt kortfattat uppgifter
om särskilt stöd i skolan, bl.a. avseende elever med funktionshinder samt
“funktionshindrade vuxna elever”. En intern-PM inom Skolverkets
Handlingsprogram Särskilt stöd i barnomsorg och skola behandlar Bokstavs
diagnoserna och debatten – en översikt om diagnostisering och ifrågasättandet av
denna.

253

Anslaget till Särskilda insatser på Skolområdet (SIS) används bl.a. för att ge kommuner stöd att inrätta
särskilda undervisningsgrupper (se 5 § 5 kap. Grundskoleförordningen) med regional antagning för ele
ver med vissa funktionshinder. Beslut om medlen hanteras sedan 2001 av Specialpedagogiska institutet
(SIT).
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Andra rapportområden som delvis redan har framkommit är vuxenutbild
ningen där ytterligare rapporter är Delrapport avseende styrdokument för
vuxenutbildning och En longitudinell studie av funktionshindrade gruppers
studiedeltagande på komvux som sedan delvis publiceras i Komvux – ett
demokratiskt projekt.
Ett informationsmaterial inom området värdegrund och rätt till särskilt
stöd ges ut genom Växa och lära. Barns rätt till stöd i förskola, fritidshem och
skolan samt om Fristående skolor. Förskoleklass, Grundskolor, Särskolor. Det
senare är en information till dem som avser att starta en fristående skola. Ett
tillsynsbeslut och en rapport Tillsyn av Manillaskolan i Stockholm – special
skola för döva och hörselskadade ges ut där syftet främst anges vara att kontrol
lera om den regionala specialskolan ger eleverna föreskriven utbildning och
möjlighet att nå målen. Dessutom syftar tillsynen till att kontrollera särskilt
stöd, åtgärder mot mobbning och trakasserier och för elevers och föräldrars
inflytande samt styrning och egenkontroll.
Skolområden: särskola, gymnasiesärskola, särskilt stöd, läs- och skrivpro
cess, den sociala situationen, särskild undervisningsgrupp, vuxenutbildning,
tillsyn specialskolan.
Publikationsdatabasen ger 107 träffar för 1999. Därav har 16 relevans för
intresseområdet.
Referenser:
Kvalitet i särskolan samt Skolverkets planerade insatser och prioriteringar.
(Dnr 1996:565) Regeringsuppdrag.
Uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten med ökat föräldrainfly
tande över val av skolform för utvecklingsstörda barn. Slutrapport 1999-06
30. Regeringsuppdrag .
En utvärdering av SÄRVUX. (1999-06-30, Dnr 96:565) Regeringsuppdrag.
Fristående skolor. Grundskolor, särskolor. Informationsbroschyr.
Skolverkets utvärdering av Gymnasiesärskolans program, del 2, Hotell- och
restaurangprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt
Estetiska programmet. Intern-PM 1999-01-12 (Dnr 95:565).
Accepterad men sär-skild. Den sociala situationen för elever med rörelsehin
der i särskild undervisningsgrupp, Rapport nr 169. Regeringsuppdrag
En belysning av kvaliteten i förskolan. Regeringsuppdrag.
Nationella kvalitetsgranskningar 1998, Rapport nr 160 (kap. 4
Undervisningen av elever i behov av särskilt stöd och kap. 5 Läs- och
skrivprocessen i undervisningen) Regeringsuppdrag.
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Skolverkets underlag till välfärdsbokslut över 1990-talet. (Dnr 99:1942)
Regeringsuppdrag.
Bokstavsbarnen och debatten – en översikt om diagnostiseringen och ifråga
sättandet av denna. Intern PM 1999-05-03 från Handlingsprogrammet
Särskilt stöd i barnomsorg och skola.
Delrapport avseende styrdokument för vuxenutbildning. Regeringsuppdrag.
En longitudinell studie av funktionshindrade gruppers studiedeltagande på
komvux. (Dnr 1997:2555). Regeringsuppdrag.
Komvux – ett demokratiskt projekt. Några bilder av situationen för elever i
behov av särskilt stöd i den kommunala vuxenutbildningen, Rapport nr 162.
Regeringsuppdrag.
Växa och lära. Barns rätt till stöd i förskola, fritidshem och skolan.
Informationsbroschyr.
Tillsyn av Manillaskolan i Stockholm – specialskola för döva och hörselska
dade. Beslut i tillsynsärende. (Dnr 98:1977).
Skola i utveckling (Dnr 95:2383).
2000
År 2000 är antalet publikationer något färre än föregående år. Regeringsupp
draget rörande särskolan fortsätter att avrapporteras och Skolverket lämnar
rapporterna Hur särskild får man vara? En analys av elevökningen i särskolan
och en rapport om fristående särskolor och fristående gymnasiesärskolor som
avser att ge en bild av bakgrunden till och omfattningen av dessa skolor.
På uppdrag av Skolverket genomförs en översiktsstudie angående forskning
om särskolan i Sverige. Andra regeringsuppdrag som avrapporteras är
Utvärdering av TUFF – teckenspråksutbildning för föräldrar där syftet bl.a. är att
kartlägga användningen av styrdokument254 och läromedel i utbildningen.
Skolverket avrapporterar också på regeringens uppdrag tre översyner av
utbildningar som riktar sig till elever med funktionshinder. I Översyn av gym
nasial utbildning för vissa elever med dövblindhet, ligger tonvikten på den
utbildning som bedrivs vid riksgymnasiet för döva och hörselskadade med
Örebro kommun som huvudman. De två övriga är utvärderingar rörande
gymnasial utbildning för utvecklingsstörda.

254

Huvudman för utbildningen är vid denna tidpunkt Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH).
När Specialpedagogiska institutet bildas övergår ansvaret till den myndigheten. Skolverket har utformat
en ramkursplan för utbildningen och har också ett uppföljnings-, utvärderings och tillsynsansvar.
Skolverket slutredovisade utvärderingen av TUFF den 1 oktober 2004.
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Skolverkets tillsyn lämnar två rapporter som har funktionshinderrelevans. I
den ena, Tillsyn av skolan i Uddevalla kommun, omfattar tillsynen kommunens
styrning och egenkontroll samt mobbning och annan kränkande behandling i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I den andra, Tillsyn av vuxenutbild
ningen för utvecklingsstörda (särvux) m.m. i Sala kommun, omfattar tillsynen
förutom kommunens styrning och kontroll också elevers valmöjligheter och
inflytande samt elevers möjligheter att nå kunskapsmålen.
Skolområden: särskolan, fristående särskolor och gymnasiesärskolor,
teckenspråksutbildning för föräldrar, riksgymnasium, tillsyn om kränkande
behandling, tillsyn av särvux, elevers valmöjligheter, inflytande och målupp
fyllelse.
Publikationsdatabasen ger 110 träffar för år 2000 varav 8 inom intreseom
rådet.
Referenser:
Hur särskild får man vara? En analys av elevökningen i särskolan (Dnr
2000:2037) Regringsuppdrag.
Fristående särskolor och fristående gymnasiesärskolor. En rapport om fristå
ende särskolor och fristående gymnasiesärskolor 2000 (Dnr 2000:3490).
Utvärdering av TUFF-teckenspråksutbildning för föräldrar, Delrapport.
Regeringsuppdrag.
Möller, Kerstin 2000: Översyn av gymnasial utbildning för vissa elever med
dövblindhet. Beskrivning av målgrupp och förslag till framtida lösningar.
(Dnr 2000:658) Regeringsuppdrag.
Hammarberg, Lena & Asta Modig: Översyn av gymnasial utbildning för
utvecklingsstörda. Tullängsskolan Örebro. (Bilaga B, Dnr 2000:659)
Regeringsuppdrag.
Liljeroth, Ingrid: Översyn av gymnasial utbildning för utvecklingsstörda.
Dammdalskolan och Salbohedskolan. (Bilaga A, Dnr 2000:659) Regerings
uppdrag.
Tillsyn av skolan i Uddevalla kommun – Kommunens styrning och egen
kontroll av gymnasieskolan och gymnasiesärskolan – Kommunens ansvar för
att aktivt motverka alla former av kränkande behandling i gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan. (Dnr 99:2590) Beslut i tillsynsärende.
Tillsyn av vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (särvux) m.m. i Sala
kommun – Kommunens styrning och kontroll – Elevers valmöjligheter och
inflytande – Elevers möjlighet att nå målen. (Dnr 2000:1831) Beslut i till
synsärende.
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2001
Skolverket producerar detta år ett stort antal rapporter som har en direkt eller
indirekt koppling till funktionshinder. Bl.a. resulterar myndighetens svar på
ett regeringsuppdrag att undersöka orsakerna till den bristande måluppfyllel
sen och vilka insatser som görs i två intressanta rapporter. Skolverket skulle
enligt uppdraget särskilt uppmärksamma elever med invandrarbakgrund och
elever med funktionshinder. I huvudrapporten Utan fullständiga betyg. Varför
når inte alla elever målen? är ett kapitel en delstudie om elever med funktion
shinder. En underliggande fördjupad studie publiceras under namnet Tre
magiska G:n. Skolans insatser för elever med funktionshinder. Flera interna rapporter produceras också med anledning av uppdraget.
Därtill publicerar Skolverket ett kommentarmaterial, Bedömning och betygs
sättning. Kommentarer med frågor och svar, som har en anknytning till områ
det måluppfyllelse. Inom området särskolan medför det pågående reger
ingsuppdraget att Skolverket lämnar rapporten Kvalitet i särskola en fråga om
värderingar. Skolverket ger också ut Rutiner för utredning och beslut om motta
gande av elever i den obligatoriska särskolan, med allmänna råd och kommen
tarer och Tillsyn av den obligatoriska särskolan. Vidare publiceras en första
analys av resultat från Skolverkets tillsyn 1999-2000 samt informationsbro
schyren Särskolan – en skola för mitt barn.
Ett annat område som uppmärksammas är språk, kommunikation samt
läs- och skrivsvårigheter genom forskningsöversikten Att förebygga och möta
läs- och skrivsvårigheter och antologin Språkboken, som vänder sig till lärare,
lärarutbildare, lärarstuderande och forskare. En informationsbroschyr publi
ceras om Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram, en annan
Om arbete med särskilt stöd i förskolor och skolor. Den översyn av gymnasieut
bildning för elever med dövblindhet som avrapporterades året innan publice
ras år 2001.
Flera forskningsrapporter i Skolverkets monografiserie publiceras också. En
relevant sådan är Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på matema
tikundervisning, där elevgrupperingar men också andra former av gruppering
ar diskuteras. I kunskapsöversikten Forskning inom det specialpedagogiska
området presenteras en omfattande genomgång och analys av pågående forsk
ning, internationell forskning, statliga utredningar och propositioner samt
regeringsskrivelser. Vidare redovisas en sammanfattning av forsknings- och
kunskapsläget samt identifierade bristområden.
En intern rapport/PM Barnomsorgen, skolan och det särskilda stödet över
lämnas till verksledningen. Denna är en sammanfattning och avslutningsrap
port på Skolverkets handlingsprogram Särskilt stöd i skola och barnomsorg.
PM:n sammanfattar kunskapsläget inom området särskilt stöd, där även
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området barn och elever med funktionshinder ingår, och slutsatser och fram
tida insatser inom olika områden inom skola och barnomsorg diskuteras och
föreslås.
Skolområden: åtgärdsprogram, måluppfyllelse, läs- och skrivsvårigheter,
bedömning och betygssättning, elevgruppering, specialpedagogisk forskning,
riksgymnasium, dövblinda, särskilt stöd, särskolan, språk, handlingsprogram.
Publikationsdatabasen ger 125 träffar för 2001 varav 18 inom intresseom
rådet.
Referenser:
Elever med funktionshinder i grundskola och gymnasieskola. Svårigheter att
nå målen – skolornas stödinsatser, Intern rapport och underlag för
Regeringsuppdrag 8, vilket publiceras senare.
Utan fullständiga betyg. Slutredovisning (Dnr 2000:1838) Regeringsuppdrag.
Utan fullständiga betyg. Varför når inte alla elever målen? Rapport nr 202
Regeringsuppdrag.
Tre magiska G:n. Skolans insatser för elever med funktionshinder.
(Fördjupad studie ur rapport nr 202) Regeringsuppdrag.
Bedömning och betygssättning. Kommentarer med frågor och svar.
Regeringsuppdrag.
Kvalitet i särskola en fråga om värderingar. (Dnr. 2000:2037) Regeringsupp
drag.
Rutiner för utredning och beslut om mottagande av elever i den obligatoris
ka särskolan. Med allmänna råd (SKOLFS 2001:23) och kommentarer.
Regeringsuppdrag.
Tillsyn av den obligatoriska särskolan. En analys av resultat från Skolverkets
tillsyn 1999-2000.
Särskolan – en skola för mitt barn. Informationsbroschyr.
Myrberg, M: Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. En forsk
ningsöversikt på uppdrag av Skolverket. Kan endast nås på elektronisk väg.
Språkboken (Best.nr. 01:652).
Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram.
Informationsbroschyr.
Gymnasieutbildning för elever med dövblindhet. Beskrivning av målgrupp
och förslag till framtida lösningar. (Dnr 2000:658) Regeringsuppdrag.
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Om arbete med särskilt stöd i förskolor och skolor. Informationsbroschyr.
Carlsson, S; Wallby, K; Nyström, P: Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt
med fokus på matematikundervisning. Skolverkets monografiserie.
Emanuelsson, I; Persson, B; Rosenqvist, J: Forskning inom det specialpeda
gogiska området – En kunskapsöversikt. Skolverkets monografiserie.
Hammarberg, L: Barnomsorgen, skolan och det särskilda stödet. PM till
verksledningen 2001-10-04. Skolverket.
Niklasson, L: Skolverkets strategiska handlingsprogram: En kreativ organisa
tion för tanke och handling i den moderna statsförvaltningen. Intern utvär
deringsrapport för programmen “mål och resultat” och “särskilt stöd i bar
nomsorg och skola”, 2001-08-25.
2002
Under 2002 presenterar Skolverket ett något mindre antal rapporter än före
gående år och de flesta har en indirekt koppling till funktionshinder. Ett
område som uppmärksammas är särskilt stöd och elevvård/elevhälsa. I antolo
gin Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv presenterar fem skribenter
olika aspekter och perspektiv på särskilt stöd, kvalitetsarbete, elevvård och elev
hälsa. Skolverket ger också ut ett seminariematerial Kvalitetsarbete inom elev
vård där funktionshinder behandlas. Materialet är avsett att användas vid
konferenser om elevvård riktade till elevvårdens personal. I antologin Att
bedöma eller döma ger tio forskare, debattörer och pedagogiska praktiker såväl
kritik av betygssystemet som synpunkter på utveckling av olika bedömnings
former. Bl.a. diskuteras förhållandet mellan särskilt stöd och godkänd.
Inom området särskola publicerar Skolverket sin tredje och sista rapport på
regeringsuppdragen rörande särskolan under titeln I särskola eller grundskola?
Integrering Kvalitet Föräldrainflytande, och dessutom de reviderade Kursplaner
för den obligatoriska särskolan. Avseende specialskolan utges forskningsrappor
ten Vardagskommunikation, lärande och måluppfyllelse i tvåspråkiga regionala
specialskolor samt nya kursplaner och betygskriterier.
I rapporten Efter skolan, en utvärdering av gymnasieutbildning undersöks
vad de unga vuxna gör de närmaste åren efter sin gymnasieutbildning. Elever
med funktionshinder omnämns under ett avsnitt rörande gymnasiesärskolan.
I Skolverkets monografiserie utges Specialpedagogisk forskning – en kritisk
granskning i ett omvärldsperspektiv där författarens syfte är att påvisa att speci
alpedagogikens vetenskapliga förhållningssätt, ansatser och praktiska verksam
het är beroende av centrala teoretiska och ideologiska trender och antaganden
i samhället.
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I kunskapsöversikten Likvärdighet i en skola för alla. Historisk bakgrund och
kritisk granskning, som ingår i Skolverkets nystartade serie Forskning i fokus,
granskas processen i riktning mot en skola för alla i förhållande till klass, kön
och etnicitet samt nya särskiljande principer och aktörer när forskningen för
ändras. Rapporten Åtgärdsprogram i grundskolan – förekomst, innehåll och
användning är en kartläggande delstudie och delrapport i ett projekt om
åtgärdsprogram som sedan redovisas med en slutrapport under 2003.
Inom tillsynsområdet presenterar Skolverket sin andra sammanställning,
Tillsyn av kränkande behandling. En redovisning från Skolverkets tillsyn av
grundskolan 2000-2001 samt en rapport Tillsyn av grundskolan och gymnasi
eskolan i Mora kommun. – Kommunens styrning och kontroll av skolan – Elevers
rätt till stöd för att nå målen för utbildningen.
Skolområden: särskilt stöd, elevvård, elevhälsa, betyg, gymnasiet, specialpe
dagogisk forskning, särskola, tvåspråkighet, lärande och måluppfyllelse, speci
alskolor, åtgärdsprogram, likvärdighet/värdegrund, tillsyn kränkande behand
ling, tillsyn rätt till stöd.
Publikationsdatabasen ger 100 träffar för 2002. Därav har 13 relevans för
intresseområdet.
Referenser:
Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv.
Kvalitetsarbete inom elevvård.
Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygsättning.
(Best.nr 02:708).
I särskola eller grundskola? Integrering Kvalitet Föräldrainflytande, Rapport
nr 216. Regeringsuppdrag.
Kursplaner för den obligatoriska särskolan. Regeringsuppdrag.
Bagga-Gupta, S; Vardagskommunikation, lärande och måluppfyllelse i två
språkiga regionala specialskolor. Skolverket och Pedagogiska institutionen,
Örebro universitet.
Specialskolan – kursplaner och betygskriterier.
Efter skolan. En utvärdering av gymnasieutbildning, Rapport nr 223.
Helldin, R; Specialpedagogisk forskning – en kritisk granskning i ett
omvärldsperspektiv. Skolverkets monografiserie.
Tallberg Broman, Ingegerd m.fl. Likvärdighet i en skola för alla. Historisk
bakgrund och kritisk granskning. Forskning i fokus, nr. 3.
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Åtgärdsprogram i grundskolan – förekomst, innehåll och användning.
Tillsyn av kränkande behandling. En redovisning från Skolverkets tillsyn av
grundskolan 2000-2001.
Tillsyn av grundskolan och gymnasieskolan i Mora kommun.
– Kommunens styrning och kontroll av skolan – Elevers rätt till stöd för att
nå målen för utbildningen. (Dnr 53-2000:3473) Beslut i tillsynsärende.
2003
Från första januari fram till sista februari, det “gamla” Skolverkets sista år,
publiceras två rapporter som har funktionshinderanknytning. Den ena är
Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan som presenterar
resultat från tre studier, en enkätstudie till drygt tjugo procent av landets
grundskolor samt två fallstudier. Det övergripande syftet med studierna var
att få ökad kunskap om förekomsten, användningen och innehållet i skolor
nas åtgärdsprogram och att identifiera framgångsfaktorer för en god pedago
gisk verksamhet med fokus på arbetet med åtgärdsprogram.
Den andra rapporten är Stöd till utvecklingsinsatser och kompetensutveckling
för undervisningen av elever i behov av särskilt stöd, en redovisning av det s.k.
ELIS255-projektet. De stödjande insatserna har enligt regeringsuppdragen
inriktats mot att öka kunskaperna om funktionshinder, vanligt förekomman
de problem, såsom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller koncentrationssvårig
heter, samt att öka kompetensen inom det specialpedagogiska området och
teckenspråk.
Arbetet med att analysera tillsynsbeslut och tillsynsutredningar under peri
oden 2001-2002 inom området elevers rätt till stöd i grundskolan resulterar i
att en tredje sammanställning produceras, dock efter Skolverkets delning.
Skolområden: åtgärdsprogram, framgångsfaktorer, särskilt stöd, läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi, utvecklingsinsatser.
Publikationsdatabasen gav 98 träffar för 2003. Av dessa är 3 av intresse för
sammanställningen. (Observera att sökningen gjordes för hela året medan
denna kunskapsöversikt endast sträcker sig till Skolverkets delning den 1:a
mars 2003. Detta har inneburit att det under resten av år 2003 kan ha publi
cerats flera rapporter som berör elever i behov av särskilt stöd eller elever med
funktionshinder.)

255

Elever i behov av särskilt stöd (ELIS-projektet) samordnar, genomför och utvecklar under åren 2000
2002 Skolverkets fördelning av medel för riktade utvecklingsinsatser.
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Referenser:
Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan (Best.nr.
03:813).
Stöd till utvecklingsinsatser och kompetensutveckling för undervisningen av
elever i behov av särskilt stöd. Redovisning av ELIS-projektet (Dnr
2000:2732) Regeringsuppdrag.
Tillsyn av elevers rätt till stöd i grundskolan. En redovisning från Skolverkets
tillsyn av grundskolan 2001-2002.
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