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statsrådetTill Ylva Johansson

statsrådDen 23 november 1995 bemyndigade regeringen det
har till uppgift föredra ärenden det offentliga skolvä-attsom om

friståendesendet och skolor tillkalla kommitté U 1995:14att en
omvård-utreda hur förmed uppdrag utbildning ochatt ansvaret

utbildning funktionshindradenad i anslutning till elever skallav
fördelas kommunmellan och landsting skallstat, samt vem som
finansiera Samtidigt fastställdes dirverksamheten. direktiven
1995:134 för utredningen bilaga

FUNKlS.Kommittén antog namnet
utsågskommitténTill leda den 22 december 1995 riks-att

Ingegerd Wärnersson. Som övriga ledamöterdagsledamoten
utsågs samtidigt kommunstyrelseledamoten Lennart Allard, riks-

avdelningschefen numeradagsledamoten Margitta Edgren, ge-
Frunk-neraldirektören Kenneth Eklindh, personaldirektören Eva

Svante WLind, studeranden Sofia Jonsson, Kommundirektören
Nordh, socialnämndsordföranden Leif Wikman och riksdagsle-

Åkerhielm. Genom beslut den 14 februari 1996damoten Anna
tidpunktentledigades Sofia Jonsson ledamot. Vidsom samma

omsorgsnämndsordföranden Inger Larssonförordnades som
ledamot.

Som sakkunniga förordnades överdirektören Ann-Marie Beg-
departementsrå-ler, departementssekreteraren Anders Blanck,

överdirektö-det Eva Edström-Fors, sekreteraren Laina Kämpe,
Martin-Lena Landgren, departementssekreteraren Monicaren

och departementssekreteraren Lars Svensson. Genom be-son
förordnades Liljeqvistslut den 6 maj 1996 utredaren Margareta

sakkunnig. Eva Edström-Fors entledigades den 11 juli 1996.som
Samtidigt förordnades departementssekreteraren Anna Wester-
holm sakkunnig. Lars Svensson entledigades den 15som sep-
tember Samtidigt förordnades departementssekreteraren1997.

ÄngmoHeléne sakkunnig. Ann-Marie Begler entledigadessom
Ängmobeslut den 15 december 1997. Heléne entlediga-genom

des den december 1997.18
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Till förordnades utbildningschefen Margareta Anjouexperter och
direktören Eva Jacobsson den 31 januari 1996. Eva Jacobsson
enledigades den 6 1996. Samtidigt förordnades FoU-mars

Göthberghandläggaren Birgitta expert.som

Organisationsdirektören Eva Wallberg har varit sekreterare i ut-
februari och planeraren Karin And-redningen sedan den 1 1996

år.september Ingridrée-Heissenberger sedan den 1 samma
denKarlström har varit biträdande sekreterare sedan 1 maj

från den1996. Karina Ajpe har varit biträdande sekreterare 18
den 1998. Karin Karlsson har varitnovember 1996 till 16 mars

kommittén sedan november 1996.assistent till

förreferensgrupp med företrädarekommittén knutitsTill har en
bilaga 2.handikapporganisationerberörda

kommittén delbetänkandeöverlämnadenovember ettDen 22
för ungdomar medGymnasieutbildning vissaSOU 1996:167

funktionshinder.

får slutbetänkande.Kommittén härmed överlämna sitt

1998Stockholm den 4 maj

WärnerssonIngegerd

EdgrenMargittaLennart Allard

Frunk-LindEvaKenneth Eklindh

Svante W NordhInger Larsson

ÅkerhielmAnnaLeif Wikman

/Eva Wallberg
Andrée-HeissenbergerKarin

Karina Ajpe
Ingrid Karlström
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Förord

såvisste lite.jag visste, närjagJag trodde att

med barn och ungdom. l allayrkesliv harjag arbetatl hela mitt
erfarenheter, med olika möjlig-åldrar, från länder, med olikaolika

alla.någon Jag trodde jag mött demInte lik den andre. attheter.
hade.Men ack vad fel jag

någon.kommunicera medjag där kunnaEn dag stod utan att
gemenskap.utanför. De andra variJag var

med döva barn.tolk i klassJag utan envar ensam
utanförskap.gången ñck uppleva verkligtförsta i mitt liv jag ettFör

fått mittmånga erfarenheter jag underDetta nya somen avvar
FUNKIS.arbete med

också blivit stärkt.harMen jag
nåmöjlighetSverige verkligen har attiJag i dag, attvet enen

för alla.skola
gemenskap. Därdelaktighet ochelever ska kännaEn skola där alla

värde.på sittsig själv och egetalla elever ska ha tro seen
måstemålet. hinderframme vid YtterligareMen är ännu passe-

ras.

måsteVi lära att mötas,oss
varje individkunnaatt möta
olika individerkunnaatt möta

rädd förinte mötet.att vara
kontakt medmänniskoribland hindrar att taDet inte oviljanär som

okunskapen hurfunktionshinder. Detmänniskor med är omsnarare
ska sig.beteman

rullstolsburne.istället för till denMan talar till assistenten

olika tid.måste olika och behöverVi insikt eleverha att ärom
något.Alla lärakan

också lära allt.måste alla inte kanMen acceptera att
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målDäremot alla uppnå,har tillrätten ett att sträva mot, att och att
få målet uppnått.känna lyckan när är

Men inget hinderdessa omöjligt Tvärtom jagär att trorav passera.
påi dag verkligen skola för alla.att väg motär en

Det finns oerhörtoerhörd kompetens och hosett engagemangen
påall den jag mina studiebesök och i samtal. Enpersonal möttsom

frånlångt mediavärldens "svarta" skola.verklighet

med underTill alla jag och till alla jag arbetatmött er somer som
FUNKIS vill ochmin tid ordförande i jag stort varmtsäga ettsom

tack.
svårtmånga gånger synnerligen eftersom jagArbetet har varit

trodde närjag inte visste.jag visste,att
kompetensutveckling behö-livets ständigaNu jag litevet mer men

alla.ver

Lyckan inre,är
inte yttre,

pådärför inte vad harberor den
påutan vad är.

DykeHenry van

Ingegerd Wärnersson



SOU 1998:66 Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förkortningar 13

Sammanfattning 15

Författningsförslag 27

1 Inledning 35

351.1 Direktiven
361.2 Bakgrund

Kommitténs1.3 tidigare betänkande 37
1.4 Inriktning detta betänkande 38av

Kommitténs arbete 391.5
1.6 Disposition 40

skolaFrån urvalsskola till för alla 432 en

432.1 Inledning
442.2 Historik

år differentierad 442.2.1 120 med skolaen
47Reformperioden2.2.2

2.3 Internationella överenskommelser 55
Handikappreformen 572.4
överväganden och förslag 582.5
Bakgrund 581

flexibel skola för likvärdighet, delaktighetEn 592.5.2
och gemenskap

lagstiftningsfrågor3 Vissa 62

funktionshinder3 Elever med i dagens skola 65

3.1 Begrepp 65
3.2 Elever med funktionshinder 66

Kommunikationshandikapp1 67
3.2.2 Rörelsehinder 71
3.2.3 Synskada 72
3.2.4 Utvecklingsstörning 74



SOUInnehållsförteckning 1998:66

funktionshinder 76neurologiskt betingade3.2.5 Vissa
skrivsvårigheter/dyslexi 78Läs- och3.2. 6

funktionshinder 79Medicinskt betingade7
80funktionshinderPsykiskt betingade8
81Sammantaget3.2.9
82iakttagelser3.3

Övergripande 94slutsatser3.4

97och stödför skolaAnsvaret4

kommun ochmellan 97Ansvarsfördelningen stat,4.1
landsting

98för skolanAnsvaret1
102skolaelever ochför stöd tillAnsvaret1.2

med 106åtagande för eleversärskildaStatens4.1.3
funktionshinder
överväganden 108slutsatseroch4.1.4

111myndig-berördaAnsvarsfördelningen mellan4.2
heter

112uppdragoch derasMyndigheterna4.2.1
114frågoraktuellaBakgrund och4.2.2

överväganden 116och slutsatser4.2.3

119skolankommunalaDen5

119inledning5.1
121Förskoleperioden5.2
123arbetsformerorganisation ochSkolans5.3
128i förändringLärarroll5.4
131och iSpecialpedagogen/speciaiiäraren5.5 nu-

framtiden
135övergripande ansvaretdetRektor har5.6
137roll i skolanEievassistentens5.7

Åtgärdsprogram 141studiepianerindividuellaoch5.8
146skola och hemmellanKontakten5.9
149Eiewård/skolhäisovård5.10
150skolanstyrning5.11 Kommunernas av
151Skolplaner1 1
154Resursfördelning21
156utvärderinguppföljning och5.11.3 Kommunernas
157organisationövergripande5.11.4 Kommunernas
158göraVad bör5.12 staten



InnehållsförteckningSOU 1998:66

Specialskolan 1616

Tidigare utredningar 1616.1
6.2 specialskola 164Dagens

1646.2.1 Gemensam bakgrund
specialskolorna 1726.2.2 De regionala

1806.2.3 Ekeskolan
1856.2.4 Hällsboskolan

Åsbackaskolan 1896.2.5
1916.2.6 Externa klasser
193verksamhetAngränsande6.3

överväganden förslag 195och6.4
196skolformSpecialskolan6.4.1 som

skolorna 197vid de regionala6.4.2 Verksamheten
skolor- 206vid de riksrekryterandeVerksamheten6.4.3

na
21 1för skolorna6.4.4 Ansvaret
219utvärderinguppföljning och6.4.5 Tillsyn,
220inflytandet och styrelsemasdemokratiska6.4.6 Det

roll
222klasserExterna6.4. 7
222Angränsande verksamhet6.4.8

225gymnasieutbildningRiksrekryterande7

225Bakgrund7.1
226RGD/RGH1
227gymnasieutbildningRh-anpassad7.1.2
228Delbetänkandet SOU 1996:1677.2
228utgångspunkterGenerella7.2.1
229Personkretsen7.2.2
236gymnasieskolaninom7.2.3 Program
238Rättighetslagstiftningen7.2.4
241Antagning7.2.5
244och utvärderinguppföljning7.2.6 Tillsyn,

habi- 245boende ochutbildning,Finansiering7.2. 7 av
litering

251ansvarsfördelningochOrganisation7.2.8
252verksamhets-med statligtverksamhet7.3 Annan

stöd
253hörselskada-för döva ochGymnasiesärskola7.3.1

de ungdomar
254SalbohedskolanDammsdalskolan och7.3.2
254alternativFolkhögskolan7.4 som



SOUInnehållsförteckning 1998:66

259Stödorganisationen8

2598.1 Begrepp
260utredningarTidigare8.2

specialpedago- 262för stöd iorganisation8.3 Dagens
frågorgiska

263fältorganisation8.3.1 SIH:s
frågor 267specialpedagogiskaLandstingens stöd i8.3.2

skolan/kommunentill
269specialpedagogiska resurscenter8.3.3
273Kunskapscenter8.3.4
277REDAH-centervidDatapedagoger8.3.5
277Läspedagogiska center8.3.6
279Sammantaget7
283Sjukhusundervisningen8.4
285för och ungdomarHabilitering barn8.5 m m

överväganden 288och förslag8.6
Övergripande 289bedömningar6.1

frågor 291specialpedagogiskastöd i8.6.2 Statens
303och ungdomför barnHabiliteringen8.6.3
304vuxenutbildningförskola ochtill8.6.4 Stödet

309IärarforbildningochLärarutbildning9

309Grundutbildning9.1
314Specialpedagogutbildning9.2

inrikt- 318grundskollärarutbildning medSärskild9.3
funktionshinderning mot

318specialpe-magisterutbildning iochKandidat-9.4
dagogik

319talpedagogerUtbildning9.5 av
320skolledareUtbildning9.6 av
322Kompetensutveckling9.7

överväganden 324och förslag9.8

333Läromedel10

333utredningarTidigare10.1
337funktionshindradeförLäromedel10.2
341medierochteknik10.3 Ny nya
343Offentliga aktörer10.4
344LäromedelSIH10.4.1
351läromedelsuppdragSkolverkets10.4.2
352aktöreroffentliga10.4.3 Andra



SOU 1998:66 Innehållsförteckning

1 4.4 TPBss studielitteraturuppdrag 353
10.4.5 Vissa jämförelser mellan SIH och TPB 354
10.5 Den fria marknaden 356
10.6 upphovsrättslagen 358

överväganden10.7 och förslag 359
Utgångspunkter10. 7.1 359

åtagande1 2 Ett statligt 360
Mål10. 7.3 och uppdrag för det statliga läromedels- 363
åtagandet

10. 7.4 Organisation och styrning 368
10. 7.5 Samordning mellan de statliga aktörerna 371
10.8 Upphovsrättslagen 375

för funktionshinder 37610.9 Läromedel medvuxna

Särskilda 379yttranden

Bilagor 383

Bilaga 3831 Direktiv
393Bilaga Referensgrupp2
395Bilaga standardregler3 FN:s

Salamanca-deklarationen 425Bilaga 4
451NyckeltalBilaga 5
459KommunenkätBilaga 6
485Bilaga Landstingsenkät7
517Bilaga Kommunala skolplaner8





13SOU 1988:66

Förkortningar

Hyper-Disorder.Deficit/HyperactivltyAttentionADHD
uppmärksamhetsstörningaktivitetssyndrom med

BetänkandeBet
SkolakommitténochBarnomsorgBOSK

ungdomspsykiatrinochBarn-BUP
Cochlea implantatCl
CerebralCP pares

studiestödsnämndenCentralaCSN
ochmotorikavledbarhet,Dysfunktion iDAMP percep-

tion.
ochhörselskadadeför döva,RiksförbundetDHB

sprâkstörda barn
RiksförbundHandikappadesDeDHR

Ekeskolans resurscenterERC
NationernaFörentaFN

DövBIindaSverigesFöreningenFSDB
LäromedelsproducenterSvenskaFöreningenFSL

utvecklingsstörda barn,förRiksförbundetFUB ung-
ochdomar vuxna

riksförbundHörselskadadesHRF
resurscenterHällsboskolansHRC

sjukvårdslagenHälso- ochHSL
samarbetsorganHandikappförbundensHSO

KunskapscenterKC
kompetensutveck-ochkunskaps-förStiftelsenKK-stiftelsen

ling
assistansersättningstatligtillrättLagenLASS om

1980grundskolanförLäroplan80Lgr
och litte-nyhetsinformationlättlästStiftelsen förLL-stiftelsen

ratur
skolväsendetobligatoriskaför detLäroplan94Lpo

1994
1994skolformernafrivilligaför deLäroplanLpf 94
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LSS Lagen stöd och service till vissa funktions-om
hindrade

LÄSK Kommittén för förebygga skrivsvårig-lås- ochatt
heter

MBD Minimal Brain Dysfunction
ungdomsvårdenPBU Psykiska barn- och

Regeringens propositionProp
Riksförbundet för RörelsehindradeRBU Barn och
Ungdomar

RC Resurscenter
för Databaserade hjälpmedelREDAH Regionala center

för Handikappade
förRiksrekryterande gymnasieutbildning dövaRGD

gymnasieutbildning för hörsel-RGH Riksrekryterande
skadade

gymnasieutbildning för rörel-RiksrekryterandeRgRH
sehindrade

hjälpmedelför pedagogiskaRPH Rikscentral
RiksdagsskrivelseRskr

CentralbyrånSCB Statistiska
RiksförbundSDR Sveriges Dövas

författningssamlingSFS Svensk
skolans inre arbeteSIA Utredningen om

handikappfrågor i skolaninstitut förSIH Statens
för läromedelSIL Statens institut

skolområdetSärskilda insatser inomSIS
utbildningsstödStatens institut för särskiltSisus

Statens offentliga utredningarSOU
RiksförbundSynskadadesSRF

och kommuner-Utredningen skolan,SSK- statenom
utredningen na
SÖ Skolöverstyrelsen

punktskriftsbiblioteketTal- ochTPB
TomtebodaskolansTRC resurscenter

TSS Tecken stödsom
TeckenspråksUtbildning För FöräldrarTUFF
UtbildningsutskottetUbU
upphovsrättslagenURL
VärldshälsoorganisationenWHO
ÅsbackaskolansÅRC resurscenter
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Sammanfattning

1995:134Utredningen funktionshindrade elever i skolan dir harom
haft huvuduppgift utreda hur för utbildning ochtill ansvaretatt
omvårdnad för funktionshindrade elever skall fördelas mellan stat,

skall finansiera verksamhe-kommun och landsting samt vem som
ten.

Från 2till skola för alla kapurvalsskola en

Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit visionen om en
förutsättningarskola barn och ungdomar likvärdiga attdär alla ges

förhållningssättfärdigheter och stärkerutveckla "kunskaper, som
förmåga sig till det moderna samhället och attderas att anpassa

samhälle.delta förändringen dettai av
såskall anordnas denEn för alla innebär skolan att ärskola att

möjligheter, förutsätt-ändamålsenlig för alla elever,lika oavsett
enskildeUtmärkande flexibilitet, med denningar och behov. är

Detbehov och intressen i ärelevens förutsättningar, centrum.
undervisning ochindivid relevantuppgift erbjuda varjeskolans att en

i miljö därutvecklingsmöjligheter. Detta kan bäst skeoptimala en
dvs isjälvuppfattningen stark,självkänslan och den positiva är en

gemenskap.upplever verklig delaktighet ochmiljö där man
utgångspunkter specialpedagogiska insat-bör deMed dessa

minimerasutgå från handikapp kan och skallprinciperna attserna
bemötande,anpassningar miljö och attförändringar och avgenom

helhetspers-och situation skall bedömas iden enskildes behov ett
profes-segregerande. Eninsatserna skall ickepektiv samt att vara

förutsättningar förerbjuda möjligheter ochsionell skola skall kunna
bemötande. Alla elever skallarbetssätt och individuelltett varierat ett

målnå skall behövaförutsättningar skolans och ingen elevattges
stå goda kunskaperutanför gemenskap och delaktighet. Det kräver

olika behov och förutsättningar.olika eleversom

utvecklingsplan vuxenutbildning-kvalitetförskola, ochför skola och
1996/97:1Iikvärdighet; skrivelse 12Regeringens
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föreslårl enlighet kommitténmed detta formuleringensynsätt att
1 kap andra skollagen2 stycket, I utbildningen skall hänsyn tilltas
elever särskilda behovmed med I utbildningen skall hänsynersätts

till behov särskilt Den formuleringentas elever i stöd. nuvarandeav
tillståndantyder stadigvarande hos eleven och intryckett attger av

åtgärder hos eleven, det kan l omgiv-bör sättas när snarare vara
åtgärderna skallningen vidtas.som

Elever funktionshinder i dagens skola kap 3med

l med FN:s standardregler grundinställningen i detenlighet är
funk-skolväsendet flertalet barn och ungdomar medsvenska att

fåskall sin utbildning i den vanliga kommunala grund-tionshinder
gymnasieskolan och särskolan. De skall där det stödskolan, ges

uppnåför fullgod skolsituation.krävs attsom en

kap 4för skola och stödAnsvaret

för all skolverksam-har helt och odelatKommunerna ett ansvaro
utifrån mål ochnationella i skollag, läroplanerhet de angessom

också socialtjänstlagen ochKommunerna harkursplaner. genom
funktionshindrade LSSoch service till vissa ettlagen stödom

funktionshinder.för och ungdomar medsärskilt barnansvar
sjukvård. ochför hälso- och Enligt hälso-Landstingen har ansvaro

sjukvårdslagen de skall erbjuda habiliteringinnebär detta samtatt
till vissa funktionshindrade.de för hjälpmedelatt svarar

ochlagstiftning, tillsyn, uppföljning, utvärderingStaten försvararo
förhållande bådetill skola och hälso-utvecklingsinsatser ivissa

sjukvård för lärarutbildning och viss kom-haroch samt ansvar
petensutveckling.

tagit utökatFör med funktionshinder harvissa elever staten ett
Detta attt statengenomansvar. ex

för specialskolorna,huvudmanär-
förriksrekryterande gymnasieutbildningbidrar ekonomiskt till viss-

funktionshinder,elever med
frågor,specialpedagogiskaför visst stöd till kommunerna lsvarar-

funk-produktion läromedel för elever med vissaförsvarar av-
tionshinder.
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årTotalt bidrar med knappt miljard kronor specialdes-staten en per
funktionshinder,tinerat till elever med inkl sjukhusunder-gruppen

till skolan förstavisning. l övrigt bidrar i hand via det generellastaten
statsbidraget till kommunerna.

uppfattningDet kommitténs de särskilda statliga medlen iattär
högre i dag bör riktas till erbjuda kommunernagrad att stöd iän

frågor, rådgivning,specialpedagogiska i form övergripandea av
föreslåsutvecklingsinsatser och kompetensutveckling. Staten dock

åtagande verksamhetsområ-fortsatt inom de övrigaett ävenges
nedan.dena se vidare

kap 5Den kommunala skolan

skolform, generell kun-oberoende bör ha godVarje lärare, enav
fåfunktionshinder och de konsekvenser de kan i skolsitua-skap om

kförförståelse. Det finns i dag behov kom-tionen, ett stort aven s
avseende. För kunna olika behovpetensutveckling i detta att möta

enhet inom vilken olika lärare kanbör arbetslaget ses som en
och komplettera varandra.utveckla olika kompetenser

betydelsefull för med funktionshin-Specialpedagogen eleverär
flera roller- medKommittén beskriver specialpedagog medder. en

lärarekonsultativt stöd till enskildadirekt elevrelaterade insatser,
uppgift doku-ledning med attoch arbetslag, stöd till skolans samt

bör uppmärk-och erfarenheter. Kommunernainsatsermentera
i gymnasieskolan,specialpedagogisk kompetensbehovetsamma av

fler-för elever medbehovet specialpedagogerliksom av
funktionshinder i särskolan.

Även kompetensutveck-skolan kan ha behovandra igrupper av
rektorer ochfunktionshinder. Det gällerling elever med texom

elevassistenter.

Åtgärder funktionshinder behöverför barn och ungdomar med
från gymnasieskolan.planeras följas förskolan ioch uppupp,

föreslår på åtgärdsprogram skall gällaKommittén därför kravetatt
skolformer offentliga skolväsendet för barn ochför samtliga inom det

åtgärdsprogramfristående Ettmotsvarande skolor.ungdom, jämte
skall hela skolsituation.gälla elevens

vårdnadshavare möjlighet initieraAtt eleven och elevens attge
åtgärdsprogram förslag syfte stärka derasarbetet med i attär ett

också skola. Kontaktenställning, relationen mellan hem ochmen
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vårdnadshavaremellan elevens betydelsefullskolan och särskiltär
funktionshinder.det gäller elev mednär en

finns samarbeteKommittén understryker vikten detatt ett näraav
elevvårdspersonal personal.mellan och skolans pedagogiska

påElevvården i olika kommuner. Elever,organiserad olika sättär
därför information elev-föräldrar skolans personal böroch ges om

vården uppgifter och organisation.och dess
skolhälsovårdenfunktionshinder harFör elever med medicinska

ochför information till skolans personalsärskilt blaett ansvar,
sjukvård.ochkontakter mellan skola

resursfördelningstyrning skolan skolplaner,l kommunernas ärav
vilka böruppföljning och utvärdering viktiga instrument,samt upp-

särskilt stöd, elever medelever i behov tmärksamma exavgruppen
funktionshinder.

skall finnasföreslår det i kommunernaKommittén vidare att en
frågor behov särskiltför elever isamordningsfunktion rör avsom

för öka till-funktionshinder. Detta attelever medstöd, däribland
för och föräldrar,organisation elevergängligheten till kommunens

för de regionalaockså finnas kontaktytaför det skallatt enmen
föreslås föl-frågor i detför specialpedagogiskastöd icenter som

jande.

utvecklafinns skäl statensslutligen det attKommittén attmenar
utvärderingsåväl uppföljning ochtillsyngällerinsatser vad avsom

funktionshinder i skolan.medför eleverskolsituationen

6Specialskolan kap

döva ochspecialskolor tar emotfinns fem statliga regionalaDet som
Manil-Birgittaskolan, Kristinaskolan,hörselskadade elever -

Östervångsskolan. finnsVidare treVänerskolan ochlaskolan,
specialskolor Ekeskolan tar emotriksrekryterandestatliga som-

också döva,synskadade elever ärelever ochsynskadade som
Åsbackaskolanutvecklingsstörda, tar emothörselskadade eller som

med utvecklingsstörning samthörselskadade eleverdöva och
språkstörda dels dövaelever,delsHällsboskolan tar emot gravtsom

beteendestörningaroch hörselskadade med m m.
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föreslår skolform.Kommittén specialskolan upphöratt som egen
påmålen för utbildningen de-och kravenDetta markerar äratt

ungdom iför offentliga skolväsendet för barn ochdetsomsamma
medför ändringarkommitténs övriga förslagövrigt. Detta och av

specialskoleförordning.såväl grundskoleförordning ochskollag som
och ungdomar beroendeoch hörselskadade barn årDöva avsom

föreslåspå teckenspråk framgent erbjudaskommunikation även
teckenspråkig femske vidfullvärdig miljö. Detta börutbildning i en

Åsbackaskolan.teckenspråkiga grundskolor vidsamt
föreslåsteckenspråkiga kommunalt hu-grundskolornaFör de ett

specialskolorregionala attDärmed upphör dagensvudmannaskap.
värdkommunRelationen mellan ochmyndigheter. statstatligavara

behållerföreslår samtidigtKommittén att statenregleras i avtal.
Åsbackaskolan, föreslåsdettaför trotshuvudmannaskapet som
myndighet.statligupphöra egensom

teckenspråkigaföreslår verksamheten vid deKommittén att
Åsbackaskolan statligtdels medfinansierasochgrundskolorna

vid sko-har eleverde kommunerverksamhetsstöd, dels somav
lorna.

elever,teckenspråkig miljö därmiljöfullvärdigMed avses enen
teckenspråkpå ochkommunicerarandralärare och somvuxna

antal elever.omfattar tillräckligtett
teckenspråkiga skallföreslår grundskolorna tadeKommittén att

beteendestörningelever medhörselskadadedöva ochemot mm
föreslås de tecken-VidareHällsboskolan. attvidi dag emottassom

döva ochpå försök skall kunna ta emotspråkiga grundskolorna
under-utvecklingsstörning samt attmed lätthörselskadade elever

kurs-på grundsärskolanselever skall baserasvisningen för dessa
hörselska-medkommittén positiv till attSlutligenplaner. år grupper

stöd samlo-på teknisktsvenska medundervisasdade elever som
teckenspråkigateckenspråkiga deninomkaliseras med grupper

grundskolan.
Åsbackaskolan från Ekeskolanocksåföreslås ansvaretta över

skolpliktiga elever.för dövblindföddaför och resurscenterskola
1996:167 föreslogsSOUkommitténs delbetänkandel en an-

riksrekryterandeantagningen till denförtagningsnämnd med ansvar
Kommitténfunktionshinder.medför elevergymnasieutbildningen
förskall antag-föreslår antagningsnämnddenna ävenatt svara

Åsbackaskolan.tillteckenspråkiga grundskolorna ochningen till de

vidfasta skolverksamhetenföreslår denKommittén vidare att
från skolverk-ResursernaHällsboskolan avvecklas.Ekeskolan och
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till respektive skolas resurscenter-samheten förs successivt över
utvidgad möjlighet till utred-stärks, medverksamhet a ensom

genomförasbörträningsbesök. Förändringarnanings- och succes-
föreslås kvar huvudmannaska-treårsperiod. Staten hasivt över en

myndig-båda upphörför verksamheterna, attdepet egnavarasom
heter.

för tillsyn,framgent hakommer attSkolverket har och även ansvar
de föreslagnautbildningen vidutvärderinguppföljning och över

Åsbackaskolan. skiljer dem inteDetteckenspråkiga ochskolorna
för barn ochoffentliga skolväsendetfrån detskolor inomandra

ungdom.
Kommit-skolorna.för boendet vidtillsynsansvarl dag saknas ett

Social-ochsociala enheterföreslår länsstyrelsernastén därför att
teckenspråkigavid deelevboendetstyrelsen tillsynsansvar överges

Åsbackaskolan.och vidgrundskolorna

7kapgymnasieutbildningenriksrekryterandeDen

1996:167SOUdelbetänkandelagtKommittén redan etthar om
funktionshinder. Härmedungdomarför vissagymnasieutbildningen

några fall justeringarkvarstående frågor, ifrämst vissaredovisas av
ställningstaganden.tidigare

personkretsenpreciseringarföreslår ytterligarevissaKommittén av
så begreppetförslag justeras attKommitténs tidigareför RGD/RGH.

hörselskadadeochför de dövapreciseringenmed iinte tasgrav
eleverna.

språkstörning intemedeleverinnebär vidare attFörslaget grav
regionaladeRGD/RGH. Istället börföringå personkretsenskall i

frågor Hällsboskolansspecialpedagogiska samtför stöd icentren
gymnasie-erbjuda hemkommunernasnedanseriksresurscenter

elevgrupp.stöd för dennaskola
Örebro dövblindaföreslås framgent ta emotkommun även ung-

gymnasieförord-preciseras ibörgymnasieskola. Dettai sindomar

ningen.

den Rh-regleringenrättighetsinslaget iföreslårKommittén att av
gymnasiere-medl ochgymnasieutbildningen bort.tasanpassade

alla ungdomarerbjudaskyldiga attformen kommunernaär nu
lagstift-då nuvarandefallet denintegymnasieutbildning. Det var

utformades.ningen
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föreslås för riksrekryterandedenLiksom för specialskolorna gym-
Socialsty-länsstyrelsernas sociala enheter ochnasieutbildningen att

för tillsynen boendet.relsen i uppdrag att översvarages

vid den Rh-anpassadeoch habiliteringboendeFinansieringen av
föreslås verksamhetsbidragske via statligtgymnasieutbildningen ett

från hemkommun och hem-elevensinterkommunal ersättningoch
ñnansieringsansvaret.helalandsting. l dag har staten

8kapStödorganisationen

likvärdigförutsättningar förfunktionshindermedeleverFör att enge
gällerDetmånga samverkande insatser.olika ochutbildning krävs

aktörer.skola och andraoch mellanbåde skolansinom ram
arbetet.pedagogiskaansvarigt för detarbetslagetl vardagen är

på skolanspecialpedagogerförsta handiStöd till arbetslaget avges
dåroll blir bla attStatensstödfunktion.och/eller kommunalen

stöd-förändradspecialpedagogerstödja kommunens genom en
särskild spetskompetens.medorganisation

insat-organisatorisk samordning statensföreslårKommittén aven
frågor förspecialpedagogiskaiskolhuvudmännenför stöd tillser

konsulentorga-SlH:sinnebärfunktionshinder. Detta attmedelever
hörselvårdskon-till landstingensstatliga bidragendenisation samt

rörelsehind-hörselskadade,ochför dövakunskapscentrensulenter,
specialskolorriksrekryterandevid dagensrade resurscentrenm

viddatapedagogernatillsamtTomtebodaskolans resurscenteroch
organisation.samordnas iREDAH-centren en

lands-såväl kommunerför stat,med företrädarestyrelseEn som
organiseras iverksamheten,samordnaföreslås leda ochting som

fyra riksresurscenter.regioner och ifem geografiska

övergripandeföruppdragi attDe regionala centren svaraages
kompetensutveckling.ochutvecklingsinsatserrådgivning församt

Örebro, till centralorterMalmöGöteborg och görsUmeå, Stockholm,
utformningföreslås fårespektive regioner,i sina somsammasom

hörselregioner.dagens

vissa riksresurserframtiden behövsiKommittén det ävenattmenar
från pedago-ovanliga ochsärskiltharför barn och ungdomar som

lydafunktionshinder. Dessa börkompliceradeutgångspunktergiska
direkt under styrelsen.
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ÅsbackaskolanVid föreslås två riksresurscenter. För det första
Åsbackaskolanföreslås framgent skallatt ha föräven ett center

döva och hörselskadade barn och ungdomar med utvecklingsstör-
Åsbackaskolanning. föreslåsVidare skall i uppdragatt attges

bygga riksresurscenter för dövblindfödda ochbarn ungdo-ettupp
Ås-överförs frånDet innebär detta Ekeskolan tillattmar. ansvar

backaskolan.
Den förändrade profil föreslagits för Hällsboskolan respek-som

språkstörningförtive Ekeskolan innebär elever medatt centren grav
med synskada och ytterligare funktionshinderrespektive elever ges

ökad för till och kommuner. Dettabetydelse stöd elever a genom
och träningsbesök för eleverutvidgad möjlighet till utrednings-en

inskrivnamed särskilt omfattande problematik. Eleverna skall ivara
ingåsin hemkommuns skola och insatserna planerad delen avsom

åtgärdsprogram.elevens
föreslår Ekeskolans och TomtebodaskolansKommittén vidare att

föreslagnasamordnas i riksresurscenter under denettresurscenter
styrelsen.

Dettaföreslår sjukhusundervisningen.Kommittén översyn aen av
lång på sjukhus.allt färre elever tillbringar tidbakgrundmot att

Även kommitténs i första hand utreda stödet iuppdrag attärom
frågor habili-finns det skäl uppmärksammaspecialpedagogiska att

Både och habilitering kanför och ungdom. utredningteringen barn
framgångsrika specialpedagogiskaförviktiga förutsättningarutgöra

Kommittén det finns skälinsatser. att överväga över-att enmenar
för barn och ungdom.habiliteringensyn av

kap 9och IärarfortbildningLärarutbildning

specialpedagogisk kompetens i denDet finns ökadbehov av en
flexibilitet iFör bygga denna krävs storsvenska skolan. att upp en

utbildningsutbudet.
föreslår Lärarutbildningskommittén sitt arbete be-iKommittén att

aktar

grundläg-ökat inslag specialpedagogik i denbehovet ettav av-
gande lärarutbildningen,

specialpedagoger i gymnasieskolan,behovet av-
pålärarutbildning för undervisabehovet särskild attav en-

såvälför grundskolagrundsärskolan, med kompetens som
grundsärskola,
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teckenspråkigamöjligheterna den inriktningenatt permanenta-
inom grundutbildningen, för lärare skall undervisa vid densom
teckenspråkiga grundskolan,

frågor elever med funktionshinder i skolan böratt rörsom ges-
i rektorsutbildningen och i den aviserade skolledarutbild-utrymme

ningen.

områdetKommittén har betonat vikten kommunerna prioriterarattav
funktionshinder i sin kompetensutveckling för skolan.elever med

föreslås Skolverket inom de medel disponerarVidare verketatt
förförstå-kompetensutveckling avseendeprioriterar generellnu en

else elever med funktionshinder.om

kap 10Läromedel

fårpå hinder för barn ochBrist lämpliga läromedel inte utgöra ett
pågenomgå lika villkorfunktionshinder utbildningungdomar med att

föreslår framgentKommittén därför detandra elever. att ävensom
åtagande funktionshin-till elever medskall statligt att attett sevara

särskilt utvecklade eller anpassade läro-der, beroendeär avsom
Åtagandet omfattatillgång sådana läromedel. skallmedel, tillges

föroffentliga skolväsendet barnfunktionshinder inom detelever med
fristående skolor.elever i motsvarandeoch ungdom jämte

offentligtåtagande det krävsfortsatt statligtMotivet för är attett
småläromedelsproduktion förnågon för vissstöd i form att grupper

stånd.tillskall kommafunktionshinder överhuvudtagetelever med
skallåtagande högre grad i dagdock detta i änKommittén attmenar

på fria läromedelsmarknaden.stimulera produktion den

vidmakthålla strategi förutveckla ochskallUppdraget att envara
inventeraför elever med funktionshinder,läromedelsförsörjning

bristläromedel, informera,produktionbehov och stimulera avav
aktuellförmedlainitiera forskning och utvecklingsinsatser mm,

informationsteknolo-följa utvecklingen inomkunskap, och omsätta
mångfaldigande och försälj-för framställning,gin visssamt svara

ning.
föreslåsläromedelsfrågor fram-förStatens ävenengagemang

förmyndighetsform. föreslagna styrelseni Denorganiserasgent
frågor föreslås få ledaspecialpedagogiska attstöd i ävenansvar

denna verksamhet.
nuvarandeinnebär SlH:s och SkolverketsKommitténs förslag att

funktionshinderfrågor läromedel för elever medför röransvar som
styrelsen.dyslexi samordnas underoch elever med
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Kommittén föreslår bred helaöversyn statensen av engagemang
vad gäller läromedel, studiematerial och studielitteratur. Därvid bör
särskilt beaktas behoven för barn i förskolan liksom behoven för
studerande funktionshindermed i olika former vuxenutbildning,av
eftergymnasial utbildning, universitet och högskola.

Slutligen föreslår kommittén upphovsrättslagenatt snarast över,ses
för kunna läromedel i teknik för funktionshind-atta anpassa ny

sådanrade. En bör leda till talböcker föröversyn att synskadade kan
framställas läromedel kassettbok.även ett getts utom som

Genomförande

såvälKommitténs förslag innebär förändringar för kommuner,
landsting Framför allt innebär förslagen förändringarstat. storasom
för enskilda verksamheter dagens specialskolor, för berördasom
myndigheter andra inom fördagens organisation stöd isamt organ

frågor. genomföra föränd-specialpedagogiska Att genomgripande
ringar denna kräver planmässigtypav en process.

Det viktigt kompetensuppbyggnaden i kommunerna kom-är att
stånd såtill möjligt. Detta för kunna desnart att mötamer som

förändringar kommer ske i den statliga organisationen.attsom
åtgärdKommittén första därför bör Skolverketatt attmenar en vara

inom medel verket disponerar, prioriterar generell kompe-denu, en
förförståelsetensutveckling avseende elever med funktionshin-om

der.
frågor får viktigDe regionala ispecialpedagogiska rollcentren en

för stödja kommunerna i sin utveckling. Etablerandet dessaatt av
bör därför hög prioritet och genomföras tidigt i det samladeges
förändringsarbetet.

De förändringar föreslagits för specialskolordagens ochsom re-
såocksåbör initieras möjligt. Förändringarnasurscenter snart som

långkommer varierandedock tid. Den omorienteringatt ta av
verksamheten föreslagits för Ekeskolan Hällsboskolanochsom
måste gårgenomföras successivt. Det elever vid skolorna i dag som

många fåi fall förväntat skolgångsig hela sin vid skolorna. De äldre
eleverna bör möjlighet slutföra sina studier vid skolorna. Förattges
andra finns skäl erbjuda elevernasatt hemkommuner specialpeda-
gogiskt fullgodstöd bygga skolsituation hemma.att upp en

Uppdraget bygga riksresurscenter för dövblind-att ett nyttupp
Åsbackaskolanfödda vid kräver kompetens byggs vidatt ny upp

skolan.
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teckenspråkigaInför etablerandet de mästegrundskolorna avtalav
mellan och de presumtiva värdkommunernastaten utarbetas och
överenskommas mellan parterna.

En viktig uppgift i samband med organisationsförändringarstörre
förankra intentionerna bakom förändringarna. falletär att I det här

handlar det informera kommunernasatt samta om om ansvar
den stödorganisationens förändradestatliga uppdrag.

För genomföra förändringsarbetet krävs organisationskom-att en
mitté. uppgifterDess bör atta vara

planlägga genomförandet,-
förslag förankra organisationsförändring-utarbeta konkreta och-

arna,
instruktion för detutarbeta förslag till uppdragsbeskrivning och-

föreslagna myndighetsansvaret,
förslag till avtal mellan och värdkommunerutarbeta stat samt-
information reformen.för omsvara-

år,minstKommittén bedömer hela förändringsarbetet kräver treatt
pä förändringar föreslagits för vissasärskilt tanke demed avsom

Organisationskommitténsderasspecialskolorna och resurscenter.
föravslutas tidigareuppgifter bör dock kunna att ansvaretgenom

överlåtas föreslagnaförändringsarbetet kan till densuccessivt
styrelsen.
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Författningsförslag

Kommitténs förslag specialskolanatt borttas skolform innebärsom
justeringar mångai paragrafer i skollagen. Här redovisas inte rena
konsekvensändringar, endast förslagutan till ändringar av mer
genomgripande Utöver de redovisadeart. krävs ocksåändringar i 3
kap 6 6 kap 9 kap7 5 10 kap 3 §§och 5 14 kapsamt 1 och 3
§§ skollagen.

Förslag till ändringar i skollagen redovisats i kommitténssom
delbetänkande SOU 1996:167 Gymnasieutbildning för vissa
ungdomar med funktionshinder påredovisas inte nytt.

Förslag till ändringar i skollagen 1985:1100

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1kap
1§

För barn och ungdomar anordnar För barn och ungdomar anordnar
det allmänna utbildning formi det allmänna utbildning i formav av
förskoleklass, grundskola förskoleklass,och grundskola och
gymnasieskola vissasamt motsva- gymnasieskola vissasamt motsva-
rande skolformer, nämligen rande skolformer, nämligen
särskola, specialskola och särskola och sameskola.sa-
meskola. Förskoleklassen, grundskolan,

Förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och
gymnasieskolan, särskolan, speci- sameskolan bildar det offentliga
alskolan och sameskolan bildar det skolväsendet för barn och ung-
offentliga skolväsendet för barn dom. Dessutom finns särskilda
och ungdom. Dessutom finns utbildningsformer anordnassom
särskilda utbildningsformer det allmänna för dem tillsom av som
anordnas det allmänna för dem följd sjukdom eller annatav av av

till följd sjukdom eller skäl inte kan delta i skolarbetetsom av av
skälannat inte kan delta i skolar- inom det offentliga skolväsendet.

betet inom det offentliga skolvä-
sendet.



SOU 1998:66Författningsförslag28

form försko-iockså pedagogisk verksamhetanordnarDet allmänna av
i dennaverksamheter gällerFör dessaskolbarnsomsorg.ochleverksamhet

i 2 kap.bestämmelsernaendastlag a

2§

ungdomar geografiskt hemvist samtkön,oberoendeskall,Alla barn och av
tillgång utbildning i dettillförhållanden, likahaekonomiskaochsociala

varjeskall inomUtbildningenoch ungdom.för barnskolväsendetoffentliga
i landet.anordnasvarhelst denlikvärdig,skolform vara

skall elevernaUtbildningenelevernaskallUtbildningen gege
ifärdigheter samt,ochkunskaperifärdigheter samt,kunskaper och

främjamed hemmen,samarbetefrämjamed hemmen,samarbete
tillutvecklingharmoniskaderastillutvecklingharmoniskaderas

människor ochansvarskännandeochmänniskoransvarskännande
utbild-lsamhällsmedlemmar.utbild-lsamhällsmedlemmar. -

itill eleverskall hänsyn tasningenelevertilltasskall hänsynningen
särskilt stöd.behovsärskilda behov.med av

med grund-överensstämmelseutformas iskalli skolanVerksamheten
skolanverkar inomochVarvärderingar.demokratiskaläggande en som

vårförrespektochegenvärdemänniskasför varjefrämja aktningskall
skolanverkar inomskall denSärskiltmiljö. somgemensamma

samtmellan könenjämställdhetfrämja
såsom mobb-behandling,kränkandeformerallamotverkaaktivt av

beteenden.rasistiskaochning

6§

på grundbarnFör syn-avsom
hörselskada ellerdövhet,skada,
gå grundskolaniinte kantalskada

särskolandelmotsvarandeeller av
Staten ärspecialskolan.finns

specialskolan.förhuvudman

3kap
2§

iskolpliktenfullgöraskalli BarnskolpliktenfullgöraBarn skall
särskolan.ellergrundskolanellersärskolangrundskolan, spe-

också fullgörasfårockså SkolpliktenfårSkolpliktencialskolan.
8 10 kap.enligt10 kap.fullgöras enligt 8 --
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3§

Barn i allmänhet skall tas iemot Barn i allmänhet skall itas emot
grundskolan. grundskolan.

Barn bedöms inte kunna Barn bedöms inte kunnasom som
nå till någrundskolans kun- till grundskolans kun-upp upp
skapsmål därför de skapsmålatt är utveck- därför att de utveck-är
lingsstörda skall tas emot i lingsstörda skall itas emot
särskolan. särskolan.

Barn gåinte ikan grund-som
skolan eller i särskolan därför att
de synskadade,är döva, hörsel-
skadade eller talskadade skall tas

i speclalskolan.emot

4§

Styrelsen för särskolan i hemkommunen barnprövar ett skall itas emotom
särskolan Frågaunder sin skolpliktstid. fårmottagande väckasävenom av

vårdnadshavare.barnets
Huvudmannen för specia/skolan

barn skallprövar ett tas iemotom
specia/skolan sin skolpliktstid.under
Fråga fårmottagande väckasom av

vårdnadshavarebarnets eller av
barnets hemkommun.

Om barn, har tagits gåett i särskolan, bedömsemot kunna tillöversom
grundskolan, skall styrelsen för särskolan besluta barnetatt inte längre
skall elev där.vara

Motsvarande förgäller huvud-
för specia/skolan, denmannen om

tagits iemot specia/skolan,som
bedöms gåkunna till grund-över
skolan eller särskolan

5§

Beslut enligt §4 mottagande i Beslut enligt §4 mottagande iom om
särskolan specia/skolan fåreller teckenspråkigasärskolan eller den
överklagas hos Skolväsendets fårgrundskolan överklagas hos
överklagandenämnd. Skolväsendets överklagande-

nämnd.
fårBesluten överklagas endast vårdnadshavare.barnetsav



SOU 1998:66Författningsförslag30

10§

utgångenvidupphörutgången SkolpliktenvidupphörSkolplikten av
dåkalenderårvårterminen detdåkalenderårvårterminen det av

år eller, barnetfyller 16barnetår barneteller,fyller 16 ombarnet om
tecken-denskolplikten ifullgörspecialsko/an,iskolpliktenfullgör

år.grundskolan, 17språkigaår.17
årskursen ihögstaslutförtillfredsställandedessförinnanOm barnet

får fullgörabarnetskola därnågonmotsvarande iellergrundskolan annan
också, barnetupphörSkolpliktendärmed denna.upphör omskolplikt,sin

Sådan pröv-kunskaper.motsvarandedet harvisar attprövningsärskildvid
utbildningen.förstyrelsenanordnasning av

upphö-skolpliktensärendeiutbildningenförstyrelsenBeslut omav
överklagandenämnd.Skolväsendetshosfår överklagasrande

13§

ochgrundskolai desseleverskolpliktigatill attskallKommunen se
skolpliktigaockså till attskallskolgång. Kommunensinfullgörsärskola se

ellergrundskolagår dessiintei kommunenbosattabarn, är mensom
utbildning.får föreskrivennågot sättpå annatsärskola,

specialsko-förHuvudmannen
ele-skolpliktigatill attskallIan se

ledningdessunderskoloriver
skolgång.sinfullgör

14§

skolaielevskolpliktigOmskolai enskolpliktig elevOm enenen
skolväsendetoffentligautanför detskolväsendetoffentligautanför det

frånva-ungdomoch ärfrånva- för barnungdom ärochför barn
giltigutsträckning utanirande storgiltigutsträckning utanrande i stor

förhuvudmannenskallorsak,förhuvudmannenskallorsak,
förhållandet tillanmälaskolanförhållandet tillanmälaskolan

Kommunenhemkommun.barnetsKommunenhemkommun.barnets
åläg-skallbarnetskallåläggas prövaskallbarnet omskall pröva om
ellerskolgång grundskolaniellergrundskolanskolgång i gas

särskolan.skälsärskildaeller,särskolan om
tillanmälanöverlämnaföreligger,

specialsko/an,förhuvudmannen
skallbarnetskall pröva omsom

skolgång där.åläggas
förvalt-allmänfår överklagas hosskolgångålägga barnetattBeslut om

ningsdomstol.
till kammarrätten.överklagandevidPrövningstillstånd krävs
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4kap
1§

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att eleverna de kunskaper ochge
färdigheter och den skolning i övrigt de behöver för deltaatt isom sam-
hällslivet. Den skall kunna ligga till förgrund fortsatt utbildning i gymnasie-
skolan.

Särskilt stöd skall till elever svårigheterhar i skolarbetet.ges som

1a§

Elever på grund dövhetsom av
eller hörselskada beroendeär av
teckenspråk för sin kommunikation
skall erbjudas utbildning i tecken-
språkig grundskola.

Regeringen eller den myndig-
het regeringen föreskriver får
meddela särskilda bestämmelser
för den teckenspråkiga grundsko-
lan

3§

Grundskolan årskurser.skall ha nio
Utbildningen årskursi varje skall bedrivas läsår.under läsårVarjeett

påskall delas vårtermin.hösttermin ochupp en en
Eleverna i grundskolan skall ha i huvudsak studiegång,en gemensam
inte följer föreskrifterannat meddelas regeringen eller denom av som av

myndighet regeringen bestämmer.som

3a§

Vissa bestämmelser utbildningens omfattning i grundskolan timplanom
framgår bilaga Regeringen eller den myndighet regeringenav som

fårbestämmer
meddela de föreskrifter angåendenärmare tillämpningen timpla-av

behövs,nen som
2. begränsade frångöra avvikelser timplanen, det finns särskildaom

skäl.
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3b§

grundskolanteckenspråkigaDen
årskurser.tiohaskall

myndig-denellerRegeringen
fårbestämmerregeringenhet som

anpassadesärskiltmeddela
teckenspråkigaför dentimplaner

grundskolan.

kap7

helhet.Utgår i sin

9kap
1§

2enligtgodkändskolan ärfristående skola,ifår fullgöras omSkolplikt en

grund-motsvararskolorfriståendeÄrenden godkännande somavom
skolverk.Statenssärskolan prövasellerskolan av

Ärenden godkännande avom
motsvararskolorfristående som
styrelsenspecialskolan prövas av

specialskolaför den ansvararsom
handi-utbildningför sammaav

belägen.skolan ärdärkappgrupp

2§

utbild-skola,friståendeEn varsutbildningskola,friståendeEn vars
färdigheterochkunskaperningfärdigheteroch gerkunskaper somger

nivå väsentligenochtill artnivå väsentligenoch somtill art svarar
ochkunskaperdemotfärdigheterochkunskaper svarardemot

grundskolanfärdigheter re-särskolan somgrundskolan, re-som
förmedla,skallsärskolanspektiveför-skallspecialskolanspektive

godkännas,skall omgodkännas,skallmedla, om

värde-mål och denallmännademotövrigtiskolan även svarar
skolväsendet,offentligadetinomutbildningförgällergrund som

tillhar rättlagenligt dennaalla barnförstår öppenskolan som2.
medskolväsendet,offentligadetskolform imotsvarandeinomutbildning
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sådana medföraundantag för barn vilkas mottagande skulle betydandeatt
svårigheter uppstårekonomiska förorganisatoriska eller skolan,

minst 20 elever, det inte finns särskilda skäl för3. skolan har ettom
lägre elevantal,

4. skolan, den motsvarar 4. skolan, den motsvararom om
specialskolan, särskoian, bereder eleverna desärskolan eller

ochbehövs,bereder eleverna de omsorger somomsorger som
behövs, och

regeringen föreskriver iuppfyller de ytterligare villkorskolan som
fristående till ochfråga skolor och antagningenutbildningen vid omom

sådana skolor.ledningen av
får förfristående paragraf inom vadskola i dennaEn ramenavsessom

konfessionell inriktning.första stycket 1 haisägssom en
årskurser.vissaEtt godkännande kan avse

4§

sådant funk-Om barn har ettett
§enligt kap 3tionshinder 3som
iför mottagandekan grundvara

får barnet fullgöraspecialskolan,
fristå-godkändsin sko/plikt i en

special-ende skola motsvararsom
skolan endast om

godkänd för eleverskolan är
funktionshinderharsom samma

barnet ellersom
för special-huvudmannen

ändåbarnetskolan bedömer att
sig utbildningenkan tillgodogöra

vid sko/an.

18-09282
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1 inledning

Direktiven1.1

dir 1995:134,funktionshindrade elever i skolanUtredningen om
omvårdnad iför utbildning och1 skall utreda hurbilaga ansvaret

skall fördelasutbildning för funktionshindrade eleveranslutning till
skall finansieralandstingmellan kommun och samtstat, somvem

kartläggningske bakgrundverksamheten. Detta skall mot av ena
för funktionshindrade elevernuvarande insatserhur samhälletsav

samhälleligt stöd hur elevgruppernaderas behov samttillgodoser av
förändrats tiden.har över

ocksåingårl uppdraget att

föras tillför specialskolorna helt kan överundersöka ansvaretom0
kommunerna,

omvård-såväl skolverksamhetföreslå förkostnadernahur somo
och kommun,skall fördelas mellan statvid specialskolornanad

demokratiska inflytandetföreslå åtgärder för stärka det överatto
styrelservilket skolornasspecialskolorna klargörasamt ansvar

skall ha,
konsulentorganisationensåväl specialpedagogiskautreda deno

och kun-stödverksamhet resurscentrenden som ges avsom
då ansvarsfördelningen mellansärskiltskapscentren och pröva

lokala huvudmännen samtden statliga sektorn och de ansvars-
myndigheter,fördelningen mellan berörda

hörselska-för döva,verksamheten med riksgymnasierutvärderao
föreslå nödvän-svårt rörelsehindrade ungdomar samtdade och

förändringardiga systemet,av
föreslå hurläromedelsproduktionen ochden statligakartläggao

effektiviseras,den kan
konsekven-och organisatoriskaredovisa eventuella ekonomiskao

föreslås.åtgärderde somser av
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1.2 Bakgrund

Kommunerna enligt skollagen 1985:1100 skyldiga anordnaär att
förgrundskola respektive särskola i princip alla skolpliktiga barn i

ocksåkommunen. Kommunerna skyldiga erbjuda i kommunenär att
gymnasieskolanbosatta ungdomar utbildning i respektive gymnasie-

särskolan. Skolhuvudmännen enligt skollagen skyldiga tillär att se
får sådantelever i behov särskilt stöd stöd. Staten bidrar tillatt av

skolan det generella statsbidraget till kommunerna.genom
Från principen det samlade kommunala huvudmannaskapetom

Ett utredningens uppdragspecialskolorna undantagna.är ära av
ansvarsfördelningen mellan kommun och landstingatt stat,överse

§ avsedda förför dessa. Enligt 1 kap 6 skollagen specialskolornaär
på talskadabarn grund synskada, dövhet, hörselskada ellersom av

Statengå eller motsvarande del särskolan.inte kan i grundskolan av
långtgåendeockså på för hörselska-sig döva,har tagit ett ansvar

gymnasieutbildningsvårt rörelsehindrade ungdomarsdade och
för särskoleelever.vissasamt

också samhällets in-skall kommittén kartläggaEnligt direktiven
harfunktionshinder hur elevgruppernaför elever med samtsatser

förändrats tiden.över
både kommunala och kun-Det bakgrund det ansvaretmotär av

dagens stöd-förändras tidenskapen elevgruppen överatt somom
stödorganisa-utvärderas. Den specialpedagogiskaorganisation bör

på fram olikasituation hartionen exempel hur dagens växtär ett ur
står för det specialpedago-SlH:s konsulentorganisationtraditioner.

funktionshin-ungdomar medgiska till barn ochstödet vissa grupper
bedrivs inom landstingensverksamhetder. En del den somav

tillhörselvård stöd SIH andradetpedagogiska motsvarar som ger
lands-specialpedagogiskt stödfall ävenl vissa ett avgrupper. ges

Frågan dagensungdomshabilitering.tingens och ärbarn- om
ändamålsenligt organiserad och denstödorganisation är om svarar

kommunernas behov stöd.mot av

funktionshinder har tidigare,Utbildningen för elever med utretts a
rlksrekryterande gymnasieutbild-vad gäller specialskolan och den

situationen för eleverlntegrationsutredningen behandladeningen.
demz. ochfunktionshinder till Specialskolanmed och stödet gymna-

hörselskadadesieutbildningen för döva och togs sammaupp av

SOU 1982:192Handikappade elever i det allmänna skolväsendet;
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1970-talet3,på gymnasieutbildningen förutredning slutet medani
årssvårt Handikapputred-rörelsehindrade behandlades 1989av

ning4.
åter frågan ansvarsfördelningen för ele-Ett skäl att ta omnu upp

funktions-och för stödet till elever medvid dessa utbildningarverna
genomgått förändringarharhinder hela skolväsendet storaär att

specialdestine-genomfördes. Desedan de tidigare utredningarna
generellaförsvann i och med dettill skolan attrade statsbidragen

infördes den 1 januari 1993.till kommunernastatsbidragssystemet
år och odelat arbetsgi-sedan 1991 heltVidare har kommunerna ett

depersonal i skolan och inomför all avgör, ramar somvaransvar
skall utformas.fast, hur verksamhetenregering lagtriksdag och

Även har förändrats.myndighetsorganisationenstatligaden
år bildades Skolverket,1991. Samtidigtlades nedSkolöverstyrelsen

utvärdering ochför tillsyn, uppföljning,med uppdrag att svara
handikappfrågorför iStatens institutskolan,utveckling samtav

råd och stödkommunernamed uppdragskolan SIH, att avse-ge
för läro-funktionshinder och medmedende vissa elever ansvar

målgrupper.för imedelsproduktion stort sett samma
1995:60 Staten och skolan-departementspromemorian Dsl

med anledningvissa problemuppmärksammasstyrning och stöd av
uppgifter. Skolverket haroförenligabåda delvismyndigheternasde

rådefterfall utformatsverksamhet i vissatillsynatt utöva över som
från stödorganisation.SlH:s

betänkandetidigareKommitténs1.3

1996:167SOUdelbetänkandetredovisatKommittén tidigarehar
funktionshinder. lmedför vissa ungdomarGymnasieutbildning

riksrekryterandevid debehandlas personkretsenbetänkandet
kriterierantagningen,utbildningsprogrammen,gymnasieskolorna,

utvärdering.styrning, uppföljning ochbetygsättningvid samt
organisation ochFrågeställningar finansieringkring samt an-

avsåg kommittén attbehandlades bara delvis. Härsvarsfördelning
frågeställningardessabetänkande. Blandåterkomma i detta annat

gymnasieutbildningen.riksrekryterandedeni kapitel 7tas omupp

Gymnasial utbildningSOU ochför specialskolan; 1979:503 Huvudmannaskapet
Örebro; 1979:14hörselskadade i Ds Uför döva och gravt

svårt SOU 1989:54för rörelsehindrade;gymnasieutbildning4Rätt till
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1.4 Inriktning detta betänkandeav

Som framgår avsnitt 1.1 direktiven preciserade vad gällerärovan
frågor riksrekryterande gymnasieskolorna,specialskolan, derörsom

ochspecialpedagogiska konsulentorganisationenden resurs-
läromedelsproduktio-den statligarespektive kunskapscentren samt

nen.
funktionshin-för elever medsamhälleliga stödetAtt bedöma det

såväl specialpedagogisktspecialskolorder behovetsamt somav
utgångspunkt bedömningmed istöd endastkan göras en avm m

ochgymnasieskolan och särskolangrundskolan,den kommunala
bakgrundbehov. Mottillgodose elevernasderas förutsättningar att

special-till hur detsådan sedan ställningbedömning kan tasav en
mäl-organiserat, vilkenutformat ochstödet börpedagogiska vara

särskilda skollös-har behovvilka eleverbör avsomvara,gruppen
organiserad,läromedelsproduktionen börningar, hur osv.vara

påprincipiellutgångspunkt i statens,Betänkandet tar synen
generelltförhållande till skolanroll ilandstingenskommunernas och

FN:sfunktionshinder.medoch ungdomarspecifikt för barnoch
4bilaga 3 ochSalamanca-deklarationen utgörstandardregler och

för elever medsituationenbedömningarkommitténsgrund för av
funktionshinder.

viktigresursanvändning ut-på effektivSlutligen kravetär enen
på utred-besparingar-inga kravgångspunkt. Direktiven ställer
kommittén har att prövaDet innebär attnolldirektiv.ningen har ks

i dag avsät-miljard kronor statenden knappaprioriteringen somav
regionalasjukhusundervisningen,specialskolan,statligaför denter

gymnasieskolorna, vissriksrekryterandedeundervisningsgrupper,
den special-elever,utvecklingsstördautbildning förriksrekryterande

läromedelspro-den statligastödorganisationen ochpedagogiska
duktionen.

prioriteraspå medel börhur dessaför sinKommittén redogör syn
för intedetta,redovisa principernaKommittén har valt atti framtiden.

räknat ellerekonomiska i kronorfördelningförslaglagt ansvaravom
eko-varit möjligt att göradet inteDetta attbemanning. gör nuom

olika huvud-förslagen för dekonsekvensbedömningarnomiska av
får detta lösasfinner gehörkommitténs grundsynOmmännen.

förändringsarbetet.iförhandlingar nästa steg avgenom
betänkandetinnebäromfattande. Det attuppdragKommitténs är

nivå.på övergripandefrågorna främstbehandlarnaturliga skäl enav
frågorrad olöstakommittén väl medvetenfinns, vilket ärDet enom,

kommitténuttalandedelomräde. många fall skullel ettinom varje av
låsningar itill onödigafrågor kunna ledaverksamhetsnärai mer
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framtiden. Kommitténs ambition har varit skapa ansvarsför-att en
delning och struktur bidrar till framtida professionelladenattsom

fortlöpandeorganisationen har handlingsutrymme lösa dennaatt typ
frågor.av

1.5 Kommitténs arbete

Till kommittén knöts tidigt referensgrupp med företrädare fören
beståtthandikapporganisationer. Den har nittonberörda av repre-

Ordförandeför organisationer. och sekretariat harsentanter arton
någrahaft tio sammanträffanden med hela referensgruppen. Vid

träffar företrädare för kommittén deltagit. Dessutom harhar möten
ingått referens-genomförts i mindre Organisationer isomgrupper.

redovisas i bilagagruppen
Kommittén har haft underhandskontakter med utredningar inom

områden.näraliggande

utåtriktat. utredningenKommitténs arbetssätt har varit l början av
Örebro tvåkommittén kommun i dagar. Där studera-besökte hela

såväl gymnasieutbildning, SlH:sdes specialskolor, riksrekryterande
undervisningsgrupper förläromedelsenhet, kommunens regionala

ungdomshabili-landstingets barn- ochrörelsehindrade elever samt
också etttvådagarsbesökkommittén i Norge,tering. Hela har gjort

frågor kommitténfå harför inblick i hur där har löst deatt man som
haft utreda.att

haft i olika de-Alla kommittén och sekretariatet har möjligheti att
SlH:s i deras arbete. l mindrelar landet följa konsulenter grupperav

verksamhet.har studiebesök gjorts vidäven annan
Samtliga specialskolor, inkl och Tomtebodaskolansresurscenter

samtliga riksrekryterande gymnasieskolor ochsamtresurscenter,
företrädare för kommitténSlH:s Iäromedelsenheter har besökts av

SlH:soch/eller sekretariatet. Det gäller vissa konsulent-även av
hörselvård, ochkontor, landstingets pedagogiska lärarutbildningar

punktskriftsbiblioteketverksamheter i kommunal regi Tal- ochsamt
småTPB. sekretariatet har träffat företrädare för och läro-stora

Föreningen Svenska Läromedelsprodu-medelsproducenter samt
FSL. Ordförande sekretariat haft överlägg-och har vidarecenter

för specialskolornas ledning skolor-ningar med representanter som
värdkommuner.nas

Ordförande och sekretariat har tagit mängdemot storäven en
har gjorts handikapporganisationer, föräld-uppvaktningar. Dessa av
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fackliga organisationer, forskare, personalraföreningar, studerande,
sjukvården, skolledareinom hälso- och m

för medtemadag stödet eleverKommittén har anordnat en om
såväl stödet i specialpedagogiskafunktionshinder. Där berördes

kommunernas roll.frågor, för barn och ungdomhabiliteringen som
kommittén anordnatUtbildningsutskottet harTillsammans med en

och specialpedagogiken ispecialpedagogutbildningenhearing om
lärarutbildningen.grundläggandeden

två enkätundersökningar-en avseendegenomförtKommittén har
landstingens. Enkäternaavseendeinsatser ochkommunernas en

Kommunförbundetmed Svenskai samverkanhar utarbetats res-
Landstingsförbundet.pektive

Disposition1.6

disposition därföljer betänkandetkapitelEfter inledandedetta en
utgångspunkter förövergripande principiellavissakapitel 2 -4 ger

område, 10.område för i kapitel 5den fördjupning som ges, -
betänkandet,delarvälja läsaskall kunna attFör läsarenatt av

vissa upprepningar.ändå få sammanhang, görsoch ett

Inledning
inledningsvis kortför allaFrån till skolaurvalsskola2. engeren

funktionshindrade eleverutveckling, medskolanshistorik över
föröversiktligt FN:sredogörs stan-utgångspunkt. l kapitletsom

redovisasSlutligenSalamanca-deklarationen.dardregler och
på utvecklingen.den framtidakommitténs syn

diskuterar inled-skolafunktionshinder i dagensmedElever
varefter utbild-skolanfunktionshinder iningsvis begreppet

Kommittén redovisarbeskrivs.elevgrupperningen för vissa
och slutsatser.iakttagelserövergripandevissa

för dagensredovisar grundernaskola och stöd4. Ansvaret för
frågeställningarvissa kritiskaansvarsfördelning samt tar upp

kommittén vissa principi-Slutligen redovisardenna väcker.som
ansvarsfördelningen mellanbeträffandeställningstagandenella

ansvarsfördel-kapitletoch landsting. l tas ävenkommunstat,
berörda myndighetermellanningen upp.

förutsättningardiskuterar vilkakommunala skolanDen5. som
på bästa deför sätt mötaskolan kan attkrävs vad görasamt

diskuterashar. Vidaremed funktionshindereleverbehov som



SOU 1998:66 Inledning 41

kommunernas styrning skolan, uppföljning och ut-ansvar, av
värdering organisation.samt
Specialskolan redogör inledningsvis för dagens specialskolor
och deras uppdrag. Därefter kommittén förslag till inriktningger

framtidaverksamheten organisation och ansvarsför-samtav
delning.

utgångspunktDen riksrekryterande gymnasieutbi/dningen itar
SOU Gym-det tidigare publicerade delbetänkandet 1996:167

för funktionshindernasieutbildning vissa ungdomar med isamt
Kommitténvissa slutsatser specialskolan. kommenterar heltom

frågorkort i det tidigare betänkandetvissa togs samtsom upp
kvarstående frågor.förslag främst vad gäller vissager

Stödorganisationen redovisar kort hur dagens organisation för
Ävenuppbyggd.specialpedagogiskt stöd till kommunerna är

landstingens roll redovisas översiktligt. Därefter redovisar kom-
mittén framtida organisation och ansvarsfördelning.förslag till

utgångspunktIärarfortbildning i de behovLärarutbildning och tar
för skolan,kompetens redovisats den kommunala spe-av som

Såväl Iä-cialskolan och stödorganisationen. den grundläggande
specialpedagogutbildningen diskuteras, lik-rarutbildningen som

kommitténs synpunk-fortbildningen. l delar riktar sigstorasom
Lärarutbildningskommittén dir 1997:54.tillter

läromedelsproduk-10. Läromedel redovisar istatens engagemang
förslag till fram-tionen för elever med funktionshinder samt ger

tida organisation och styrning.

Olika utredningen redovisas i bilagor.underlag till
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Från förurvalsskola till skola2 en

alla

Inledning2.1

geografiskt hemvistoberoende kön,ungdomar,Alla barn och av
tillgång tillförhållanden skall ha likaekonomiskaochsocialasamt

omfat-ungdomskolväsendet för barn ochoffentligautbildning i det
specialskolan ochsärskolan,gymnasieskolan,tande grundskolan,

sameskolan5. särskilda behov itill elever medskallHänsyn tas
utbildningens. skälellertill följd sjukdom annatFör dem avavsom

skall särskildskolarbeteti det vanligatid inte kan deltaunder längre
i elevens hempå eller motsvarande,anordnas sjukhusundervisning

plats7.på lämpligeller annan
utbildningalla barnskyldighet erbjudaattSkolhuvudmännens

skolplikta. från endastskolplikt gällerUndantagmotsvaras av en
förhållanden ärutomlands ellervaraktigt vistasbarn varssom

gåskall ibarnetinte kan begäras attsådana uppenbarligendetatt
skola.

utvecklingsplang vuxenutbildningskola ochför förskola,l den som
begreppetvåren innebördenfram 1997 beskrivsladeregeringen av

påför följandeskola alla sätt:en

sedda ochelever blirbetyder skola där allaskola för allaEn en
får allaoch därerfarenheterdär alla elevers utrymmebemötta,

lbehov och krav.får tillgodoser derasundervisningelever somen
bakgrund tillsam-med olikaför undervisas eleverskola allaen

5 § skollagen1 kap 2
6 § skollagen1 kap 2
7 § skollagen10 kap 3
8 3 kap 1 § skollagen
9 lik-vuxenutbildning kvalitet ochförskola, skola ochutvecklingsplan för -

1996/97:112värdighet; skrivelseRegeringens
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fär-Målet utvecklar kunskaper,skola där alla eleverär enmans.
förmåga bådeförhållningssätt stärker deras attdigheter och som

i förändringensamhället och deltatill det moderna attsiganpassa
samhälle.dettaav

sammanhållen skolamålet integrerad, likvärdig ochOm om en
organisation ochnås måste sinskolan kunnaskall kunna anpassa

tillså förutsättningaralla barns tasundervisning, attsin vara.

budgetpropositionen den "mestår konstaterasför 1998 attl
sågrundskolan,kvalitetshöjning i attsatsningenangelägna ärnu en
måstemål.nå Alla elevergrundskolansfår möjlighet attalla elever

och skaffasamhällethävda sig väl isådana de kanfå kunskaper att
gymnasieskolan."iutbildningkunskapersig ytterligare genom

vuxenutbild-ochförskola, skola"kvalitet ihögVidare konstateras att
förförutsättningochoch rättvisafråga likvärdighetning är enomen

utveckling".samhälletssåväl individens som

Historik2.2

rådande.varitalltidhar interedovisatsgrundsynDen ovansom
skapaambitionerna attdärgenomgått utvecklingSkolan har en

från olikaungdomarbarn ochmellanförutsättningarjämlika sam-
småningom följdeSåredan tidigt.aktualiseradeshällsklasser

För elevermellan könen.jämlikhettill ökadåtgärder syftadesom
åtgärder sent.motsvarandedockfunktionshinder kommed

skoladifferentieradår med1202.2.1 en

års folkskole-med 1842i ochinrättadesobligatoriska skolanDen
skyldighet attpå allasprincipenbyggdeFolkskolanstadga. om

Församlingarnafärdigheter.ochkunskaperskaffa sig vissa var
på sig uppgiften attochskolor staten togskyldiga inrättaatt svara

inrättandefolkskolansFörelärarutbildning.nödvändigför viss
ochlärde sig läsa attför barnhemundervisning attsvarade kyrkans

upprätthölls.ochgrunder inlärdeskristnaden trons
akademiskt inrik-utvecklades denfolkskolanmedParallellt mer

1900-talet deladesl börjanläroverken.inomtade utbildningen av
påinriktningdel-realskolan-medlatinfriläroverket i enen

° 1997/98:1Prop



Från förurvalsskola till skola alla 45SOU 1998:66 en

och del -gymnasiet medmedborgerlig bildning,allmän övreen -
målsättning.för studierförberedelser högre som

således två parallella1800-talet fanns i stort settVid slutet av
från bokstavligenfristående varandra. Folkskolansko/former, envar

från de samhällsklas-medan barn högreför folket,skola barn av
någon form privatofta efterIäroverket,gick direkt till avserna

bådadeanknytning mellanSuccessivt skapadesundervisning. en
på Syste-folkskolan.så realskolan kom byggaskolformerna attatt

ända fram till det storabehölls dockparallella skolormedmet
mitt.vid 1900-taletsreformskedet

fannsför flickor. Iställetfrån början intestod öppetLäroverket
samrealskolorpå inrättades1900-taletflickskolor. l börjansärskilda

gåflickor ifick emellertid rätt att1927på många Förstplatser. o m
också kommunalaårSamma infördesläroverken.de allmänna

uppgifter. Flick-flickskolornasde privataflickskolor övertogsom
års införandetbeslut1962slutligenavveckladesskolorna omgenom

nioårig grundskola.av

"svaga" eleverUndervisningen av

möjliggjordeårs fannsskolstadgaRedan i 1842 enpassus somen
folkskolan. Dessa"minimikurser" imedundervisningdifferentierad

skäl behövdeekonomiskafattiga eleverdels tillvände sig som av
barndels tillså möjligt,snabbtskolankomma igenom somsom

fattningsförmåga"."erforderligsaknade
iplacerades separataelevernainteinnebar attFörkortad kurs
således ifolkskolansvenskainledningsskedet denlklasser. var

särskiltingeterhöll dockelevernasammanhållen. Deprincip svaga
elever.för andrakunskapskraven lägre änställdesstöd. Istället

åstadkomma lugnare stu-metod attKvarsittning enannanvar en
utanförheltpraktikenfunktionshinder stod imeddietakt. Elever

skolsystemet.
livligt dediskuteradessekelskiftetkringdecenniernaUnder svaga

Å sidanfolkskolan.begåvade ställning ilågt barnensoch ena
i klassrummetbegåvade barnens närvarodehävdades att svagt var

Å andraeleverna.för de övrigasjälva ochbåde för demtill gagn
kunde verkai klassrummethävdades derassidan att närvaro

därmedutveckling och utgöraför de övriga barnenshämmande en
redaninrättadeshjälpklassenförstaDenbelastning i klassrummet.

på 1890-talet.allmänblevförekomstenår i Norrköping,1879 mer
1936:31SOUbetänkandeseminariesakkunnigasårsFörst i 1932

hjälpklassundervisningensregleringförslag tillpresenterades ett av
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organisation Undervisningen skulle ha till uppgift "dels attmm.
förbereda eleverna dem avpassad undervisning, dels befriaatt

från begå-övriga det hinder i arbetet de mycketklasser svagtsom
framgår klart hjälpklassenvade barnen utgör". Av betänkandet att

skulle för endast "debila" och inte bli tillavgränsas en
skolsvårigheter."avstjälpningsplats" för elever med olika slag av

genomföra förslagen fattades först 1942.Beslut attom
fick sitt första lagstadgade erkännande iSpecialundervisningen

års undervisningsplan i form undervisningen i special-1955 attav
Man talade inte längre enbartklasser uppmärksammades. om

också observationsklasser, synklasser,hjälpklasser blautan om
såledesgrupperades efteroch Rh-klasser. Elevernahörselklasser

sina skilda behov.

med funktionshinderför eleverSärskilda lösningar

redanförståndshandikappade barn startadeförUndervisning gravt
periodenverksamhet. Underfilantropiskunder 1860-talet, dock som

särskoleinternatlandstingbyggde sedan samtliga1875 1915 upp-
sådana. anstaltsväsende byggdesDetskaffade sig del ieller som

långunder tid.prägla särskolanperiod kom attunder dennaupp
externatskolor inrättas.efterkrigstiden börjadeFörst under

utvecklingsstördaför de psykisktallmän skolpliktEtt steg mot en
årinfördes 1944. Dettaskolpliktlagstadgadi och med atttogs en

fick isinnesslöa". Landstingen"bildbartemellertid endast degällde
skol- ochmed upptagnings-,centralanstalteruppdrag inrättaatt

år 1967 ficktillkomstomsorgslagensi och medarbetshem. Först
syssel-undervisning ochlagstadgad tillutvecklingsstörda rättalla

avinternatundervis-formervanligt med olikadocksättning. Det var
på 1970-talet.förståndshandikappade ändaförning

påår privatinrättades 1807för och blindaförsta skolan dövaDen
årDjurgården 1810på Stockholm. RedanManillaskolan iinitiativ vid

för verksamheten.statliga medelbeviljades
elever iskolor för dövaåren 1864 inrättades 14Under 1838 nya-

slutetskolgång för barn lagfästes idövalandet. Obligatorisk av
dä distrikt. Undervisningenår landet indelades i sjuseklet, 1889,

statligaangelägenhet, dock medlandstingskommunalblev en
År dåindelades ihelt. Landetbidrag. 1938 staten ansvaretövertog

Härnösand,upptagningsskola, förlagda isinfyra distrikt med var
Örebro börjanSkolan i blev tillVänersborg.Lund, Stockholm och en

fickdövstumma",för "oegentligtskola för hela landet men senareen
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regionaltmedövriga skolorna egetdeinriktning somsamma
upptagningsområde.

från undervisningenskildesblinda barnUndervisningen avav
Från förlades denna1889institut 1879.särskiltoch bildadedöva ett

obligatorisk blindun-Solna. En lagTomteboda itillverksamhet om
årnågra årriksdagenblinda barndervisning antogs senare,avav

överför-ochstatliga medelfinansierades medVerksamheten1896.
Årskursernatill landstingen.döva,undervisningeninte,des avsom
överförda tillläroböckermedfolkskolans,motsvarade helt samma

punktskrift.

barn medundervisningobligatorisklagNågon motsvarande avom
rörelse-många medbarninnebarDet attfanns inte.rörelsehinder

vidundervisningfick sinVissaskolsystemet.utanförhelt stodhinder
omvård-undervisningsåvälförsvaradestatliga skolhem, somsom

nad.
DeRh-klasser.inrättades1950-talet externaFrån mitten av
tidCP-skada. Vidmedtill barnbörjan främsttillvände sig sammaen

uppbyggnadUppsalaochpågick i Göteborg aven
behandling" barnvård ochundervisning,för"regioninstitutioner av

respektive kommuntid övertogEfter kortCP-skada.med ansva-en
undervisningen.förret

År ansvaretfastslogs atttillkomst,grundskolansmedoch1962, i
åviladebarnrörelsehindradegrundskoleundervisningenför av

erkändaklassernadeSamtidigt blev externaprimärkommunerna.
kommunalai denrörelsehindradeförspecialklassersärskildasom

vård ochmånga behöverfallibarnEftersom dessagrundskolan.
överenskom-förutsattesundervisningmedkombineradbehandling

skolstyrelsen.lokalaoch densjukvårdshuvudmannenmelser mellan

särskiltutveckladesbeskrivitsperiodhela denUnder anpas-som
dehand vidförstafunktionshinder, imedför eleverläromedelsade

fleralltmedl takt attundervisning.ñck sindär elevernainstitutioner
uppkominstitutionernautanförundervisningfå sinelever kom att

på 1960-taletläromedel. I slutetpå anpassadeefterfråganökad
medför eleverläromedelsproduktionstatligdärförbörjade en

byggasfunktionshinder upp.

Reformperioden2.2.2

kommitreformernahartill idagframFrån 1960-taletbörjan av
Refor-perspektiv.historisktdet i ettjämförelsevis tätt, man serom
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bådehar gällt skolans inre och förutsättningar. Skolfor-yttremerna
har reformerats och läroplaner har varandraersatt samtidigtmer

genomgåttskolans styrning och huvudmannaskap har föränd-som
nngan

årDen obligatoriska skolans utveckling 1962 1994-

Ett viktigt utvecklingen skola för alla kom deti motsteg genomen
årsfram 1946 skolkommission. Härbetänkande ladessom av

slås nioårigföreslogs folkskolan och realskolan skulle ihop tillatt en
grundskola. Blandenhetsskola, sedermera kom benämnasattsom

skolgångenförlänga och införa obligatoriskannat att eng-genom
bildningsnivån. ocksåMan villeelska skulle höja den allmännaman

bättre möjligheter fördemokratisera skolväsendet skapaattgenom
eftersatta och avskaffa parallellskolesystemet.attgrupper genom

Grundskolan

årEfter infördes grundskolan 1962. Enligtviss försöksverksamhet
stå föreleven i skolansgrundskolans första läroplan skulle centrum

Skolan skulle erbjudahjälpas till allsidig utveckling.intresse och en
förutsättningar.studievägar efter elevernas olika

frågainteNågon organisatoriskt odifferentierad skola dethelt var
uppdelning mellanGanska fanns kvar visslänge tex en merom.

Mångapå högstadiet.teoretiskt orienterade linjerpraktiskt och mer
skolor sefunktionshinder gick fortfarande i särskildaelever med

gångenförstaskolplikten förnedan. I och med den allmännaatt
flerrörelsehinder, kom alltomfatta samtliga elever medkom att även

mångagå liksomelever rörelsehinder i vanliga klasser,med att
elever och hörselskada.med syn-

svårigheterSpecialundervisning finnas för elever hadeskulle som
i skolan.följa vanliga undervisningen eller sigatt den att anpassa

Sådan antingen i specialklassundervisning skulle kunna bedrivas
eller undervisningen, vilket i regel komjämsides med den vanliga att

något utgick tillinnebära slag "klinik". Statsbidraghjälp i av
"kliniktimmar".

årspå kommission delvisl sin specialundervisning 1946varsyn
växande antalmotsägelsefull. Idémässigt hade inrättandet ettav

ifrågasättaskommit under 1940- och 1950-talen.specialklasser att
såg påSå positivt special-kommissionen, visserligenäven av som
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kvarsittningen,till den allt vanligarealternativundervisning ettsom
individualiserad under-detta skulle skeförordade att sommen som

klassensvisning inom ram.
på för be-hjälpklasser de svagtutökad satsningEn fortsatt och

utveckling. Desågs önskvärdgåvade dock samtidigtbarnen som en
skolgång sådana Vid dennaansågs få harmonisk i grupper.meren

eleven själv,skolsvårigheterna främst ligga hosansågstidpunkt
från års1961:30 1957SOUframgår betänkandenågot ettsom av

argumenteradeutgångspunktmed dennaskolberedning. BI a
specialklas-specialundervisning idifferentieradförberedningen en

ser.
"hjälpklass" och ersättasbörjade ordet1960-taletUnder mermer

till mitten"specialklass". Framgenerella beteckningenmed den av
tillväxt ochstarkutvecklingenkännetecknades1960-talet av en

specialklasserna.differentiering av

delvis69 tonfrån 1969 LgrläroplanGrundskolans nyenangav
Dengrundskolan.ipå specialundervisningenvad gäller synen

defunktionshinder imedeleverintegrationökadförordade aven
gångenför förstauppmärksammadeLäroplanenvanliga klasserna.
nåsvårigheter attmöjlig orsak till eleversskolanmiljön i uppsom en

krav.till skolans
skulle tillgodoseshjälpindividualiseradBehovet genomav

medsamordnadundervisning,stödjandekompletterande och
under-sinfick delenklass där eleven störrei denverksamheten av

organiserasskullespecialundervisning. Densamordnadvisning, ks
"kompanjonlärare",benämndsammanhangetiså specialläraren,att

jämsides medflera elevers arbeteellerhandledningenövertog av en
klassläraren.

fåspecialundervisning attsamordnadk1970-talet komUnder s
specialklasserna.ochomfattning ersättaökad

betän-i sittS/A betonadeinre arbeteskolansUtredningen om
behövde1974:53 skolanSOU attarbetsmiljöskolanskande om
problemskolanskunde inteutredningenEnligtfler flexibla lösningar.

istället organise-skulle"en-Iärarsystemets" Arbetetlösas inom ram.
skulleInom dessaflera klasser.bestodarbetsenheteri avsomras

klasslärare/ämneslärare,beståendearbetslag,arbetet ledas avav
fritidspedagog.ochspeciallärare

skulle kunnaflesta elevproblemmenade deSIA-utredningen att
mycketmedmindre elever,Förarbetsenheten.lösas inom gruppen

fastabildaansågs nödvändigtsvårigheter, det dock attstora grup-
arbetsenheten.utanförper
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Det SIA-utredningensi betänkande begreppet åtgärdspro-var som
Åtgärdsprogrammetförsta gången.aktualiserades syftade tillgram

skapaatt utvecklingsbetingelser för eleven. Utveck-gynnsamma
lingen skulle aktiv Eleven skulle själv aktivvara en process. ges en

skolsvårigheternaroll vid analysen och vid utformningenav av
âtgärdsprogrammet. åtgärdsprogrammetUtformningen skulleav

lagarbete i vilket eleven själv, föräldrarna och skolanettvara sam-
verkade.

årsSIA-utredningens läroplan förhade genomslag i 1980synsätt
UtgångspunktenLgr 80. alla elever har möjlig-grundskolan attvar

het till utveckling, vissa behöver hjälp och stimulansatt änmen mer
andra. Istället för begreppet specialundervisning användes därför

"specialpedagogiska metoder" och "specialpedagogiskatermer som
svårigheterfokusera iställetinsatser". Dessa skulle inte elevens utan

utgå från vad eleven kan.
åtgärder framhöll detNär gällde förebyggande läroplanendet att

först arbetssätt kunde ändrasnödvändigt skolansatt prövavar om
svårigheter. betraktades denhade Arbetsenhetenelevnär somen

inom dennaför det individinriktade arbetet. Detnaturliga basen var
svårig-Om elev hadei första hand skulle lösa problemen. enman

åtgärdsprogramheter skulle utarbetas.

Särskolan

fåttår alltfler under-Efter införande 1944 hade barnsärskolpliktens
externatskolor hade börjat inrättas.visning i särskola,

På normalisering och integreringfördes begrepp1960-talet som
års omsorgslaganda 1967i debatten. Det i denna somvar

utvecklingsstörda ha till under-Enligt denna skulle alla rättantogs.
undervisning innefattades allvisning och sysselsättning. l begreppet

förmågaökar dessverksamhet främjar barnets utveckling ellersom
och ungdo-till Först detta fick alla barnsocial anpassning. genom

bådefunktionshinder, skolrätt och skolplikt.oavsettmar,
fördubbling särskolans elevantalDetta innebar nära nog en av

pådrivandefro läsåret 1968/69 starkt orsak till attochm var en
påför lösa bristensärskolan sökte samverkan med grundskolan att

klartskollokaler. samverkan med grundskolanDenna även ettvar
lågönskemål från utredning SOU 1966:9 till grunduttalat den som

framstår års1967för lagen. bredare historiskt perspektivl ett
på närmandeomsorgslag mot ettett stort steg vägen avsom

särskolan till den övriga ungdomsskolan.
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Ännu överfördessärskolanmedi och attbetydelsefullt steg togsett
reglerasjuli 1986den 1Fromtill skollagen.från omsorgslagen

utvecklingsstördaför psykisktskolundervisningenochskolplikten
för dessautbildningenförAnsvaretskollagen.ungdomar iochbarn

Utbildningsde-tillfrån Socialdepartementetöverförtshadeelever
årredan 1985.partementet

anpassning tillskeddesärskolans delobligatoriskadenFör en
läroplanfastställdeSkolöverstyrelsenmedi och attLgr 80 en ny

påbaseradesläroplani dennaMålen riktlinjernaoch90.1990 Lsä
Ävenkompletteringar.ochvissa tilläggmedläroplangrundskolans

grundsärskolan idelar förtillämpligagällde i80i Lgrkursplanerna
timplanen.ide ämnen angavssom

skeddeskolväsendetreguljäratill detnärmandeYtterligare ett
kommunaliseradesförsöksverksamhetvisseftersärskolannär en

haft landstingenhafrån tidigare1996 att1992periodenunder som-
huvudman.

Specialskolan

specialskolornafemredan defanns1962tillkomstgrundskolansVid
medeleverTomtebodaskolan förhörselskadade samtför döva och

synskada.
medsamtligaspecialskolor,ytterligare tretillkomPå 1960-talet

Åsbackaskolan hörselskadadeochför dövaGnestairiksintagning:
Örebro synska-föriEkeskolanutvecklingsstörning,psykiskmed

HäIIsbo-funktionshinder samtytterligaremedsynskadadeochdade
medoch eleverbeteendestörningarmedför dövaSigtunaskolan i

talskada.

Tomtebodaskolanhade1978tillsattesIntegrationsutredningenNär
ielevernasynskadadedeelevantal attminskatfått kraftigtett genom

nioårigagå vanligai denspecialskolan valt attgå iförstället att
behovökattilllett fram etthadeDettapå hemorter.sinagrundskolan

tidigareexpertisspecialpedagogisksådani kommunerna somav
problemdettalösaFör attTomtebodaskolan.vidfunnitsendast

tillombildas ettskulleTomtebodaskolanutredningen attföreslog
eleverna. Skolde-integreradeför destödhjälp ochtillresurscenter

helt 1985.avveckladeslen

rskr 2851991/92:UbU21, 28,1991/9294, bet1991:30,SOU prop
1979/802301rskr1979/80:UbU26,12 1979/80:100, bet1979:11,DsU prop
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När det gällde specialskolan för döva föreslogoch hörselskadade
lntegrationsutredningen däremot inga förändringar. Utredningen
underströk istället specialskolorna utgjorde viktig förutsättningatt en
för de döva barnens utveckling. Man föreslog de döva skulleatt

tvåspråkiga teckenspråket språk.betraktas med sitt förstasom som
Inte heller för de relativt nyligen inrättade riksskolorna lämnades

förslag omfattande förändringar. Däremot förslagtill lades attom
förstärka hadeutveckla och den konsulentorganisation, redansom

börjat byggas för vissa elevgrupper. Vidare föreslogs regio-upp en
nal vissa insatser för elever med handikapp. Mansamordning av

ocksåförordade utveckling och kunskapscentra. Seen av resurs-
stödorganisationen. Samtligavidare kapitel 8 dessa insatserom

gåsyftade till elever med funktionshinder skulle kunna i denatt
Särskolan.vanliga grundskolan och

gällde med ändringar och tillägg medFör specialskolan Lgr 80 de
år Läroplanhandikapp fastställdes 1983hänsyn till elevernas som

föreskrifter till Lgr 80.för specialskolan, Kompletterande

års för obligatoriska skolformerna1994 läroplan de

års för hela det obligatoriskaLpo 941994 läroplan är gemensam
såvälomfattar grundskolan,skolväsendet. Det innebär denatt

Detobligatoriska särskolan.sameskolan, specialskolan den ärsom
läro-första gången olika skolformer hardessa en gemensamsom

mål, och ansvarsfördelning.plan med värdegrundsamma
från deutgår ansvarsfördelning där över-Lpo 94 staten angeren

målen skolverksamheten, medanoch riktlinjerna förgripande
genomförandet. Läroplanen skolansförkommunerna angersvarar

mål timplaner och kurspla-och kompletteras medvärdegrund och
anvisningar hurtidigare läroplaner den intel tillmotsats omgerner.

målen arbetsmetoder.nås, val stoff, arbetssätt ochskall dvs av
två mål skallmål undervisningenLäroplanens slag: deär av som

målsträvansmål, alla skall möjlighetk och desträva mot, gessoms
ochuppnåendemål. skolhuvudman-uppnå, Det skolanskatt ärs

uppnåendemålen.nåmöjligheteleverna attattnens ansvar ges
skolformerna stäl-förutsättningar inom de olikaElevernas skilda

uppnåendemål för skol-på varjeler dock krav särskilt anpassade
för respektive elevgrupperform. Varje skolform har dessutom sina

Som exempel kan attanpassade kursplaner och timplaner. nämnas
förteckenspråk ingår regionala specialskolornai timplanen vid de

13 1983l84:27SOU 1982:19, prop
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särskiltövrigt haridehörselskadade att ävensamtdöva och an-
språk.texi vissa ämnen,kursplanerpassade

regeringen iframhöllsärskilt stödbehoviBeträffande elever av
förutsättningarproposition elevernasLpo 94 attföregickden som

viktigsamt attskolformerna,olikadeinommycketvarierar även en
få det stödskalllikvärdighetsmål alla eleverär attpå skolansaspekt
möjliga ut-ikravniväerna och störstauppnåför attde behöver

fastslås följande:94l Lpoockså vidare.arbetasträckning

målen. EnriksgiltigadelikvärdighetenförNormerna genomanges
skall utfor-skolundervisningeninnebär inte attutbildninglikvärdig

fördelasskallskolansöverallt eller attpå sätt resursersammamas
behov.ochförutsättningarolikaelevernastillskall taslika. Hänsyn

särskiltmålet. harnå Skolan ettockså attolika vägarfinns an-Det
nåsvårigheter attharanledningarolikaför elever som avsvar

likaaldrig görasundervisningenDärför kanmålen utbildningen.för
för alla.

eleverskall hjälpaskolaniarbetarallafastslår vidare att94Lpo som
elevsutgå från varjeskalllärarenattstöd samtsärskiltbehöversom
skallLärarentänkande.ocherfarenheterförutsättningar,behov,

hartill eleverstödsärskiltochhandledastimulera, somvidare ge
elevvårds-ochundervisningenattrektorssvårigheter. Det är ansvar

ochstödsärskildafår detså elevernautformas attverksamheten
behöver.hjälp desärskildaden

försöksverksamhet föräldrarÅr beslutades ger1995 somom en
skall tasbarnderasatt avgörabarn rättutvecklingsstördatill om

pågåskallFörsöksverksamhetensärskola.ellergrundskolaiemot
år 2000.juniutgångentill av

utvecklingGymnasieskolans

70Lgygymnasieskolanförårs läroplan1970medi ochFörst
fannsutbildninggymnasialolika formersammanfördes de somav

inklusivehuvudmannaskap,innehåll ochlängd,varierandemed
Fortfarandegymnasieskola.integreradtill varyrkesutbildning, en

behörighet.olikalängd ocholikautbildningarnaemellertid gavav
omstruktureringpåbörjades1980-talet gym-avl slutet en nyav

resulterade i att1991beslutriksdagensenligtnasieskolan, som
tillslogsspecialkurserochmånga linjergymnasieskolans samman

"tillräckligaelever utanFörnationellatreårigasexton program.

1992/93:220Prop
15 1995:1249SFS
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kunskaper för kunnaatt tillgodogöra sig gymnasieutbildning"en
inrättades därutöver individuella Senare tillkom specialut-program.
formade gårI dag 98 årskullprocent fråndirektprogram. ca av en
grundskolan till gymnasieskolan och ytterligare börjarprocenten
efter år. Caett 87 slutförprocent sin utbildning inom fyra år.

Den läroplanen Läroplan för de frivilliga sko/formerna Lpf 94,nya -
dvs gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxen-
utbildningen, statens skolor för och vuxenutbildningen förvuxna
utvecklingsstörda utformadär enligt principer Lpo 94samma som-
och bygger på grundläggande värden.samma

Av läroplanen framgår rektorn haratt särskiltett föra ansvar
"undervisningensatt uppläggning, innehåll och arbetsformer anpas-

efter elevernas skiftande behov och förutsättningar" församt attsas
"undervisning, elevvårds- och syoverksamhet utformas så eleveratt

behöver fårsärskilt stöd och hjälp detta".som
För ungdomar med utvecklingsstörning kommunernaär skyldiga
erbjudaatt utbildning årunder fyra i gymnasiesärskola.

För vissa elever med funktionshinder finns särskilda lösningar inom
gymnasieskolans Läsåret 1967/68 påinrättades försökram. gym-

Örebro.nasieutbildning för döva och hörselskadadegravt i Verk-
samheten permanentades Frånsedermera. och med 1984 omfattar
den också gymnasieutbildning för hörselskadade. Kommunen driver
verksamheten, för elever frånär öppen hela landet, enligt avtalsom
med staten. Kommunen också,anordnar enligt avtal med staten,
yrkesutbildning för döva och hörselskadade ungdomar med utveck-
lingsstörning från hela landet på grund sitt handikapp intesom av
kan undervisas i gymnasiesärskolan i hemkommunen.

Vissa elever svåramed rörelsehinder har fåmöjlighet sinatt ut-
bildning vid sk Rh-anpassad gymnasieutbildning. Verksamheten
startade försöksverksamhet år 1964 och har sedansom perma-
nentats och utvidgats, så denatt i dag finns vid gymnasieskolor i
Stockholm, Göteborg, Umeå och Kristianstad.

Samverkan mellan skola och barnomsorg

Under år har utveckling skett mot ökad gradsenare en en av sam-
verkan mellan förskola, skola och barnomsorg både på kommunal
och nivå.statlig

De flesta kommuner har nämnd och för-numera en gemensam
valtning för barnomsorg och skola. Den 1 juli 1996 fördes ansvaret
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Utbildningsde-tillfrån Socialdepartementetför barnomsorgen över
skol-ochförskoleverksamhetBestämmelserpartementet. om

från social-förtsjanuari 1998 överden 1harbarnsomsorg o m
centraltidpunktSkolverket ärskollagen.tilltjänstlagen sammamo

för barnomsorgen.förvaltningsmyndighet
januariden 1införtsharförskoleklass,skolform,En mony

föreslagit gälla94 skallLpoläroplanenattharRegeringen1998.
fritidshem-skall tillämpasdenförskoleklassen samt attföräven av

föreslagit införasskallläroplanattvidareharRegeringen enmen.
förskolan.för

överenskommelserInternationella2.3

elevergällerför detuttryck närskollagengrundsynDen gersom
viktigafleraibudskapetväl medfunktionshinder stämmermed

iredovisasHärstår bakom.Sverigedokumentinternationella som
männi-tillförsäkraförstandardregler attFN:sihuvuddragenkorthet

jämlikhet samtochdelaktighetfunktionsnedsättningmedskor
behovieleverundervisninggällerSalamanca-deklarationen, avsom

3i bilagornahelheti sinredovisasdokumentstöd. Dessasärskiltav
och 4.

enhälligtstandardregler, generalförsamlingenFN:sGenom som
ochmoralisktpå sig etttagit1993, har staternadecemberiantog

funktions-medmänniskortillsamhälletattpolitisk anpassaansvar
nedsättningar.

ochdelaktighetfunktionshindermedmänniskortillförsäkraFör att
medve-ökadstandardreglerna,enligtgenerellt,krävsjämlikhet en

ochstödsamtrehabiliteringbehandling,vård ochmedicinsktenhet,
service.

likaprincipenerkännaskall staternautbildning omVad gäller
högskole-ochgymnasie-på grundskole-,utbildningtillmöjligheter

Utbild-funktionshinder.medochungdomarnivå för barn, vuxna
utbildning.ordinariemedintegreradbörningen vara

kommuni-behovspeciellaemellertiddövblinda harochDöva av
bättreutbildningframhåller derasattstandardreglernavarförkation,

15 1997/98:94Prop
17 1997/98:93Prop

funktionsnedsättningmedmänniskor"3 tillförsäkraför attstandardregler
Soci-ochUtrikesdepartementetNations,Unitedjämlikhet;delaktighet och

aldepartementet
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kan tillgodoses specialskolori eller specialklasser. I början derasav
utbildning skall åt metoderägnas resulterar i attomsorg som man
kan såkommunicera effektivt och bli självständig möjligt.som

Standardreglerna understryker särskilt myndigheternas ansvar
skall ha tillåtasamt att klart uttalad policy och flexibilitet,staterna en

utbyggnad Staternaoch anpassning läroplanen. skall till attav se
det finns undervisningsmaterial god kvalitet och fortlöpandeav
utbildning lärare och stödlärare. Föräldragrupper och handikapp-av
organisationer skall delta i utbildningsprocessen.

Vidare skall centralt utformade handlingsprogram uppmuntra
kommunerna utnyttja såoch utveckla sina kanatt attresurser man
få påundervisning hemmet. Integrerad utbildning och insatsernära

nivålokal enligt standardreglerna, utbildningenär, ett sätt att göra
för funktionsnedsättning kostnadseffektiv.människor med

Standardreglerna fastslår specialundervisning vissa fallatt i kan
målettillgodose tillfälligt,behovet utbildning skallatt attav men vara

förbereda för undervisning i det ordinarie skolsystemet. Special-
undervisning ha lika standard och lika höga ambitionerskall hög

ordinarieordinarie undervisning. Den bör knuten tillnärasom vara
funktionsnedsättningundervisning. Studerande med skall erbjudas

minst utbildningsresurser andra.somsamma

Salamanca-deklarationen9 principer, inriktning och praxis vidom
undervisning elever i behov särskilt stöd den inter-antogsav av av
nationella konferensen specialundervisning 1994 arrange-om som
rades Unesco och Spaniens utbildnings- och vetenskapsministe-av

pårium. grundsyn FN:s standardregler. lDen bygger samma som
deklarationen bekräftar närvarande delegaterna,de som represen-

och 25 internationella organisationer, sittterade 92 regeringar
målsättningenför undervisning för alla.engagemang

fastslårSalamanca-deklarationen elever i behovatt sär-a av
tillgångskilt måste peda-stöd ha till ordinarie skolor inomsom, en

gogik tillgodoserbarnet i deras behov. Vidaresätter centrum,som
konstateras ordinarie skolor med denna integrationsinriktningatt är
det effektivaste bekämpa diskriminerande attityder,sättet att att
skapa välkomnande närmiljö, bygga integrerat samhälleatt etten

åstadkommaoch förskolundervisning alla.att
Även teckenspråketsSalamanca-deklarationen uppmärksammar

betydelse för särskildadöva och döva och dövblindasattanser
kommunikationsbehov innebär deras undervisning lämpligastatt
sker i eller specialklasserspecialskolor m m.

19 UnescorådetsSalamancadeklarationen; Svenska skriftserie 1996nr
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förverka attalla regeringar attDeklarationen vidareuppmanar
ochpolitiska riktlinjerfår i lagar,genomslagdessa principer an-

på olikaexempel och sättfram godaslagstilldelningar samt att ta
Vidare betonasökad integration.utveckling motuppmuntra enen

tillfortbildningen lärarelärarutbildningen ochatt anpassasava
det ordinariesärskilt stöd inombehovelever iundervisningen avav

skolväsendet.

Salamanca-standardregler ochfaktorer FN:sdeFlera somav
DetSverige.ifram högst relevanta,lyfter ävendeklarationen är
ochövervakninglagstiftning,aktualiserarfrämst degäller som

lärarutbild-styrningsstrategier samtföräldrainflytande,utvärdering,
områden behandlas iFlera dessalärarfortbildning.ochning av

kapitel.kommande

Handikappreformen2.4

inte baraviktigtfunktionshinder det attäromfattandeelever medFör
kan haställas. Detkanuppfyller de kravi skolansituationen som

undervisningenfölja attför möjligheterna attavgörande betydelse
behöver.eller hanstöd honhar deti övrigteleven även

.funktill vissaservice1993:387 stöd ochDärför den lagär om
betydelse1994januariinfördes den 1LSStionshindrade avsom

utvecklings-medLagensammanhang.i dettaäven personerger
funktionshin-varaktigaochmed andra storaochstörning personer

slag.olikaserviceinsatserochtill stöd-lagstadgad rättder aven
tillockså1993:389 rättenlagstiftadesLSS komSamtidigt omsom

LASS.assistansersättningstatlig
handi-svåra funktionshinder harmedungdomarochFör barn

denbo medmöjligheter attinneburit ökadekappreformen egna
till självstän-möjlighetenökatharboende. Dettafamiljen eller i eget

dighet.

beslutadesassistanspersonligstödformeniVissa förändringar av
1996. assistansframgår personligbeslutet attAvriksdagen i maj

olikaeller iförbehållas krävandeLASS skallenligt LSS och avseen-
karaktär.personligmycketi regelsituationer,den komplicerade av

ochinom barnomsorgstödbehovetklargjordes attDessutom av
verksamheten.kommunaladentillgodoses inombörskola i princip

detill attatthuvudmannensbörDet resurser somansvar sevara

2° 1995/96:2621995/96:SoU15, rskrBet
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funktionshindrades behov tillförs verk-till denkrävs med hänsyn
specialpedagogiskt stödhöjd personaltäthet,samheten, tex genom

eller elevassistent.
statlig assi-omständigheter skall docksärskildaUnder vissa
i kommunalutgå för tid vistasdenstansersättning kunna personen

på ingående denkunskapgäller kravetverksamhet. Det omom
hälsotillstånd särskiltdennes stort.funktionshindrade och är

LASS finns i kommit-för LSS ochdetaljerad redogörelseEn mer
SOU 1996:167.téns delbetänkande

överväganden förslagoch2.5

framtida skolakommitténs visionHär redovisas kort mogenom en
redan härVidare aktualiserasoch ungdomar.alla barnatt ta emot

formulerade. lnled-portalparagraferfrågan hur skollagens ärom
bakgrund.ningsvis kortges en

2.5.1 Bakgrund

förskolasträvandenaperspektiv har motlångsiktigt historisktI ett en
framgårdecennierna. Detunder de senastealla accentuerats av

kort kankapitel. Mycketi dettaredovisningen tidigareden historiska
utvecklingen.följande ilyfta fram stegman

special-i denpräglades diskussionernaFrån 1940-taletslutat av
-funktionshind-normaliseringtankarpedagogiska debatten omav

möjligt.livsbetingelserså normalatillförsäkrasrade skulle som
bordepåfå undervisning hemortensinnormaltEftersom det attär

funktionshinder.medockså normalt för eleverdet vara
funktionshind-integreringtill debattledde tidigtDetta avomen

någondock1950-talet komslutetFörsti vanliga skolor. motrade av
stånd. lntegreringstankarnaförsöksverksamhet tillomfattandemer

1970-talet.mittenända fram tillarbetetkom sedan präglaatt av
integre-begreppetdet uppenbart att1970-talet blevVid slutet av

betraktarelevant attknappastsignaler. Detring felaktiga vargav
undervisningsjälvklarhet fick sinmedfunktionshindrade elever, som

samarbetetnordiskaintegrerade. Inom deti den vanliga skolan, som
för allaskriften En sko/afram tilldå projekt leddeinleddes ett som

förhärskande i dag.för allaskola är1984. Tankarna om en
iintegrerade eleveninnebar atttidigare synsättetMedan det man

för allaskola attinnebär tankenoförändrad skolai övrigt om enen
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skolan förändra sitt traditionella arbetssätt efter elevernasskall
behov.

skollagstiftning och andra styrdokument för skolanDagens un-
derstryker skall skola för alla elever.skolanatt vara en

flexibel för likvärdighet, delaktighet2.5.2 En skola

gemenskapoch

skolaUtgångspunkten kommitténs arbete visionen därför är om en
förutsättningar utvecklaungdomar likvärdiga attalla barn och ges

förhållningssätt stärker deras"kunskaper, färdigheter och som
och delta iförmåga till det moderna samhället attsigatt anpassa

samhällem. funktionshinderelever medförändringen detta Förav
på skolan.vision särskilda kravställer denna

sammanhang centralt begreppi detta ettLikvärdigheten är som
utifrån hans ellervarje elevskolans attunderstryker mötaansvar

så långtefter möjligt förhindraochhennes förutsättningar sträva att
handikapp i skolsituationen. Defunktionshinder leder tillelevensatt

ochsig kunskaperfinns för eleven tillgodogörahinder attsom
så långt överbryggas-med anpassatmöjligt ettfärdigheter skall

läromedel, med hjälpeller anpassadesärskilt utveckladearbetssätt,
åtgärdas.miljönskall fysiska hinder iSjälvklartteknik,av ny m m.

såsåledes skall anordnas attskolanEn skola för alla innebär att
förut-möjligheter,ändamålsenlig för alla elever,den oavsettlikaär

enskildeflexibilitet, med denUtmärkandesättningar och behov. är
påKravetibehov och intressen centrum.elevens förutsättningar,

innehållsmässigt. Detsåväl strukturellt ärflexibilitet gäller som
ochrelevant undervisningerbjuda varje individskolans uppgift att en

utvecklingsmöjligheter.optimala
differentierat erbjudande.sammanhängandeSkolan för alla ettär

talar för dettaerfarenhet barns utveckling attAll ochkunskap om
den positiva självupp-miljö där självkänslan ochbäst kan ske i en

delaktig-upplever verkligi miljö därfattningen stark, dvsär manen
het och gemenskap.

årtiondenasfunktionshinder har deFör människor med senaste
påbåde internationellt inriktats attutveckling nationellt och upp-

sidor. Detta tillmöjligheter och "starka"märksamma individernas

2 kvalitet och lik-vuxenutbildningför förskola, skola ochutvecklingsplan -
1996/97:112värdighet; skrivelseRegeringens
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från då påskillnad tidigare, insatserna inriktades skadade funktio-

ner.
l utbildningssammanhang innebär detta i stället föratt attman

på elevens funktionshinder naturligt fokuse-koncentrera sig numera
starka sidor. I detta perspektiv kanindividens möjligheter ochrar

funktionshinder betraktas avvikandeinte längre elever med som en
inom skolan.grupp

fortsätta tala elever med funktionshin-Inte heller kan att omman
Såinkluderade. alla elever medder integrerade eller gott somsom

jämnårigafår tillsammans med sinafunktionshinder sin undervisning
integreringicke funktionshindrade kamrater. Att använda begreppen

egentligen inteeller den felaktiga signalen eleveninkludering attger
påvanliga undervisningsgruppen, villkorhör hemma i den samma

sina kamrater.som
På förskoleverksamheten självklartdet inom attsätt ärsamma

påerbjudsdel den verksamhetbarn med funktionshinder är somav
frånförskolanskolan inom avsteghemorten. Liksom inom görs även

beroendehörselskadade barndenna princip för döva och är avsom
teckenspråkig miljö.teckenspråk. behöver vistas iDe en

förskolväsendetläroplanen för det obligatoriska tarDen gällande
i vanliga undervisnings-elever skall undervisassjälvklart allaatt

så skall skolan kunnabedöms möjligtoch inte nogaomgrupper
väljer lösning.varför för vissa elevermotivera en annanman

börlätt läroplanernaMot denna bakgrund det att attär varase
eller till och med skapa,för inte bidra till,tillräckligt "öppna" att

stimuleraerbjuda möjligheter ochhandikapp. De böronödigt stora
och för-individens behovkanlärare söka lösningar mötaatt som

möjliggörande,utvecklande ochmåga. skallUndervisningen vara
handikappande.inte hindrande och

Även friheterbjuder lärare och elever stor attmed läroplaner som
nå målangivna detmetoder föroch välja att ärsöka olika attvägar

dettaprofessionellt stöd och vägledning ierbjudanödvändigt att
arbets-sitt arbetssätt och sinaarbete. Uppmaningen att anpassa

sådant tillgodoses lättpå alla elevers behovmetoder att ärett sätt
förpå både erfarenhetkrav kunskap ochdet ställeratt storage, men

kunna genomföras.att
målenutgångspunkt för samhällets insatseri de nationellaMed

målspecifikafunktionshinder och deför människor med sommera
utbildningsområdet specialpeda-konstateras deför kan attanges

från principer:utgår grundläggandegogiska insatserna tre
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Handikapp kan och skall minimeras förändringar ochgenomo
anpassningar miljö och bemötande.av
Den enskildes behov och situation skall bedömas helhets-i etto
perspektiv.
insatserna ickeskall segregerande.varao

påpekatsSom miljö organisation,skolans metoder, attity-ärovan
der avgörande betydelse för handikapp skall bli omfat-ettav om

uppstå.falltande eller i vissa skall behövaens
fokuserasl helhetsperspektiv insatserna kring den enskildesett

förmåga. Utgångspunktenstarka sidor och skall varje elevattvara
har skall utvecklas "brister" skallänresurser som snarare som
åtgärdas.

sådanSkolans organisation och resursfördelning skall ges en
utformning i princip kan klara alla behov och anpassningaratt man
inom organisationens Först alla möjligheter tillden vanliga närram.

innehållvarierat i form metoder, och organisation harett arbete av
fråganbefunnits otillräckliga kan speciella undervis-ochprövats om

ningsanordningar väckas.
fråganDet avgörande tillförsäkrarbör hurärsom vara om man

efter hans/hennes förut-den enskilde eleven optimal utbildningen
Utifrån på förut-sättningar och behov. helhetssynen eleven detär

sättningarna för delaktighet och gemenskap i skolans arbete som
måste för utformning.styrande insatsernasvara

värdefull delMänskliga variationer och olikheter naturlig ochär en
måste också skolan. Engivetvis speglas ii samhället och detta

sådana ochprofessionell skall kunna erbjuda möjligheterskola
förutsättningar för arbetssätt och individuellt bemö-varierat ettett

nå mål ochtande alla elever förutsättningar skolans attattatt ges
stå utanför gemenskap och delaktighet.ingen elev skall behöva

nå målFör dessa krävs skolaatt en som

utgångspunkt förutsättningar behov,i elevernas ochtar-
förutsättningar i skolan,har god grundkunskap elevers olikaom-

såväl sko-i arbetslaget, hos rektor och övrig skolledning hossom
lans övriga personal,

tillgång förhar till specialpedagogisk och kompetensannan-
elever med funktionshinder samt

efterhar flexibel organisation kan elevers olikasom anpassasen-
behov.

bådeVisionen för alla inte Den finns formulerad, iskola ärom en ny.
nationella internationella dokument. Sverige har kommit jämfö-och
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relsevis långt målsättningar. framgåri förverkliga dessa Somatt av
den fortsatta finns fortfarandeläsningen dock brister, i hura
skolsituationen löses för enskilda och barn och ungdo-grupper av

funktionshinder, hur skolan organiserar sitt inre arbete, hurmedmar
kommunerna organiserar sina kring dessa elever i detsamtresurser

för fullfölja sina uppgifter.stöd kommunerna attgessom
kommittén följande syftar till stödjaDe förslag lägger i det attsom

målenskola i högre gradutveckling än motmot svararen en som
på ochför alla likvärdig skola, byggd delaktighetskolaom en en-

gemenskap.

uppgift utvärdera särskolanKommittén inte haft tillhar att som
Kommunalise-skolform kommunaliseringen densamma.eller av

tid sig.nyligen genomförd och bör sättaringen relativt attär ges
Skolverket i uppdrag följa denna.Dessutom har att upp

långsiktigunderlåtaändåKommittén inte konstatera attkan att en
där barn ochför borde innebära skolavision skola alla enom en

förenåt olika skolformer. Inomungdomar skiljsinte ramengenom
möjlighetergymnasieskola skulle istället attgrundskola och gesen

kursplaner.helt följa alternativaeller delvis

lagstiftningsfrågor2.5.3 Vissa

Kommittén

skollagen/andra stycket,föreslår formuleringen 1 kap 2atto
särskilda behovtill elever medutbildningen skall hänsyn tas er-

behovtill elever il utbildningen skall hänsyn tasmedsätts av
särskilt stöd.

fastslåsvärdegrund i 1 kapMålet skola och skolanslikvärdigom en
kommitténsparagrafen följersin helhet lyder2 § skollagen. l som

kursiveringar:

geografisktkön,skall, oberoende2 § Alla barn och ungdomar av
tillgångförhållanden,ekonomiska ha likahemvist sociala ochsamt

Ut-för barn och ungdom.offentliga skolväsendettill utbildning i det
skolform likvärdig, varhelst denskall inom varjebildningen vara

anordnas i landet.
färdigheterkunskaper och samt,skall elevernaUtbildningen ge

tillharmoniska utvecklingfrämja derasi samarbete med hemmen,
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utbild-samhällsmedlemmar. Iansvarskännande människor och
särskilda behov.till elever medningen skall hänsyn tas

överensstämmelse medskall utformas ii skolanVerksamheten
verkarvärderingar. Var ochgrundläggande demokratiska en som

egenvärdeaktning för varje människasskolan skall främjainom
vår Särskilt skall denför miljö.och respekt som ver-gemensamma

skolankar inom
jämställdheten mellan könenfrämja samt

såsomformer kränkande behandling,motverka allaaktivt2. av
rasistiska beteenden.mobbning och

otillfreds-kommittén detframförts till att ärharl olika sammanhang
tillgångpå skallframgår likatydligt kravetattställande det inteatt

2§Frågan hur 1 kapfunktionshinder.medgälla eleveräven om
utred-också flera andrabehandlatsformulerad harskollagen är av

riksda-proposition tillskolområdet regeringen iningar inom samt av
gen.

två1997:121SOUföreslår slutbetänkandeSkolkommittén i sitt
Skolkommitténföreslårförstaparagrafen. För detändringar av

understryker vikten att ut-andra stycketändringar i avsom a
erfaren-bakgrund, tidigareungdomarsgångspunkt i barns ochtas

understryker vikten att taDettaspråk kunskaper.ochheter, av
bakgrund.etniskaskillnader i barnenshänsyn till

i andraformuleringenföreslår Skolkommittén attandraFör det
särskildamedtill eleverskall hänsyn tasutbildningenstycket

ochtill barnskall hänsynutbildningen tasmedbehov." ersätts
stöd."särskilti behovungdomar av

1997:108föreslår slutbetänkandei sittskrivkommitténochLäs-
skallutbildningenformuleringen"Imening skall bytas motatt samma

svårigheter".itill eleverhänsyn tas

på jämlikhet ellerexempelsammanhang därde internationellal
jämställadet vanligt attpreciserasmellan ärlikvärdighet grupper

påexempelEttetnisk härkomst.kön ochfunktionshinder med tex
hand-AmsterdamfördragiEU:still Artikel 6adetta förslagetär som

åtgärder för bekämpalämpliga attrådets vidtamöjligheter attlar om
religionetnisktkön,l dennadiskriminering. nämns ursprung,ras,

ålder sexuell läggning.ellerfunktionshinder,övertygelse,eller
omröstningför närvarande underAmsterdamfördrag ärFörslaget till

medlemsstater.bland EU:s

portalparagrafernade kprincipiella inställning attKommitténs är s
preciseringEnmöjligt.så generellt formuleradebör avsomvara
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uppfatt-tillleder lättoch ungdomarbarnmed allavilka avsessom
omfattashelleromnämnda inteinte ärdeningen att somgrupper
kommit-enligtPå leder,sättstarkt.likaprioriteraseller inte samma

främjamed attvadpreciseringaruppfattning,téns avsessomav
uttunningtillegenvärde lättmänniskasvarjeföraktning aven

budskapet
följaktligenkommitténskulletrendengenerellatill denl motsats
budskapenskulleDärigenomrenodlades.paragrafenföredra att

skollagendendärför översynKommittén välkomnartydliggöras. av
iresulteraaviserats. skulleinteförmodandenna motOm ensom

inne-ävenpreciseringbörparagrafen,renodling grupperavenav
funktionshinder.medfatta elever

dagenskommittéerna, attde övrigavidare, liksomKommittén anser
medtill eleverskall tashänsynstycket attandraformulering i om

stadigvarandeantyder ettDenlyckad.mindrebehovsärskilda är
hosåtgärder bör sättasintryck attochtillstånd elevenhos avger

åtgärdernaomgivningenikandeteleven, när somvarasnarare
Skolkommit-bådedärför medsympatiserarKommitténskall vidtas.

förslagsinamedambition attskrivkommitténsochténs och Läs-
från eleven.lyfta fokus

formuleringskrivkommitténsochLäs-dockKommittén finner att
ansluter sigochfellederassociationersvårigheterielever somger

KommitténSkolkommitténs förslag.bakomhuvudtankendärför till
ielevermedbehov ersättssärskildamedföreslår eleverdärför att

stöd.särskiltbehov av

andrakap 21formuleringenföreslår kommittén attSammantaget
medelevertilltasskall hänsynutbildningen/skollagenstycket,

till eleverskall hänsyn tasutbildningenmed lersättssärskilda behov
stöd.särskiltbehovi av

22 1997/98:94Prop
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med funktionshinder3 Elever i

dagens skola

kommittén kartlägga samhällets nuvarandeEnligt direktiven skall
huri skolan beskrivaför funktionshindrade elever samtinsatser

stöd. Vidare skallderas behov samhälleligtdessa tillgodoser av
förändrats tidenkommittén analysera hur elevgrupperna har över

föreslå analysen vadförändringar motiverasoch de avsersom av
kompetensområden, ochlokalisering, finansieringskolformernas

huvudmannaskap.
funktionshindervissaredovisas översiktl detta kapitel överen

frågeställningar aktualise-Särskildaoch deras konsekvenser. som
övergripandegång varefter vissautredningens redovisas,underrats

dras.principiella slutsatsermer

3.1 Begrepp
År internationellWHOVärldshälsoorganisationen1980 antog en

funktionsnedsättningskada, sjukdom,klassificering begreppenav
handikapp. skadan/sjukdomenWHO distinktion mellanoch gör en

således be-funktionsnedsättning,upphov tillkan enensom ge
funktionsnedsätt-handikapp till följdoch detgränsning, avsom

miljön.med den omgivandeuppstår för individen i mötetningen
standardregler" funktionsnedsätt-kan människor "haEnligt FN:s

sjukdomar,på intellektuella skador ellergrund fysiska ellerningar av
tillstånd ellereller -sjukdomar, medicinskaeller hörselskadorsyn-

tillståndSådana sjukdomar kanskador, ellermentalsjukdomar. vara
redovisas ibestående övergående Standardreglernaeller natur."av

3.sin helhet i bilaga

International HandicapsImpairments, Disabilities, andClassification of
1980ICIDH; Geneve,WHO

24 funktionshinderför tillförsäkra människor medstandardregler att
ochdelaktighet jämlikhet; United Nations, Utrikesdepartementetoch

Stockholm, 1995.Socialdepartementet

3 18-0928
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begreppet "handikapp" förlust ellerEnligt standardreglerna avser
påsamhällslivetbegränsning möjligheterna delta i sättatt lsammaav

människor med"Handikapp" beskriver mellanandra. mötet isom
omgivningen. Syftet fästa uppmärk-funktionsnedsättning och attär

samhällsområden,på miljön och inom olikasamheten brister i
utbildninginformation, kommunikation ochbrister iexempelvis som
på lika villkor.funktionsnedsättning deltamänniskor med atthindrar

både standardreglernas definitio-WHO:s ochDen grundsyn som
"miljörelaterade handi-pä refereras ofta till detbaseras somner
uppstå till följdhandikapp kan ettkappbegreppet". Det avsom

åtgärder omgivandei denfunktionshinder skall minimeras genom
övrigt.förutsättningar imiljön och i de som ges

funktionshinder i skolan idå medVilka de eleverär avsessom
både WHO:s och standard-direktiv bakgrundMotutredningens av

kommittén funnit elever meddefinitioner har attallmännareglernas
elevertill denskolan bör kunnafunktionshinder i avgränsas grupp

i skolsi-handikappande konsekvenserför vilka funktionshindret ger
obero-får särskilt stöd. Dettadärför behovtuationen och avsom

medicinskt ellerskada ellerfunktionshindret orsakatsende avav om
betingad sjukdom.psykiskt

flera funktionshin-och ungdomar harovanligt barnDet inte attär
antingen använda begreppetför dessader. Kommittén har valt att

ingående funktionshind-deeller precisera"flerfunktionshindrade" att
medallmänt för eleverflerhandikappad användsBegreppetren.

funktionshinder.kombination med ytterligareiutvecklingsstörning
något oklaralångt undvika dettaså möjligt sökt attKommittén har
flerfunktions-här använda begreppetvaltbegrepp, och har att även

utvecklingsstörning ocheleven harpreciserahinder eller attatt en
funktionshinder.ytterligare

funktionshindermed3.2 Elever

eleverrelativtovanstående definitioner berörs storMed grupp aven
funktionshinder"traditionella"Till elever meddenna utredning. mer
utvecklingsstör-rörelsehinder, synskada,hörselskada,dövhet,som

språkstörning andramån kommertal- eller ävenning och i viss
svåraoftafunktionshinder attvilkas ärDet gäller elevergrupper.

handikapp itill betydandedetta kan ledaidentifiera trotsmen som
ellerneurologiskt, medicinsktmed olikaskolsituationen, elevertex

stamning.funktionshinder och elever medpsykiskt betingade
anspråk pånedanstående elevgrupper inteDen översikten görav

funktionshinderredogörelse för alla tänkbarafullständigatt ge en
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uppgift vilket haromöjligti skolan. Detkan ärmöta ensom man
på för eleverkommitténs hur stödetpåverkakommit att syn a

formu-uppdraget böroch hurbör organiserasfunktionshindermed
sådant stöd.förleras ett

"traditionella" funktionshinderelever medlitenFör mergruppen
speci-får i statligasin undervisningVissafinns särskilda lösningar.

kommunalai denundervisningsgruppersärskildaalskolor, andra i
bla S|H:sstöderbjuds kommunenelevervissaskolan. För av

lösningardessahär för hur ärKommittén redogör intekonsulenter.
kapitel.kommandehänvisar tillorganiserade, utan

Kommunikationshandikapp3.2.1

avgörandeandra harmedkommunicerakunnaMöjligheten att
utveckling. lkognitivaemotionella ochför alla barnsbetydelse

nödvän-kommunikationförmågan tillarbetslivet,liksom i ärskolan,
omfat-tillkan ledakommunikativ karaktärFunktionshinderdig. av

i skolan.konsekvenserhandikappandetande
kom-Härkommunikationshandikapp.formerfinns olikaDet av
olikadövblindhet samthörselskada,ochdövhetsärskiltmenteras

språkstörning.ellerformer avtal-

hörselskadade barnochför döva gravtbetydelseTeckenspråkets
Teckenspråkets statusdokumenterad.välungdomaroch är som

för special-då läroplanendet i1980-taletspråk i börjanfastslogs av
Målet förförstaspråk för döva.teckenspråk ärfastställdesskolan att

tvåspråkiga. tecken-Utöverskallelevernaspecialskolan attär vara
svenska.och skrivaläsaspråk skall de kunna

svå-harockså vissa barnteckenspråk förfinnsBehov somav
språkstörning,följdtillkommunikationsinrigheter med gravav

dockanvändsbarnFör dessautvecklingsstörning.försenat tal eller
frånteckenanvänderkommunikationsmetod däroftast manen

teckensvenska, ktalad eller skrivenstöd förteckenspråket ssom
TSS.stödsom

taktilt teck-fallanvänds i vissadövblindamedkommunikationl
händerna.medläsesenspråk, tecknendär av

de ikommunikationsform krävs attvaletOberoende vuxnaavav
självt.barnetden bättrebehärskar änomgivningbarnets
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Dövhet och hörselskada

år Sverige dövhet eller hörsel-ungefär i medDet föds 200 barn per
ingår förvärvar dövheten ellerdedetta antalskada. l även som

ålder. under sindetta kommer de barnhörselskadan i tidig Till som
på sjukdom ellergrundförvärvar hörselskadauppväxt av

omfattande hör-barn och för barn medolyckshändelse. För döva
förstaspråk.teckenspråket barnetsselskador är

möjlighet utveckla teck-dessa barn tidigt attDet viktigt attär ges
får denna möjlighetenspråket, förskolan. Ett barnhemma och i som

lära sig läsa och skrivaförutsättningarbättre atthar dessutom
språk.andraoch lära sigsvenska även

mellan olika individer. Detkaraktär varierarHörselnedsättningens
form audiogram,registreras ihörselmätningar,innebär att avsom

uppfatta tal.individs möjligheter att texhela bildeninte av enger
skolanfunktionella hörseln. lbedöma den ärdärför viktigtDet attär
ochläraren kam-uppfattar vadvad elevendet viktigare vetaatt av

på nivå identifiera ljud.hon kanvilkenvetaän attraterna säger
fått implantatbarn k cochleavissa dövaUnder 1990-talet har s

hjälpmedelteknisktCochlea implantatCl inopererade. är typen av
varieraroperationernadöva. Resultatenhörselskadade ochför av

Även med Cl utvecklar ett egetvissa barnindivider.mellan olika om
teckenspråkmindre behovalla eller storttal har i stort sett avmer

måsteskolandettaSammantaget attför kommunikation. görsin
l majutifrån individuella förutsättningar.dessbarnbedöma varje

fråganutredningen överlämnatillregeringen att1996 beslutade om
återkommerKommitténför dessa barn bör lösas.skolsituationenhur

specialskolan.kapitel 6till detta i om

ungdomarhörselskadade barn ochochfår flertalet döval Sverige
i den statligateckenspråk undervisningsinberoendeär avsom

går grundskolanhörselskada imedFlertalet eleverspecialskolan.
falll vissaundervisningsgrupp.oftast i vanliggymnasieskolan,och

undervisas ihörselverksamheter där definns särskilda kommunala
stöd.små på med teknisktsvenskagrupper,

anpassningar krä-hörselskada kan olikamed typerFör elever av
också vanligtDet attakustiksaneras. ärLokalerna kan behövavas.

lärareninnebär attteknisk utrustning, vilketanvändereleven a
mikrofon.använder

upplevermånga med hörselskada är atteleverEtt problem som
Dettainte vad kamraterna säger.däremotde hör vad läraren säger,

medsker. l takt attuppfattning vadofullständig somavger en
alltmerenvägskommunikation blirförändras, ochrolllärarnas
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allt problem för de hörselskadadeovanligt, kan detta bli störreett
eleverna.

hörselskadade barn och ungdomar beroendeDöva och ärsom av
teckenspråk särskilt anpassade läromedel. Förkan ha behov attav

innehållet utformat föri läromedelalla skall kunna tillgodogöra sig ett
förstaspråk förñnns, särskilt desvenskahörande har somsom

tillmaterialet bearbetas ochbehov översättsbarnen, attavyngre
såteckenspråk på video och/eller atttilm eller texten anpassas

erbjuder intressantasig. Multimediaspråket tillblir möjligt att ta
Även successivt tillägnaroch ungdomardöva barnmöjligheter. om

också viktigt detspråket form det atti skrivensig det svenska är
språk.på derasfinns läromedel eget

påtillgång på materialbegränsadSpecialskolorna har ännu en
nå målen.påverka deras förutsättningar attteckenspråk, kanvilket

från läroböckerundervisningssituationeniMycket material översätts
på teckenspråk.svenska till

Dövblindhet

hardövblind han"är närl Norden har enats att personom enman
hörselskada"-vissaoch ärkombineradgradallvarlig syn-aven

påMan skiljerbåde och hörselrester.harhelt dövblinda, andra syn-
få dövblindaföds mycketdövblindblivna. Detdövblindfödda och

funktionshinder.år. vanligt med ytterligareDetbarn ärper
från döva eller hör-börjandövblindblivna barnenVissa de ärav
får försämradsuccessivt texselskadade barn syn,ensom senare

progredierande synskada.på syndromgrund Ushers ärsom enav
kommunikationshandikapp och bör ettDövblindhet ettår ses som

metodersärskildaförorsakar behoveftersom dethandikapp,eget av
skolalivet. Valetdet dagligaoch klaraför kommuniceraatt av

synskada.hörselskada respektivepåverkas graden ava av

språkstörningTal- eller

svårspråkstörning attmed tal- eller ärGruppen barn och ungdomar
behov,med skildapå Det sig barnbeskriva entydigt sätt. rörett om

andra skäl haralltifrån i talorganen till barnmed skadabarn som av
språk.svårigheter eller produceratolka attatt

språk-där tal- ellerendast de barn och ungdomarHär behandlas
funktionshindret,det primära ävenkanstörningen utgöra omanses
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också svårtdet kan förekomma andra sekundära. l grupperna
språkstörningrörelsehindrade och utvecklingsstörda tal- ellerär

vanligt ytterligare funktionshinder.som

fysiska För medDet ovanligt med skador i talorganet.är personer
teckenspråket kommunikations-denna skada kantyp utgöra enav

Oftaform. många hjälpmedel alternativ.För tekniska ett ärär en
måsteDärförfysisk förknippad med andra funktionshinder.talskada

utifrånskola varje elevsvalet undervisningsmetod och görasav
faktor iindividuella behov, där valet kommunikationssätt är enav

sammanhanget.

språkstörning, sigiEn betydligt elever medärstörre engravgrupp
Ungefär halvmed varierande behov. procentheterogen en avgrupp

språkstörning. medAndelen barnungdomar haralla barn och grav
språkutveckling kan behövanågon avvikande tal- ochform somav

Hällsboskolan 3 4 procentenligtanpassningar i undervisningen är -
årskull.varjeav

olika kombinationerspråkstörningar kännetecknasGrava avav
såväl anatomiskspråkliga Orsakerna kanstörningar. av-vara en

hjärnpåverkan tidigt i livet.vikelse diffussom en
ytterligarespråkliga vanligt medstörningarna detFörutom de är

minnesstörningar,svårigheter på perceptuella brister,beroende
planeringsförmåga,dåligavvikelser,motoriskarytmstörningar,

uthållighet avledbarhet. Dettaochinitiativlöshet bristande storsamt
syndromDAMP, autism, Aspergersför till ADHD,tankarna tex m m.

språkstörda.enbartspecifiktförekommer sällan barnDet att är
viktigtfunktionshinder detmånga andra barn med ärLiksom för

särskildMöjlighet vistas ioch tidiga insatser. attmed tidig upptäckt
språk-för barn medspråkförskola betydelse ettkan ha stor grav

på i landet.språkförskolor finns tjugotalett orterstörning. Särskilda

uppmärksam-tid kommitGrav språkstörning har under attsenare
efterfrågan på särskildafinnsFör närvarande storallt enmas mer.

språk- eller kommunika-skolan, kundervisningsgrupper iäven s
på itjugoSådana verksamheter finns drygt ortertionsgrupper.

landet
småspråkverksamheterna iarbetarl särskildade grupper,man
ingårlogoped iDet förekommerpersonaltäthet. attmed hög perso-

på sätt.till verksamheten annateller finns knutennalgruppen,
gå tilltiden skallmålsättningen eleverna med överYtterst attär

språkverksamheter underYtterligareundervisningsgrupp. ärvanlig
planering.
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språkstörning får undervisningsinelever medEn mindre gravgrupp
Undervisningenspecialskoia.statligvid Hällsboskolan, ärsom en

på stöd.svenska, med teckensker huvudsakligen som

Stamning

innebärakan ettform talstörningStamning ytterligareär somen av
allaUngefär fyrapåtagligt kommunikationshandikapp. procent av

liv, oftastnågon några perioder sittellerunderbarn stammar av
hälftenpojkar. Merdem änbarndom. 80 procent ärunder tidig avav

börjar sko-defyraåringarna har slutatstammande stamma närde
Cirka procentalla barn slutar.dock intelan. Det innebär att aven

befolkningenden stammar.vuxna
visarstamning. Vissa barn öppetoch doldDet finns öppen enen

talade situa-undvikadöljer detta attde andraatt stammar, genom
depå frågor, vilka 0rdväljaknapphändigt atttioner, att an-svara

gå heladärför kan igenomförekommer barnDet attvänder, osv.
någotuppmärksammas,deras stamninggrundskolan utan att som

och intemissförstånd skolsituationeniproblem ochkan skapa stora
självt.svår situation för barnetsocialminst en

konsek-stamning och desskunskapbehöverElevens lärare om
för eleversituationenförbättramedel kanMed enkla manvenser.
få tala tillelevens behov attviktigtDet attmed stamning. är tex av

punkt tillgodoses.
logopedhjälpstamningerbjuds elever medgradl varierande av

eller talpedagog.

Rörelsehinder3.2.2

och denrörelsehindermed stor ävenungdomar ärBarn och enen
Många har enbart ettbehov.varierandemedheterogen grupp

tekniska hjälp-medkompenserasrörelsehinder, kanmotoriskt som
andra rörelse-fysiska miljön. Föri den äroch anpassningarmedel

direktfunktionshinderandramedhindret kombinerat som mer
språk-, och/ellerminnes-påverkar nedsatt taI-,skolsituationen, tex

förmågaocksåassociationsförmåga. ha bristande attDe kan sam-
och motorik.ordna sinnesintryck

CP,rörelsehinder CerebraltillVanliga orsaker är rygg-pares
till följdFörvärvade skadormärgsbråck muskelsjukdomar.och av
till följdbiverkningartrafikolyckor, ellervåld, texyttre avsomsom
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förekommer också.medicinska behandlingar Rörelsehinder ettär
funktionshindervanligt hos utvecklingsstörda.

mångaFör elever med rörelsehinder krävs anpassningar denav
fysiska så tillgänglig. Elever med rörelse-miljön i skolan den bliratt
hinder till följd hjärnskada kan ha behov andraäven av anpass-av

långsam studiegång.studietakt och anpassadningar, tex
svåra gårvanligt elever med rörelsehinder isär-Det relativtär att

gäller knappt 20 de eleverskild undervisningsgrupp. Det procent av
särskilt stöd i skolsituationen.med rörelsehinder i behovärsom av

fjorton kommunerFramför gäller det elever med hjärnskada. lallt
eleverundervisningsgrupperfinns särskilda regionala tar emotsom

från knuten tillflera l vissa fall behandlingsavdelningkommuner. är
boende.någraverksamheten, i även

behovmed omfattandeEn liten gymnasieungdomar avgrupp
Rh-anpassadefår gymnasieutbildning vid denhabilitering sinrn m

påfinns fyra i landet.gymnasieutbildningen, ortersom

ellersärskilt anpassaderörelsehinder kan ha behovElever med av
eleverna har nedsattläromedel. Det vanligtsärskilt utvecklade är att

svårt lyfta ellerbläddra,visuell perception. De kan ha attmotorik och
svårtockså tydagår De kan ha attskriva, i fall det inte alls.vissa
rörig. En delinnehåll upplevsoch illustrationer layouten somom

bokstäver. lmed vanligaoch lär sig inte läsaelever talar inte att
Bliss,alternativ kommunikation, är ettvissa fall krävs tex somsom

bestående strecksymboler i olikakommunikationssystem sam-av
mansättningar.

erfarenheteroftast helt andra änBarn med rörelsehinder har
många med funktions-för andra barnLiksom falletandra barn. är

svårtkänner igen eller har atthinder det ofta de intehänder att
så de iförstå företeelser presenterasförklaringar till olika som

vanliga läromedel.

Synskada3.2.3

synförmågaså nedsattWHO synskadad "har attEnligt denär som
hjälpsvårt skrift eller medomöjligt läsa vanligdet eller attär synens

svårigheter livsfö-i den dagligaeller har motsvarandeorientera sig
ungefär 200år synskadade ochföds femtonringen". Varje gravtca

synskadaantal barn förvärvari Sverige. Ett mindrebarnsynsvaga

25 årsredovisningSlH:s 1997
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någonunder sin Var fjärde synskadad har ytterligareuppväxt.
funktionsnedsättning, hörselskada, rörelsehinder eller utveck-tex
lingsstörning.

Liksom viktig för barns utveckling. Med ingenhörseln ettär synen
eller begränsad riskerar omvärldsuppfattningen bli begrän-attsyn
sad. Dessutom finns inte förutsättningar för den interaktion mellan

behöver hjälpindivider möjliggör. Ett barn med synskadasom synen
måstekompensera detta. Andra sinnen stärkas. För orienteraatt att

särskild träning i sk "mobility". Härsig i olika miljöer krävs tex
både synskadaoch förskolan roll. Enspelar hemmet stor ären

svårigheterockså det innebärinformationshandikapp attett genom
del tryckt text.att ta av

tid deuppmärksammats underEn speciell ärsenaresomgrupp
förmåga tolka det de Desaknarbarn har att ser.som syn men som

för sedanpå igen henne,kan sin känna atttitta utan attt mammaex
någon mån jämföraskan deigenkännande hon talar. lnärreagera

faktisktspråkstörda tolkar talet fast debarn intemed de gravt som
tidig för-ofta i samband medsynskadahör. Denna sättstyp av

lossning.

skolsitu-särskilda anpassningar ikrävasFör synskadad elev kanen
Förför punktskriftsmaskin, dator,ationen, platst m m.scannerex

betydelsefull. viktigtDatorn ettbra belysning ärärsynsvaga en
Förelever.både punktläsande ochhjälpmedel för synsvaga

skrivnadel dengjort det lättareelever har datorn att ta avsynsvaga
Skolsituatio-finns i dag.förstorandedetexten program somgenom

oftabehöverför dessa elever och deansträngandedockär mernen
elever.tid andraän

gåskall iundantagsvissynskada inteAtt elever med annat än
uppfattningundervisningsgruppspecialskola eller särskild är somen

för synskadade själva.företrädarna deidag djupt rotad, hosär a
ytterligarefrämst eleven harSärskilda lösningar aktuellaär om

detta.funktionshinder motiverarsom
grundskolan undervisas 8,5 procentsynskadade eleverna iAv de

främstantal antalundervisningsgrupper. Ett mycket liteti särskilda
återfinns statlig special-något vid Ekeskolanäldre elever ärsom en

skola.

särskilt anpassadesynskador har behovAlla elever med avgrava
skrivensynskadad skall kunna del textläromedel. För taatt av enen

form ellermåste i punktskrift, i taladtillgänglig antingenden göras
reliefbil-överföras tillförklaras ellervia datamedia. Illustrationer kan

der.
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såinnehåller och tabellerLäroböcker alltid illustrationergott som
måste någondärför redigerasbelyser eller förklarar. Boken avsom

lösningarförklara matematiska problem ochtex närär attvansom
omvärldserfarenheter normalteller de ger,synensynen, snarare

för förklaringen. Redigeringen böranvändas stödinte kan som
så tabeller, illustratio-också eleven kan hitta bland texter,göras att

på övningsboken.sidan, uppslaget eller ioch kommentarerner

3.2.4 Utvecklingsstörning

begåv-hämmadallmänhetutvecklingsstörning iMed enavses
och havaraktig karaktärStörningen skall haningsutveckling. upp-

stått utvecklingsperiod.under barnets
kromosomavvikelserutvecklingsstörning kanOrsaker till vara

infektioneri ämnesomsättningen,syndrom, rubbningart Downsex
eller fysisknyfödda skadaeller det barnet,modern, fostrethos

låg förför eller högeller förlossning,påverkan under graviditet
faktorersamverkandenormalvariation ellerbiologiskfödelsevikt,

och miljöfaktorer.mellan arvs-

för barn och kanbegåvningsmässiga utvecklingen lika allaDen är
stadier. harbarnpå följande Defyra varandraindelas i som en

långsammare taktfast iföljer utveckling,utvecklingsstörning samma
svår utvecklingsstörninglångt. medEn del barn,olikaoch kommer

upple-lilla barnetskaraktäriseras detnår första stadietdet avsom
når det andraDe barnkonkret här ochvärldenvelse somnu.av

förstår konkretamåttlig utvecklingsstörning. Deharstadiet en
abstraktio-vissaochdet de representerarsymboler liknar somsom

utvecklingsstörning,når har lindrigdet tredje stadietDe enner. som
förstå och symbolerabstrakta begreppsvårigheterhar att sommen

fjärde stadiet representerarDetabstrakta begrepp.representerar
begåvning.normal

andraofta förenad medsvår utvecklingsstörningFramför allt är
hörselskada,ellerautism, dövhetfunktionsnedsättningar, tex

ätsvårigheter problemsynskada och samtepilepsi, rörelsehinder,
behoven mycketföljd detta varierartinmotorik. Tillmed och avgrov-

utvecklingsstörning.olika barn medmellan

26 1981begåvningshandikapp; Kyhlén, alaBegåvning Gunnaroch
1997omtryckt
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anpassadmed utvecklingsstörningSärskolan erbjuder elever en
gruppstorlekar ocharbetssätt, mindremedstudiesituation, ett annat

Ungefärgymnasieskolan.grundskolan ochIärartäthethögre än en
gymnasieåldern åter-i grundskole- ochsamtliga eleverprocent av

särskolan.finns i
särskolan, dvsbestår den obligatoriskaSärskolan av

gymnasiesärskolan medträningsskolan,grundsärskolan och samt
Tränings-individuellaspecialutformade ochnationella, program.

såledesgå grundsärskolan,iför dem inte kanskolan avseddär som
flerfunktions-ofta medsvårare utvecklingsstörning,för elever med

ellerindivid-10i särskolan procenteleverna ärhinder. Av ca
Högstgymnasieskolan. ärgrundskolan ellerigruppintegrerade

grundsärskoleelever.förandeldenna
respektive 84grundsärskolanielevernaUngefär 40 procent av

många fall fleraytterligare, iträningsskolan harielevernaprocent av
funktionshinder.ytterligare

funktionshindermed ytterligarefåtal utvecklingsstörda eleverEtt
går specialskolan.i

Även särskiltutvecklingsstörning krävsmedoch ungdomarför barn
En delheterogen.dock mycketGruppenläromedel. äranpassade

alternativaanvändabehöverandraenklare texter,lär sig läsa
åter måste individu-För andraPictogram.kommunikationssätt, tex

mellan elevensamspeletutvecklas ikommunikationsprogramella
flerfunktionshinderutvecklingsstörning ochmedEleveroch läraren.

rörelse-liknande desvårigheter,ha andra texkan dessutom som
har.hindrade barn

och ungdomarutvecklingsstörda barn ärför allaGemensamt
förstå verkan,svårt orsak och atteller mindre attde hardock att mer

utvecklingsstörda eleverjämförelser. Förförstå liknelser och att göra
med hjälpkonkretiserasskeendenmåste ofta förlopp ochdärför av

läromedlen förEn delupplevelse. storsensomotorisktaktil och av
ocksådetkaraktär,därför laborativ ävenutvecklingsstörda är omav

ochanpassade texterläroböcker medanpassadesärskiltgörs
bilder.

27 13597; Skolverkets rapportsko/verksamhetenBeskrivande data nrom
l rörelsehinder, 10,8elevernahar 26,0 procentgrundsärskolan av

hörselnedsättning och 2,8särdrag, 5,7psykiskasynnedsättning, 9,2
elevernahar 63,2 procentträningsskolanautism. lharprocent av
psykiska20,4hörselnedsättning,rörelsehinder, 25,456,4synnedsättning,

SIHautism. Källa:harsärdrag och 8,2 procent
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ocksåmåsteutvecklingsstörningför elever medLäromedel an-
Ävenålder. det faktiska budskapet detärtill elevens ompassas

påsakså går alltid illustreradet inte attt sammasammasamma ex
tioåring grundskolan.fjortonåring för ii särskolanförsätt som enen

medintealltför barnsligt och stämmaupplevasDet skulle som
fjortonåringens referenser.

funktions-betingadeneurologiskt3.2.5 Vissa
hinder

under dennatillstånd kan redovisasolikafinns mängdDet somen
cerebralbehandlats,redan texdem harrubrik. Vissa pares.av

Även sammanhangdyslexi betraktas i vissaspråkstörning ochgrav
dock till-Härfunktionshinder.betingadeneurologiskt avsessom

tillstånd.autismsyndrom,DAMP, Aspergersstånd ADHD, msom
Perception2° stårcontrol andMotorDeñcits Attention,DAMP

uppmärksamhet,fråga aktivitetskontroll ochför dysfunktion i om
medSå allaperception. gottochmotorikkontroll personersom

uppmärk-aktivitetskontroll ochproblem medDAMP hardiagnosen
tvåsvårigheter. Ungefärmotoriskakombination medsamhet i

perceptionsstörningar.dessutomtredjedelar har
såvälproblem inomdet finnsSvår föreliggaDAMP om-omanses

tinmotorik,grovmotorik,uppmärksamhet,rådena ochaktivitet
föreliggamåttlig DAMPspråk tal. Lätt tillochperception ansessom

uppmärksamhetområdet ochaktivitetproblem inomdet finnsom
svårområden kännetecknarövrigatvå deeller tresamt ett, somav

DAMP.
Disorder3° detinnebär attAttention-Deflcit/HyperactivityADHD

ochaktivitetområdena uppmärksamhet,inomföreligger awikelser
impulsivitet.

tillstånd kännetecknas begräns-autismliknandeAutism och av
ömsesidiginteraktion, tillsocialförmågan till ömsesidigningar i

lek och intressen.utveckla fantasi,till attkommunikation samt
svår typisk autismmed ochbarnenUngefär fjärdedelartre ansesav

utvecklingsstörda.vara

29 curaGillbergDAMP/MBD, ChristopherADHD;varjeEtt barn i klass, om
1996
3° curaGillbergDAMP/MBD, ADHD; ChristophervarjeEtt barn i klass, om
1996
3 Christopher Gillbergtillstånd översikt,autismliknandeAutism och en-

AUTISMRiksföreningenNordin,och Viviann
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autismavseendenpåminner i viktigasyndrom menAspergers om
språk och årtalatutvecklingensvåra störning iinte avsammager

begåvning.högnormal ellermedförknippatoftast
motoriskasyndrom flertalbåde ettförekommerTourettesVid

TourettemedFlertaletvokala tics.fleraellerochtics ett personer
tvångssyndrom Detslag. ärolikaproblem,också andrahar avsom

impulskontrollochuppmärksamhetbristandemedockså vanligt
sigkan tasyndrom ävensömnproblem. Tourettesfalli vissasamt

påfixeringtvångsmässigiuttryck sex.en

ochbarnallaandelhur storuppfattningarolikafinns avDet om
attKlart ärtillstånden.redovisadeolikadeharungdomar som

visarundersökningarfinnsDetvanligast.ADHD somoch ärDAMP
iprocentfemADHD ärrespektiveDAMPmedbarnandelen caatt

betydandenaturligtvisår. finnsDettill sjuåldersgruppen ensex
svår-underlagetvilket görADHD,ochDAMPmellanöverlappning

avsevärthosföreliggaADHDochDAMPSvår entolkat. anses
andel barnen.mindre av

autismlik-ochsyndromAspergersautism,medbarnAndelen
mycketsyndrom ärTourettesprocent.understigertillståndnande en

ovanligt.
ellervanligare,beskrivitstillståndSamtliga varauppgessom

dock attmisstänkerManflickor.hospojkar änhosvanligare,mycket
tillstån-visar attteckenfinnsöverskattade. Detskillnaderna somär
blirPojkarnaflickor.hospojkar änuttryck hos merandrasigden tar

högreidiagnostiseraspojkarnavarförflickorna,utåtagerande än
utsträckning.

sigkoncentreraofta problem attharDAMPochADHDmedElever
skolsituationen.påkravställer storavilketstunder,kortareannat än
uppmärksamhetindividuellÅterkommande stöd,ettkan varapauser

medförknippadeoftaDAMP årochADHDEftersomnödvändig.är
skrivsvårigheterochinlärningssvårigheter, läs-problemandra som-
undervisningen.på istödställs krav ävenstörningarpsykiskaoch -

småundervisning ikanproblematiksvårsärskiltmedbarnvissaFör
värde.vara avgrupper

GillbergChristopherADHD;DAMP/MBD,32 klass,i varjeEtt barn om
1996cura,
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3.2.6 Läs- skrivsvårigheter/dyslexioch

Ett barn med läs- skrivsvårigheter/dyslexioch kan bla förväxla
bokstäver låter svårtlika, ha analyseraatt vilka ljud ordsom som
innehåller och i vilken ordning ljuden kommer svårteller minnasatt
ordbilder.

Uppfattningarna hur läs- skrivsvårigheteroch och dyslexiom
skall definieras åt. gårskiljer sig Det identifiera främst tvåatt olika

Enligtsynsätt. tradition, den neuropsykologiska, förklaras dyslexien
med biologiska faktorer skrivsvårigheteroch läs- och med andra.
Man lägger viktstor vid medicinsk diagnostisering. Den reformpe-
dagogiska traditionen istället kritiskär till bruket medicinskaav
diagnoser, och därför integör skillnad mellan läs- ochsamma
skrivsvårigheter och dyslexi. Man lägger mindre vikt vid orsakerna
till problemen och vid de specialpedagogiska lösningarna.mer

De olika också påsynsätten det finns olikagör att läs-syn om
och skrivsvårigheter/dyslexi funktionshinderär ett eller inte. Kom-
mittén kan konstatera med FN:s standardreglers definitionatt av
funktionshinder se 3.1 svårtavsnitt detär att annat än attse
omfattande skrivsvårigheter/dyslexiläs- och skulle funk-ettvara
tionshinder. Utan särskilt stöd, och eventuellt kompenserande
hjälpmedel, kan läs- skrivsvårigheter/dyslexi fåoch tvekanutan
handikappande konsekvenser i skolan.

Uppgifterna hur andel befolkningenstor har Iäs- ochom av som
skrivsvårigheter varierar mycket, delvis till följd de olika synsät-av

Uppgifter ifrånten. allt 1 -2 till 20 före-procent procentom upp
kommer. Ca 80 de drabbas pojkar.procent av som uppges vara

Den ökade åruppmärksamhet under givits läs- ochsom senare
skrivsvårigheter/dyslexi beror, enligt Läs- och skrivkommittén
LÄSK, på någon faktisktroligen inte ökning. De bedömningengör
att det istället påsamhällets ökade krav läs- skrivförmågaär och i
kombination skolansmed betygssystem gymnasierefor-samtnya

tydliggjort problemen.men som
Läs- och skrivkommittén såvälkunskapernaattanser om orsa-

kerna till skrivsvårigheter/dyslexiproblemen kring Iäs- och desom
pedagogiska pålösningarna små.dessa problem fortfarande Manär

därför forskning området.nödvändigatt är inommenar mer
Oavsett skrivsvårigheternaläs- och har biologiska, sociala,om

psykologiska eller andra orsaker Läs- och skrivkommittén attmenar
det framför allt pedagogiskaär lösningar krävs. Tidiga insatsersom

33Att lämna skolan med rak SOU 1997:108rygg ;
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tidi-i delärareenbart ärinteockså detviktigt attDetviktiga. ärär
läs-kunskapharsvenskailäraresamt omårskurserna somgare

såväl inombehövskompetensökadskrivsvårigheter/dyslexi. Enoch
skolan.inombrettskolbarnsomsorgförskola, som

mindrefinnspedagogikmöjligaoch bästatidiga insatser enTrots
nå tillfreds-svårt attde harsvåra problem attsåharelevgrupp som

nöd-kompensatoriska insatserläsförmåga. För dem årställande
datorer,talböcker,ellerkassett-delshjälpkan haDevändiga. av

delstalsyntes,dikteringsprogram,multimediateknik, m m,scanner
sidor.starkastärker deraspedagogikkompensatorisk som

funktionshinderbetingadeMedicinskt3.2.7

funktionshinder ärbetingademedicinsktmedeleverGruppen
olikablödarsjuka,allergier,medeleveromfattarDenheterogen.

epilepsi,ñbros,cystiskceliaki,tarmsjukdomencancersjukdomar,
psoriasis,njursjukdomar,olika m

svårt härattdetkaraktär ärheterogena ge endennaPå grund av
olikaelevgruppernas,ellerelevgruppens,bildfullständig snarareav
frånbortaåterkommande atttvingaselever varaVissabehov.

måstedialysbehoviEleverperioder.kortareeller avskolan i längre
dagen.delundervisningfrån vissfrånvarande avveckavarje vara

fårändåså elevenattsida,från skolansplaneringkräverDetta
andramedeleverFörutbildningen.förståelse iochsammanhang

sjukhuspe-återkommandedecancersjukdomar, ärsjukdomar, tex
förhållningssätt.annatettkrävervilketofta längre,rioderna

konsekvenserdekunskapharskolanockså viktigt att omDet är
inlärningssituationen.påverkarochkansjukdomarolika somge

tröttaärelevernaatttbehandlingar göroch/ellersjukdomar exVissa
ochhjärntumörerAndra, texdagen.undervilabehovhaoch kan av
kansin turihjärnskadortillledakandem, sombehandlingen av

tillstånden hospåminnakantillstånd. Dessaolikarad omorsaka en
DAMP.ellerADHDmedeleverellerrörelsehindermedelevervissa

koncentrationssvårig-problem,perceptuellahakan texEleverna
minnesfunktionenistörningarheter, m m.

gäller tDetmiljön.fysiskapå den exställer kravsjukdomarAndra
kvalsterfrån damm,frimiljön är m m.attkräverallergiervissa som

toalett.tillgång tillbehovhakantarmsjukdomar egenmedElever av
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Här har någrabara givits påexempel medicinskt betingade funk-
tionshinder och vad SIHde kan leda till. l frånrapport nämnsen
utöver vad sagts anpassad idrottsundervisning, special-som ovan
kost, skolskjuts, anpassningar i den psykosociala miljön m m.

Beträffande undervisning konstateras i elevernarapporten att kan
ha behov av

stödundervisning, vanligen utanför ordinarie Iektionstid och under-
begränsad tid,

specialundervisning, stöd underextra ordinarie Iektionstid samt-
särskild undervisning, på sjukhus, hemmeti påeller annan-

lämplig plats.

mångaFör elever med medicinskt betingade funktionshinder detär
betydelsefullt med samarbeteett gott mellan hemskolan och sjuk-
husundervisningen. Skolhälsovården har viktig funktion, fören a

informeraatt skolans personal konsekvenserna elevernasom av
sjukdomstillstånd.

3.2.8 Psykiskt betingade funktionshinder

Enligt Barnpsykiatrikommittén SOU 1997:8, SOU 1998:31 finns
påtecken psykiskaatt problem hos barn och ungdomar någotökat

de åren. Någotsenaste förtalar detta påökat tryckär ett barn-som
och ungdomspsykiatrin, dessutom upplever tyngre proble-som en

svårarematik och ärenden. Förändrade samhällsförhållanden kan
ha betydelse för denna ocksåökning. Det kan så problemattvara

alltid har funnits uppmärksammas i dag, till följd densom mer a av
kunskapsutveckling skett området.inomsom

Psykiskt betingade funktionshinder svårakan leda till handikapp i
skolan. Detta oberoende det handlar ångest, störandeav om om
beteenden, koncentrations/uppmärksamhetsstörningar, tvångstill-
stånd, svår depression eller allvarliga ätstörningar anorexi ochsom
bulemi.

Man brukar tvåtala huvudtyper problem hos dessa barnom av
och inåtriktadeungdomar: problem-ängslan, nedstämdhet,oro,
tillbakadragenhet, somatiska klagomål utåtriktade-och beteen-
den-dålig självkontroll, aggressivitet, normbrytande beteende. Ett
tredje allmänt problem koncentrationsstörningar,är kan före-som
komma vid flertal specifikaett diagnoser. Många gånger kan det

34 Vad kan skolan förgöra elever med medicinska handikapp; Göta
Abrahamsson, SIH 1995
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från tidigastörningargrundadesvårt neurologisktskiljaattvara
störningar.psykiska

fall kanandratillstånden längre tid, imånga fall överl pro-varar
medicinskaför elever medLiksomåterkommande.blemen vara

förhållningssätt. Varjepå skolanskravställs storafunktionshinder
Det kräverspecifika förutsättningar.utifrån sinamåsteelev bemötas

bådeelevenså kan mötafår eleven attkunskapskolanatt manom
fungerandevälbetydelsenDenpedagogiskt. storasocialt och enav

Barnpsykiatriutred-understrykselevvård sammanhangi detta av
ningen.

kan behövasvåra problempsykiskamedungdomarochVissa barn
finns skolorDärfördem.kanvanliga skolandenstöd vadän gemer

ochbehandlingshemungdomspsykiatrin,ochbarn-knutna till
terapiskolor.

beståkanpersonalmediindividuellt ellerArbetet sker somgrupp
ocharbetsterapeutspeciallärare,kurator,psykolog,psykiater,av

under kortareskolorgå i denna typkanElevernasjukgymnast. av
år.alltifrån tillhalvt treetttid,eller längre

Sammantaget3.2.9

allaredovisningfullständiginteRedovisningen är en-avenovan
deTilli skolan.förekommakanfunktionshinderskilda gruppersom

småmycketantalettillbla vissaexplicit kommernämntssom
Detlandet.totalt ielevertiomed färrefall äni vissaelevgrupper,

syndrom.ellersjukdomarovanligasärskiltmedgäller elever
tillhörtotalt settsamtliga eleverlandetsandelHur stor somav
varjeförRedankartlagd.intefunktionshindermed ärelevergruppen

det intekommer attTill dettamätproblem.finnsenskild storagrupp
det tillfall lederI vissafunktionshinder.flerahareleverovanligt attär

dubbelt.de redovisasatt

efter olikapå traditionellt sättstrukturerad ettRedovisningen är
finns tex storamotiverat. Detmening dettaärIdiagnoser. en

kommunikationshandikappmedmellan elev ettskillnader i behov en
synskada.ellerrörelsehindermed ettoch elev enen

olikamellangemensamtmycketslående ärattSamtidigt detär
likaväl hosförekommaproblem kanPerceptuella texelevgrupper.

hjärn-medbarnhossvårt rörelsehinder ettbarn med ettett ensom
barnhos ettsjukdom ellerellerolyckshändelseföljdskada till av en

primär diagnos.språkstörningmed somgrav



82 Elever med funktionshinderi dagens skola SOU 1998:66

Gruppen elever med funktionshinder inte hellerär statisk. Redovis-
ningen skulle årinte ha likadan försett tio sedan, mindre förut ännu
tjugo åreller trettio sedan. Genom forskningen har kunskapernya
tillkommit, vilket har uppmärksammats.gör att Detnya grupper
gäller språkstörningelever med ellertex elever med ADHD,grav
DAMP, Aspergers syndrom m

Det finns också faktiska förändringar i elevgruppen. Exempelvis
det få elever har funktionshinder till följdär attnumera som av

modern haft sjukdomen röda hund under graviditeten. har detIstället
tillkommit funktionshinderbarn med till följd de överlevttex attav

tidiga förlossningar eller följdmycket biverkningar till medi-som av
cinska mångabehandlingar. l fall gäller svåradet behandlingar av
sjukdomar barnen tidigare inte skulle ha Sannoliktöverlevt.som
kommer denna förändringar ske framgent.typ att ävenav

3.3 iakttagelser

l detta kommittén iakttagelseravsnitt redovisar vissa generella om
påsituationen för elever med funktionshinder. Dessa baseras främst

vad framkommit företrädarevid besök i skolor, i kontakter medsom
för professionella, kommitténorganisationer och i skrivelser till samt
i Som kommitténdokumentation. illustrationer har valt attannan

på föräldrars sinexempel elevers och beskrivningarpresentera av
eller börsina barns situation, bla brev till skolministern. Detur

på någotobserveras kommittén ställning till deinte har tagitatt sätt
frågeställningar ienskilda fall beskrivs. De aktualiserassomsom

avhandlas i de följande kapitlen.texten
mångaFör de elevgrupper redovisats finns sedanav som ovan

ochlänge etablerad organisation för skola, stöd, läromedelen
organisationhabilitering. För andra saknas denna väl strukturerade

påkring eleverna. Delvis beror detta eleverna inte haratt samma
behov. förklaringen.Detta dock inte helaär

Skola och stöd

Grundinställningen i det svenska skolväsendet helt i enlighetär,
med FN:s standardregler, flertalet barn och ungdomar medatt
funktionshinder få kommunalaskall sin utbildning i den vanliga
grundskolan, gymnasieskolan och särskolan och där det stödges

krävs.som
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utbild-sineleverbegränsadfår dockframgåttSom gruppenovan
inled-anledning attHär finnsspeciaiskoiorna.statligavid dening

till dessa.anknytningfrågor medvissauppmärksammaningsvis
special-kapitel 6ifrågeställningarnatillåterkommerKommittén om

stödorganisationen.8kapitelskolan och om

teckenspråk får sinbehovelever ihörselskadadeochDöva av
valeteleverdessa ärFörspeciaiskoiorna.regionalavid deutbildning

kunskapmedmiljöerbjuderSpecialskolansjälvklart. omskola enav
skapabidrar till attSkolornabehov.hörselskadade barnsochdöva

eleverna.identitet hosstarken
svenska,på taladkommunicerakanhörselskadamedVissa barn

medkommunikationteckenspråket, itexändå beroendeår avmen
fallvissaskola ivaletdessa ärsamtidigt. För merflera avpersoner
hörsel-finnsspecialskolornaregionalanågra deVidkomplicerat. av

teknisktmedpå svenskaundervisningfår sinelevernai vilkaklasser
Vidteckenspråkig miljö.idagsindetillbringarSamtidigtstöd. en

gå heltiskallbarnetväljafamiljerna entvingasövriga orter om
utveckladhörselverksamhet utaniellerteckenspråkig skola en
på dettauppmärksammatsKommittén harteckenspråkig miljö.

stödorgani-ochskolapersonal inomochföräldrarbådedilemma av
medbarnför vissaochhörselskadadeförgällerSituationensation.

implantat.cochlea

skolministernasztillbrevUr mammasen

teckenspråkattTackhörselskadad.född gravtärMin dotter vare
språk kun-fått ochtidigt etthonspråk Sverige hariofficielltettärnu

fan-Det ärbehov.ochkänslorsinaförmedlaochkommuniceranat
honså mycketlångsamt och det ärutvecklasdå talhennestastiskt

ochtalet kommerMenvärlden.taladeförstår i den nuellerinte hör
storoch harvia talhjälpligtkommunicera en7-åring honkansom

teckenspråk hondetspråk. attmärkerVidettakringävennyfikenhet
svenskan-språkentaladedenlärahjälper henne attförst siglärt

varandra.berikar
ochför dövaspecialskolan, skolapåklass1:abörjatharHon nu
blirhörselskadadevillkor. Depå de dövashelthörselskadade men

teckenspråkharEftersom hondövskolan.iindividualintegrerade
välja.skola attspråk finns baramodersmål förstaochsitt ensom
Sko-tal.sittmåste förträngahonspecialskolantillkommerNär hon

35 Något redigerat
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lans kursplan inte hänsyn till de för-tar hörselskadades behov och
utsättningar, vilket enligt svensk lag är varje barns rättighet

Som förälder till hörselskadat barnett gravt tycker detatt är
hennes självklara adekvaträtt att utbildning vilket för hennesen

tvåspråkigdel utbildning. Det känns självklart hon skaär atten
språket teckenspråket.lära sig svenska direkt och inte via Eftersom

teckenspråkets grammatik språ-och syntax helt olikt det taladeär
kets blir "omväg" ocksådenna onödigt komplicerad. Hon behöver

såmycket träning och tidigt möjligtstimulans utveckla sitt tal.att som
svårt förstå vårVi har fåmycket att varför dotter inte skaäven mu-

sikundervisning i skolan.

Även döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning kan
få sin dåutbildning i specialskolan, i den riksrekryterandemen
Åsbackaskolan. Övriga döva och hörselskadade elever med utveck-
lingsstörning får sin utbildning i särskolan, ofta har god kom-som

i olika former alternativ kommunikation, teckenpetens stöd.t ex som
För eleverna oftast Kommitténplaceringen i särskolan adekvat.är
har funnit finnsdock det mindre döva och hörselska-att en grupp
dade elever med utvecklingsstörning de har förutsätt-trots attsom,

teckenspråkningar fullt dennatillägna sig utvecklat inteatt ett ges
möjlighet.

För elever med hörselskada i den kommunala skolan kommu-är
därför förekomstenkompetens viktig. Det oroandeär attnernas av

förhållandekommunala ojämn i till behovet ihörselpedagoger är
också kommu-kommunerna. Vidare det oroande stödet tillär att

någraurholkas landsting har aviseratriskerar attatt attnerna genom
hörselvårdskon-återbesättade inte sina tjänsteratt somavser

pensionsavgångar. står landsting heltsulenter vid Redan idag ett
stårhörselvårdskonsulenterna i dagdenna tjänst. Detutan är som

för det specialpedagogiska stödet till skolan.

Det finns synskada, ellervidare begränsat antal elever medett
funktionshinder vid Ekesko-synskada l kombination med ytterligare

frågeställningarlan statlig specialskola. medEn rad olikaärsom en
gång.anknytning till Ekeskolan har aktualiserats utredningensunder

De gäller främst Ekeskolans personkrets. Ekeskolan har t storex en
påandel äldre elever. Det kan det finnsteckenett atta vara

brister någoti elevernas tidigare skolsituation, aktualiserarsom
frågabehovet stöd till kommunerna. En gäller de döv-av annan

blindfödda skolgångelevernas och stöd.
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Hällsbo-vidfinnsspråkstörningmedeleverantalmindreEtt grav
medelevernaMerpartenspecialskola.statligdenskolan, aväven en

Hällsboskolanshemskolor.sinagår dock ispråkstörninggrav
räckaproblem attorganisation storamed dagensharresurscenter

elevgrupp.för dennade behöverstöddetkommunernatill för att ge
eller ilokaltlösningarutformastöd för attbehöverKommunerna a

kommuner.med andrasamarbete

språkstörningtvâ medpojkartillförälderEn grav

Barn ettspråkstördatvå bam.utifrån haattskillnadensettJag har
alltidattinnebärdetallt vadmedtidenhelagått klassvanlig avihar

tillkommuneninomminskadeochi klassensämst resurservara
väldigt barnochsjälvförtroendedåligthar ettHanetc.speciallärarna

själv-ett gottharkommunikationsklassår igår fjärdesitt2 ensom
medfungerat bradet hartycker attJagallt"Han kanförtroende.

varit iskulle hadetmed hurjämfört van-enkommunikationsklassen
hankanNuSigtuna.iHällsboskolanvarithadeAlternativetskola.

förorolighögstadiet, Jag ärbörja1 skaBarnhemma.fall boi alla nu
gå.skalldethur

redovisatsfunktionshindertraditionellamed someleverFör de mer
tillstödetableratvälrelativtproblem, ettvissatrotsfinns,ovan

proble-omfattandemedeleveremellertidfinnsDetkommunerna.
SIHstöddetomfattasintemening avformell gessomimatik avsom

specialpedagogiskerhållaattkommunförlättareDet är t enexm
följdtillhjärnskada, tmedbarnrörelsehindrat avför exrådgivning ett

för-inte ärhjärnskadamedbarnför ett somCP-skada, än enen
specialpe-behovetatttrotsDettarörelsehinder. avmedknippad

jämförbart.stöd kandagogiskt vara

ålder37:en årsvidhjärntumörhaft13-årig pojke sextillPappa som

vardags-iåterkommeruppstår är närproblemetDet manstora som
detuppfattarjagproblemet ärstörstaOch detigen.situationen som

att kunnaförberedskapdåligmycketharidagdärskolan enman
ochsjukdomfått sinskadorharbarn genomden typhjälpa somav
ochpå bästa sätthjälpa demskallinte hurvetManbehandling. man

svår situation.får mycketdet attgör enman

Riksförbundetårfördelrapportspråkstörningar,36 medProjekt: BarnUr
1997DHBungdomar,ochspråkstörda barnhörselskadade ochför döva,

möte37 till ettinbjudanochpresentationUr
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Mycket påberor bristande svårtoch haratt attnog resurser man
använda påde finns Det finnsrätt sätt. mycket skräckresurser som
och olika suspekta föreställningar vad sjukdomen någotförärom

många gångeroch det föreställningarnegativa dessa barn.ger om

Andra elevgrupper uppmärksammats mycket under tidsom senare
i vissaär fall antalsmässigt Detstora. kommunerna förväntasgör att

ha specialpedagogisk kompetens. Det gäller elevertex medegen
ADHD, DAMP skrivsvårigheter/dyslexi.elever med Iäs- ochsamt

Många, framför allt kommunerstora, har stödorganisa-en egen
tion för dessa elever. Det finns påexempel kommunala resurscenter
med denna inriktning. Ett tiotal Iäspedagogiska fåttharcenter visst
statligt stöd, Skolverket se vidare kapitel 8. l andra kommu-a av

sker samverkan kring elevvårdsteam,dessa elever i i vilkaner en
specialpedagog ingår. Där ocksåarbetet kommit längst finns ett
etablerat samarbete med landstingens sjukvård.hälso- och

Trots finns pådet kommuner långtatt detta kommitsätt ärsom
ändådet i första svårhand bland elever med DAMP, Aspergerst ex

syndrom, autism, elever svåramed läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
kommittén funnit påexempel skolan inte utformaatt klarat attsom

skolsituation tillfredsställande. l vissa fallär har elever ten som o m
frånstannat hemma skolan under kortare eller längre perioder.

Situationer denna påberor oftatyp skola och kommunattav
saknar den kompetens krävs för identifieratill fullo deattsom
pedagogiska åtgärdaproblemen, ocksåmindre dem. Det kanännu

fråga situationer där kommunikationen mellan kommun ochvara om
föräldrar inte har fungerat. Oberoende orsak konsekvensernaärav
orimliga för den enskilde eleven.

från 11-årigUr brev till skolministern förälder till DAMP:pojke med

fåttVi frånhar beskedet skolan personalenatt och skolan intenu
våranklarar påVi har på inrådansedan mitten decemberson.

sjukhusets hållitbarnhabilitering honom löftehemma, medav av
skolan åtdom skallatt ordna plats honom i liten ochen en grupp

sådanmed personal vad detta problemvet innebär. Det harsom
sagts speciellatt DAMP klass skall inrättas till höstterminenen
ikommunen. väldigtDet tyckte eftersompositivt det ärvar

våranvad på någotlider I dennaväntan klass skulle ordnasson av.
så hållahan fått påatt kan sina studier vid liv. har viaIdag reda

någon sådanomvägar att klass inte alls planerad. Hansär studier
består frivilligidag vårt påhans lärareatt besöker hem, basis, närav
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läxa attDå får litethandagtid.vecka1-2 timmartidhon har perca
tillbaka.hon kommermed tillsarbeta

funk-andrafleraellermed ettkombinationUtvecklingsstörning i
specialpedagogiskpåkravockså särskildaställertionshinder

träningssko-då särskiltÄven ochsärskolor,mångakompetens. om
utvecklingsstörning imedför eleversärskild kompetensharlorna,

behovändå ettså finnsfunktionshinderytterligaremedkombination
för dennasärskiltkompetensutvecklingochstödkonsultativtettav

ochbåde kommunerpå grund attkanskeellermålgrupp. Trots, av,
teckenfinnsstödsådantuppgift attmed somkonsulenterSlH har ge

nåralltid ut.stödet intepåtyder att

och iårskursernade lägreiofta bästSkolsituationen
gymnasieskolan

studiernafungerarfunktionshindermedelevgrupperallaprincipFör i
käntDetta ärde högre.igrundskolan äniåldrarnalägrel debättre

Fördet.vittnatharföräldrarochbåde elever omochsedan länge
årskursernahögrestoffet i depå attberodettakanelevervissa

påbyggagradhögreiattlägrei dekrav änställer större genom
funktionshindersvåramedmånga elevernågotabstraktioner, som

på betygenockså attberoDet kan sommed.problemhar stora
tydligtdetårskursen göråttonde ommedfrån ochtillkommer

enskilda ämnenuppnåendemålen, iklarasvårigheter atthareleven
flera.eller i

årskursersistagrundskolansiproblemhaft storaFör elever som
gymnasie-Denbättre.fungeragymnasieskolan nyaoftasigvisar

lång-studiegång,anpassadtillmöjlighetererbjuder storaskolan
individuelltinom ett anpassaeller attstudietakt programsammare

uppfattasDettaförutsättningar.ochbehovefter elevensutbildningen
funktionshinder.svåramedeleverpositivt avsom

harintegymnasieskolan ännuintryck attkommitténsSamtidigt är
grundskolan.fråneleverallaemottill taattfullt utsiganpassat

detsaknakanproblemuttalademindreharde eleverSärskilt som
ärkompetensspecialpedagogisksig.förväntakunnabordestöd de

verksamheterpå demycket storttrycketExempelvis ärvanlig.inte
medgymnasieskolanieleverpå hjälpaattinriktadesärskiltärsom

skrivsvårigheter.ochläs-
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En berättelse:mammas

Min dotter född iär april 1979. Hon insjuknade -88 medsommaren
ihållande huvudvärk i cirka veckas tid. Efter kort tid hittadesen en en
hjärntumör, har krävt strålbehandling, cytostatikabehandlingarsom
m m.

vårtl fall fungerade låg- och mellanstadiet mycket bra. påVi bor
landet med påliten skola 60 elever. Vi informerade skolan ochen ca
hade redan från början braett samarbete. Barnen skrev och ritade
teckningar till min dotter påhon fick sjukhuset. När hon sedansom
kom hem och kunde börja skolan fick hon hjälpextra komma ifattatt

årskursläraren. I fem-sex upptäckte att hon behövdeav ochmer
tid för klaraatt sina läxor och hjälpte henne ocksåmer i detav mer

vanliga skolarbetet.
Högstadietiden närmade sig och klassen-den invanda, kända

trygga blev splittrad. Till högstadiet påtalade både och mellan--
stadieläraren hon hadeatt inlärningssvårigheter och behov speci-av
alundervisning. Min dotter och hennes läkare informerade den nya
klassen hennes sjukdom och dom restsymtom hon hade.om som
Inga fanns till åkspecialundervisning i 7. Vi såjobbadepengar
mycket påorkade kvällar åkoch helger. l 8 insjuknade hon igen.

ocksåHon ñck totalt påett synbortfall bådatill höger ögonen ärsom
kvarstående i dag. Honän kom tillbaka till skolan i mycket dåligt

bådeskick, fysiskt Lågtoch psykiskt. hårimmunförsvar, inget och
deprimerad. Nu hon ohjälpligt efter sina kamrater. Fortfarandevar
kunde inga avsättas. Dom jag ñck vid mina upprepadepengar svar
påstötningar specialundervisning Vilka barn ska då borttaom var:
från specialundervisningen Mår din dotter bättre domattav som
bråkar kvar i klassen Honär sitter lugn och och jobbar.tyst

elevvårdskonferenserDom jag och hennes läkare, SlH-kon-som
sulent och påpsykolog satt oräkneliga,är resultatet blev ändåmen
alltid det inga ingen specialundervisning.samma pengar-

Inför gymnasiet hade allt Dågett hopp. kom räddningenupp -
vår kommun har ingen gymnasieskola. Den linje min dotter sökte var
den individuella med basämnen i lugn takt. Nu fick kontakt med
rektorn i grannkommunens gymnasieskola. Han lyssnade för-och
stod problemen. Nu skolanär krävde extra för minen annan pengar

dådotter, fanns gårdom. Idag årethon tredje i gymnasieskolan.
Hon har underbar speciallärare finns påmed vissa lektioneren som
under dagen och för såanteckningar hon kan koncentrera påsig un-
dervisningen. Tillsammans samlar de ihop dagen, går igenomsen
vad har hänt och repeterar del material hon tyckersom atten som
hon inte riktigt förstått. Dom har också fått repetera mycket vadav
hon borde frånhaft med sig högstadiet. Men med ett brinnande in-
tresse för sitt arbete och respekt för min dotters sjukdom har det fun-
gerat alla förväntningar.över Gymnasietiden frånhar inte varit fri be-
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hemundervis-då, ibland medfungerathar ävendethandlingar men
alltmermedflicka ettgladare,idag öppnareMin dotter ärning. en

orkarhonskaffat vänner.Hon harsjälvförtroende.växande um-nya
Alltmerfritid skola.inte barapå fritiden. harHongås kompisarmed

barakanhelst. Jagungdomvilkenlivsig hennester somannansom
mycketfickår högstadietlåta domsörjabli överinte att ensom

dugerattkännaAtt aldriglivet.glädje iallflicka att tappasjuk man
påta-gångpå närdärhade sattshjälpentill. Omräckereller en

självgående idag.varitkanskehade honbehovetlade mera

komplikationeralltid utanintesituationensocialaDen

i skolankontaktersocialaharfunktionshindermedMånga elever
denovanligt attdock inteDet ärkamrater.med sinajämförbarahelt

peda-denför eleverna änproblemstörreettsituationen ärsociala
gogiska.

på detta.exempelerfarenheter ettelevernassynskadadeDe ger
grundskolagå vanligivalde attsynskadamedeleverallt flerNär

Tomteboda-vidskolverksamhetenochspecialskolan,för iistället
handförstafarhågorna igälldeavvecklades,sedermeraskolan

lsituation.socialaderasutveckling, intepedagogiskaelevernas
pedagogiskadenklaradeelevernasig attvisade detpraktiken

ofta blevskolanisituationensocialadenattbra,situationen men
1980-understudierfleraidokumenteratsharproblematisk. Detta

1990-talen.och
medanstudie attkonstaterades texfrån 1986l en

betygochskolämnenvanligapunktskriftsläsning,gällervadationen
l dettakamratkontakterna.medannorlundadetvargynnsam,var

ungefär lika storaidelas treeleverna grup-kundeavseende upp
elevernadärkamratkontakter,fungerandevälmed enper-en

självaelevernadärochlyckadesintesådanaeftersträvade enmen
periodfrånstudierNågra ytterligare gavkontakt.undvek samma

resultat.liknandestort
Iåg- ochisynskadastudie medför barnsituationenI omen

Depositivare.någotbildenår ärtiokommellanstadiet senaresom

of 68attandanceschoolof the3 ExperiencesHome.atAttendanceSchool
thepresented atPaperSchool.CompulsorySwedishblind students

Spain;Barcelona,Education,integratedConferenceEuropean on
1986HSvensson,

med ochMÖTESPLATSSKOLGÅRDEN elevermellanSamspel39 SOM
Stockholmsinstitutionen,PedagogiskaUlf Jansson,synskador;utan

1996Universitet
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synskadade eleverna gick i integreratett samspel i hälftenänmer
de samspelsepisoder studerades. Enligt studien deav som var

isolerade respektive tolererade i vardera knapp fjärdedelen av
iakttagelserna.

En del eleverna i studien uppvisade alltid eller oftast integ-ettav
deltagande,rerat andra företedde det isolerade eller tolere-mer av

rade Studien på någonpekar intemönstret. tydlig relation mellan
deltagande och grad synskada. Däremot redovisar den detattav
finns könsskillnader. Flickor tenderade i högre grad hamna i isole-
rade eller tolererade situationer, oftarepojkar i integrerade.
En likartad problematik, inte identisk, finns förän andraävenom

funktionshinder.elever med l Hörselskadaderapportengrupper
skolorelever i vanliga konstateras hörselskadade elever itex att

allmänhet uppnåinte kan helt på nå-okomplicerad tillhörigheten
gorlunda lika villkor bland "vanliga" kamrater, eller huvudtagetöver
bland normalhörande.

En elev utanförmed DAMP kan ställas gemenskapen till följd av
han råkarlätt i handgripliga konflikter,att osv.

frånUr Hörselskadade elever i vanliga skolor.rapporten Kommentar
äldre elev, med goda kamratkontakter

När någontingdom diskuterar och jag inte kan hänga med, skulle jag
vilja föravbryta, jag drar mig det. Jag känner dom blir irrite-attmen
rade. Det inte bara klasskamrater, kan familjenmina det iär vara
också. inteDom tycker att det blir inte poängom upprepa, samma
liksom.

Kommitténs generella intryck elevernas sociala situation,attär
liksom deras studiesituation, ofta fungerar årskur-bra i de tidigare

i grundskolan. Situationen försämras ofta i de högreserna
årskurserna i grundskolan för sedan fungera bättre igen iatt gymna-
sieskolan. förhållandeDetta bekräftas olika studier.av

Rapporten Hörselskadade elever i vanliga redovisarskolor pro-
blem i den sociala situationen särskilt för de äldre eleverna. Detta

påberor delvis tidigare för åldersgrupplekaktiviteter dennaatt
med påersätts i utsträckning bygger samtal.storen samvaro som

4° Hörselskadade elever i vanliga sko/or; F90:7Nad forskningen,säger
Skolöverstyrelsen
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SRF medför eleverbekräftas bildenfrån ävenI flera rapporter
integreringenpå socialadenpekas attstudiernaIsynskada. aven

på Dessutomgymnasiet.förränblir bättreintesynskadade eleverför
medför eleverbättre utsituationensocialadenkonstateras att ser

flerfunktionshinder.medför demsynskadaenbart än

gymnasieskolanrörelsehinder imedEleverHämtat ur

rörelsehindradspännande meddetbörjanFörst i varen somvar
kompi-hade ingaJagnotis mig.ingendomefter ett tag tog ommen
Dom ihögstadiet.börjadejagnärdet värreSen blev ännusar....

gåkundeDetklass.gick i derasjagglömt atthade nästanklassen
någon hej.attvecka utan saen

situationandra imedkontaktbehovEleverna har sammaav

dagligamiljö i densocialfungerandebehovUtöver elevernas enav
behovfunktionshindermedmånga eleverharskolsituationen av

förviktigt attDetsituation. ärielevermed andrakontakt samma
i kamrat-situationstärka derasdärmedidentitet ochderasstärka

bättresjälvkänslaochjagidentitetstarkEnhemskolan.i gergruppen
samspel.socialtfungerandeförförutsättningar ett

skallfunktionshindermedför eleverattaktiviteterolikafinnsDet
i ochfunktionshinder,medandramöjlighet mötaatt sammages
verk-denna typfunnit attdockKommittén harskoltid.utanför av
funk-medför olikautsträckningi olikaförekommersamhet grupper

också oklartDetbor. ärpå elevenberoendeochtionshinder var
aktiviteter.denna typförbör avsvarasomvem

medför eleververksamhetenutvecklad syn-Mest varasynes
åter-anordnarresurscenterTomtebodaskolansskada. Utöver att

också attdetförekommerårskursbesök för elevernakommande
träffar elleranordnarsynskadamedför eleverSlH:s konsulenter

socialaochpedagogiskabådeharAktiviteternaveckoaktiviteter.
ambitioner.

i vissaelevgrupper,för andraanordnas ävenaktiviteterLikartade
barn-landstingensandraikonsulenter,SlH:sfall initierade avav

1995:2rapportseriepå SRF:shögstadiet;1 kamratkontakterSynskadades
gymnasiet; SRF:sochgrundskolanisynskadade eleversituation förSocial

1992:3rapportserie
gymnasium.Skärholmensgymnasieskolan.42 irörelsehinderElever med

Stockholms länLänsskolnämnden i9/90.Rapport nr
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och ungdomshabilitering. Profilen på verksamheten påverkas av
naturliga skäl Den pedagogiska profilenär arrangör. ärav vem som
sannolikt starkare SIHmed med barn-arrangör än ochsom ung-
domshabiliteringen.

Vid sidan denna offentligatyp initiativ handi-om av arrangerar
kapporganisationerna i varierande utsträckning Iägerskolor förm m
barn och ungdomar med funktionshinder.

Föräldrarnas situation krävande

Föräldrar till barn och ungdomar funktionshindermed har krä-en
vande situation. Det svårtbarn harär tungt att acceptera att ettens
funktionshinder, få det fungera i familjen,att att kanske tvingasatt
att eller mindre ständigt ha andra i hemmetmer vuxna o s v.

Till svårtdetta kommer föräldrarna kan haatt orientera sigatt
mellan påde olika aktörer involverade. Det ñnns exempelärsom
föräldrar Mångahar tjugo olika kontakter för sitt barn.närmaresom

kontaktpersonerna någon förhållandehar i sin roll i till skolan.turav
För barn med flera funktionshinderett kan det skolan handlautöver

eller flera konsulenter, fleraeller kunskaps- ellerettom en resurs-
flera bådecenter olika inom landstinget. Företrädare församt organ

kommunstat, och landsting kan inblandade.vara
bådeVad kan det ytterligare förproblematiskt skolagörasom

och föräldrar de olika aktörerna inte samarbetar, i vissaär när utan
fall ocksåbesked. Det händerto motstridiga oklarheter iattm ger
ansvarsfördelningen "hamnar mellan stolarna".gör att ansvar

Den fysiska betydelsefullmiljön i skolan

gåri någonFör de barn och ungdomar specialskolorna ellersom av
de riksrekryterande gymnasieskolorna behovet anpassadär av en
fysisk miljö normalt tillgodosett. förDet gäller elever i särskildaäven
undervisningsgrupper, för svårthörselskadade eller rörelsehind-tex
rade elever. Vid denna verksamheter det lika självklarttyp är attav

den fysiska miljön den pedagogiska.anpassa som
Detta gäller däremot inte alla vanliga grundskolor eller gymna-

sieskolor. påDet vanligaste kravet fysiskaanpassningar i den miljön
brukar lyftas fram gäller förtillgängligheten rörelsehindrade.som

Enligt studie Handikappombudsmannen uppfyller knappten av
hälften landets grundskolor samtliga de krav enligtav som om-
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ställas. intemånga uppfyller flera,Hurbörbudsmannen mensom
framgårkrav inte.alla

påställasgenerellt kannaturligtvis andra kravDet finns ensom
ventilation,viktigt med bra attdetFör allergiker tgod skolmiljö. är ex

lättstädade. Godärfinns fuktskador samt att utrymmenadet inte
prioriteras.också generelltljusförhållanden böroch braljudisolering

denmedoftakommunerna väntarKommittén kan konstatera att
skollokaler till dess ettsinahandikappanpassningengenerella av

förhållningssättsådant attäruppstår. medRisken ettkonkret behov
före-också kommunernahänder attDetåtgärderna kommer sent.

normaltelevenskola dengå änslår skall ielevenatt somannanen
bättreerbjudaden kananledningmed atttillhöra,skullesett enav

miljö.anpassad

handlarutredningdennaungdomarochmånga de barnFör somav
behovDe hargenerella insatser.meddock interäcker det avom

lång. HärListan kananpassningar. görasmycket individuella ges
några exempel.bara

medtoalettbehövakansvåra rörelsehinder texElever med egen
Även detkantarmsjukdomarochmedför eleverlyftanordning. mag-

så detutformad attbörtoalett. Denfinnas behov varaav egen
hjälpmedel.andraellerstomibandagegår bytabekvämt att

akustikmed braviktigtsärskiltdethörselskadamed ärFör elever
behövaventilationsinstallationerkanljudisolering. Dessutomoch bra

standard.hålla högmåstehögtalareLjudkvaliteten idämpas. en
lokaler.samtligaarbetsenhetensibehövaskanHörselslinga

och be-färgsättningsärskildhar behovsynskadamedElever av
minska riskenför attavskärmasdagsljus kunnaskalllysning. Vidare

finnasbörenkel och detbörPlanlösningenbländning.för vara
utmärkta.tydligtbörorienteringspunkter, gränserIedstråk och vara

ambitio-har högaflesta kommunerdeintryck attKommitténs är
vissa eleveranpassningarindividuelladedet gällernär sommerner

fått föraharpå föräldrarexempelfinns attTrots dettahar behov av.
skallanpassningarnödvändigaför attlång ojämn kampochen

insatsermotiveralättaredet attstånd. Iblandkomma till varasynes
med mindreför demfunktionshindersynliga äntydligtför barn med

funktionshindrenspå bristande kunskaptyderuppenbara. Detta om
konsekvenser.

det räcker attockså skolan attförekommer attDet an-menar
Detta tyderundervisningsrum.endast etttillgängliggöraellerpassa

HANDIKAPPANPASSNING; Delrap-43 OCHfrågor KOMMUNERNA36 om
1996regeringentillfrån Handikappombudsmannenport
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på bristande insikt elevens behov. En elev med rörelsehinderom
eller hörselskada bör påha möjlighet lika villkoratt delta i undervis-
ningen i alla Framför allt årskursernaämnen. i de högre i grund-
skolan och i gymnasieskolan sker undervisningen mångai ämnen i
särskilda ämnesrum.

Planering

Kommunerna har oftast pågod tid sig förberedaatt för elevens
skolstart eller byte skola dra erfarenhetersamt att barnets tid iav av
förskolan. Det inträffar naturligtvis funktionshinder uppståratt ett
plötsligt eller elever med funktionshinder flyttaratt mellan kommu-

l flertalet fall har dock kommunerna framförhållning.möjlighet tillner.
Det finns också övergångengoda frånexempel där förskola till skola
har planerats väl. Kommittén har dock slagits det samtidigtattav
finns förvånansvärt många påexempel där kommu-motsatsen,
nikationen mellan förskola dålig.och skola varit

Övergripande3.4 slutsatser

Många frågeställningarde aktualiserats kommer att tasav som ovan
inom de olika förslagsinriktade kapitel följer. Det finnsupp mer som

någradock skäl redan här dra övergripande slutsatser,att som
utgångspunkt för den kommande analysen.

Den svenska skolan generellt förväl rustad eleverär sett att ta emot
med funktionshinder. Väl fungerande skolsituationer för elever med
omfattande funktionshinder ofta resultat olikaär av men samver-
kande fråninsatser den enskilda skolan, den specialpedagogiska
stödorganisationen, landstingens barn- och ungdomshabilitering och
inte minst föräldrar. genomgåendeelevens Ett drag den enskildeär
lärarens kunskap, och insats.engagemang

Trots pådet finns bådeexempel enskilda elever ochatt grupper
elever inte erbjuds likvärdig utbildning. Det kommitténsärav en

uppfattning detta främst påatt beror bristande kunskap vilkaom
konsekvenser olika funktionshinder få såvälkan i skolsituationen -
pedagogiskt och socialt med hänsyn till hur den fysiska miljönsom

utformad.är
Det stöd erbjuds skolan/kommunen och familjen välär ut-som

byggt för vissa elevgrupper, mindre väl för andra. Organisationen är
uppbyggd kring elever med vissa diagnoser, medan andra med
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Stödet ärmotsvarande insatser.saknakanheltbehovlikartade
flerochhuvudmänpå ännufleraockså splittrat organ.

vikt vidsärskildkommitténläggerl det fortsatta

vadskolanpersonal iövrigochför lärarekompetensutvecklingen-
möjligheter,behov ocheleversfunktionshindradegäller

behovutifrån elevernasutformastill eleverna snararestödetatt-
samtdiagnoserderasän

huvud-de olikamellanskapasansvarsfördelningtydligareatt en-
männen.

personal iövrigochlärarekompetensutvecklingenKommittén avser
kommitténuppnå visiondenför attavgörandeskolan somsom

flyttagår inte attdetkunskapökadkapitel. Utanföregåendeiskissat
ytterligare.positionernafram

diagnoserderasinte iochbehovi elevernasutgångspunktAtt ta
intedettaunderstryka attviktigt attdockDetsjälvklart. ärlåtakan

för detbetydelsediagnosensunderskattarkommitténinnebär att
gånger harMångaskolan.ellerfamiljdennesbarnet,enskilda

långvarigochsvårigheterföregåtts stora oro.diagnostiseringen av
ochbåde förklararkunskapdå erbjuda gerkanDiagnosen somen

ibarnet,hjälperåtgärderochförhållningssätthittamöjlighet att som
i skolan.ochhemmet

gällerDetskolsituationen.ijusttydligablirfunktionshinderVissa
detskrivsvårigheter/dyslexi. Närochläs-DAMP samtADHD,tex

på dia-efterfråganför vilkaantalettill storagäller dessa grupper,
ambi-kommitténsår, ärunderradikaltökathargnostisering senare

medbarnså endastattkompetenssinskall ökaskolantion att
diagnos.behovskall haproblematikomfattande enav

diagnoserderasänbehovelevernasiUtgångspunkten snarare
dagensfunnit attKommittén haraspekt.organisatoriskhar även en

tillför stödochfunktionshindermedeleverstöd tillförorganisation
ettdiagnostän-utifrånorganiseradgrad äralltför högikommunerna

saknas texflexibel. Dettillräckligtinte ärdenattDetkande. gör
kunskap.efterorganisationenattförutsättningar nyanpassa

huvudmännenolikamellan deansvarsfördelningenotydligaDen
för hu-ochfamiljeroch derasbåde för elevernaproblemtillleder

kapitel.isärskilt nästautvecklasDettasjälva.vudmännen
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för skola och stöd4 Ansvaret

försammanfattande bild hur ansvaretkapitell detta avges en
till demfunktionshinder och stödetmedutbildningen för elever

vissalandsting drasoch samtmellan kommunfördelar sig stat,
mellanansvarsfördelningenDessutom tasprincipiella slutsatser.

myndigheterberörda upp.
påföljande,introduktion till deKapitlet bör ger ensomsom enses
område.område föranalysochfördjupad redovisning

mellanAnsvarsfördelningen stat,4.1

landstingochkommun

ilandstingoch ärkommunmellan stat,Ansvarsfördelningen grun-
ungdomar.förhållande alla barn ochtilliden densamma

all skolverksam-förodelathelt ochKommunerna har ett ansvaro
ochläroplanermål i skollag,utifrån nationellahet de som anges
ochsocialtjänstlagenocksåharkursplaner. Kommunerna genom

LSSfunktionshindrade ettvissaoch service tillstödlagen om
funktionshinder.medungdomarför barn ochsärskilt ansvar

ochsjukvård. hälso-Enligtochför hälso-harLandstingen ansvar
habilitering samtskall erbjudadetta desjukvårdslagen innebär att

funktionshindrade.hjälpmedel till vissafördeatt svarar
utvärdering ochuppföljning,för lagstiftning, tillsyn,Staten svarar

både och hälso-förhållande skolatilliutvecklingsinsatservissa
kom-och visslärarutbildningsjukvård förharoch samt ansvar

petensutveckling.

utökattagithar ettfunktionshinder statenmedFör vissa elever
specialskolorna förför regionaladeStaten har ansvaretaansvar.

special-riksrekryterandeför dehörselskadade samt tredöva och
funktions-ytterligaresynskadade medsynskadade ochskolorna för
respektiveutvecklingsstörningmedhörselskadadehinder, döva och

beteendestör-medhörselskadadespråkstörda och döva ochgravt

4 18-0928
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ocksåStaten ekonomiskt till viss skolverk-ningar bidrarm annanm.
gymnasieskolorna för dövasamhet, de riksrekryterande ocha

respektive för vissa rörelsehindrade.hörselskadade
för specialpedagogiskt stöd till kommunernaVidare statensvarar

något förför Landstinget med undantag,vissa elevgrupper. svarar,
för med hörselskada.specialpedagogiskt stöd till skolan elever

ocksåSlutligen för produktion läromedel för ele-statensvarar av
funktionshinder.med vissaver

4.1.1 för skolanAnsvaret

1985:1100 skall alla barn och ungdomar, obero-Enligt skollagen
geografiskt hemvist sociala och ekonomiskaende kön, samtav

förhållanden, tillgång offentliga skolväsen-lika till utbildning i detha
varje skolformUtbildningen skall inomdet för och ungdom.barn

anord-anordnas i landet. Det allmännalikvärdig, varhelst denvara
gymnasieskola vissagrundskola ochutbildning i form samtavnar

specialskola ochskolformer, nämligen särskola,motsvarande
sameskola.

också full-skolväsendet kandet obligatoriskaUtbildningen inom
finnsgodkänd. Vidarefristående skola, dennai ärgöras omen

bidrag hem-fristående berättigade tillgymnasieskolor är avsom
kommunen.

för skolanHuvudmannaskapet

särskolan, kommu-för grundskolan ochhuvudmänKommunerna är
förStaten huvudmanför gymnasieskolan.och landsting ärner

specialskolan riktar sigDen statligaspecialskolan och sameskolan.
hörselskada ellerpå synskada, dövhet,till barn grund avsom

gå motsvarande del särsko-grundskolan ellertalskada inte kan i av
lan.

åtagandet fördet statligaomfattningenTabell 4.1 visar att av
Läsåret 1996/97 utgjordeelever.specialskolan litet, i antalmättär

i0,06 samtliga elevereleverna specialskolan endast procenti av
skolfor-och motsvarandegymnasieskolan, särskolangrundskolan,

mer.

44 1 kap § skollagen6
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läsåret 1997/98i skolanAntal eleverTabell 4.1
på huvudmänskolform ochfördelat-

FördelningAntal
på skolformerelever

%

74,95984 016Grundskolan
72,90083957kommuner-

2,0526 933fristående-
0,06792statligSpecialskolan
0,01155statligSameskolan

Särskolan" 1,1415 032
1,0914 358kommuner-
0,01190landsting-
0,04484fristående-

Gymnasieskolan 23,83312 936
21,84286 576kommuner-

1,2816 781landsting-
0,735799-fristående

100,001 312 931Totalt
146,rapportSkolverketsför skolhuvudmän,JämförelsetalSkolanKälla: marsnr

1998
i174i kommuner,3 946322 elever,med 4gymnasiesärskolan1 Inkl varav

fristående skolorilandsting och 202
ochför dövagymnasieutbildningenriksrekryterandevid denelever2 Inkl 550

rörelsehindrade.RGD/RGH respektivehörselskadade

för skolanekonomiska ansvaretDet

särskolangymnasieskolan,för grundskolan,kostnadernatotalaDe
seår 1996kronor72,3 miljarderskolformermotsvarandeoch var

svaradekostnaderdessaabsoluta merparten4.2. Dentabell av
endastspecialskolanden statligaför medanskolankommunaladen

förkostnadernakostnaderna. ltotaladestod för 0,5 procent av
ändå värt attDetför boende. äringår kostnaderspecialskolan

förkostnadernatotalaandel dekostnadernasobservera att av
specialskolangånger förhögretioskolformerna nästansamtliga är

skolformer.samtligaelever itotala antaletdetandelelevernasän av
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årTabell 4.2 Totala kostnader för skolan 1996
påfördelat skolform och huvudmän-

Totala Kostnadernas
kostnader fördelning

Mkr %
Grundskolan 48 998 67,7

kommuner 48 012 66,4-
fristående 987 1,4-

336"Specialskolan statlig 0,5
Sameskolan statlig 22 0,0
Särskolan 2 535 3,5

2Gymnasieskolan 20 452 28,3
kommuner 18 097 25,0-

-landsting 1 793 2,5
fristående 561 0.8-

Totalt 72 343 100,00
Källa: Beskrivande Skolverketsdata skolverksamheten 97, 135rapportom nr
1 tváKostnaderna för 1996 har uppskattats till förtredjedelar kostnadernaav
budgetåret 1995/96 95-07-01 96-12-30. Uppgiften omfattar reguljär utbildning,-
således resurscenterverksamheten vid de riksrekryterande skolorna. l kostna-

ingårdema mkr30 avseende elevhem.
2 Inkl riksrekryterande gymnasieskolorna för och hörselskadadede döva
RGD/RGH respektive för rörelsehindrade.

Staten bidrar till skolan i första hand via det generella statsbidraget
till kommunerna. Merparten de tidigare specialdestineradeav

årstatsbidragen till skolan inordnades redan 1991 i det k sektors-s
dåvarandebidraget till skolan. Det gällde 75 detprocentcaa av

skolområdetanslaget till särskilda insatser SIS för eleverinom
behov""5.med handikapp eller med andra särskilda Den 1 januari

1993 inordnades sektorsbidraget i sin i det generella statsbidra-tur
till kommunerna. Merparten de tidigare specialdestineradeget av

anslagen ingår såledesför elever med funktionshinder i detnumera
generella statsbidraget till kommunerna.

Staten bidrar dock fortfarande med vissa specialdestinerade me-
del till skolverksamhet för elever med funktionshinder, dels via
anslaget A till de statliga specialskolorna och dels7 resurscentren,

påvia anslaget Särskilda skolområdet, SIS-A insatser det ks
anslaget.

45Ansvaret för 1990/91skolan, Prop :18
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såvälspecialskolorna,förkostnadernastår för merpartenStaten av
hemkommunerElevernasboendeutbildning,vad gäller som resor.

förspecialskolan,elever iförersättning till statenbetalar dock en
år. ersättningKommunernaselev ochkrnärvarande 75 000 per

iför elevkostnadengenomsnittligadentillkan relateras att en
år 1996.430 600 krspecialskolan var

ekonomiskt stödockså för visststår statenVia SIS-anslaget a
medel.dessafördelarSlHundervisningsinsatser.regionalatill ks

undervis-särskildaundervisningsinsatserregionalaMed avses
tillsådana eleverkommer ävenkommunal regiiningsgrupper som

gruppvisa,andrai kommunen samtfolkbokfördaintedel ärsom
går ordna medinte attinsatseråterkommanderegelbundet som

avgränsning.geografiskbara kommun somen
under-regionalaSiS-medel förfördelade SlHBudgetåret 1997

hörselskadamedför eleverfjorton kommunertillvisningsgrupper
Två kommu-rörelsehinder.medför elevertill elva kommunersamt

medför eleverundervisningsgrupperregionalamedel förfickner
autism.försynskada ochmedför eleverspråkstörning, enen

vissasamtpå funktionshinderberoendestorlek varierarBidragets
20år för1997stödetsvaradegenomsnittfaktorer. landra pro-ca

verksamheterna.förkostnadernatotaladecent av
riksre-vid denkostnaderna ävenstår för merpartenStaten av

hörselskadadeochför dövagymnasieutbildningenkryterande
Rh-anpassadrörelsehindradesvårtförrespektiveRGD/RGH

medeleverockså vissaemotRGD/RGHgymnasieutbildning. tar
språkstörning.

ochgymnasieutbildningenförhuvudmänVärdkommunerna är
med staten.överenskommelseavtal ellerenligtersättningerhåller

elever-ochSIS-anslagetviastatenfinansierasUtbildningen avav
Vidareersättning.interkommunalviahemkommuner svararnas

elever-överstigerboende ochförkostnaderför destaten somresor
vidför eleverCSN,RGD/RGH viavidför eleveregenavgifter-nas

utbildningsstödsärskiltförinstitutStatensviaRh-gymnasierna
kommitténsSe vidarevårdartjänst.förNämndenföre dettaSisus,

eleverför vissaGymnasieutbildning1996:167SOUdelbetänkande
gymnasieut-riksrekryterandekapiteloch 7funktionshindermed om

bildning.

värdkommunerspecialskolans6 förersättningenförvillkor gällerSärskilda
speci-kapitel 6Se vidarevärdkommuner.klassersrespektive externa om

alskolan.
47 årsredovisning 1997SlH:s
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Direkt SIS-anslagetöver bidrar ocksåstaten till viss riksrekryterande
utbildning för utvecklingsstörda elever. Landstingen i Söderman-
lands och Västmanlands län anordnar enligt överenskommelser
med utbildningstaten för vissa barn och ungdomar med utveck-

Örebrolingsstörning. Vidare anordnar kommun, enligt avtal med
staten, gymnasiesärskola för hörselskadade ungdomar med utveck-
lingsstörning från hela landet. Verksamheten finansieras dels genom
ett statligt stöd regleratär i avtal, dels interkommunalsom genom
ersättning.

Fördelningen SIS-anslaget framgår bilagaav av

4.1.2 Ansvaret för stöd till elever och skola

Ansvaret för stöd till barn och ungdomar med funktionshinder
fördelar sig mellan skolhuvudmannen flesta-i de fall kommunen -
samt staten och landstinget. Här sammanfattas de olika huvud-
männens l övrigt hänvisas till kapitel 5 den kommunalaansvar. om
skolan och kapitel 8 stödorganisationen.om

skolhuvudmannens ansvar

behov.l utbildningen skall hänsyn till elevertas med särskilda
Detta förgäller hela det offentliga skolväsendet för barn och ung-
dom.

gällerFör grundskolan att särskilt stöd skall till eleverges som
svårigheter grundskoleförordningen5°har i skolarbetet. Enligt skall

berörd åtgärdsprogramskolpersonal utarbeta elev behövernär en
stödåtgärder.särskilda Om det befaras eleven inteatt kommer att

nå de mål minst uppnåttsskall ha vid slutet det femtesom av re-
spektive skolåretdet nionde eller eleven andra skäl behöverom av
särskilt stöd skall eleven stödundervisning. specialpedagogiskages
insatser skall i första hand inom den eleven tillhör.ges grupp som
Om det finns får sådansärskilda skäl, undervisning i stället iges en
särskild undervisningsgrupp.

För gymnasieskolan definieras inte skolhuvudmannens skyldig-
heter stöd i skollagen.att Möjligheterna dock omfattande.ärge

45 1 kap 2 § skollagen
494 kap 1 § skollagen
5° SFS 1994:1194
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gymnasieför0rdningen5 anordnas förstödundervisningskallEnligt
elevtid. Förstöd under kortarebehovelev har somenenaven som

anordnas inomfår specialundervisningstödbehov särskilthar av
undervisningstiden,också utökafinns möjlighet attklassen. Det

Specialklasserden.eller för delarutbildningenantingen för hela av
hörselskada ellerpå grundfår för elevervidare inrättas avsom

studiesvårigheter inteandra uttaladerörelsehinder ellersynskada,
individuelltför ettundervisningen. Inomfölja den vanligakan ramen

till elevernasanpassningar görasomfattandekan vidareprogram
och behov.förutsättningar

till ungdomarutvecklingsstörda barn ochsyftarSärskolan att ge
Över 60utbildning.anpassadförutsättningarelevstill varjeen

speci-någon formsärskolan harlärare inomsamtligaprocent avav
särskoleförordningen särskiltattlalpedagogisk utbildning. anges

specialpedagogiska insatser.med behovtill eleverstöd skall avges. tillhörelevenellerden klassSådant skall inomstöd grupp somges
specialklass.eller i en

stödspecialpedagogiskterbjudaattSkolhuvudmännens ansvar
gymnasieskolangrundskolan,såvällångtgående, inomsåledesär

specialpe-erbjuderlandstingochTrots statsärskolan. attinomsom
primäradetfunktionshindervissa ärmedstöd för eleverdagogiskt

ochspecialskolanFörfall kommunens.flestai deansvaret sa-
skolhuvudman.motsvarande statenåliggermeskolan somansvar

Statens ansvar

konsulentorganisa-SIH:sspecialpedagogiska stödStatens ges av
och kunskapscenter.via resurscentertion och

specialpedagogiskaskall för denfältorganisationhaSIH en
förkonsulenterbeståendestödverksamheten av

förskolebarn,synskadade-
elever,synskadade-

elever,rörelsehindrade-
utvecklingsstörda elever,döva och-

utvecklingsstörda elever samtblinda och-

5 SFS 1992:394
52 § skollagen6 kap 1
53SFS 1995:206

för handi-54 för Statens institutinstruktion1991:1081 medFörordning
kappfrågor i skolan
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dövblinda vuxna.-
SIH:s, och därmed konsulenternas, uppgift erbjuda hjälp ochär att
stöd till skolgångenkommunerna för underlätta föratt elever med

skolarbetet55.handikapp i skolan stöd till elevernasamt i Stödge
på nivåer- frånolika stöd riktat direkt till den enskilde individenges

och hans/hennes omgivning tillnärmaste generella övergri-mer
påpande insatser lokal, kommunövergripande nivå.eller nationell

specialskoleförordningen5°Enligt skall vid varje riksrekryterande
specialskola finnas specialpedagogiska Det innebärresurscenter.

det finns föratt ett resurscentrum elever med synskada med ytterli-
funktionshinder, döva och hörselskadade elever med utveck-gare

sprákstörning.lingsstörning förrespektive elever med Förgrav syn-
skadade ñnns dessutom Tomtebodaskolans TRC.resurscenter

Resurscentren skall enligt förordningen främja allsidig utveck-en
ling barn och ungdomar. Verksamheten skall främst omfattaav
specialpedagogisk utredning och träning information, utbild-samt

vårdnadshavarening och fortbildning elevernas ochoch lärareav av
personal. Centren skall vidare samla och information ochannan ge

följa forskning och utveckling. Resurscentren bedriver dessutom
visst finansierasutvecklingsarbete. De anslaget till de statligaöver
specialskolorna.

också frånSIH fördelar medel SIS-anslaget till Kunskapscenter
uppgifterhuvudsakliga samla, utveckla och spridaär att tvär-vars

fackliga kunskaper och erfarenheter. Denna Kunskapscentertyp av
finns för och ungdom med hörselskada, rörelsehinder, flerfunk-barn
tionshinder särskolan med autism.i samt

bestårKunskapscentrens bla kursverksamhet,verksamhet av
seminarier, uppdragsutbildning Kunskapscentrentemadagar, m m.

ocksåför för och vidhörselskadade har samordna behovattansvar
teckenspråksundervisninganordna viss medan kunskapscentren för

Samver-rörelsehindrade vissa specialpedagogiska utredningar.gör
kansgruppen vid berört Kunskapscenter för hörselskadade skall
också tillfällaberedas sig innan beslut statsbidrag tillatt yttra tas om
teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF-utbildning.ks

också frånSIH fördelar SIS-anslaget tiotalmedel till tjänsterett
åttadatapedagoger vid regionala dataresurscenter, ksom s

REDAH-center. Dessa stöd till elever och personal för eleverger

55 Förordning 1991:1081 med instruktion för Statens institut för handi-
kappfrågor i skolan
55SFS 1995:401
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SIS-anslagethjälpmedel. Viadatorbaserademedutrustatssom
Sjukhuslä-sjukhusundervisningen.tillstatsbidragfördelar SIH även

där sjukhusetden kommun äranställdaoftast är avrarna, som
på sjukhusvistasungdomarochmed barnbeläget, arbetar som

tid.under längre
underSkolverketarvsfonden harAllmännamedTillsammans

medIäspedagogiska center,tiotal kår stöd tillgivit ett ssenare
och skriv-frågor läs-iråd stöd till skolor rörochuppgift att somge

svårigheter/dyslexi.

frågorspecialpedagogiska äråtagande för stöd isamladeStatens
SlH:s konsulentor-förkostnadernasammantagnaomfattande. De

viddatapedagogerochkunskapscenterganisation, resurscenter,
från SIS-budgetåret Bidraget1997.mkr171,1REDAH-centren var

år. Tillmkr62,4sjukhusundervisningenföranslaget sammavar
år fördelatföljdunderSkolverketmedeldedetta kommer avensom

skrivpedagogiska center.ochtill vissa läs-

Landstingens ansvar

ungdomarochförhållande till barnhuvuduppgifter iLandstingens
sjukvårdslagen. Enligtochframgår hälso-funktionshindermed av

lands-inombosattaerbjuda dem ärlandstingetskalldenna som
funktionshind-hjälpmedel förrehabilitering,ochhabiliteringtinget

dövblinda,barndomsdöva,förvardagstolkningförtolktjänstrade och
hörselskadade.ochvuxendöva

någonförlustellernedsättningvidhabilitering att,Med avavses
skada/sjukdomförvärvadtidigtmedfödd ellerfunktion efter genom

åtgärder,kompetensområden sammansattafrån fleraplanerade och
funktionsförmåga samtmöjligabästautvecklingfrämjaallsidigt av

ochBarn-enskilde.denvälbefinnande hosfysisktpsykiskt och
rörelsehindradetillsig främstriktarinsatserungdomshabiliteringens

Landstingensockså till andrautvecklingsstörda,och grupper.men
hörselskadade.förhabiliteringhörselvård erbjuderpedagogiska

såvälkompetensområden,från olikaomfattar insatserHabilitering
pedagogiska kom-psykologiskafrån sociala,medicinska,de som

petensområdena.

specialpeda-erbjudaförreglerat attingetLandstingen har ansvar
Landstingenfunktionshinder.medför eleverskolanstöd tillgogiskt

stöd till skolanspecialpedagogisktstått för etttraditionhar dock av
hörselvårdenpedagogiskaInom denhörselskada.medför elever
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har det funnits hörselvårdskonsulenter med denna uppgift. Staten
bidrar till finansieringen hörselvårdskonsulenterna SIHattav genom
fördelar SIS-medel till denna verksamhet. Flera landsting har avise-

derat att inte återbesättaatt tjänster hörselvårdskonsu-avser som
lenter vid pensionsavgångar.

Utöver det specialpedagogiska stödet till elever med hörselskada
landstingen i olika rådutsträckning och tillstöd skolan speci-ger av

alpedagogisk karaktär. Det kan gälla för saknargrupper som en
etablerad stödorganisation, tex elever med olika neurologiska
funktionsnedsättningar ADHD, DAMP, autism, Aspergerssom
syndrom Landstingets är i första hand diag-attm ansvar annars
nostisera stå församt att eventuell habilitering.

Vad gäller inriktning och omfattning landstingens frivilliga åta-av
gande för dessa liksom för elever med medicinska ellergrupper,
psykiska funktionsnedsättningar, skillnadernaär mellanstora olika
delar mångalandet, i fall mellanäven olika delarav av samma
landstingsområde.

4.1.3 Statens åtagandesärskilda för elever med
funktionshinder

Som redovisats fördelas merparten det statliga bidraget tillovan av
skolan via det generella statsbidraget. Det gäller för eleveräven
med funktionshinder. För dessa finns dock sedan länge särskilda
åtaganden staten för vidsvarat sidan det generella stats-som om
bidraget. åtaganden,Dessa bådegäller skola och stöd, harsom
redovisats Här sammanfattas hur särskildastatens bidrag tillovan.
dessa verksamheter har utvecklats budgetåretsedan 1992/93 se
tabell 4.3. Av budgettekniska skäl svårtdet jämförelserär att göra
före denna tidpunkt. Redovisningen omfattar sjukhusundervis-även
ningen och läromedelsproduktionen.

Av tabellen framgår de samladeatt statliga anslagen har ökat
med 25 i fastaprocent priser sedan budgetåret 1992/93. Deca
kraftigaste anslagsökningarna uppvisar anslagen förknippade med
den riksrekryterande gymnasieutbildningen. Det främst påberor att
antalet elever vid den Rh-anpassade gymnasieutbildningen har
fördubblats jämfört med vad år 1989 prognostiseradessom av
Handikapputredningen se vidare kapitel 7 den riksrekryterandeom
gymnasieutbildningen.
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anslag för utbild-särskildaTabell 4.3 Utvecklingen statensav
ungdomar medoch läromedel för barn ochning, stöd

budgetåren 1992/93 -1998, tkrfunktionshinder m m

95/96"Budgetår 93/94 94/95 1997 199892/93
Specialskolan, inkl
resurscenter 840 418 943396 343 414159 346 523 376 839328
S|H, inkl konsulent-
Organisationen 116 623605 114 375106 966 11190 615 97 815
Skolutveckling o
Drod läromedel 467 20 93620 270 2013 774 17 71210 330av

336243 856 258230 170 238 669203 914SlS-ansl/motsv 195 063

varav
sjukhusundervis--

ning 841 67 279333 6464 765 6359 800 62 200
regionala utbild--

ningsinsatser 100 51 98448 964 50676 43 534073 4140
118 298128 109 215313 10782 272 10378 115riksgymnasier-

utbildn förriksrekr-
utvecklingsstörda

ungdomarbarn 700 20 77519 243 1918 5580 17 76617 075
förStatsbidrag om-

8002vårdnadsinsatser 900 85800 7654 900 61700 50 70043
Rh-gymnvid

Totalt
priser 638i löpande 438 900687 870786 587 826867 712 726667-

års1992/93i-
priser 834 477804 301743140 769 557867 689 244667
Index

124,9i fasta priser 120,4115,2111,3103,2100,0-
boendeBidrag till
för eleveroch resor

ggjfGD/RGH 273100 5352 600 52o

budgetåren 1992/93 1998,förbudgetpropositionerStatsliggare samtKällor: m-
jämförbarhe-anslagskonstruktion. Förpå nuvarandeRedovisningen byggerNot:

år.gjorts i för tidigarejusteringarhar därför vissaskulltens
till18-mänadersperioden omräknatsföranslagenbudgetåret 1995/96 har1 För

12-mänadersbasis.
har antagitshalvåret Elevantaletförsta 1998.utifrån förbidraget2 Beräknat

oförändrat.
budgetåren 1992/93årsmedeltal förKPI, genomsnitthjälp3 Beräknat med avav -

för 1998.notering för februariför 1997ärsgenomsnitt samt1995/96,
budgeterades1994/95budgetåren 1992/93Rg-bidraget. Fördet k4 Numera s -

på räkning.löpandeDe betaladesför kostnader.inte dessa
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överväganden4.1.4 och slutsatser

Av redovisningen framgår den ansvarsfördelningenatt gängseovan
mellan kommun och landstingstat, i vissa avseenden bryts för
elever funktionshindermed i skolan. En förklaring till detta är att
ansvarsfördelningen för denna inte tillanpassats de senastegrupp
årens förändringar i relationen mellan kommun och landsting.stat,

Inom framför allt två områden specialskolan och den riksrek--
ryterande gymnasieutbildningen verkar inom förstaten ramen-
vad kommunernas och åtaganden.är landstingenssom annars

Utgångspunkter för kommitténs ställningstaganden

Att, de generella direktiven kräver, motivera det offentligasom
åtagandet för funktionshinderelever med erbjuder inga problem. För
utbildning motiveras det generellt med effekter.positiva Förexterna
flera de särskilda insatser behandlas i betänkandet gällerav som
därutöver de kan motiveras fördelningspolitiskaatt med argument.

Svårigheten vad bör förär att avgöra ett staten,som vara ansvar
kommunerna eller landstinget det gäller funktions-elever mednär
hinder. Kommittén utgångspunkterhar sökt olika för denna analys -
från den normativa till praktisk. Varken statsvetenskapligmer en mer
eller nationalekonomisk teori konkret vägledning.ger

Givet åtagandet bedöms offentlig uppgiftatt bör, enligtvara en
betänkandet förFormer statlig verksamhet SOU 1994:147, an-
svarsfrågan med tillämpning samhällsekonomisktavgöras ettav
betraktelsesätt. En analys skall vilka resultat kangöras av som
förväntas fråganoch det finns andra aktörer kan taom som ansvar
och Någonmedverka i verksamheten. konkret vägledning förmer
valet mellan kommunoch huvudman dock inte hellerstat som ges
här.

För fåranalysen ansvarsfördelningen därför utgångspunktiställetav
i ansvarsfördelningentas för andra jämförbara verksamhetsområ-

den vilka legat till grund församt argument denna.som
Sedan början 1980-talet har den bärande trenden varit attav an-

frånhar överförts till kommun, frånstat till landstingstat samtsvar
kommun.från landsting till Det ñnns emellertid också exempel där

förtshar tillansvaret staten.

Åtgärder57ELMA för att stärka resultatstyrningen Ds 1995:6, bilaga 2
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relativtförstatligandeför ärrespektivekommunaliseringförMotiven
Motivbesluten.olikatill deförarbetenaiutveckladeknapphändigt

minskaönskan atthar varitkommunaliseringförangivits ensom
blirkvalitetenkostnadsökningar, utan atthejdaeller attkostnaderna,

verksamhe-iuppnå förbättringarockså varit attharMotivlidande.
anpassningar.lokalatillmöjligheterochnärhetökadten, tex genom

främst attkommunaliseringenförmotivetområdePå skolans var
sågsinflytande. Dettaochlokaltökattillmöjligheterskapa ansvar

och upprätt-utvecklaskunnaskulleskolanför attnödvändigtsom
kvalitet.hålla goden

för-medockså motiveratsÖverföringar hartill statenansvarav
förstatligandenafall kanvissaleffektivitetsvinster. somsesväntade

kommunaladenfall harl dessa"rättvisa".ökadskapaattett sätt
på likvärdighet.med kravetkonfliktikommithandlingsfriheten

subsidiari-kdenmedöverensstämmelseiharstatsmakterna s
effektivasteavseendenolikaidenfinna ansvars-sökttetsprincipen

nivan.

särskildvärdasammanhangetÄDEL- ihandikappreformerna äroch
förÄDEL-reformen ansvaretöverfördesGenomuppmärksamhet.

blevsättPåtill kommunerna.landstingenfrånäldrevården samma
förattkommunalthandikappreformen ett svaraansvardet genom

Båda dessaLSS.funktionshindradevissatillserviceochstöd
förlångtgåendeettkommunerna ansvarinnebar attreformer gavs

karaktär,omfattandemycketfalli vissaenskilda,förinsatser av
kostnader.med storaförknippade

undantaggjordes etthandikappreformenidetattDet bör nämnas
personligbehovmedFörkommunala ansvaret.från avdet personer
åtagandestatligttill ettgjordes dettatimmar20assistans över

2.vidare kapLASS, se

ansvarsfördelningtydligareEn

ansvarsfördel-ställningstagandeettattKommittén konstaterar om
effek-på den mestbör baserasfunktionshindermedför eleverning

erbjuderansvarsfördelningbetyderansvarsnivån. Det somtiva en
funk-medför eleverskolsituationuppnå godattförutsättningar en

resursanvändning.effektivochtionshinder en
inteengagemangetfår statligadetuppfattningkommitténsEnligt
förlandstingensochkommunernas ansvaroklarhetertillbidra om

grund-dendärför attKommitténfunktionshinder.medelever menar



110 Ansvaret för skola och stöd SOU 1998:66

läggande ansvarsfördelningen mellan kommunstat, och landsting
så långt möjligt bör gälla föräven dessa elever.
Det innebär ansvarsfördelning dären

kommunerna för att alla barn och ungdomar erbjudsansvarar-
utbildning,

landstingen för hälso- och sjukvård, tex habiliteringansvarar-
därsamt

staten för lagstiftning, tillsyn, uppföljning, utvärderingsvarar och-
vissa utvecklingsinsatser harsamt för lärarutbildning ochansvar
bidrar till viss kompetensutveckling.

De undantag från dennagörs grundläggande ansvarsfördelningsom
bör tydliga och väl motiverade. De bör inte leda till oklarhetervara

det kommunala Detansvaret. innebär att statlig finansieringom eller
statlig drift inom för det kommunala åtagandet bara börramen
komma ifråga elever med funktionshinder inte kanom ges en
likvärdig utbildning med stöd statens traditionella styrningav av
skolan. Staten ocksåbör sä långt möjligt undvika dubbla roller.

Med denna utgångspunkt det kommitténsär uppfattning detatt
statliga åtagandet i högre grad i dagän bör styras mot att stödja
kommunerna att elevermöta med funktionshinder i sin skola, i
mindre grad finansieramot att enskilda elevers utbildning. En uppgift
bör erbjudaatt stöd och kompetensutveckling till kommunerna.vara

Följden blir kommunerna,att och i vissa fall landstingen, ettges
ökat ekonomiskt föräven de elever återñnns vid deansvar som
regionala och riksrekryterande utbildningarna. l ljuset kommu-av

åtagandenövriga innebär dock inte kommitténs förslagnernas
några orimliga konsekvenser. Flertalet kommuner, vid sidan deom
regionala och riksrekryterande skolornas värdkommuner, har inga
eller få elever vid dessa skolor.

Kommittén har samtidigt funnit fortsattatt statligt ekonomiskt och
åtagandeövrigt kan motiverat i fortsättningenäven för vissvara

regional och riksrekryterande utbildning.
Därför bör den grundläggande principen för statens engagemang

att endast bidra till de ökade kostnader uppstår till följdvara som av
elevenatt följer regional eller riksrekryterande utbildning. Statenen

kan också finna skäl att bidra till särskild spetskompetens vid sko-
Iorna.

För döva och hörselskadade barn och ungdomar detär viktigt att
staten bidrar till det finnsatt skolor erbjuder fullvärdig teck-som en
enspråkig miljö. En skola sådanmed miljö förutsättningär fören en
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slagdettaskolmiljöEnutveckling.personligsåväl lärande avsom
For-landet.platser iantalpå begränsatettbara byggaskan upp

kapitel 6ividareavhandlasåtagandestatligaför detta ommerna
gymnasiesko-riksrekryterandedenkapitel 7ochspecialskolan om

lan.

frågor harspecialpedagogiskaistödorganisationengällerNär det
stödja kom-attstatligtettdet börfunnitkommittén att ansvarvara

skolsituationfunktionshindermedelevererbjudaatt enmunerna
nåattmöjlighetergodaelevendärbehov,derasefteranpassad ges

andra.medgemenskapochdelaktighetmål, iskolans
stödorganisa-påbygga attstöd börspecialpedagogiskaStatens

utankommunernas,ytterst ärpå sigskallinte tationen somansvar
förvän-kanintekommunernaspetskompetensdenmedbidra som

ha.tas

dessutom attansvarsfördelningen ärframtidapå denkravviktigtEtt
renodladden börunderstryker atthållbar. Detlångsiktigt varaden är

återkommandepåställas kravdet attkommertydlig,och annars
på. Medexempelutredning ärdennaslagdetomprövningar somav

förutsätt-bättredessutomskapasansvarsfördelningtydligareen
aktörer.olikamellansamverkanförningar

förändringarockså klarabörstrukturenorganisatoriska avDen
redanharDettaskolan.ieleverfunktionshindrademålgruppen

kapitel.föregåendeikonstaterats

berördamellanAnsvarsfördelningen4.2

myndigheter
eleverberörfrågorförharmyndigheterstatliga somFlera ansvar

denuppdragetdeldenskolan. lifunktionshinder avsersommed av
särskiltkommitténskallstödorganisationenspecialpedagogiska a

Kommitténmyndigheter.berördamellanansvarsfördelningenpröva
mellanansvarsfördelningenfråganfunnit attemellertidhar om

kommitténsdelarandraberörmyndigheter även upp-berörda av
redan här.generelltfråganvarför tasdrag, upp mer
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4.2.1 Myndigheterna och deras uppdrag
ärSkolverket central förvaltningsmyndighet för det offentliga

skolväsendet. Skolverket skall verka för målatt de och riktlinjer
förverkligas riksdagen och regeringen har fastställt för verketssom
ansvarsområde. Skolverket skall därvid a

följa och utvärdera skolväsendet,upp-
utveckla, kontrollera och stödja kvalitetssäkringsarbete i skolvä--

sendet
sammanfatta och publicera resultaten sitt arbete med uppfölj-av-

ning, utvärdering, kvalitetssäkring och tillsyn,
lägga fram förslag till regeringen med anledning detta,av-
främja skolutveckling och därvid utarbeta kommentarmateriala-

och allmänna råd,
främja kompetensutveckling skolväsendets personal ochav-

för den statliga rektorsutbildningen,svara
främja forskning och informera forskningsresultat,om-
informera och sprida kunskap skolväsendet,om-
aktivt och medvetet främja flickors, kvinnors, pojkars och mäns-

lika rätt och möjligheter,
på uppdrag regeringen utarbeta underlag för regeringsbeslut,av-

för insamling, bearbetning och sammanställning datasvara av-
skolväsendet ochom

för officiell statistik.svara-
Skolverket skall vidare för tillsyn över det offentliga skolvä-svara
sendet, kommunernasöver skyldighet tillatt att skolpliktiga barnse
får föreskriven utbildning friståendesamt över skolor, riksinternat-
skolor, utbildningen vid särskilda ungdomshem, sjukhusundervis-
ning m m.

Samtliga Skolverkets uppgifter omfattar även utbildningen ele-av
med funktionshinder, oberoende fårdessa sin utbildning iver av om

den kommunala skolan, i statliga specialskolor eller i särskild riksre-
kryterande gymnasieutbildning med statligt stöd.

Numera Skolverket förvaltningsmyndighetär föräven den detav
allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsor-
gen.

5 Förordning 1991:1121 med instruktion för Statens skolverk
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skall hjälpSIHhandikappfrågor i skolanförinstitutStatens ge
skolgången för eleverunderlättaför atttill kommunernaoch stöd

skolarbetet.itill elevernastödi skolan samthandikappmed ge
fristående skolorsådanastöd tillhjälp ochinstitutet skall sammage

statlig tillsyn.står undersom
distribuera lärome-ochframställaockså utveckla,skalllnstitutet

ochhörselskadade/dövarörelsehindrade,synskadade,fördel
lämpligainformeraskalllnstitutet ävenelever.utvecklingsstörda om

på marknaden.finnsläromedel som
specialsko-förförvaltningsmyndighetcentralinstitutetVidare är

skallegenskapl dennaTomtebodaskolans resurscenter.ochlorna
SIH

förramanslagberäkningförregeringentillunderlaglämna av-
fördelningtillförslagsamtresurscentretochspecialskolorna av

anslaget,
lämna övertill regeringenyttrandemed egetochsammanställa-

årsre-anslagsframställningar,resurscentretsochspecialskolornas
redogörelser samtekonomiskaoch övrigadovisningar

rådgivning i över-medresurscentretochspecialskolornastödja-
frågor.ekonomiskagripande

rörandeutvecklingsarbeteochforsknings-främjaskall SIHSlutligen
i skolan.handikappmedeleverförstödinsatser

uppgift°° prövaatttillutbildning harRh-anpassadförNämnden
gymnasie-vissavidutbildningRh-anpassadtillfrågor antagningom

sådan utbildning.tillfrågor rättandraskolor och om

uppgifts över-att prövatillöverklagandenämnd harSko/väsendets
beslutområde. Vilkaskolväsendetspåbeslutvissaklaganden av

beslutgällerDetskollagen. omifår överklagas aangessom
Rh-anpassadedentillrespektivespecialskolornatillantagning

gymnasieutbildningen.

handi-förinstitutför Statens59 instruktion1991:1081 medFörordning
kappfrågor skolani

Rh-anpassadförNämndenför5° instruktion1990:1110 medFörordning
utbildning

överklagan-skolväsendetsför5 instruktion1991:1122 medFörordning
denämnd
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uppgiftStatens institut för särskilt utbildningsstöd Sisus har som
administrera det statliga vårdartjänstatt bidraget till erbjudssom

svårt rörelsehindrade studerar vid universitet, hög-personer som
skola eller folkhögskola. Institutet följaskall och utvärdera verksam-
heten.

ocksåSisus skall administrera det statliga bidraget till verksam-
omvårdnadsinsatserheter med särskilda boende i elevhem, om-

vårdnad i boendet och habilitering i anslutning till Rh-anpassad
gymnasieutbildning. Institutet skall följa och utvärdera verksamhe-
ten.

Slutligen Sisusskall administrera det statliga bidraget till vissa
handikappåtgärder inom folkbildningen följa och utvärderasamt

åtgärder.verksamheten med dessa

Centrala studiestödsnämnden CSN administrerar det k Rg-s
utgårbidraget för boende och för elever vid riksrek-som a resor

ryterande gymnasieutbildning.

Även specialskolorna och Tomtebodaskolans resurscenter är var
och statliga myndigheter.en

frågor4.2.2 Bakgrund och aktuella

Dagens myndighetsstruktur har haft i utseendestort sett samma
SÖår då Skolöverstyrelsen lades ned och Skolverketsedan 1991

och SIH bildades. Förslaget myndighetsstruktur för skolanom ny
1990/91:18presenterades i regeringens proposition ansvaretom

för Skolverket SIHskolan. l denna föreslogs bla och skulleatt
SÖinrättas och länsskolnämnderna skulle avvecklas.samtidigt som

Samtidigt föreslogs det specialdestinerade statsbidragssystemetatt
skulle med generellt sektorsbidrag till skolan. Kommu-ersättas ett

förskulle skolan.nerna svara
föreslogsSkolverkets huvudsakliga uppgifter bli utveckling av

skolan, uppföljning och utvärdering tillsyn. Skolverket skullesamt
mål-myndighet för kommunalcentral och resultatstyrdvara en en

skola.
l propositionen konstaterades samtidigt uppgifterde särskildaatt

SÖför stöd till handikappade elever" hade det övergripandesom
för, Iänsskolnämndernas för konsulenternaansvaret samtansvar

52 1988:1126 förFörordning med instruktion Statens institut för särskilt
utbildningsstöd
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SlL:s°3 för läromedel för funktionshindrade inte skulle iansvar passa
Skolverket.myndighet Att föra dessa till Skolverket skulleen som

leda återigentill det skulle skapas förvaltningatt centralstor meden
ansvarsförhållandenoklara och med skilda uppgifter. Man menade

det i själva verket skulle leda till deatt att oklarheter och brister som
fanns i skoladministrationen vid denna tidpunkt, och skälet.som var

föreslagna förändringarna, kvarstå.till de skulle
Sedan Skolverkets tillkomst har myndighetens uppdrag vidgats.

Senast hösten 1997 myndigheten den instruktion redovi-gavs som
Det kan i jämförelse med det ursprungliganoteras attsats ovan.

uppdraget har bla tillkommit uppdrag stödja kvalitetssäk-ett att
stöd för skolutvecklingenringsarbete allmännasamt att utsom ge

råd.

genomfördesInom Utbildningsdepartementet i mitten 1990-taletav
fördelningen arbete, och kompetens mellanöversynen av av ansvar

ÖversynenSkolverket SIH.och resulterade i departementsskrivel-
Ds 1995:60 Staten och skolan styrning och stöd. Därsen upp--

märksammas sina myndigheter har dubbla roller.att staten genom
Utredaren den nuvarande ansvarsfördelningen mellanattmenar

Skolverket SIH Skolverket utvärderingoch innebär vidatt en av
SIH-handikappade elevers situation kan komma utvärderaatt

konsulenternas arbete i kommunerna. Vidare kommer Skolver-ute
på ansvarsområde dåket vid specialskolorna S|H:stillsyn av

förinstitutet central förvaltningsmyndighet dessa skolor". Utreda-är
konstaterar Skolverket vid denna tidpunkt "hittills undvikitatt attren

någon de problemtillsyn specialskolorna" och hävdadegöra över att
pá förhållan-faller detförknippade med detta ytterst tillbakaärsom

två skulledet det finns skolmyndigheter. Enligt utredarenatt en
nås myndighetsstruktu-lösning endast kunna omprövninggenom av

på omrâde.skolansren

årvidare under genomfört förstu-Riksdagens revisorer har 1997 en
die° Skolverket och skolans utveckling. I denna konstaterasom a

månfördesinga diskussioner i vilken verkets själv-att närmare om
förständigt granskande roll och kommunernas fulla skolansansvar

verksamhet kunde förenas med verkets främjande roll i arbetet med
utveckla skolväsendet. Vidare konstaterar revisorernaatt att rege-

gångna årenringen och Skolverket under de i sin styrning harsex

63Statens institut för läromedel
s utveckling; FörstudieSkolverket och skolans Riksdagens revisorer
1997/98:5
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betonat olika delar myndighetens uppgifter regeringensamt attav
betonar verkets använda kunskap föratt sin aktivtattnu ansvar mer

påverka skolans utveckling.
föreslårRevisorernas förstudie granskning påmed inriktningen

årenhur Skolverket under de första sin verksamhet harsex av
genomfört sina uppdrag med följaatt och utvärdera skolväsen-upp
det lägga fram förslag tillatt utveckling skolväsendet. Av desamt av
frågor förstudienenligt kan bli aktuella belysa har främstattsom

tvåföljande intresse här:

Kan eventuella brister i verkets utvecklingsarbete kopplas till-
svårförenligaoklarheter uppgifter verkets uppdrageller i

Gör Skolverket och regeringen bedömning hur aktivtsamma av-
statlig myndighet- inom för sitt uppdrag kan drivaen ramen -

renodlat kommunalt huvudmannaskap förutvecklingsarbete vid ett
verksamheten

granskning i enlighet med förstudiensRevisorerna beslutade om en
pågårförslag. för närvarande.Denna

överväganden4.2.3 och slutsatser

Kommittén sina myndigheterhar redan konstaterat att staten genom
förhållande till elever med funktionshinder i sko-har dubbla roller i

Å för enskilda skolor ochlan. sidan huvudmanär staten svarar,ena
konsulentorganisation, för hjälp och stöd kanSlH:s soma genom

Å sidan förgälla enskilda elevers situation. andra statensvarar
uppföljning utvärdering utveckling.lagstiftning, tillsyn, och samt

emellertid, enligt kom-Problemet med dubbla roller harstatens
med myndighetsstrukturenmitténs uppfattning, inte primärt att göra

de dubblafundamentalt. Det löses knappastutan attär genommer
vilket antyds departementsskri-rollerna byggs i myndighet, ien

Ds 1995:60 Staten skolan styrning och stöd. Tvärtomvelsen och -
konflikt kommunerna skulleskulle det innebära ännu störreen om

rådgivning för enskild elev konsulentkonkret och stödges en av en
från myndighet stund skullemyndighet och iatt nästasammaen

rådgivning.kunna komma tillsyn resultatet dennaatt utöva över av
perspektiv skulle detta fortfarande innebäraUr kommunernas att

någon mån oförenliga roller.har dubbla och istaten
föregåendekommittén iDet denna bakgrundmotär som av-a

för elever med funktions-snitt dragit slutsatsen insatseratt statens
profil, överensstämmande medhinder bör delvisges en annan mer

traditionella roll i relation till den kommunala sektorn.statens
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någonundvikit tillsynOrsakerna Skolverket att övertill göraatt
specialskolorna kommitténs uppfattning knappast atthar enligt

harSkolverket och SIH. Denrelationen mellanmedgöra senare
Problemetvid specialskolorna.för verksamheteninget direkt ansvar

specialskolornamed ärså fall ha att ävenskulle i att görasnarare
haftförhållningssätt har främstSkolverketsstatliga myndigheter.

myndighetenhaft med hurhar att göraandra orsaker, som a
lång tidvalde under attSkolverketmed tillsyn.generellt arbetat
egeninitie-förekommerNumera ävenanmälningsärenden.prioritera

rad tillsyn.

Även således inte lösesdubbla rollerfrågan statens genomomom
förändradmyndighetsstruktur, utanförändrad an-engenomen

högst rele-frågan myndighetsstrukturensåsvarsfördelning, är om
två centralaellerhuvudfråga det bör finnasEn ärvant. enom
kommitténsenligtbör dras harVilken slutsatsskolmyndigheter. som

haSkolverket kommer attvilken rollmeduppfattning främst att göra
påverkas granskningdennågot kan komma attframtiden,i avsom

genomför för närvarande.revisorerRiksdagenssom

skolan inte börfunktionshindrade ifrågorKommittén att ommenar
får kon-myndighetsorganisationen. Dettastatligai densärskiljas

läromedelsfrågor förutvecklingstöd och samtför hursekvenser
och utveck-För stöd-organiseras.funktionshinder börmedelever

Dentvá alternativ.möjligakommitténlingsfrågorna kan enase
för elever medutvecklingstöd ochövergripandemöjligheten attär

Skolverkförinom ettorganiserasfunktionshinder som om-ramen
Somskolan.ifrågor för andrafattar ävendenna typ grupperav

utgångspunkt imedalternativetdet andra att,kommittén det ärser
skissas iutvecklingför stöd ochorganisationden regionala som

frågor generellt.för dessabilda separatkapitel ett organ
elever intefrågorna funktionshindradeKommitténs slutsats att om

innebär ingenmyndighetsorganisationenstatligabör särskiljas i den
ochbåde ideologisk karaktäriställetSlutsatsenkritik SIH. är avav

funktionshinderfrågor elever med är näramedhar attatt göra om
börvarför dettautveckling generellt,skolansförknippade med

organisation.hanteras inom samma

kommitténhargranskningRiksdagens revisorersMed anledning av
olikaföreslå vilken myndighettillvalt intei det fortsatta att ansvar

myndig-beskriva olikaistället valtKommittén har attbör höra.

55 1995:60styrning och stöd; DsStaten och skolan -



118 Ansvaret för skola och stöd SOU 1998:66

hetsansvar. Vart dessa myndighetsansvar bör föras kan bedömas
först revisorernas granskning avslutad.när är
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Den kommunala skolan5

fårSå sin utbildning i den kommu-alla barn och ungdomargott som
kommunalagrundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Dennala

funktions-för behoven hos elever medskolans beredskap att möta
således Stödorganisationen och debetydelse.hinder störstaär av

riksrekryterandespecialskolorna och desärskilda skollösningar som
stöd ochendast ettgymnasieskolorna ettrepresenterar utgör

kommunala skolanskomplement till den ansvar.

Inledning5.1

likvärdig utbildning,skall erbjudasoch ungdomarAlla barn en
Kommittén har redanpå gemenskap.delaktighet ochbaserad

rustad förskolan generellt väl att taden svenska ärkonstaterat att
påmångafinns exempelfunktionshinder, detmed atteleveremot
påockså finns exempeldetskolsituationer attväl fungerande men

målet likvärdigför vilkaeleverenskilda elever eller om engrupper av
uppfyllt.utbildning inte är

detockså fast har ytterstaslagit kommunernaKommittén har att
fåskolgång. Medoch ungdomarför erbjuda alla barnansvaret att

hörselskadade eleveravseende döva och ärfrämstundantag, som
teckenspråkig eleverna skallmiljö, innebär detta attberoende enav

förskola eller,kommunensutbildning i denerbjudas gymna-egna
samverkansomrâde.skola inom kommunenssieskolan, i

viktigtutbildning för alla det attnå målet likvärdig ärFör att om en
Det krävsbehov i ettden enskilde elevens centrum.sätta genom-

både i denåtgärder planeras ochförhållningssätt, bör sättastänkt
ioch i skolsituationen stort samtundervisningssituationendirekta

Åtgärdsprogrammet för stödjaviktigt instrument attföljas ettärupp.
detta arbete.

åtgärder förutsättningarviktigaupptäckt och tidigt insatta ärTidig
optimalskall kunna erbjudasför elev med funktionshinderatt enen

identifiera ochmånga fall det sättahandlar attskolsituation. I om
kommit till skolan.åtgärder harredan innan barnet ens
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Kompetensen måstehos skolans personal i försättas centrum att
målet för uppnås. Såvällikvärdig utbildning alla skall lärareom en

övrig personal behöver kunskap barns utveckling generellt,som om
också allmän kunskap funktionshinder och dess kon-men en om

förutsättningarsekvenser. Kunskap skapar för positivt ochett
kompetent bemötande.

ocksåFör behoven hos eleverna krävs skolans helaatt möta att
påorganisation samverkar. Det ställer krav flexibla och anpassade

lösningar i organisation och arbetssätt. Vid sidan den pedago-om
elewårdensfrämstgiska personalen gäller detta personal och

berörda elevassistenter.
ocksåDet krävs kommunerna redan i sin övergripandeatt styr-

elever med funk-ning och organisation hänsyn till behoven hostar
tionshinder.

för kommunala skolan har förändrats dras-Förutsättningarna den
år. tidigaretiskt Redan i kapitel 4 har konstateratsunder attsenare

mål- resultatstyrning detdetaljreglering har med och samt attersatts
medspecialdestinerade statsbidragssystemet har ersatts ett gene-
denna utveck-rellt. uppföljning och utvärdering harTillsyn, genom

Mål- resultatstyrningen harroll tidigare. ochling givits viktigare änen
i relationeninförts både mellan och kommun ochi relationen stat

mellan och skola.kommun
kraft ochhar läroplaner i ettSom led i förändringarna trättnya

Både läraravtaletnyligen träffats. Iäroplanerna ochläraravtal harnytt
utgår frånfrihetsgrader. De Iäroplanernaskolorna nya enger nya

mål och riktlinjer och kommu-ansvarsfördelning där staten anger
genomförandet. I till tidigare läroplanerför motsats gernerna svarar

målen nås, stoff, arbets-skall dvs valde inte anvisningar hur avom
åvilar lärare ocharbetsmetoder. Detta istället rektorer,ochsätt

på för skolanshelt givitspersonal annat sättett ansvarannan som
lokala skolutvecklingen.verksamhet och den

väsentligt förbätt-läraravtalet kommuner och skolorDet nya ger
utifrån utformasina förutsättningar arbetsorga-rade möjligheter att

såoch nyttja arbetstiden elever-nisationen, utveckla lärarrollen att
kan kommunerna med hjälplärande främjas. Dessutom avnas

för skolans förnyelse stöd-avtalet skapa goda incitament genom
kompetensutvecklingjande arbetsledning, individuella löner, m m.

genomförts.förändringar harKommittén ställer sig bakom de som
mål-Kommittén emellertid och resultatstyrningenkonstaterar att av

både och och i relationenskolan, i relationen mellan kommunstat
fullt funnit sina former.och skola, intemellan kommun utännu
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utvecklas vidare. Att detta skerSystemet bör därför möjlighet attges
för behov särskild stöd.skyndsamt särskilt viktigt elever iär av

flera kom-följande utvecklar kommittén de aspekterI det av som
kommitténs till kommu-l refereras till enkättextenmenterats ovan.

i bilagaenkät redovisas i sin helhetResultatet dennaavnerna.

Förskoleperioden5.2

Tideni skolan.funktionshindrade eleverKommitténs uppdrag avser
funktionshin-för medbetydelse barnföre dockskolstart storär av

få optimal skolsituation.också sedan skallder, för deatt en

förutsättningtidig upptäcktmed funktionshinderFör alla barn är en
svåraellerfunktionshinder olika lätta attOlikaför tidiga insatser. är

födseln, andrafår redan vidbarn sin diagnosdiagnostisera. Vissa av
mångaIevnadsåren. gäller iförsta Detbarnhälsovården under de

såsom rörelsehinder, dövhetfunktionshinder,fall för traditionellamer
kandiffusa funktionshinderbarn med andrasynskada. Föroch mer

blir tydliga.skolåldern problementill innanändadet dröja upp
Även betydelsefullt meddockmånga dessa barn detför ärav

barnhälsovården föräldrarsdärför viktigt tarDet atttidig upptäckt. är
språkutveckling, att meto-för försenad samtpå allvar, tex enoro

till barn medFöräldrarutvecklas vidare.för bedöma barnderna att
barnet baraalltför ofta beskedet ärattdolda funktionshinder möts av

i sin utveckling.sent
Även harupptäckt. Förskollärarnatill tidigkan bidraförskolan

förförutsättningargodautvecklingmed sina kunskaper barnsom
utvecklingbarnsuppmärksamma ettofta tidigtoch kandetta om

grannlagadocknormalt. Dettafrån kan ärvadavviker enansessom
särskild kompetensbarn ochgoda kunskaperuppgift kräver omsom

personalförskolansDet viktigtföräldrar. atttill barnets äri relationen
roll.för klara dennastöd attges

för barn i behovsärskilda skyldigheterslutligenKommunerna har
skäleller andrafysiska, psykiskaBarnsärskilt stöd. som avav

skallss förskola,plats iutveckling anvisasstöd i sinbehöver särskilt
behovinte barnensskolbarnsomsorg,integreradfritidshem eller om

uppsökandepå något Genomsådant tillgodoses annat sätt.stödav
behöverpå barnreda vilkaskall kommunenverksamhet ta som

denutnyttjarverka för barnendessa skäl attanvisas plats samtav

66 kap 9 § skollagen2 a
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informera föräldrarnaanvisade platsen och verksamheten ochom
ärSådana avgiftsfria till timmarsyftet med denna. platser 15 iupp

året. får avgiftveckan eller 525 timmar Därutöver ut.tasom

också flesta fallbidra med tidiga insatser. l de skerFörskolan kan
därförför ordinarie verksamheten. Detdetta inom den ärramen
funk-på förskola har barn medviktigt personalen den ettatt som

uppgift. kan i formstöd klara sin Dettionshinder att ges avges
Kommitténhandledning. attkompetensutveckling och ansersom

åtgärdsprogram i förskolan.skall användas även
hörselskadade barnmed döva ochSärskilda förskolegrupper

regionala specialskolornapå anslutning till definns flera iorter, a
kommunalförskolorna, drivs iför hörselskadade. Viddöva och som

beroendehörselskadade barndöva och ärregi, erbjuds som av
språk. för deraspå Det viktigtteckenspråk verksamhet detta ären

utveckling. l vissaockså för deras socialaspråkutveckling, men
både tecken-medhörselskadade barn arbetarförskolor med man

språk talad svenska.och
språketdet svenskaintroduktionenKommittén har funnit att av

dehörselskadade barnför och närtröskel dövaofta innebär storen
därför önskvärt attspecialskolan. Detregionala ärkommer till den
förskolan.svenska redan imed skrivenbekantabarnen görs

påspråkstörningspråkförskolor för barn med ettDet ñnns grav
utbyggnadFör närvarande skeri landet.drygt tjugotal platser aven

inaktuella. Föruppgifternasnabbt kanvilket göraverksamheten,
språkförskola till attspråkstörning syftar insatser ibarn med engrav
några år särskildefter iellervid skolstart,kanske redanbarnet

ordinariefå undervisning i sinsinspråkgrupp skolan, skall kunnai
undervisningsgrupp.

därför rimligtDet attspråkstördaGravt barn stor ärär grupp.en
barnet bor.oberoendei förskolankvalificerat stöd erbjudsett av var

tecken-beroendehörselskadade eleveroch ärFör döva avsom
barn litet, vilket attspråk Antalet görsituationen ärär enannan.en

bådapå Förerbjudas vissateckenspråkig miljö bara kan orter.
de särskilda ärbetydelsefulltdet attär arrangemangengrupperna

upprätthålla denförutsättning förnågorlunda attstabila. Det är en
krävs.särskilda kompetens som

både och skola bör iför förskolaGenom kommunen haratt ansvar
planerasoch skola kunnaövergången mellan förskolafallde flesta

mellanförskoleklassen bryggalångt 1998förväg. Fr utgöri eno m

672 kap 10 § skollagena
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förskolan och skolan. Kommittén vill understryka detatt är storav
vikt kommunerna i åtgärderatt tid planerar de krävs införsom
skolstart, liksom inför årskursbytenvissa eller lärarbyten.senare

Sekretesslagstiftningen inom de olika berörda verksamheterna
kan upplevas hinder förett den kunskapsöverföring krävs.som som
Det naturligtvis kravär sekretessenett att respekteras. Enligt kom-
mitténs uppfattning detta dock i deär allra flesta fall inget hinder.
Eftersom de flesta föräldrar till sitt barns bästa medger de attser
kunskapen barnet kan överföras.om

5.3 Skolans organisation och arbetsformer

Kommittén

vill understryka vikten använda den organisatoriska frihetattavo
inom den obligatoriska förskolan erbjudaattsom numera ges

elever med funktionshinder anpassade lösningar inom förramen
skolans ordinarie organisation,
vill understryka det särskilt viktigtatt är utveckla arbetssätt ochatto

årskursernaarbetsformer i de högre i grundskolan,
vill understryka vikten utnyttja de möjligheter tillav som ges0
individuella anpassningar inom gymnasieskolan.

Inte bara eller litenstor grupp

Flertalet barn fåroch ungdomar med funktionshinder sin undervis-
ning måleti vanlig undervisningsgrupp. För likvärdig skolaatt om en
skall uppnått krävs docksägas detta. Det kan krävasänvara mer
omfattande bådeanpassningar den pedagogiska situationen, vadav
gäller såvälarbetssätt och läromedel, fysiskaden miljön.som av
Vidare krävs eleven delaktig iatt görs gemenskapen under hela
skoldagen.

SkolverketEnligt har elever med funktionshinder inte drabbats
påtagligt resursneddragningarna i påskolan. Verket pekar dockav
att ofta används traditionellt, till normalpedagogik i litenresurserna

istället för till "speciellt anpassade läromedel eller handikapp-grupp,
kompenserande Någraträning". elever har enligt Skolverket menat

58Bilden skolan 1996; Skolverketav
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någon meningsfull under-lokalintegreradevarit utan"att de enbart
visning".

funk-traditionellamedgäller eleverSkolverkets iakttagelser mer
däremot hafunktionshindermed k doldationshinder. Elever ansess

undersökningSkolverketsnedskärningarna. ldrabbats avmer av
funktionshindermed doldapå till eleverstödrektorers uppgessyn

skall kunnaför elevernapå hinder attbristen är ettatt gesresurser
stöd.rätt

svårighet erbjudasmed kaneleverfinns mindreDet somgruppen
Om detundervisningsgrupper.vanligaskolsituation ioptimalen

kan7° särskildstöd igrundskolanelev iskälfinns särskilda engesen
politiskansvarigstyrelsenfattasBeslutundervisningsgrupp. av

vårdnadshavare.och elevenssamråd med elevennämnd efter
undervisnings-särskildelev iundervisaStyrelsens beslut att enom

överklagandenämnd.Skolväsendetshosöverklagaskangrupp
ñck" funktionshin-medelever12 procentLäsåret 1996/97 avca

undervisningsgrupper.i särskildaundervisningsingrundskolander i
och hör-synskadade, dövaSkolverketfunktionshinderMed avser

kommerTill detta attrörelsehindrade.dövblinda samtselskadade,
medför eleverundervisningsgruppersärskildaförekommerdet även

syndromADHD, DAMP, Aspergers rn
hälften de haratttill kommunernakommitténs enkätl uppger ca

funktionshinder i sinmedeleverförundervisningsgruppersärskilda
särskildaobserveras attDet börgymnasieskola.ochgrundskola

gymnasieskolan.förregleradeformelltinte ärundervisningsgrupper
de harattkommunermedelstoraochl princip alla stora uppger

ovanlig i deförekomsten ärmedanundervisningsgrupper,särskilda
inriktningmed motVanligastsmå ärkommunerna.mycket grupper

DAMP.
undervis-särskildaharkommunersamtligal enkäten somuppger

kraftigt under denågot ellerhar ökatförekomstenningsgrupper att
Skolverket särskildaandelenökningenåren. sätterfemsenaste av

i skolanbesparingarnasamband mediundervisningsgrupper som
har blivit större.undervisningsgruppernaordinariedehar gjort att

utåtagerande barn harochockså på antalet oroligaattVerket pekar
ökat

funktionsnedsättningar;59 med doldapå med eleverarbetetRektorers syn
Skolverket 1997
7° grundskoleförordningen§5 kap 5

13771 rapportSkolverketssko/verksamheten 97;Beskrivande data nrom
72 Skolverket1996,Bilden skolanav
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Kommittén vill särskilt understryka de möjligheter skolanssom
organisatoriska frihet i dag behovenatt möta hos alla elever.ger
Genom påfastaatt ta denna frihet bör elever funktionshindermed i
högre grad tidigareän kunna erbjudas lösningar inom förramen
skolans ordinarie organisation.

Det finns pågoda exempel hur skolor valt att organisera sitt ar-
bete flexibelt. Genom frigöra sig frånatt klassen bas förmer som
skolans organisation har förutsättningar förskapats erbjudaattnya
eleverna skolsituation anpassad efter den enskildes behov. Enen
sådan organisation hör ihop förändratmed arbetssätt,ett där lärarna
i högre grad rollen arbetsledare eller i mindrementor, gradges av

direkt kunskapsförmedlare. Detta påarbetssätt bygger lärarnaattav
arbetar i arbetslag.

En elev med funktionshinder många gångerkan svårighetutan
följa undervisningen i i vissastor ämnen, medan han eller hongrupp
kan ha behov lösning i andra. Det viktigt skolanär attav en annan
erbjuder olika möjligheter kombineraatt undervisning i och litenstor

Till börja med kan eleven kanske följaatt klara elleratt ett ettgrupp.
eller aktiviteter tillsammans med den vanligaämnen undervis-par

ningsgruppen, för sedan successivt kunna utvidgaatt detta enga-
ocksåBehovet kan variera tiden.övergemang.

Många funktionshinderelever med har behov stabil studie-enav
situation. Det kan handla behov tydliga rutiner varje dagettom av
eller antalet kamrat- eller vuxenkontakter begränsas. Denattav

måsteflexibla organisationen kunna dessa behov. Enmöta även
förändrad fårorganisation skolans arbete inte leda till elevernaattav
förlorar strukturen i sin skolsituation. Om detta inte beaktas kan en
flexibel ståorganisation konflikti med vissa elevers behov struk-av
tur och stadga.

regleras fårl grundskoleförordningen stöd i särskild under-att ges
visningsgrupp finnsdet särskilda skäl. Placering i särskildom

fårundervisningsgrupp överklagas hos Skolväsendets överklagan-
denämnd. Särskilda dåundervisningsgrupper bör endast etableras
elever har mycket speciella behov inte kan tillgodoses inomsom

för skolans ordinarie organisation. Det kan motiverat förramen vara
elever med kommunikationshandikapp. gällerDet vissa,a men

långt från språkstördai alla, hörselskadade och gravt elever.
Undervisning i särskild undervisningsgrupp bör pedagogisktvara

utifrånmotiverad och erbjuda elevernas behov särskilt anpassaden

735 kap andra stycket5
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syfta med tidenmånga till elevenFör bör placeringen attstudiemiljö.
ordinarie undervisningsgrupp.övergå undervisning iskall kunna till

föreslå särskildaregleringenKommittén har att attövervägt av
traditionelltbort. Den permanentar ettskallundervisningsgrupper tas

Kommitténorganisation och arbetssätt.tänkande skolans anserom
behålla överklaga placering imöjligheten attviktigt attdock detatt är

regleringen blir kvar.krävervilket attundervisningsgrupp,särskild
kommittén funnit.Något intealternativ har

grundskolaneleverna iför de äldreOrganisationen

mångaför eleverskolsituationenattkapitel 3 konstaterasRedan i
årskurserna grundsko-ide lägrefungerar väl ifunktionshindermed

problem.årskurserna ofta innebär storahögrelan medan de

uppnå-nåsvårigheter skolanseventuella atttill detta attEn orsak är
från med hösten iochbetygoch med sättsendemål tydliga i attblir

abstrakt.alltmerLärostoffet blir dessutomårskursen.åttonde
åt-medarbetetbetydelsenunderstryka attKommittén vill av

långsiktigabåde kortsiktiga ochtidigt, medgärdsprogram startar
åskurserna 9i 7fungerakommer attmål. för hur detAnsvaret -

för elevensårskursen. Planeringenmån i förstanågon redanfinns i
och löpadå, tidigare,helstredan ännuskolgång vid behov startabör

gymnasieskolan.ända till
nå skolanspå andrasig atttid änbehöver längreeleverVissa

läsaför eleven attmöjliggörakanstudieplanmål. individuellEn
stödåtgär-särskildamedTillsammansi taget.endast vissa ämnen

lyckas,för eleven attförutsättningarsådan lösningder kan geen
meningsfulla.upplevsstudiernabidrar tillvilket att som

skyl-påminna kommunernassammanhangetKommittén vill i om
slutförtdighet" sistatillfredsställandeinteeleverbjuda denatt som

ytterli-slutföra utbildningenförmågaårskursen bedöms ha attoch
grundskolan.två år igare

detgrundskolan harielevernade äldreorsak till attEn annan
den "gamlaarbetar enligtmånga fortfarandeskolorbesvärligt attär

mångaharinnebär elevenmodell atthögstadiemodellen" somen-
saknar hemrum.och oftalärare

arbetssättutvecklasärskilt viktigtdet attKommittén att ärmenar
årskurser. betydelse-Dethögre ärgrundskolansarbetsformer ioch

" § skollagen4 kap 10
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fullt för elever med funktionshinder, också för andra elever. Ettmen
mål för sådant arbeteett bör kunnaatt erbjuda elevernavara en
ökad kontinuitet i vuxenkontakterna.

Gymnasieskolan erbjuder helt möjligheternya

Den gymnasieskolan fråntar i princip alla eleveremot grund-nya
skolan. Det ställer helt krav jämfört med tidigare. Gymnasie-nya
skolan ocksåhar möjligheterstora behovatt möta olika karaktär.av

Inom nationellade och specialutformade finns ettprogrammen
stort antal möjligheter hjälpa elever iatt behov särskilt stöd.av
Utöver erbjuda stödundervisning ochatt specialundervisning, eller
reducerat finns möjlighet utökaatt undervisningstidenprogram,
antingen för hela utbildningen föreller delar den. Det kan skeav

långsammare studietakt gåeller kurs föratt vilkengenom genom om
fåtteleven inte minst betyget Godkänd. Möjligheterna utvecklaatt

arbetsformerna så eleverna klarare sammanhang och värdetatt ser
ocksåkunskaper i olika Enligt Kommittén förämnen är stora.av

utvecklinggymnasieskolans har möjligheten välja studietaktatt
förvånansvärtutnyttjats i liten utsträckning.

ocksåGymnasieskolan har möjlighet erbjuda individuellaatt pro-
fickLäsåret 1996/97 nio funktions-elever medprocentgram. av

hinder sin undervisning vid individuella jämföra medattprogram, ca
fem för samtliga elever. Med funktionshinderprocent eleveravses
med synskada, dövhet eller hörselskada, dövblindhet rörelse-samt
hinder.

gårGenerellt 37-38 påalla elever de individuellaprocent av
år.till nationellt efteröver ett Av de eleverettprogrammen program

påbörjar sina gymnasiestudier individuelltett ärsom program
går såandelen elever hög 60över procent.som som

Inom regeringskansliet för fråganbereds närvarande om en ny
lärlingsutbildning fråganinom de nationella samtprogrammen om
möjligheterna organisera praktikprogramatt ett inom för deramen
individuella programmen.

Kommittén vill understryka skolorna böratt till de möjligheterta vara
den gymnasieskolan till individuella anpassningar.som nya ger

Elever så långtmed funktionshinder bör möjligt utbildning inomges

75Den gymnasieskolan problem möjligheter;och SOU 1997:107nya -
76Beskrivande sko/verksamhetendata 97; Skolverkets 135rapportom
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behovFör elever harspecialutformadenationella och somprogram.
på funktionshinder börgrundlångsammare studietakt avenav

på fyra årstudiernafrånredan början läggamöjligheten att upp
grad.utnyttjas i högrekunna

goda erfarenheterfunktionshinder harmånga medAtt elever av
individuellavid de ärkunnat erbjudasde möjligheter de programmen

möjlighetindividuellainnebär depositivt. För vissa programmen en
indivi-Förekomstenfanns tidigare.intetill gymnasiestudier avsom

möjligheternafår leda till attdock inte attduella anpassaprogram
specialutformadeellerde nationellainomstudiesituationen pro-

på individuella programmetPlacering detutnyttjas.integrammen
syfta till elevenhandelever, i första attför andraskall därför, liksom

något de övrigagå tillpreparandår skall kunna överefter ett av
programmen.

gymnasiesko-studierna iåterigen understryka attKommittén vill
funktionshinder, iför elev medtidigtplaneraslan bör a sam-en

grundskolan.redan iåtgärdsprogrammetmedband med arbetet
böroch planerförutsättningarelevensochKunskap elevenom

åtgärdsprogramgymnasiet, itillfrån grundskolan texöverföras
individuella studieplaner.och/eller

ipå gymnasieskolanlika viktigsociala situation ärElevernas som
ochpå hos lärarekunskapställer kravDetgrundskolan. annan

gymnasieskolan.ipersonal även

förändringLärarroll i5.4

Kommittén

skolform, bör haoberoendelärare,varjevill understryka att enavo
konsekvenseroch defunktionshindergenerell kunskapgod om

förförståelse,kfå skolsituationen,ide kan sen
vilkenenhet inomarbetslaget börunderstryka attvill som enseso

varandra.kompletterakanolika kompetenser

i skolan.viktigastedensjälva lärarnaNäst eleverna är resursen
är" undervisningenförskyldig attoch landstingVarje kommun

de iundervisningför denavseddutbildningharanvända lärare som
fåromständighetervissaBara underbedriva.huvudsak skall un-

" § skollagen2 kap 2
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är"dantag Vidaregöras. varje kommun och landsting ansvarig för
till fortbildningatt att anordnas för den personal har handse som om

utbildningen. Kommunerna och landstingen skall vinnlägga sig om
planeringen personalens fortbildning.av

Hur utbildningen och kompetensutvecklingen på-lärare börav
verkas kommitténs slutsatser i det följande redovisas i kapitelav

påDet ställs krav lärare i dagensstora skola. Senast i Skolkommit-
téns slutbetänkande SOU 1997:121 beskrivs Iärarroll föränd-ien
ring. Man konstaterar dagens påatt lärarroll baseras personligen
insats någrarollbestämd. För baraän decennier sedansnarare en

påbaserades den skolans självklara auktoritet och legitimitet.
Skolkommittén det säkert "mer stimulerandeatt är attanser vara
lärare i dag, det förmodligen ocksåär utmattande".men mer

Skolkommittén på påverkatspekar lärarrollenatt decent-a av
Frånvaronraliseringen i skolan. statlig detaljreglering skolanav av

påöppnar tidigare för omedelbarett annat sätt än dialogen mer om
skolan och dess insatser. Detta kan Iöftesrikt detävenses som om
också innebär skolan och dess personal i högre grad kan bliatt
föremål för direkt kritik. Lärarna behöver finna strategier för att

påanvända de förutsättningarna för skolan och dess eleverettnya
konstruktivt via det kollegiala samtalet.sätt, t ex

En faktor också påverkat lärarrollen dagskolan iär att ärsom
mångkulturell Skolkommitténstidigare. delbetänkande SOUänmer

1996:143 Krock eller detta och konstaterar demöte tar attupp
"förändringar skett i skolan och i lärares arbetsvillkor harsom
påskyndat Frånutvecklingen lärarroll: handlingsoriente-av en ny en
rad lärare, fast förankrad i traditionen, till reflekterande praktikeren

söker lösningar".som nya

Till de aspekter lärarrollen Skolkommittén kommertagitav som upp
allt fler elever uppvisaratt behov särskilt stöd. Att entydigt leda iav

bevis varför har svårt. Orsakerna finnsbehoven ökat säkertär att
bådesöka inom och utanför skolan. fler bedöms iAtt elever vara

påbehov faktiska ocksåsärskilt stöd kan bero förändringarav men
på kunskapen elevernas problematik har ökat. Läs- ochatt om
skrivsvårigheter/dyslexi, koncentrationssvårigheter ham m uppges

påblivit vanligare. Det ställer krav läraren. Ytterligare krav ställs
pådessutom fårlärare elev ovanligtmed ochetten som en mer

omfattande funktionshinder.

7 2 kap § skollagen7

518-0928
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endastkommitténs enkät ettbesvaratAv de kommuner angersom
på frågormed inriktningfortbildningsinsatserantalmindre att om
vid studieda-regelbundna inslagfunktionshinder utgörelever med

landetsbland störstadettaVanligastmotsvarande.eller vargar
kommuner.

frågeställningar ele-attkommunernahälftenDrygt omangerav
studiedagar ellerenstakavidfunktionshinder tasmed uppver

till enstakautbildningsamtliga attmotsvarande, nästan gesuppger
funktionshinder.medmed eleverarbetarlärare som

på utbildningsinsatserexempelredovisatharDe kommuner som
ordningfallande attifunktionshindermed inriktning mot anger

syndrom,DAMP, AspergersADHD,behandlats:harföljande ämnen
medAndrarörelsehinder. temansynnedsättning ochdyslexi,autism,

kommunikation.datorstöd ochvaritfunktionshinder harpåfokus

skolform, haoberoendebör lärare,uppfattningkommitténsEnligt av
konsekvenserdefunktionshinder ochkunskapgenerellgod omen

varje lärareinnebär inte attDettaskolsituationen.få idessa kan
hanellerhonfunktionshinderenskiltvarjekunskapskall ha somom
detliv. Däremot äryrkesverksammaunder sittkan komma att möta

förförståelse.från,utgå kgrundmed attviktigt en sen
eller koncent-skrivsvårigheter/dyslexiochMånga har Iäs-elever

skallvarje läraredärförMålet attbörrationssvårigheter. varavara
beredskap attproblematik och hadennamed typväl förtrogen av

situationen.pedagogiskadenproblem imed dessaelevermöta
att ut-tinns behovdetsamtidigt attKommittén konstaterar av

understrykaKommittén villavseenden.i dessaveckla kompetensen
kompetensutveckling.för lärarnaskommunernas ansvar

därför nödvän-på allt. Detspecialist ärintekanVarje lärare vara
olika kompetenservilkeninomenhetarbetslagetdigt att som ense

varandra.kompletterakan
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5.5 Specialpedagogen/specialläraren
framtidenoch inu-

Kommittén

beskriver specialpedagog med flera roller- med direkt elev-eno
relaterade insatser, konsultativt stöd till kollegor, stöd till skolans
ledning med uppgift dokumenterasamt att insatser erfaren-och
heter,
vill understryka kommunerna böratt uppmärksamma behovet avo
specialpedagogisk kompetens i gymnasieskolan samt
vill understryka kommunerna böratt uppmärksamma behovet avo
specialpedagoger för elever med flerfunktionshinder inom
särskolan.

Specialpedagogens inte reglerat. inte desto mindreär haransvar
specialpedagogen för mångaviktig roll funktionshin-elever meden
der-med sin fördjupade kunskap i pedagogik och handledning

särskilda ifrågasamt kompetens barns utveckling, avvikelserom
från ifrågadenna utveckling funktionshinder.och om

Hur utbildningen och kompetensutvecklingen specialpedago-av
påverkasbör kommitténs slutsatser i det följande redovisas iger av

kapitel 9.

Specialpedagogen exklusiv resursen-

Andelen specialpedagoger/speciallärare ha minskat i denanses
svårtsvenska skolan under 1990-talet. Det dock entydigtär att

belägga.
l kommitténs enkät till kommunerna hälftenän attuppger mer

antalet specialpedagoger/speciallärare i grundskolan och gymnasie-
skolan något åren.har minskat eller betydligt femunder de senaste
Övriga tvåkommuner delas i hälftendär antaletattgrupper, uppger

oförändrat hälftenär och antalet har ökat.att Minskningen antaletav
specialpedagoger/speciallärare har varit landetsstörst i största
kommuner, medan majoritet de minsta kommunerna atten av anger
antalet oförändrat eller harär ökat.

Debatten påfokuserar ofta situationen igrundskolan. Enligt uppgif-
från Skolverketter har antalet Iärarveckotimmar med specialunder-

visning minskat med 30 i grundskolan undernästan procent perio-
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iökning noteras1996/97. Enoch medfrån 1991/92 tillden svag
specialundervisningmedveckotimmarAntaletperioden.slutet av

speciaIpedagogernas/speciallärarnasdeldock endastmäter en av
med tankeförväntadmåste därförUtvecklingenverksamhet. anses

eftersträ-varitharkonsultativt stödomorienteringpä motden som
vad.

special-befattningmedantalet lärareharSkolverketEnligt som
under25 procentmedminskatpedagog/speciallärare samma

specialläraremånga deoroande, ävenperiod. Detta är somavom
skolan.ifinns kvarfortfarandebefattningsådanhadetidigare

slut-generellt dragår intedet attuppfattningkommitténsEnligt
minskatharspecialpedagogisk kompetenstilltillgångensatsen att

minskningpåmycket atttyderDäremotgrundskolan.idrastiskt en
olika kommuner.mellanskillnaderfinnsdet storaskett atthar samt

specialpedagogisk kom-också på behovenatttyderMycket av
ochdiffusauppvisarfler eleveralltföljd atttillhar ökatpetens av

specialpe-öka denattbör mötasDettasvårtolkade problem. genom
grundkom-ökabåde attskolan,idagogiska kompetensen genom

denstärka sär-och attvanliga lärarendenhospetensen genom
varjeKommittén attkompetensen.specialpedagogiskaskilda menar

Hur dettakompetens.specialpedagogisktillgång tillskall haskola
kommu-ochskolansutifrån enskildadenutformasbörorganiseras

förutsättningar.nens
skolanshelaiutnyttja kompetensenviktigt attvidareDet orga-är

blivithararbetssättetkonsultativadetmed attParallelltnisation.
utbild-med äldregrundskolanispecialläraremångavanligare har

fungerandeväll ettklasslärare.verkaövergått till attning som
andrakomma ävenkunnaspecialkompetensdennaarbetslag bör

också kunnabörSpeciallärarnatill del.eleveroch deraslärare
verkaför kunnautbildning atttidigaresinkompletterastimuleras att

specialpedagoger.som

Efter-specialpedagoger.fåfunnitsalltiddetgymnasieskolan harI
frånungdomarallaprincipigymnasieskola tar emotdagenssom

gymnasie-Kommittén förLiksomproblem.detta ettgrundskolan är
iakttagitkommitté attdenna1997:107 harSOUutvecklingskolans

gymnasieskolan.ökat istöd harsärskiltbehovelever iandelen av
uppmärksammarkommunernaviktigt attdetKommittén att ärmenar

gymnasieskolan.ispecialpedagogisk kompetensbehovet av

specialpe-lärarnamajoritetenharsärskolanobligatoriskal den av
Denträningsskolan.andelen iHögstutbildning. är gene-dagogisk

särskolan ärispecialpedagogisk kompetenspåtillgångenrella
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således inte problem, inriktningenett denna.snarare av
Grundsärskolan får svårareallt rekryteratex att specialpedagoger
med grundskollärarutbildning i botten. Liksom i grundskolan detär
naturligtvis värde i skolan ha pedagogeratt med olika kompe-av
tensbakgrund. Det oroandeär att allt delstörreen av
grundsärskolans pedagoger saknar grundläggande lärarexamen

åldersgruppinriktad den demot skall arbeta med.
Ett problem för fåannat att särskolan har specialpedagogerär

förutom sin inriktning ocksåutvecklingsstörning harmot sär-som
skild kompetens för flerfunktionshinder.elever med Andelen elever

flerfunktionshindermed i särskolan,stor särskilt i träningsskolan.är
Kommittén det inom kommunens särskola bör tinnasattmenar
specialpedagoger kan konsultativt stöd till sina kollegor försom ge
elever med flerfunktionshinder.

Inom den frivilliga särskolan försörjningen specialpedago-är av
få påobligatoriska.i den Ett problem läraresämre än stort är attger

nivådenna söker specialpedagogutbildning.

Problemet hitta specialpedagoger med "rätt" utbildningsbakgrundatt
Överhuvudtagetdock inte exklusivt för särskolan. saknas speci-är

alpedagoger med grundskol- respektive gymnasielärarbakgrund.
kan ñnnas skäl till detta. Utbildningstiden innebär belast-Det olika

både påekonomiskt och Till det kommerningar sätt. attannat
utbildningen inte märkbart ökade inkomster efter avslutadger
utbildning förjust grundskol- respektive gymnasielärarna.

Liksom inom arbetslivet i övrigt det i skolan viktigt attär även per-
på påutbildning och sig utökatsatsar tar ettsoner ansvarsom

bekräftas både gäller befattning och vad gäller ekonomiskavad
villkor.

uppmärksammar behoven specialpedago-Att kommunerna av
någotgisk perspektiv. Alltkompetens särskilt viktigt i längreär ett

påpå framgent rådapekar det kan komma brist special-att att stor
Medelåldernpedagoger. hög hos dagens speciallä-är

Många avgårare/specialpedagoger. kommer med pension inomatt
kort.

Specialpedagogen i framtiden

framgårAv den historiska tillbakablicken i kapitel 2 specialpeda-att
Frånroll förändrats. främst klinikun-har ha arbetat medattgogens

dervisning riktad till enskilda elever i behov särskilt stöd förväntasav
hon eller han förlägga ordinarie undervis-stödet via dennumera
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råd stöd till Iärarkolle-ochhögre grad i dagningsgruppen. l allt ges
konsultativt.arbetet skergor,

andelbekräftar detta. En storenkät till kommunernaKommitténs
specialpeda-ikonsultativa inslagetdetkommunerna attuppgerav

femdeunder senastearbete har ökatgogernas/speciallärarnas
Över och doku-utredninginslagetåren. hälften att även avuppger

inriktade insatserindividuelltdet gällerökat. Närmentation har
minskathardessakommunerna atthälftenistället nästan avuppger

defjärdedel attperiod. Endastomfattning underi uppgerensamma
ökat.har

olika roller.i fleraspecialpedagogframgentKommittén även enser
viktigtDetelevrelaterade insatser. ärdirektdessa rollerEn avserav

delinlärningssituationen attproblem iomfattandemedför elever
elevrelateradedirekt. Dekunnandespecialpedagogens merav

utveckla kompetensenbefästa ochockså förviktiga attinsatserna är
perspektivvidareminst, ioch, inte ettsjälvspecialpedagogenhos

sådant.ämnesområdetinom som
nå till allainsatser utmeddock intekanSpecialpedagogen egna

funktions-medalla eleverintesärskilt stöd,i behovelever ensav
likvärdigelevererbjuda dessaskall kunnaskolanhinder. För att en

specialpedagogensutvecklapåfasta ochden tautbildning bör
generellaöka denbidrar tillsådant arbetssätt attroll. Ettkonsultativa

särskilt stöd.i behoveleverkompetensen avom
Honspecialpedagogen.förrollerdock ytterligareKommittén ser

tillperspektivviktigaochtillföra viktig kompetenskunnaeller han bör
i kommunen.fall centraltledning-på och i vissaskolanskolans
på specialpe-exempelÄven i dagfinns redanvanligtdet inte ärom

kan medbidraSpecialpedagogenroller.båda dessaidagoger
organisationochplaneringmedsambandiredanperspektivviktiga

Specialpedagogensresursfördelning.vidsamtverksamhetenav
gradför högi allti dagfunktionshinder ärmedför eleverinsatser

specialpeda-Hurorganisationsstruktur.givenredanbundna av en
utifrån varje skolasutformasbörledningentillskall knytasgogen

förutsättningar.kommunseller
do-medarbete attutveckla skolansuppgift attviktig ärEn annan

i behovmed eleverarbeteterfarenheterochinsatserkumentera av
doku-attskolan ärKommittén har funnit attstöd.särskilt ovanav

överförandetibristerDet skaparerfarenheter.sinamentera av
fårverksamheten. Lärareinomsåväl generelltkunskap ensomsom

på nyttmåste därför ofta startaproblematiksärskildmedelev en
enskildaFörfrån erfarenheter.utgå andrasför kunnaistället att

dokumentation.för dennabra formåtgärdsprogrammetelever är en
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Behovet dokumentera erfarenheteratt uppmärksammas iävenav
kapitel 8 stödorganisationen.om

5.6 Rektor har det övergripande ansvaret

Kommittén

vill understryka vikten att rektorernas behov kompetensut-av avo
veckling elever funktionshindermed uppmärksammas.om

Rektor har betydelsefull roll för skolanatt skall kunna moten svara
de framgårkrav ställs. Det skollagstiftningen och bekräftas isom av
både nationell och internationell forskning.

skallFör ledningen utbildningen vid skolorna finnas rektorer.av
Rektorn hållaskall sig väl förtrogen med det dagliga arbetet i skolan
och särskilt verka för utbildningenatt utvecklas. l grundskolan
skall, någramed undantag, beslut särskilt fattasstöd rektor.om av

såväll läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94
läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 redogörs ocksåsom

för Såvälrektors Lpo slår94 Lpf 94 fast rektoratt äransvar. som
pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan
och rektor har det övergripande föratt verksamhetenansvaret att

på nå målen.helhet inriktas de riksgiltigaatt Rektornsom ansvarar
för lokal arbetsplan föratt skolans resultat följsupprättas samt atten

förhållandeoch utvärderas i till de målenriksgiltiga och tillupp
målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen.

Av de Lpo framgårpunkter 94 uppmärksammar rek-attsom a
inom givna hartor, särskilt förettramar, ansvar

utformningen elevvárdsverksamhetenundervisningen och såavo
fårelevernaatt det särskilda stöd och den särskilda hjälp de be-

höver,
den kompetensutveckling krävs för personalen profes-attsomo
sionellt skall kunna utföra sina uppgifter,
kontakten mellan skolan och hemmet uppstårdet problemom0

svårigheteroch för eleven i skolan,
anpassningen resursfördelningen stödåtgärdernaoch till denavo
värdering elevernas utveckling lärare förgör samtav som

792 kap 2 § skollagen
°° 5 kap 1 § grundskoleförordningen
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internationella överenskom-dekännedomskolpersonalens omo
utbildningen.förbundit sig beakta ihar attSverigemelser som

inomiLpf rektor,94 attuppmärksammasPå motsvarande sätt a
för attsärskilthar ettgivna ansvarramar,

arbetsformerinnehåll ochuppläggning,undervisningens anpas-o
förutsättningar,behov ochskiftandeefter elevernassas

såutformas attelewårds- syoverksamhetochundervisning,o
får detta,och hjälpsärskilt stödbehöverelever som

studieplanindividuellmed skolandialog görvarje elev i upp eno
utbildningen,tillfällen undervid olikadenoch reviderar

kompetensut-får till denmöjligheterpersonallärare och annano
utföra sinaprofessionellt skall kunnaför dekrävs attveckling som

för attuppgifter samt
internationella överens-defår kännedomskolpersonalen omo

utbild-beakta iförbundit sig attSverige harkommelser som
ningen.

någotråder tviveldet intekonstatera attkanSammantaget omman
särskiltbehovelever iför attansvaretdet ytterstarektor haratt av

dockuppfattning attKommitténs ärde behöver.stödstöd detges
många i behoveleverhurhar kunskapalltidinterektorerna avom

Dettabehov.dessapå skolan eller artenfinnssärskilt stöd avsom
omfattandeintefunktionshinder ärelever hargäller särskilt när som

påtagliga.eller fysiskt
undersökninga Skolver-bekräftas deniakttagelseDenna somav

Handikappombudsman-initiativår efter ett1996,genomfördeket av
på sittgrundskolerektorersbehandladeUndersökningen synnen.

Tillfunktionshinder.doldaharelevermedarbete gruppensom
elever medstudieniräknadesfunktionshinderdoldamedelever
dyslexi ochallergi,funktionshinder, texdoldaoch övrigamedicinska

enkätundersökning ochbådeomfattadeUtredningenDAMP. en
urval rektorer.medintervjuer ettkompletterande

ansåg sigenkätenbesvaraderektorerdemajoritetEn somav
medelevervad gällerkunskapytterligarebehovgenerellt hasett av
läs-kunskapefterfrågarFramför alltfunktionshinder.dolda omman

DAMP.dyscalculi ochskrivsvårigheter/dyslexi,och

påansvarethar det ytterstarektorunderstryka attKommittén vill
får stöd de idet ärstödsärskiltbehoviför eleverskolan att av

funktionsnedsättningar;e doldamedpå med eleverarbetetRektorers syn
96:480DnrSkolverket
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och övrigför läraresärskilt atthar rektorbehov Vidare ett ansvarav.
skallför dekompetensutveckling krävs attdenpersonal somges

kunska-Detta gälleruppgifter professionellt. ävenutföra sinakunna
skolsituationen.ioch dess konsekvenserfunktionshinderper om

rektorernasuppmärksammasåledes anledning ävenattDet finns
funktionshin-ifråga elever medkompetensutvecklingbehov omav

rektormeningen attsjälvklart intekapitel 9. Detse ärder vidare en
dessa börfunktionshinder och hurenskildakunskapskall ha om

behovför rektorfinnsDäremot ävenpedagogiskt.mötas av en
Det kan texkunskaper.strukturellaförförståelse och, dessutom,

kompe-och olikafår organisationpå bästa sätthandla hur manom
tillskall kommaskolsituationbraförsamverka attatttenser en

stånd.

skolanroll iElevassistentens5.7

Kommittén

medarbetarelevassistentervikten attunderstrykavill somavo
ändamålsenlig utbildning ochfunktionshindermedelever enges

kompetensutveckling.

ståfå undantagmedskall skolanmaj 1996beslut iriksdagensEnligt
LSSmedi enlighetassistans,på Personligskoltid.för assistans

mycketunderifråga skoltidunderendast kommaLASS, böreller
anställaMöjligheterna attomständigheter.särskilda personsamma

underassistentpersonligskoltid ochunderelevassistent somsom
utnyttjas.fritid bör

Bakgrund

skolananställdorganisation,ingår äri skolansE/evassistenten av
deElevassistenterna ärrektor.står ledningunderoch avenav

reglerade.uppgifter inte ärskolan vilkasinompersonalgrupper
likaså tillåt, orsakernaarbetsuppgifter skiljer sigElevassistentemas

elevassistenternaOfta arbetarelevassistentatt somengageras.en
på grundantingenmed hela klassen,stöd till lärarengenerelltett av

ellerpå grund attbehov ellerdettahelhet harklassenatt enavsom
Enuppmärksamhet.lärarensbehöverflera elever i klassen mer av

enskild elev.också arbeta medelevassistent kan en
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Enligt Svenska Kommunförbundet fanns drygt 8 400 elevassistenter
i den kommunala skolan år årsarbetare1996. l motsvarade de 5 800
hela tjänster. Antalet har ökat kraftigt under 1990-talet, med 140

påprocent räknat antalet hela tjänster. Under period harsamma
antalet elever i den kommunala skolan ökat med 8 procent.ca

Arbetet elevassistent i hög genomgångsyrke.är grad ettsom
Många och saknarär utbildning för sina uppgifter. Det ärunga
kommunernas förbereda dem föratt uppgiften. Elevassis-ansvar
tenter arbetar med elever har vissa särskilda funktionshin-som som
der fåkan utbildning via den specialpedagogiska stödorganisatio-

l fall harett kommuner besvarat kommitténs enkätnen. par som
uppgivit de har haftatt särskilda fortbildningsaktiviteter för assisten-
ter.

Personliga assistenter kan i sällsynta fall finnas inom skolan, ärmen
då inte ståranställda skolan och inte heller under ledningav av
rektor.

Redan i kapitel 2 konstateras lagen 1993:387 stödatt ochom
service till vissa funktionshindrade LSS 1993:389och lagen om

tillrätt statlig assistansersättning LASS infördes den 1 januarisom
1994 har haft betydelse för funktionshindrade.stor LSS innebär en
lagstadgad till stöd- ochrätt serviceinsatser olika förslagav perso-

med utvecklingsstörning och andramed ochstoraner personer
varaktiga funktionshinder. sådanEn insats kan utgöras personligav
assistent eller stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.
LASS reglerar till statligrätten assistansersättning i de fall det
genomsnittliga behovet överstiger 20 timmar assistans vecka.per

Efter ikraftträdandet LSS och LASS kom allt fler elever medav
funktionshinder få påpersonlig assistent inte fritid,att bara sin utan

under skoltid. Tillväxtenäven antalet personliga assistenter iav
skolan skedde parallellt med antalet elevassistenteratt ökade.

beslutadel maj 1996 riksdagen vissa förändringar i stöd-om
formen personlig assistans. Förändringarna syftade förbättratill att
kostnadskontrollen deutan att grundläggande förprinciperna per-
sonlig påverkas.assistans skulle framgårAv beslutet personligatt
assistans LSSenligt och LASS förbehållasskall krävande eller i
olika avseenden komplicerade situationer, i regel mycketav person-

karaktär. Avgörande bör denatt enskilde behöver personligvara
hjälp för klara försin hygien, kläatt att sig och klä sig, för intaattav
måltider eller för kommunicera med andra.att

82 Bet 1995/96:SoU15, 1995/962262rskr
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klargöroch skolainom barnomsorgstödbehovenVad gäller av
kommunaladentillgodoses inomböri principderiksdagen att

detill attatthuvudmannensbörDetverksamheten. seansvarvara
behovfunktionshindradestill denmed hänsynkrävssomresurser

specialpeda-personaltäthet,höjdverksamheten,tillförs tex genom
elevassistent.ellergogiskt stöd

itrygghetenochkontinuitetensamtidigtunderströk attRiksdagen
därför viktenunderströkfår urholkas. Manstödet intepersonligadet
assistanser-statligaför denförsäkringskassor,att som svararav

borde tex,Sammasamverkar.och kommunersättningen, person
åtassistentpersonligtillkunnauppfattning, görasriksdagensenligt

underåt barnelevassistentochpå fritiddessbarnett samma
ersättningkombinationinnebärakanlösningskoltid, avensomen

från och kommunen.staten
personligtillmöjlighetendock inteinnebar attbeslutRiksdagens
särskildaUnder vissaskoltid.underförsvinnaskulleheltassistans

assistansersättningstatligfortsättningsvisskall ävenomständigheter
verksamhet.kommunalivistasutgå tidför denkunna personen

funktionshindradedeningående kunskappåkravetDetta omom
särskilthälsotillstånd stort.ärdennesoch

Detskolan.ifått genomslagharfrån maj 1996beslutRiksdagens
uppgiftersaknasDetutsträckning.vilkenigår dock inte att säga om

barnAntaletskoltid.underassistanstimmarbeviljadeantal som
märkbartminskatdockharassistansbeviljatsharöverhuvudtaget

beslut.sedan riksdagens

eller ielevassistentstödelev hasåledesUnder skoltid kan av enen
fall kanl vissaassistent.personligfallsällsynta sammaytterst av en

assistentpersonligskoltid ochunderelevassistentperson vara
två arbetsgi-assistentenfallet hardetfritid. lunder elevens senare

vare.

skolansskolanAssistans i ansvar-

närmotstridiga intressenråderiblanddetfunnitKommittén har att
fallflestavill i deSkolanskolan.ifrågan assistenterdet gäller om

elev-erbjudaattassistansbehovetså långt möjligt lösa genomav
på attpositivtdockfallvissaskoltid. lunderassistent enmanser

då skolanpå gäller texskoltid. Detassistentpersonligelev har av
personligofta havillFöräldraransvaret.inte kan tamedicinska skäl

på skoltid.barntill sina ävenassistent
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Att skolan vill stödet underatt skoltid skall elevassistenter harges av
att med elevassistentengöra att är skolan själven resurs som
förfogar Det innebäröver. skolanatt har möjlighet att styra över
antalet i klassrummet, hur assistenten skall arbeta Dettavuxna m m.

förutsättningarviktiga för denatt pedagogiska situatio-anses som
skall bli optimal.nen

Att den personliga stårassistenten inte under skolans ledning
kan medföra problem i skolsituationen. En personlig assistent
bygger ofta mycket relation till dennära honupp en person som
eller han assisterar. Läraren uppfattar ibland den personliga assis-
tenten filter mellanett läraren och eleven, formellhautan attsom

påverkamöjlighet hur mångaatt assistenten arbetar. Om barn i en
undervisningsgrupp har personlig assistent kan idet fallextrema
leda till det finns fleratt barn iänvuxna gruppen.

Principen ståskolan skall för assistansatt har givits särskiltom
starkt uttryck företrädare för särskolan. Man särskolanattav menar

skolform särskilt utformad förär elever i behov särskilt stöden av -
mångautvecklingsstörning, i fall kombinerat funk-med andrap g a

tionshinder eller sjukdomstillstånd -och därför bör ha kompetens
och för det stöd elevernaatt behöver. Det liggerresurser svara som
i särskolans uppdrag.

Det finns efterfrågarolika skäl till föräldraratt personlig assistans
för sina barn under skoltid. Personlig assistent i skolanäven garan-
terar kontinuitet. Anställningsformen också assisten-garanterar att
ten exklusiv förjust detär barnet. I och med denatten resurs egna

på vårdnadshavarnaspersonliga assistenten arbetar uppdrag
innebär det dessutom fårde via assistenten insynatt i skolans
arbete.

ÅEleverna åsikter.själva har olika sidan värnarena man om
påverkamöjligheten själv valetatt Den inbyggd iärav person.

Åregelverket kring personlig assistans. andra sidan uttryckger man
för alltför personligt inriktadatt assistentrelation kan skapaen
svårigheter utveckla självständigtatt ett liv i skolan. Assistenten
riskerar bli filter i kontakten med andra.att ett l mycket handlar

påskillnaderna i vilka behov den enskilde har och naturligtvissyn
förmågaassistentens behoven i undervisningssituationen.att möta

Skolan pedagogisk miljö mål.är med pedagogiska Kommitténen
därför det viktigtatt de assistenterär att verkar inommenar som

skolan står under Frånpedagogisk ledning. denna princip bör, i
enlighet med riksdagens beslut, ytterst undantag.göras

Det viktigt elevassistentens stöd utformas utifrånär att elevens
individuella samrådbehov och i vårdnads-med eleven och elevens
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vårdnads-och elevenselevenbefogat attdetfalll vissa ärhavare.
gäller främstelevassistent. Detvaletinflytande överhavare avges

behovharochelevassistentbehovharelev avsomegenenavsom
fritidenunderslagdetkaraktärpersonligmyckethjälp somavav

assistans.personligkan motivera
klar-tydligtuppgift attdet kommunensärKommittén attmenar

knutetOm det ärelevassistenten.enskildeför denuppdragetgöra
i elevensklargörasassistansbehovetelev börenskildtill aven

åtgärdsprogram.
elev-uppdraget attunderstrykaockså attKommittén vill vara

funktionshinder ärmedeleverfleraellertill en an-assistent en
ifunktionshindretbådekunskaperkräveruppgift. Detsvarsfull om

förhållabörelevassistentenhurinsikterochrollendensig, omegna
arbetarelevassistenterfamilj. Fördennessåväl elevtill somsig som

ändamålsenligsåledeskrävsfunktionshindermedmed elever en
kompetensutveckling.ochutbildning

slentrianmäs-påpå för ettrisken attpekavill slutligenKommittén
peda-Läraren ärelevassistent.medi skolanproblemlösasigt sätt

undervisnings-stöd tillett extraElevassistenten äransvarig.gogiskt
får inte taElevassistentenenskild elev.fall tillvissaoch i engruppen

från läraren.pedagogisktettöver ansvar

Åtgärdsprogram individuellaoch5.8

studieplaner

Kommittén

samtligaförgällaskallåtgärdsprogrampåföreslår kravetatto
ungdomochför barnskolväsendetoffentligadetinomskolformer

fristående skolor,motsvarandejämte
framgår attregleringenföreslår detatt avo

ielevföråtgärdsprogramettskall utarbetapersonalberörd-
särskilt stöd,behov av

ellereleveninitierasskall kunnaåtgärdsprogrammet av-
samt attvårdnadshavareelevens

och imed elevensamverkaniutarbetasskallprogrammet- berörda,övrigaochvårdnadshavareelevenssamråd med

föranvändasbörstudieplanindividuellbegreppetattmenaro
innehåll.utbildningensplaneringplaner avenavsersom
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Både inom förskolan och skolan detär viktigt det finns någonatt
form åtgärderplan för de kan krävas för barn och ungdomarav som
med funktionshinder.

Det finns sådanaolika dokument idag. l skolan förekommer åt-
gärdsprogram, individuella undervlsningsplaner, individuella mål-

och individuella studieplaner. För vissa elever finns dess-program
utom habiliteringsplaner enligt hälso- och sjukvårdslagen och
individuella planer enligt LSS.

Åtgärdsprogram

För grundskolan och speciaIsko/an finns påkrav åtgärdsprogramatt
skall förupprättas elev i behov särskilt stöd. Enligt berördaen av

gällerw:förordningar

Om elev behöver stödåtgärder,särskilda åtgärdspro-skall etten
utarbetas berörd skolpersonal. Vid utarbetandetgram av av pro-

grammet bör skolpersonalen samråda med eleven och elevens
vårdnadshavare.

intentionerna åtgärdsprogrammetbakom formulerades Utred-av
ningen skolans inre arbete SIA redan 1974. SlA-utredningenom
underströk arbetet åtgärdsprogrammetatt med skulle vara en

i vilken eleven själv aktiv roll vid analysenprocess gavs en av
skolsvårigheterna vid utformningensamt och genomförandet av

Betydelsenprogrammet. föräldramedverkan poängteradesav
också.

Krav på åtgärdsprogram infördes första gången i Lgr 80. Pro-
skulle omfatta bådegrammet individuella insatser och allmänen

organisationsutveckling. Svårigheter skulle angripas inte bara
åtgärder begränsade till undervisningen ocksåutangenom genom

åtgärder riktade elevensmot hela skolsituation. Syftet skapaattvar
utvecklingsbetingelser för eleven.gynnsamma

Enligt Lgr 80 åtgärdsprogrammetborde utgå från elevens behov.
Det skulle framgå vad ville åstadkommasöka samt med vilkaman
medel och metoder ville arbeta. Det underströks att det ärman
viktigt att stärka elevens självuppfattning och självtillit attgenom
utgå från elevens starka sidor.

83 kap5 1 § grundskoleförordningen
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grundskoleför-iåtgärdsprogrampåkravetregleras1995Sedan
Åtgärdsprogrammet användasochfortfarande utskallordningen. se

80.beskrivits i Lgrtidigaredetsom

tillämpasDäremotpå åtgärdsprogram.kravfinns intesärskolanFör
IUPundervisningsplanerindividuelladokumenttvå olikaofta -

IMP.målprogramindividuellaoch/eller
åtgärdspro-syftar, liksomIMPmålprogrammetindividuellaDet

individersenskildalösamed attarbetetunderlättatill attgrammet,
hosbehovenindividuelladetillgodoseoch/ellerskolaniproblem

tillskall hänsyn tasmålprogrammetindividuellal detelever.enskilda
skol-själv,elevengällakanåtgärdernaskolsituation,helaelevens

hemmiljön.ellermiljön
helt.åtgärdsprogramsaknasgymnasieskolanFör

förhållningssättbehovfinnsuppfattningkommitténsEnligt sammaav
Kommitténstöd.särskiltbehoviungdomarochför alla barn av

samtligaförskall gällapå åtgärdsprogramkravetföreslår därför att
ungdomochför barnskolväsendetoffentligadetinomskolformer

fristående skolor.motsvarandeförjämte
skallungdomarallaattdettamotiverasgymnasieskolanFör av
medElevergymnasieskolan.tillgrundskolanfrångå vidarekunna

istudiemiljöanpassadbehovdåfunktionshinder har enavsamma
grundskolan.itidigaregymnasieskolan som

visserligenanpassningenindividuelladen ensärskolan ärFör
individuella planerformerolikaocharbetetutgångspunkt iviktig av

mångadockharutvecklingsstörningUtöverfrekvent.används
skolsitua-kan göravilketfunktionshinder,andrasärskolanielever

plane-behovfinnsför dessaBland annatkomplicerad. enavtionen
Detåtgärdsprogram.motsvarande ettskolsituationen,helaring av

för dennasärskolananvänds inommånga fallii dagbegrepp som
målprogram.individuelltplanering är

åtgärdspro-medarbetetuppfattning attkommitténsocksåDet är
iaktta-harkommitténdåDettaintensitieras.ochutvecklasbörgram

brister.finns vissafortfarandegit detatt
utsträck-tillräckligigjortsinteåtgärdsprogramharförstadetFör

ifortfarandeåtgärdsprogrammenfokuserarandraFör detning.
utsträckninglitenföroch iindividenproblem hosgradalltför hög

oftasaknasDessutomskolsituation.helai elevensåtgärdermöjliga
processtänkandet.
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Kommittén inteär dessa iakttagelser. Skolverket harensam iom
sammanhangflera uppmärksammat brister åtgärder,i kontinuitet

och uppföljning. Planeringen stödinsatser dokumenteras alltförav
Mansparsamt. arbetetatt åtgärdsprogrammed oftamenar är

bristfälligt eller obetintligt, fårvilket till följd inte helleratt uppföljning
och utvärdering vidtagna stödåtgärder kan genomföras.av

mångal fall där Skolverket har riktat kritik kommunermot med
anledning tillsynsärenden, aktualiserade anmälningar, framgårav av

åtgärdsprogramatt saknats eller varit bristfälliga. Detta visar såväl
Handikappombudsmannens kartläggning Skolverkets tillsyns-av
beslut, för årperioden 1992 to första halvåret 1996, kom-m som
mitténs genomgång tillsynsbeslut efter denna period.av

Även Läs- och skrivkommittén redovisar i sitt slutbetänkande
SOU 1997:108 de haratt funnit åtgärdsprogramatt förekommer
alltför sällan. De också individperspektivetatt dominerar i demenar
åtgärdsprogram studerats klassrums-samt att och undervis-som
ningsperspektivet har mindre framträdande roll.en

Vad gäller förekomsten åtgärdsprogram har iakttagits bety-av en
dande förbättring under tid. Detta redovisar Skolverket i sinsenare
beskrivning tillståndet i skolan 1997.av

Kommittén föreslår dagensatt precisering "av berörd skolpersonal"
ersätts berörd personal. Berörd skolpersonal alldelesär förav en
begränsande formulering. Huvudansvaret för åtgärdsprogramatt ett
kommer till stånd skall självklart skolans. l det praktiska arbetetvara

detär dock viktigt att ta med de olika kompetenser motiverassom
det enskilda fallet. Beroende på vilka elevens svårigheterav kanär

flera olika personalgrupper berörda-med pedagogiskvara men
också medicinsk, psykologisk eller social kompetens. Det kan i vissa
fall finnas skäl att ta med frånpersonal landstingets barn- och
ungdomshabilitering, pedagogiska hörselvård eller barn- och ung-
domspsykiatrin i arbetet.

Läs- och skrivkommittén har föreslagit att det skall regleras att
rektor skall tillse åtgärdsprogramatt utarbetas. Kommittén delar inte
denna uppfattning. Kommittén detatt redan rektorsärmenar ansvar

tillseatt detta i och med hanatt eller hon pedagogiskär ledare och

54 Sko/situationen för elever med behov särskilt stöd; Skolverketsav
rapport 37, Sko/situationen för elever fysiskamednr handikapp;

ÅtgärdsprogramSkolverkets rapport 38, ett viktigt verktyg inr -
planeringen stödinsatser 1997av
85 Skyddar reglerna i skolan eleverna med dolda funktionsnedsättningar;
Delrapport till regeringen 1996
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chef för hela skolans verksamhet. Att särskilt precisera rektors
för enskilda uppgifter skapar därför risk för att andraansvar en

uppgifter uppfattas mindre viktiga. Vidare kommittén attsom menar
det riskerar skapaatt oklarhet vad gäller kommunens Deten ansvar.
skulle också bli oklart till Skolverket skall rikta eventuell kritik ivem
samband med tillsyn.

Kommittén skolan vidatt behov skyldigär initiera arbeteattmenar
åtgärdsprogram.med Det finns dock skäl stärka elevensatt och

vårdnadshavareselevens ställning i detta arbete. Kommittén före-
slår därför eleven vårdnadshavareatt och elevens skall möjlig-ges
het initieraatt arbete med eller åtgärdsprogram.omprövning ettav
Detta förslag bör bland annat bakgrundmot Skolverketsattses av
kritik i samband med tillsynsärenden avseende elever i behov av
särskilt stöd till delstor handlar bristen på dokumentation.om

Kommittén föreslår åtgärdsprogrammetvidare att skall utarbetas i
samarbete med eleven samrådoch i med elevens vårdnadshavare
och övriga berörda.

För elevens och elevens vårdnadshavaresatt ställning skall stär-
kas måstei praktiken de känna till det åtgärdspro-verktyg som

erbjuder. Skolangrammet bör därför tidigt informera föräldrar om
åtgärdsprogrammet och dess syfte.

Kommittén vill slutligen understryka det föratt viktigt den enskildeär
åtgärdsprogrammetatt respektive eventuella individuella planer

enligt LSS eller habiliteringsplaner enligt hälso- sjukvårdslagenoch
inte står i konflikt med varandra. De olika planerna bör därför base-

på tydlig ansvarsfördelning, också på samverkan. l deras en men
fall finnsdet skäl beröra skolanatt i individuell plan enligt LSSen
eller i habiliteringsplan enligt hälso- sjukvårdslagenoch bören
planeringen samrådske i med skolan. Det i dessa fall naturligtär att

skolans åtgärdsprogram del sammanhang.ett störrese som en av

Åtgärdsprogram bör användas begrepp förskolan.inomävensom

Individuella studieplaner

Vid sidan átgärdsprogram/motsvarande, såledesom program som
omfattar elevens hela skolsituation, finns andra individuellaäven
planer inom skolan.

För frivilligade skolformema årsi 1994 läroplan Lpf 94anges
att rektor, inom givna har särskilt förett varje elevatt iramar, ansvar
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och reviderarindividuell studieplandialog med skolan gör upp en
denPlanen motiverastillfällen under utbildningen.den vid olika av

valetidag vidi gymnasieskolan harrelativa frihet elever avsom
Densjälva utbildningen.till planeringenbegränsadochämnen är av

åtgärdsprogrammet,däremot inte,studieplanenindividuella tar som
omfat-särskilt stöd ochbehovutgångspunkt i elevernassärskild av

skolsituation.elevens helaåtgärder riktadehand motinte i förstatar
påsärskolan harIUP iundervisningsplanernaindividuellaDe

målstyra pedagogiskatill uppgiftförsta hand attmotsvarande isätt
läroplaner.kursplaner ochi relation tillenskilda eleverinsatser för

användasstudieplan börindividuellbegreppetKommittén attanser
utbildningens inne-planeringenenbartför dokument avavsersom

från åt-studieplanenden individuellahåll. skiljaDet viktigt attär
innebörd.har vidaregärdsprogrammet ensom

uppstå andra skäl änstudieplan kanindividuellBehovet avav en
skolaha byttEleven kansärskilt stöd. texbehovelev iatt är aven

kommitandra skälellerstudier,i otakt i sinadärför kommitoch av
någon period.underefter undervisningen

åt-ochstudieplan ettbåde individuellharOm elev enen
samordnas.dessabörgärdsprogram

och hemskolamellanKontakten5.9

Kommittén

igällautvecklingssamtal skall ävenpåföreslår kravetatt gymna-o
sieskolan.

särskiltunderbehandlas ettskolaochmellan hemSamarbetet
vårdnadshavarnasochskolansatt94. Där konstaterasavsnitt i Lpo

bästaskolgång skapa deskallför elevernasansvargemensamma
ochutvecklingungdomarsför barns ochförutsättningarmöjliga

lärande.
förskolanarbetar i ettallaläroplanenl riktlinjerna ansvarsomger

utvecklingengällervårdnadshavarna detnärmedsamarbetet av
medsamverkaskallLärarnainnehåll verksamhet.ochskolans

deminformerafortlöpandevårdnadshavare ochelevernas om
också medskallkunskapsutveckling. Deochskolsituationelevernas

enskildedenhålla informeradesigintegritet,respekt för elevens om
situation.personligaelevens
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såledesDet handlar inte vårdnads-ensidig information tillom en
havarna, dialog,utan mellan lärare föräldrar,ett möte och därom en
båda har förparter samarbetetett med elevernas bästa föransvar

Skolansögonen. samarbete med föräldrarna måste påbygga
åtagandenfrivilliga från föräldrarnas sida.

Att förälder till barn med funktionshinderett ställer krav.storavara
vårdnadshavaren,Föräldern, eller oftaär sitt barns ombudsman i

mångakontakt med företrädare vård.olika för skola och Det är
naturligt flera skäl. Föräldrarna har unik kunskap sitt barn.av en om
De har därför kontakt med andra berörda skolan, barn- ochän tex
ungdomshabiliteringen, hörselvårdenden pedagogiska eller barn-
och ungdomspsykiatrin.

Den kunskap eleven och den förälderncentrala roll ellerom
vårdnadshavaren har viktig till i skolan. Kontakten medär att ta vara

vårdnadshavareelevens därför särskilt betydelsefull det gällerär när
elev med funktionshinder. Ingen kan föräldernen annan som se

hela barnet. Genom föräldern få förhål-kan skolan förklaringar till
påverkarlanden elevens skolsituation, har direktsom men som

koppling till skolan.
årskursbytenInför skolstart och inför vissa och byten lärare ärav

det vård-självklart skolan skall samarbeta med elevensatt nära
nadshavare. finns oftaDet dock skäl ha frekventa kontakteratt mer

Mångai övrigt. barn och ungdomar funktionshinderäven med är
känsliga för alla förändringar i sin därförskolsituation. Det kan vara
viktigt såskolan tidigt informerar planerade förändringaratt attom
elevens vårdnadshavare får påverkamöjlighet del dematt ochta av

förbereda påeleven förändringarna.samt
Utformningen följddet stöd eleven kan behöva till sittav som av

funktionshinder samråd vård-bör ske i med eleven och elevens
nadshavare. Om eleven har behov elevassistent det tärav egen ex

vårdnadshavareviktigt eleven och elevens delaktiga i valetatt görs
av person.

l vissa fall kan stödet till elever funktionshinder behövamed
sträcka sig längre vad allmänt gäller skolansän som som ansvar.
Det gäller för fåelever inte kan det stöd hemma de hart ex som som
behov i samband med läxläsning etc.av

Utan någonlägga förslag formell kommitténatt reglering villom
svåraunderstryka betydelsen funktionshinderelever med ochattav

deras vårdnadshavare erbjuds varaktig kontakt i skolan,en mer
någonmed har samordningsansvar helst följerett ochsom som
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naturligKommittén dettaskoltiden.helaeleven som ensergenom
för specialpedagog.roll en

ochmellan skolani kontaktenkontinuitetskapaFörutom att en
elevenkunskapsådan förhindralösning atthemmet bör omen

på iexempel bristerfinnsl dagorganisation.skolansförloras i
lyckademindre strate-leda tillkan attkunskapöverförandet somav

återigen.gier väljs

utvecklingssam-och hemmetskolan ärkontakt mellanEn självklar
skall fortlöpandelärarenobligatoriska skolandentalet. Inom

skol-elevensvårdnadshavareoch elevensinformera eleven om
och elevenselevenskall läraren,gång varje termingång. Minst en

kun-elevenssamtala hurutvecklingssamtalvårdnadshavare i om
På begäranstödjas.kanutveckling bästsocialaochskapsutveckling

tillkomplementettskall lärarenvårdnadshavareelevens somav
skolgång.elevensinformationskriftligUtvecklingssamtalet lämna om

betyg.karaktärenfår dock inte haSådan information av
utvecklingssamtalregleras attspecialskolanochgrundskolanFör
Kommittén ñnneråtgärdsprogram.i ettresulterafallskall i vissa

formuleringendärför attochnågot oklarformuleringdenna menar
åtgärdspro-med ettarbetetifall resultera attvissaskall iändras till

åtgärdsprogramettför detta är attEtt skälinitieras. avsergram
kunskapsutvecklingelevensendastskolsituation, intehelaelevens

främstUtvecklingssamtalet ärvadvilketutveckling, äroch sociala
åt-medarbetetmarkera attockså sätt attpå. ettDetinriktat är

flerakan kräva attkontinuerliggärdsprogrammet är somprocess,en
ställningvårdnadshavarensochelevensmed. Attkompetenser tas

fast.slagitsredanharåtgärdsprogrammetmedarbetetstärkas ibör
på åt-kravetföreslagit attkommittén harpåtanke attMed

skolvä-offentligadetskolformer inomgälla allaskallgärdsprogram
fristående skolormotsvarandejämteungdomochför barnsendet

gällaåtgärdsprogramutvecklingssamtal ochmellankopplingenbör
särskolan.obligatoriskaför denäven

utvecklingssamtal i denpåsaknar kravskolformernafrivilligaDe
framgår läroplanenobligatoriska. Däremotför deform finns avsom

informeraskallfortlöpandelärarenskolformerna attför frivilligade
Dettaframgångar studierna.iutvecklingsbehov ochelevensom

svåra funk-medför eleverJustsjälv.förhållande till elevengäller i
mellankontaktmedviktigt näradockdetkantionshinder envara

idock attutangymnasieskolan,iför eleverhemskola och även
integritet.elevensonödan begränsa

s grundskoleförordningen§7 kap 2
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Kommittén funnithar regelverketatt otydligt vad gäller formernaär
för informationen mellan skolan och eleven i gymnasieskolan.
Kommittén föreslår kravet på utvecklingssamtalatt skall gälla iäven
gymnasieskolan, i första hand mellan lärare och elev. För eleven

årunder 18 bör det dock möjligt för vårdnadshavaren delta.attvara
frånKopplingen åtgärdsprogrammetUtvecklingssamtalet till bör

således förgälla gymnasieskolanäven och gymnasiesärskolan.

Elevvård/skolhälsovård5.10

elevvårdVad allmänt benämns såvälbyggs medicinsk,som upp av
psykologisk, social pedagogisk bestårkompetens ochsom av
Skolhälsovården och elevvården.den icke-medicinska

Skolhälsovårdens uppgifter reglerade i skollagen. Av 14 kap 2 §är
skollagen framgår följande:

Skolhälsovården ändamålhar till följa elevernas utveckling, be-att
förbättraoch deras själsliga och kroppsliga hälsa och verkavara

för sunda levnadsvanor hos dem.
Skolhälsovården främstskall förebyggande. Den skallvara

sjukvårdsinsatser.omfatta hälsokontroller och enkla För elever i
Skolhälsovården också ingåsärskolan och specialskolan skall i

föranledssärskilda undersökningar deras funktionshinder.som av
SkolhälsovårdenFör skall finnas skolläkare och skolsköterska.

Genom förebyggande Skolhälsovårdensitt arbete delär en av
också påsamhällets folkhälsoarbete och fortsättning denutgör en

hälsovård påbörjats barnhälsovården.inomsom

icke-medicinska elewården påDen inte reglerad i skollagenär
skolhälsovården.motsvarande Enligt Barnpsykiatrikom-sätt som

mittén SOU 1998:31 ingår psykologisk, social och pedagogisk
elevvården.kompetens i den icke-medicinska De vidare attmenar

"all för elewården,personal har i synnerhet rektor ochansvar
klassföreståndare/mentorer. elevvårdspersonalenDen särskilda
skall komplettera och lärarna i skolan och bidra med kunska-stötta

svårigheter."nödvändiga i arbetet med elever i Enligtärper som
Lpo ingår får94 i rektors tillse eleverna det särskildaatt attansvar
stöd och den särskilda hjälp de behöver".

Även elevvårdens uppgifter inte har reglerats föreskrivs dock iom
förordningar för samtliga skolformer det skall finnas elev-att en
vårdskonferens för elewårdsfrågor.behandling Som ledamöterav
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klassföre-elevvården och berördingå förskall rektor, företrädare
Svenskapersonal.ståndare och berördmotsvarandeeller annan

skrivelser ifrågasatttvå regeringentillkommunförbundet har i
utgårKommitténreglerad.elevvårdskonferensenformerna för hur är

Utbildningsdepar-anslutning tillfrån ikommer att tasdettaatt upp
skollagstiftningen.tementets översyn av

medroll för eleverelevvården viktigkan haKommittén att enanser
samarbetefinnsbetydelsefullt det ett näraattfunktionshinder. Det är

personal.pedagogiskaoch skolanselevvårdspersonalenmellan
utformasdock kunnaför samarbete börElevvården formernaoch

olikasinsemellanharoch skolortill kommunermed hänsyn att
organisationfastföreskrivagår därför inteDet attförutsättningar. en

ochföräldrarelever,emellertid viktigt attelevvården. Detför är
uppgifterelevvården och dessinformationpersonalskolans omges

och organisation.
funktionshinder harmedicinskamedungdomarochFör barn

berörda iinformeraDen börSkolhälsovården särskiltett ansvar.
in,åtgärder sättstillstånd, och bevaka attinitieraskolan elevensom

länk mellanvid behovskolpersonalenoch samtstödja eleven vara
får förstskeSkolhälsovårdens samtliga insatsersjukvård.skola och

vårdnadshavare.från och elevenselevenefter medgivande
skolhäl-utredningtillsättainom kortRegeringen att omenavser

frånutgår helaattinitiativ ochdettasovården. Kommittén välkomnar
Kommittén haruppdraget.omfattaselevvården kommer att aav

ökningrapporterarungdomshabiliteringarnaerfarit barn- ochatt en
utredningsuppdrag.ochbesökantaletav

skolanstyrning5.11 Kommunernas av

skall ellervarje kommun utseskolväsendeSom styrelse för sitt en
skall detskolornaiutbildningenledningenflera nämnder. För av

finnas rektorer.
förpå tydliga instrumentställer kravresultatstyrningmål- ochEn
förutvärdering samtuppföljning ochresursfördelning,planering,

småförhållande elevgruppertillviktigt iåterföring. särskiltDetta är
behov.med omfattande

87 1997/2086, dnrfrån KF1997; dnroktoberi skrivelseSenast upprepat
U97/3670/S
a skollagen2 kap
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5.11.1 Skolplaner

Kommittén

vill understryka omfatta frågeställningaratt skolplanerna skall omo
elever i behov särskilt stöd, till följd funktionshinder.texav av

Av framgår2 kap 8 § skollagen följande:

I alla kommuner finnasskall det kommunfullmäktige antagenen av
skolplan visar hur kommunens skolväsende skall gestaltassom

framgå åtgärderoch utvecklas. skolplanen skallAv särskilt de som
uppnå målenkommunen för förvidta de nationella skolan.attavser

Kommunen skall kontinuerligt följa utvärdera skolpla-samtupp
nen.

Bakgrund

infördespåKravet skolplaner, i juliskollagen den 1 1989,som
skall mål-led i arbetet utveckla och resultatstyr-ett attses som
ningen skolan. Tankarna samlat, lättläst och lätt tillgängligtettav om
måldokument årför skolverksamheten hade redan 1987 for-hela
mulerats i departementspromemoria Ds 1987:1.en

Genom ñnnasinförandet kommunala skolplaner skulle detav
påmål- på nivåeroch inriktningsdokument inom skolväsendet-tre

nivå, nivå på skolnlvå. på arbetspla-nationell lokal och Krav lokala
årsi varje skola hade införts redan i 1980 läroplan. skolplanernaner

ocksåskulle grund för den kommunala utvärderingenbättrege en
skolan.av
l regeringens prop 1990/91:18 Ansvaret i skolanproposition

utvecklades syftet med de kommunala skolplanerna vidare. lsedan
propositionen preciserades de kommunala skolplanerna skall:att

kommunfullmäktige,antas av
hållas aktuella,
innehålla de övergripande överväganden kommunensommer

beträffande skolväsendet,gör
skolväsende utvecklas,hur kommunens skall gestaltas ochange

påpå denhur kommunen sin skolverksamhet sikt, hurange ser
denna bör utvecklas, vilken inriktning -inom deattanser ramar

målen olika delarde nationella ställer den villsom upp som ge-
sitt skolväsende,av

89Prop 1988/89:4, 1988/89:UbU7bet
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uppnå nationelltvidta föråtgärder kommunen attde avserangeo
mål för skolan,uppsatta

utvärderas kommunen,följas ochkontinuerligt upp av
skolorna,för verksamheten ifungera planeringsunderlagsomo

förutsättningarinvånare och därmed attinsynkommunensgeo
beträffande skolverk-övervägandenpåverka kommunenssöka

samheten,
och ekono-organisatoriskaangivande demedkompletteras avo

skol-kommunensför de olika delarnaförutsättningarnamiska av
på kommunenske bör det ankommahur detta skallverksamhet

ombesluta samtatt
dokument.kommunaltett rentvarao

ställde°° resulte-förslag, vilketregeringenssig bakomRiksdagen
reglering.rade i dagens

kommu-årliga uppföljningargjortår SkolverketSedan 1992 har av
skolplanernahar konstaterat attskolplaner. Manmedarbetenernas

verk-fungerarinteform ochsvårt ñnna sin ännuhafthar att som
framhålls natio-regeringenssak iSammastyrinstrument.samma

för skolväsendet.utvecklingsplannella
uppföljning på allvarliga brister.årfrån 1995 pekarSkolverkets

läggamånga håll hade börjat störrepåsamtidigtPositivt att manvar
revideras.skulleinför dennaskolplanen attmedvikt vid arbetet

betonades.Själva arbetsprocessen
prioriteringarnauppmärksammades attbristerEn de varsomav
oftast saknadei skolplanenställningstagandenapolitiskaoch de

oftasaknadesVidarei budgeten.någon motsvarighetform av
åstad-vadochi skolananalyser lägetochbeskrivningar somavav

sammanhängandeförförutsättningarGrundläggandekommits. en
obefint-bristfällig ellerföljdsaknades tillmål- resultatstyrningoch av

utvärderinguppföljning ellerutvärdering. Därochuppföljning
förbättringar,initiativ till ävenalltid tillinteförekom ledde dessa om

nationella krav.förhållande tillpåvisade brister iresultaten
på medarbetetdock attiakttagelser pekarSkolverkets senare

fungera bättre.frekvent ochbliåtgärdsprogram börjar mernu

9° 1990/91 :UbU4Bet
9 1996-10-15egenkontroll; Skolverketstyrning ochKommunernas
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stödbehov särskiltoch elever iSkolplanerna av

på skolpla-kommunalamed kravregleringförarbetena till dagensl
På direktstöd.särskiltelever i behovexplicitintenämns enavner

skolministern emellertidsvaradefebruari 1997fråga ii riksdagen
kommunalauppfattning defrågeställarens attdeladehonatt

fåstöd skallsärskiltbehovhur elever iskallskolplanerna avange
på följandedetta sätt:motiveradeMinisternstöd.detta

hurtalauppgift nämligen attkommunala skolplanernas ärDe om
målen för sko-uppnå nationelladeförtänker attgörakommunen

utbildningmål likvärdigför skolannationelltväsentligt ärlan. Ett en
tillsärskilt stödförutsätteroch det ettungdomar,för alla barn och

svårigheter.särskildaharde elever som

gått igenomdärföroch haruppfattningministernsKommittén delar
särskildmedfrån våren 1997,skolplanersamtliga kommuners
elever ifrågeställningar kringbehandlarutgångspunkt dessai hur

funk-meddå särskilt eleverallmänhet ochstöd isärskiltbehov av
helhet i bilagai sinunderlag presenterastionshinder. Detta

från kom-13dokument,kommittén del 279Totalt fick varavav
dockkandeingenkommun.ochmundelar i senareavsammaen

finnasenskallpå det i kommunenkravlagstiftningens attmotsvara
skolplan.kommunfullmäktige antagenav

sakna-skolplanmedan214 kommunerfanns iGällande skolplan
Övriga revidering,underskolplanerhadekommuner.des helt i nio

några dokumentfall andraiantagits samtinteförslag ännu avsom
planeringskaraktär.

allmäntdeskolplanenikommunernaMajoriteten uppreparav
elever iskall tilltasmålen hänsynnationella attformulerade om

för dennaskallinsatser görasstöd och attsärskiltbehov grupp.av
mål förkommunalaförsällandäremotredogörKommunerna grup-

stöd.särskiltbehovelever i avpen
skall vidtasåtgärdertillförslagFå konkretaskolplaner somger

uppnås.skallsärskilt stödmål i behovför eleverför nationellaatt av
stöddetattdokumenteninkomnade20 procentl knappt uppgesav

utvärderas.stöd skallsärskiltbehovitill elever avsom ges
vadstå ochi skolplanerbörvadbedömningKommunernas somav

åt.troligtvisskiljer sigarbetsplanerför lokalasig bättrelämparsom

snabbprotokoll92 1996/97:163; Riksdagenspå interpellationSvar
1996/97:70
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Skolplanen tänkt att styrdokument för den kommunalaär ettvara
skolverksamheten samtidigt den skall information till berördasom ge

denna styrning. Liksom Skolverket konstaterar kommittén attom
svårtskolplanerna har haft finna form fungerarsin och inteatt ännu

verksamma styrinstrument i alla kommuner, mycketävensom om
pekar på Kommitténgenerell förbättring. vill understryka viktenen

del iatt skolplanen utgör styrningsprocess.av en en
ocksåKommittén vill understryka skolplanerna skall omfattaatt

frågeställningar följdelever i behov särskilt stöd, tilltexom av av
funktionshinder. Behovet konkretion i skolplanerna särskiltärav

påviktig för Exempel det kan finnasdenna elevgrupp. vad skälsom
att ta ärupp

mål åtgärder för eleverkommunens och planerade i be-o
på långhov särskilt stöd, kort och sikt,av

arbetsplanernas uppgift för elever i behovde lokala avo
särskilt stöd,

förorganisationen kommunens gemensamma resurseravo
behov särskilt stöd,elever i av

med andra berörda,samarbeteto
påmed inriktning eleverinsatser för kompetensutveckling

stödi behov särskilt samtav
för med funktionshinderformer för hur insatserna elevero

skall utvärderas.

självständighet vid utformningenKommunerna och skall hahar stor
kortfattad vad gäller skolpla-sina Lagtexten mycketskolplaner. ärav

innehåll. dialog medSkolverket har sedan tid öppnaten ennens
Kommittén detta medskolplanerna. välkomnarkommunerna om

i behovpå särskilt för elevertanke deras betydelse gruppen av
särskilt stöd.

5.11.2 Resursfördelning

Kommittén

återspeglas resursför-vill understryka det bör i kommunernasatto
på likvärdig utbildning innebärdelningssystem kravet attatt en

olikadärmed olika skolor, har behov storaolika elever, och av
resurser.
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utformar för resursfördelningKommunerna själva sina tillsystem
finns påskolorna. Det enstaka exempel kommuner med skol-en

för har dock fördelningssystemlika alla. Flertalet tarpeng som
förutsättningar.hänsyn till skillnader i elevernas och skolornas

På fråga fördelasenligt vilka huvudprinciper till skolornaresurserom
häften kommitténsde kommuner besvaratänmer av somuppger

ingår förbilaga 6 till fem variabler i kommunens modellenkät att tre
flesta fall elever kombination med andraresursfördelning, i de antal i

småfärre kommunerfaktorer. Antalet variabler tenderar i änatt vara
i och medelstora.stora

tillhälften kommunerna hänsynl ungefär att tas an-av uppges
behov och/eller antal/andel elevertal/andel elever med särskilda

Ungefär4O kommunerna attmed funktionshinder. procent uppgerav
småfaktorer. linvandrartäthet och/eller andra socialahänsyn tilltas

behov särskiltvanligt hänsyn till elever ikommuner det att tasär av
invandrartäthetfunktionshinder, medanstöd och/eller elever med

För defaktorer vanliga i kommuner.respektive sociala är stora
framstår sådan protil.ingen tydligmedelstora kommunerna

omfattandePå fråga medel fördelas till elever meddirekt hurom
hälften kommunernabehov till följd funktionshinder uppgav ca avav

avseddsärskildkommitténs enkät de har pottbesvarat att ensom
fördelardeEn lika andel attför behov detta slag. stor angerav

resurstilldelningen,den generellamedel för denna behov vidtyp av
Endastvad uppgivitsvilket medöverensstämmer enovan.som

möjlig-andrarektor, attkommun i undersökningen att utanuppger
omfattandetill följdfinansiera insatserheter har ävenatt avges,

Särskildresurstilldelningen.behov inom för den generellaramen
medansmåbland och medelstora kommunerär vanligarepott

deresursfördelning vanlig i stora.fördelning samband med övrigi är

utifrån lokaladeVarje utformar resursfördelningssystemkommun
påställsförutsättningarna. skillnad mellan de kravDet storär som

där välliten glesbygdskommunresursfördelningssystem iett manen
har behov särskildakänner de och ungdomarbarn resursersom av

fallet.och i kommuner där detta inte ärstora
på likvärdigKommittén vill emellertid understryka kravetatt en

skolor, harutbildning olika elever, och därmed olikainnebär att
mellanbehov Vid fördelningenolika stora resurserresurser. avav
i behovskolorna hänsyn till andelen eleverdet viktigt att ärär ta som

fungerandetill följd funktionshinder. Ett välsärskilt stöd, texav av
på uppföljning.väl utveckladresursfördelningssystem bygger en
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Vissa elever svåramed funktionshinder påställer krav mycket stora
Kommittén vill understryka rektor/skola oftastatt interesurser. en

kan lämnas lösa dettaatt utan att särskild hänsyn tagits till detta
förhållande vid fördelningen till skolan. Förutsättningarnaav resurser
varierar naturligtvis, med Påskolans storlek. något bör docksätta
särskilda medel för eleveravsättas med mycket omfattande behov -
vid den fördelningengenerella eller vid sidan denna.av resurser om

5.11.3 Kommunernas uppföljning och utvärdering

Kommittén

vill understryka vikten i den kommunala uppföljningenatt ochavo
utvärderingen uppmärksamma elever behovi särskilt stöd,av

till följd funktionshinder.tex av

Kommunernas uppföljning och utvärdering skolan fyller fleraav
funktioner. Den viktigt underlag förutgör ett kommunerna i deras
arbete med utveckla skolan föratt underlag kommunernassamt ger
fördelning ocksåtill skolorna. Den basen förutgörav resurser

nationella uppföljningstatens skolan.av
utvecklingsplanl regeringens fastslås kommunernasatt och

skolornas uppföljnings- och utvärderingsarbete i högre grad l dagän
behöver inriktas genomföra regelbundna bedömningarmot att av
skolverksamhetens kvalitet. Detta förutsätts ske deattgenom
redovisningar krävs enligt gällande regelverk tydligaresom ges en
roll. I skriftliga kvalitetsredovisningar skall framför ingåallt be-en
dömning måluppfyllelsen förhållandei till skolplanen respektiveav
arbetsplanen angåendeslutsatser åtgärder. Den informationsamt

lämnas kommunerna för den nationella uppföljningen skall isom av
utsträckningstörre i dag verksamhetensän kvalitet och resul-avse

tat.

Kommittén vill understryka vikten väl utvecklad uppföljningav en
och utvärdering. Kommittén delar den uppfattning regeringensom
gett uttryck för i utveckllngsplanen, och sedermera riksdagenäven
anslutit sig till, nämligen uppföljningenatt och utvärderingen i allt
högre utsträckning fokuserabör kvalitet och resultat. l detta sam-

93 utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning- kvalitet och
likvärdighet; Regeringens 1996/97:112skrivelse
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behoviuppmärksamma eleverdet viktigt ärmanhang attär som av
funktionshinder.följdstöd, tillsärskilt t avex

medlångsiktigt kvalitetssäkringsarbete,inteSjälvklart ettersätter
ocksåattutvärdering, kommunensuppföljning ochstöd ansvarav

med funk-för eleverkontroll situationenkontinuerligha aven mer
missför-det föreliggerför därmed kunnationshinder att reagera om

hållanden.

organisationövergripande5.11.4 Kommunernas

Kommittén

samordningsfunk-ñnnasskallföreslår i kommunernadetatt eno
däriblandsärskilt stöd,i behovfrågor eleverförtion rör avsom

funktionshinder.elever med

organisationkräverkommunala skolanStyrningen den som,enav
utifrån kommunsvarjeutformasövrigt, böristyrningenliksom

storlek,påverkas kommunensOrganisationenförutsättningar. av
delegeratharkommunenförhållandengeografiska samt omav

Även enstakadet finnskommundelar.stads- ellertill omansvar
någon formorganisationsvårt sig utantänkadet attexempel är en
uppföljningresursfördelning samtplanering,förcentralt ansvarav

Även kommundelarstads- ellermedkommuniutvärdering.och en
kommunfullmäktige, texbeslut fattascentralaskall vissa omav

skolplanen.
hälftendrygtkommitténs enkät till kommunernal avuppger

med ettbefattningshavarecentralfinnsdetkommunerna att en
för eleversituationenfrågorfölja rörför attcentralt somuppansvar

avsevärtvarierarInnehållet denna tjänstifunktionshinder.med
medbefattningshavaresigDet kan rörakommunerna.mellan om

samord-funktionshinder,medtill eleverresursfördelningföransvar
specialpedago-förelevvården, samordningsansvarförningsansvar

för särskolanansvarig m m.ger,

samord-skall finnasföreslår det i kommunernaKommittén att en
särskilt stöd,behovelever ifrågorför rörningsfunktion avsom

samordningsfunktionDennafunktionshinder.meddäribland elever
utifrån lokaladealltpå i olika kommuner,olikakan organiseras sätt

förutsättningarna.
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Ett skäl till kommitténs förslag elever, föräldrar och skolansattär
personal har behov kunna vända sig till instans i kommu-attav en

få på frågor. alltförför sina Det vanligt i dagatt är attnen mansvar
sig.inte skall vändavet vart man

iEtt skäl det behövs övergripande kom-att ettannat är ansvar
regionala för stöd i specialpe-för kontakterna med de centermunen

frågor föreslåsdagogiska i kapitelsom
påtalatsbrister vad gällerTill vissa dedetta kommer att somav

uppföljning utvärdering för elever iskolplaner, ocharbetet med
på det ovanligt medbehov särskilt stöd till del kan beror ettatt ärav

också finns kom-Det viktigt dettydligt övergripande attäransvar.
frågor i denelever i behov särskilt stödkring ävenpetens rörsom av

skolan.politiska ledningen av

göra5.12 Vad bör staten

Kommittén

vad gällerutveckla insatserdet finns skäl statensattattmenaro
skolsituationensåväl uppföljning och utvärderingtillsyn avsom

funktionshinder.till följdför behov särskilt stöd,elever i t avexav

huvuduppgift iföregående fastslogskapitel statensRedan i att
för lagstiftning,förhållande kommunala skolan atttill den är svara

utvecklingsinsatser. lvissautvärderingtillsyn, uppföljning, samt
ingår för läroplaner.detta ansvaret

står kommittén bakom dekapitelSom inledningsvis i dettanämnts
skolanår innebäroch attförändringar skett under senare somsom

kommitténmål- Det innebäroch resultatstyrning. attstyrs genom
gå för idetaljreglering den att att,inte ökad rätta vägensomser en

för elever medförändra situationen i skolande fall det finns behov,
kommittén finns skäldet attfunktionshinder. Däremot attmenar

såväl uppföljning ochtillsynvad gällerutveckla insatserstatens som
roll vad gällerVidare finns skäl statensutvärdering. att överväga

hjälp och stöd.
uppfattningkommitténs attSkolverkets tillsyn detVad gäller är

på anmäl-lång varit för reaktiv, den har ageratden under tid har
också förgäller eleveri enskilda ärenden. Detningar till Skolverket

finns skäl i högreKommittén det attmed funktionshinder. attmenar
på situatio-med inriktningegeninitierad tillsyngrad arbeta med en
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På finnsför med funktionshinder i skolan. sättelever sammanen
förfallet situationen eleverskäl i högre grad varitän taatt som upp

för Skolverkets uppföljning ochfunktionshinder inommed ramen
utvärdering.

fråga kommittén viktig möjlighetenbedömer attEn ärsomsom
sådana huvudmän intefall kommuner och andravidta sanktioner i

regleringsbrevet förskyldigheter och sitt llever till sina ansvar.upp
fått redovisa behovetbudgetåret Skolverket i uppdrag1998 har att

lagändringar i detta avseende.eventuellaav
år uppdrag tillhösten 1997 beslutfattade underRegeringen om

för.Skolverket skallutbildningsinspektörernationellade svarasom
inspektörerna skallbeslutatuppgifter regeringen attEn de treav

Kom-särskilt stöd.år elever i behovmed under 1998arbeta är av
i behoveleveranledning detta erinra attmittén vill med avomav

funktionshin-elever medbred inom vilkenstödsärskilt är gruppen
ingår.der

både hurgällerefterfrågar ofta hjälp och stöd. DetKommunerna
funktionshin-elev medför enskildbäst kan lösasskolsituationen en

frågeställningar.övergripandeockså vad gällerder, mermen
behandlas ifunktionshinderför elever medspecifika stödetDet

frågeställningarövergripandeMerstödorganisationen.kapitel 8 om
frågorsåledesskolplaner,utformningengällakan tex av merav

funk-medändå betydelse för eleverhar storallmän karaktär som
Skolverketroll.viktigSkolverket redan i dagHär hartionshinder. en

inriktning attdelvisinstruktion givitshar sin genomen nygenom nya
allmännakommentarmaterial ochskall utarbetamyndigheten bla

utvecklingsarbetet.råd lokalastöd till detsom
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6 Specialskolan

kommitténEnligt direktiven skall undersöka för speci-ansvaretom
alskolan kan överföras till kommunerna. Om kommittén finnerhelt

i fortsättningen skall huvudman för specialsko-att staten även vara
föreslå såvälkommittén hur kostnaderna för skolverk-lorna, skall

omvårdnaden i anslutning till utbildningen skallsamheten som
också föreslåfördelas Kommittén demellan och kommun. skallstat

åtgärder inflytandetbehövs för stärka det demokratiskaatt översom
för varjespecialskolorna klargöra vilket styrelsensamt ansvar

specialskola skall ha.
Sedan tillsattes har regeringen, vadutredningen utöver som an-

medi direktiven, överlämnat flera ärenden till utredningenges
skolsituationenspecialskolan. De gäller exempelvisanknytning till

för dövblindfödda barn och ungdomardöva autistiska elever, res-
frågancochlea implantat Cl externapektive barn med samt om

klasser vid specialskolan.

6.1 Tidigare utredningar
då driftenfrämst förAnsvaret för specialskolan, och ansvaret av

Utredningen skolan,skolorna, har tidigare behandlats statenav om
på ochSSK-utredningen 1970-taletoch kommunerna i mitten

något lntegrationsutredningen.senare av

huvuduppgift ansvarsfördelningenSSK-utredningens utredaattvar
fråga gymnasiesko-grundskolan ochmellan och kommun istat om

SOU 1975:6 redovisade delan I särskilt betänkandeett manm m.
förhuvudmannaskapetdiskussioner och ställningstaganden tillom

föregått utredningens tillkomstspecialskolan och särskolan som
huvudmanna-för framtida primärkommunaltskäl ochsamt emot ett

skap för skolformer.dessa
då ansvarsför-SSK-utredningen konstaterade den gällandeatt

på kvanti-delningen mellan kommun och landsting byggdestat, en
elevunderlag ochfieringsprincip. För grundskolan, har ett stortsom

små upptagningsområden, kommunaltdärför hadekan ha ett ansvar

6 18-0928



SOU 1998:66Specialskolan162

ansågs krävaSärskolan,naturligt. Förkommit att somses som
upptagningsomräden landstingskommunernanågot större var

minsta elevunder-slutligen, med despecialskolan,huvudman. För
upptagningsområdena följaktligendärmed delagen och största var

huvudman.staten
huvudman-kvantiñeringsprincip för uppdelningenMot denna av

ställa deiställetSSK-utredningen,enligtnaskapet kunde man,
perspek-Sett dettaskolformer.mellan olikasambandeninbördes ur
reelltsärskolanspecialskolan ochenligt utredningen,tiv envar,

grundsko-fanns ispecialundervisning ävendenutbyggnad somav
för vidgatdragits etthade riktlinjertidpunktenlan. Vid denna upp
konstateradeUtredningenför skolan.driftsansvarkommunalt

låta ansvaretkommunerna tasåledes naturligt attdet "böratt vara
huvud-kommunalterforderlig vidblirsamverkanför denäven som
särbe-och undvikaundervisningobligatoriskför allmannaskap

givetvis statligaskallDäremotstatligt regelsystem.istämmelser ett
råd service."bistå ochmedkunnaorgan

1978-01-11 argumenterasPMslutrapportSSK-utredningensl
utifrånspecialskolanförhuvudmannaskapförändratförvidare ett

framväxtsärskoleeleverspecialskole- och"integrationden somav
grund-kommunalarelationen till dengällertid". Vadunder senare

huvudmannaskapenskildadeSSK-utredningen attskolan menade
svårigheter förgrundläggande närmareinneburit"torde ha samar-

isoleringönskvärdicketendens tillmedförtbete och avenen
ägnad attspecialskolankommunaliseringspecialskolan". En varav

dåför denriktmärkenormaliseringssträvandenfrämja de som var
därförförordadeUtredningenskolpolitiken.ochaktuella handikapp-
underskolform,särskildbibehållasskullespecialskolanatt mensom

special-för bortFörutsättningar att tahuvudmannaskap.kommunalt
indirektansågsaknades ävenskolformskolan om manman,som
grund-specialundervisning iinordna denförargumenterade att som

skolan.

lntegrationsutred-iSSK-utredningenkritiseradesNågot år senare
för speci-Huvudmannaskapet1979:50SOUbetänkandeningens

självklar attutanintegrationsutvecklingenföralskolan taatt som
hörsel-och gravtdövaför utbildningenifrågasätta denna, avens

menadelntegrationsutredningenungdomar.ochskadade barn
två frågor omärkligt komma attlåtithadeockså SSK-utredningenatt

för handikap-undervisningsideologi-fråganvarandraglida i om
Remiss-karaktär.administrativteknisk ochfrågorpade och merav

förändringarförför rädslauttryckgivit klartopinionen hade aven
specialskolan.förhuvudmannaskapet
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Direktiven till Integrationsutredningen kan påreaktionses som en
denna remissopinion. Specialskolan skulle finnas kvar skol-som
form. Vidare skulle huvudmannaskapet för skolorna främst bedömas
utifrån de faktiska samverkansproblem de skilda huvudmanna-som
skapen kunde upphov till.ge

När det gäller de regionala specialskolorna för döva och hörsel-
skadade Integrationsutredningens slutsats det inte kundeattvar
betraktas kommunal angelägenhet försörja skolaattsom en en som

så få fråni allmänhet hade elever den kommunen. De föreslogegna
därför fortsatt statligt huvudmannaskapett för specialskolan. Som

ocksåanfördesargument att specialskolorna, vissaattgenom
elever bor vid skolorna, har jämförtett med andra skolor vidgat

för eleverna, skolornaatt behöver sakkunniga styrelser samtansvar
administrationen skulleatt betydligt med kommunaltväxa ett hu-

vudmannaskap.
Att det önskvärda samarbetet mellan specialskolan och värd-

kommunernas hörselklasser förett kommunaliseringargumentvar
höll inte Integrationsutredningen med Enligt utredningenom. var
detta ansågssamarbete visserligen viktigt, kunna utvecklasmen
ändå. SSK-utredningen hade uppmärksammat det skilda huvud-att
mannaskapet för grundskolan försvaradeoch specialskolan det
nödvändiga samarbetet dem emellan. Enligt Integrationsutred-nära
ningens kartläggning utnyttjades dock möjligheterna till samarbete
och samordning mellan specialskolorna och olikavärdkommunerna i
hög grad. Man menade samarbetet i flera fungeradeatt avseenden
tillfredsställande. påDe exempel samarbete främstnämns ärsom

övergripande administrativ karaktär.av
Ett landstingskommunalt Övertagande de regionala special-av

skolorna ansåg inte heller meningsfullt, landstingentrots attman
hörselvårdenden pedagogiska förspelade viktig rollgenom en

skolorna. förEtt skälen detta specialskolans regioneratt ärav var
geografiska områden.större landstingensän

Beträffande de riksrekryterande specialskolorna underströk ln-
tegrationsutredningen de hela landets angelägenhet. Manatt var

små frånmenade de vad gäller elevantal,att är hämtar elever hela
landet kan hända någondet de inte rekryterar endasamt att att ens

frånelev vårdkommunen. också påMan pekade de iatt storaär
Ävenfråga samlad kunskap och för dessa skolorom resurser.

prövade utredningen möjligheten överföra dem till landstings-att ett
kommunalt sådanthuvudmannaskap. Skälen för befannsett större

för de omvårdnadän regionala specialskolorna. inslagen detgörav
svårare här dra mellan statligt och landstingskommunaltatt gränsen
huvudmannaskap. fortsattFör statligt huvudmannaskapett talade
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upptagningsom-landetskolorna har helaansågdock, att somman,
huvudmannaskapstatligt ävenföreslog fortsattråde, ettvarför man

specialskolorna.riksrekryterandeför de

specialskola6.2 Dagens
dövhet,på synskada,grundfinns för barnSpecialskolan avsom

gå grundskola eller motsva-inte kan italskadaellerhörselskada
Särskolan.rande del av

för dövabestår regionskolorfemspecialskolanstatligaDen av
Örebro, iKristinaskolanBirgittaskolan ihörselskadade elever-och

VänersborgVänerskolan iStockholm,Manillaskolan iHärnösand,
Östervångsskolan Lund.ioch

består riksskolorden treVidare av

Örebro ocksåoch eleversynskadade eleverförEkeskolan i som-
utvecklingsstörda,hörselskadade ellerdöva,är

döva ellerdelstalskadade elever,Sigtuna för delsiHällsboskolan-
påspecialskolagå regionaliinte kaneleverhörselskadade ensom

skälspeciella änandrabeteendestörningar ellergrund syn-avav
utvecklingsstörning samtskada eller

Åsbackaskolan hörselskadade eleverför döva ellerGnestai som-
utvecklingsstörda.också är

alla skolorna presenterasgällerredovisningEfter inledande somen
de6.2.2avsnittioch resultatpersonkrets närmareskolornas om

och6.2.5avsnitten 6.2.3och ispecialskolornaregionala enom var-
skolorna.riksrekryterandedeav

bakgrundGemensam6.2.1

och ungdo-syfta barnskall till attspecialskolanUtbildningen vid ge
varjetilleller talskadahörselskadadövhet,med synskada, enmar

så långt möjligtutbildninganpassadelevs förutsättningar somsom
grundskolan.iutbildningdenmotsvarar som ges

på grundskole-årskurser för utbildningtioSpecialskolan skall ha
år, såledesvid 17upphör skolpliktennivå. specialskolanFör elever i

grundskolan.år för ieleverett änsenare

94 kap § skollagen1 6
95 kap § skollagen7 1
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Ungdomar gåinte kan i gymnasieskolan därför deatt är ut-som
fårvecklingsstörda efter skolpliktens månupphörande i platsav

genomgå utbildning utgångenvid specialskoian intillannan av
vårterminen år år.det de fyller framgår21 Som följandedetav
gäller detta vissa elever vid Ekeskolan.

Grundskolans specialskoian.kursplaner skall tillämpas i Skol-
verket kan fastställadock särskilda kursplaner grundskolansom
kursplaner inte påkan användas grund elevernas funktionshinderav
se nedan för respektive målgrupp. För utvecklingsstörda elever vid

ÅsbackaskolanEkeskolan och skall särskolans kursplaner tillämpas.
finns ocksåDet särskilda timplaner för specialskolorna.

Staten skall för elever iatt specialskoian, till följdsvara som av
skolgången måste bo utanför det hemmet, kostna-utan extraegna

fårder tillfredsställande förhållanden. Vidare skall förstaten svara
att eleverna i specialskoian erhållerkostnadsfritt för utbildningen
erforderliga För elever i elevboendet mellanresor. avses resor
hemmet och skolan vid terminsstart och terminsavslutning vidsamt
helger För övriga elever fråndagliga till ochmm. avses resor
skolan.

Enligt specialskoleförordningen skall vid varje riksskola ñnnas ett
specialpedagogiskt För synskadade finns dessutomresurscenter.
Tomtebodaskolans Vid de regionala specialskolornaresurscenter.
finns kunskapscenter för döva och hörselskadade. förhållandeDetta

dockär inte reglerat. Resurscentren och kunskapscentren avhand-
las huvudsakligen i kapitel 8 stödorganisationen.om

Elever

Läsåret 1997/98 finns sammanlagt 792 elever i specialskoian, varav
576 elever i de regionala specialskolorna för döva hörselska-och
dade och 216 i de riksrekryterande skolorna se tabell 6.1 .

Det totala antalet elever i specialskoian har ökat med 16 procent
Ökningenunder perioden 1990/91 till 1997/98. vid de riksrekryte-

rande skolorna har varit knappt 32 medan den har varitprocent,
knappt 11 vid deprocent regionala specialskolorna. Vid riksskolorna

9G kap7 6 § skollagen,
973 kap §§2-4 specialskoleförordningen
983 kap 6-8 §§ specialskoleförordningen
997 kap 4 § skollagen
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Åsbackaskolansvarade Hällsboskolan och för ökningen medan
Ekeskolan hade relativt konstant elevantal.ett

läsåretTabell 6.1 Antal elever 1997/98vid specialskolan

%Antal elever Antal elever Andel
totalt därav i imoders- elever

elevboendemålsunder-med ytter-
ligare funk- visning
tionshinder

Regionala 21 20,9skolor 576 3

Birgittaskolan 1 21,9187 8
Kristinaskolan 6 2 46,382
Manillaskolan 142 0 3,57
Vänerskolan 70 O 0 35,7
Östervângsskolan 95 0 0 11,6

Riksskolor 216 98 1 60,6
Ekeskolan 43 35 0 81,4
Hällsboskolan 17 1 48,8127
Åsbackaskolan 46 46 0 73,9

Samtliga 792 119 4 31,7skolor
SkolverketsSkolan Jämförelsetal för skolhuvudmän, delrapport, 1998;Källa: mars
Skolverketssiffror 1998: Del 2 Elever och lärare;146 och Skolan irapport nr

148rapport nr
föräldrahemmet.1 Elever eller enskilt boende ii elevhem annat än

funktions-Tabellen antalet elever vid skolorna med annatredovisar
målgrupp. naturliga skälhinder respektive skolas primära Avän

Åsbackaskolan andel elever meduppvisar Ekeskolan och storen
Ävenflera funktionshinder. vid de regionala skolorna och vid Hälls-

funktionshinder. Tabellenboskolan finns dock elever har flerasom
funktionshinder".redovisar uppgifter vissa "traditionellaendast om

Östervângsskolan någrahar därför valt inte redovisaatt upp-a
gifter.

modersmålsundervis-får fyra i specialskolanTotalt endast elever
läsåret 1997/98, den regionala specialskolan.ning inomtrevarav

med invandrarbakgrund mycket högDetta andelen elevertrots att är
6.2.2.vid vissa regionala specialskolorna se avsnittdeav
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Boende och resor

Av samtliga elever vid specialskolorna läsåret 1997/98bor knappt
32 antingen elevhemprocent i vid skolan eller i enskilt hemannat än
föräldrahemmet se 6.1. såledestabell Merparten eleverna bor iav
det föräldrahemmet. Variationen mellan skolorna dock stor.äregna

någonVid de regionala specialskolorna andelen elever i formär
på mångaelevboende bara Det beror familjer21 procent. attav a

flyttamed döva eller hörselskadade barn väljer till medatt orter
regional specialskola.

Andelen elever i elevboende skiljer sig dock mellan de olika regi-
Kristi-onala specialskolorna. Hög andel elever i elevboende har

Sverigenaskolan i Härnösand, har hela upptag-som norra som
ningsområde, Vänerskolan i Vänersborg. Manillaskolan saknarsamt
däremot helt elever i elevboende, medan andelen boendenästan

Östervångsskolanvid liten. Vissa elever inte bor vid skolornaär som
långahar dagliga resor.

elever i elev-Vid de riksrekryterande specialskolorna andelenär
drygt 60boende högre vid de regionala skolorna,avsevärt än

ifrånpå hela landet. HögstDet beror eleverna kommerprocent. att
lägre ande-andelen vid Ekeskolan, lägst vid Hällsboskolan. Denär

len förklaras andelboende vid Hällsboskolan att storav en av
från närområde.eleverna kommer skolansvid skolan

Personal

Hösten fanns tjänstgörande lärare vid specialskolorna,1997 334

se 6.2. innebärmotsvarande 290 heltidstjänster tabell Detta att
fanns 36,6lärartätheten hög vid specialskolorna. l genomsnittär

pålärare mätt heltidstjänster hundra elever, jämföra med 7,5i att
särskolanf°°grundskolan ochlärare hundra elever i 26,4 iper

Lärartätheten skiljer mellan de olika specialskolorna. Höstensig
1997 fanns genomsnitt 35 lärare mätt i heltidstjänster hundrai per
elever regionala specialskolorna. Vid Ekeskolan fanns 42vid de

Åsbackaskolanlärare, Hällsboskolan 36 och vid 52 lärarevid per
hundra speglar skillnader verksamhet mellan främstelever. Detta i
de regionala och de riksrekryterande skolorna.

Skolan Jämförelsetal för sko/huvudmän, delrapport, 1998; Skolverketsmars
146rapport nr
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läsåretTabell 6.2 Lärare i specialskolan 1997/98

Antal Antal lärare räknat i Antal lärare
tjänst- heltidstjänster 100per
görande Totalt därav elever
lärare med tillsv-

anställning

Samtliga 334 290 228 36,6
därav

andel med ped-
utbildning % 87,7 88,6 95,7 -

andel med spec-
%ped utbildning 60,2 64,2 77,6 -

Källa: Skolan siffror Del Elever och Skolverketsi 1998: 2 lärare; 148rapport

lärarårsarbetskraftenAv saknade 11,5 pedagogisk utbild-procent
ning, nivå för någotgrundskolan ochär sämre än sämre änen som
för särskolan. Andelen lärare med pedagogisk utbildning har min-

Ävenskat föregående året.sedan det här finns viss variation mellan
skolorna. Kristinaskolan, Manillaskolan, Ekeskolan och Hällsbosko-
lan hade hög andel lärare med pedagogisk utbildning, medanen

ÅsbackaskolanÖstervångsskolanBirgittaskolan, Vänerskolan, och
hade lägre andel.en

IärarårsarbetskraftenDrygt 64 hade specialpedago-procent av
gisk utbildning. Bland de fast anställda andelen högre, knappt 78var

påSkolorna mycket olika personalutbildningar. Förprocent. satsar
de riksrekryterande ofta varförskolorna saknas utbildningsutbud,ett
utbildningar kan behöva specialutformas tillsammans med de
specialpedagogiska institutionerna.

Den påhöga Iärartärheten i specialskolorna beror elevernasa
småsärskilda behov. Undervisningen sker ofta Dettex i grupper.

gäller den regionala specialskolan. förklaringi Enäven är attannan
många genomgårlärare fortbildning, och därmed har nedsatt tjänst-
göring. För kompensera detta krävs högt antal fast anställda,att ett
då det tillfälligaomöjligt anställa lärarvikarier.närmast är att

l regleringsbrevet för budgetåret 1997 SlH i uppdrag iatt,gavs
samråd Skolverket,med lärarbehovet vidgöra översyn speci-en av
alskolorna. översynen, framgårAv utförts konsult, attsom av en

1° Specialskolomas /ärarbehov pensionsavgángar,Analys lärarbehov ochav
utbildningsnivåer för perioden 1997 2019; Undersökning utförd Per-Erikav-
Eriksson Utbildning AB, SIH 1997-06-30.
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under de närmasteutmaningar"står inför betydandespecialskolorna
åren".tio

ide lärarefjärdeatt änkonstaterarUtredaren somavvarmer
ålderspen-avgå medspecialskolorna kommer attviddag tjänstgör

År år förgenomsnittsåldern 49period. 1997under dennasion var
inklspecialskolorna,utbildare vidochkonsulenterIärarpersonal,

Medelåldernresurscenter.Tomtebodaskolanssamtresurscenter
år. Högstår 51och drygtdrygt 47mellanvarierademellan skolorna

Ekeskolan.ochHällsboskolanden vidvar
kom-många läraredevidare attkonstaterarUtredaren somav
långochutbildningomfattandeharavgå med pensionatt enenmer

vilketfunktionshinder, gör attmedundervisa elevererfarenhet attav
utbildningssats-genomtänktaochpå omfattandekravdet ställs
också på detattpekarUtredarendem.ersättaför klara attningar att

vidareutbildning.påenskilde att satsaför denmåste löna sig en
behovspecialskolornasfråganåterkommer tillKommittén avom

Iärarfortbildning.lärarutbildning ochkapitel 9ilärarkompetens om

personalenpedagogiskadenfinnsspecialskolor utöversamtligaVid
administ-medelevhemsboende samtarbetar iockså personal som

lärar-ofta fler änelevvård. tjänsterDessa ärochserviceration,
tjänsterna.

finansieringKostnader och

år 1996. Detta336 mkrspecialskolanförkostnadernaDe totala var
elev600430kostnadernagenomsnittligadeinnebär att pervar

till30 procentgick5. dettaAv6.3 och bilagaår se tabell casamma
elevboende.ochelevresortill30 procentochundervisning ca

olika skolorna.demellandockSkillnaderna storaär
denhörselskadadeochdövaförskolornaregionalaVid de var

âr 1996, när-kr elev339 300kostnadengenomsnittliga varavper
tillprocent20och drygtundervisningtillgick35 procent resormare

ävenelev storakostnader ärtotalaiVariationernaoch boende. per
på skillnader iberor inteDetspecialskolorna.regionalamellan de

boende-ochskolornasSkillnader iundervisningskostnader. rese-
kostna-högaVänerskolansförklaring.däremotkostnader utgör en

Ökade lokalkostna-lokalkostnader.högaförklaras dessutomder av
renoveringar.följdtillfler skolornaförförväntasder kan även avav
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Tabell 6.3 Kostnader årför specialskolan 1996

Totala Kostnad krelevper
totaltkost- därav-

nader" under- elevresor- -
visningmkr och elev-

hem

Regionala skolor 195,8 339 300 121 300 71 100

Birgittaskolan 54,5 290 000 112 700 66 100
Kristinaskolan 36,2 425 900 134 900 128 700
Manillaskolan 43,1 301 700 126 100 31 400
Vänerskolan 33,1 493 400 124 200 135 100
Östervångsskolan 28,8 306 900 117 200 43 600

Rikssko/or 140,3 689 500 189 000 277 900
Ekeskolan 46,9 1 104 400 265 100 473 300
Hällsboskolan 55,0 482 300 168 700 179 200
Åsbackaskolan 38,4 817 000 169 300 340 400

Samtliga skolor 336,1 430 600 138 900 125 000
Källa: Skolan Jämförelsetal för årsrapport,skolhuvudmän, november 1997;
Skolverkets 134rapport nr
Not: Kostnaderna för 1996 har tvåuppskattas till tredjedelar de totala kostna-av
derna för budgetåret 1995/96, månader.18 För beräkning kostnadsom var av per
elev har medeltal antalet elever vid skolorna oktoberanvänts ett den 13 1995av
och den 15 oktober 1996.
1 Exkl kostnaderna för specialpedagogiska vid riksskolorna.resurscenter
2 Inkl kostnader för läromedel, utrustning och bibliotek.
3 Observera detta föratt genomsnitt samtliga elever vid skolorna. Deär ett
genomsnittliga kostnaderna elev faktiskt bor i elevhem högre.är avsevärtper som

För de riksrekryterande specialskolorna beror de skillnaderna istora
kostnader på skolorna målgrupper.att har sinsemellan helt olika Vid
Ekeskolan kostnaderna mycket höga, totalt 1 104 400 kr elevär per

år.och Ekeskolan har bådehöga kostnader för undervisninga
ÅsbackaskolanÄvenoch boende. har relativt höga boendekostna-

der, medan återspeglarHällsboskolans lägre. Detta bådeär andelen
boende omvårdnad.vid skolorna och behovet av

Skolorna huvudsakligen anslagsñnansieradeär statsbudgeten.över
Anslaget innefattar statens bidrag till verksamheten vidäven re-
surscentren.

Hemkommunerna skall dock betala ersättning förtill vissastaten
kostnader för specialskolan.den elev i Storlekenär dennasom av

1°27 kap §7 skollagen
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1997:1 ersätt-SKOLFSförordningfastställd i omersättning är en
budgetåretframgår förattdennaAvspecialskolan.iför eleverning

De kommunertermin.ochelevkr50037ersättningen1997 pervar
000 kr25betalaskulle endastbelägenskolan perärvilkeninom

termin.ochelev
grundskolakommunaligår klassi extern vareleverFör ensom

står förkommunOmtermin.ochelevkr50037ersättningen enper
kommunenskulle denelevkostnadentotaladenhälftenän avmer

termin.ochelev750 krmed 18ersättningbetalaendast perdock
viadennavärdkommun,klassensden externa omDet avsersenare

kostnader.vissastår förgrundskolasin
oförändrad sedanvaritprincipiharersättningenkommunalaDen

gjortsdockförtydliganden haroch senareändringarVissaår 1994.
vadsamtvärdkommunerfrån skolornasersättningenvad gäller

nuvarandeDenklasser.i externaför eleverersättningengäller
denvilketindexuppräkning,klausulingenharförordningen om

haft.tidigare
intedisponerasförordningenenligt aversättningarKommunernas
tillfallerintepå sättdettaavgifterBeräknadespecialskolorna. som

tilluppskattasresurscenterTomtebodaskolansochspecialskolorna
detprocent13motsvarandebudgetåret 1998, avförmkr ca53,3

anslaget.totala
ocksåharresurscenterTomtebodaskolansochspecialskolorna

resurscenter-sinmedsambandavgifter ivissauttamöjlighet att
förträningsbesök, kurserförut texkanAvgifter tasverksamhet.

aktuellt. Tomte-ärallt detframförDet ärpersonal somsenarem m.
förför kurserendastavgifteruttexresurscenter tarbodaskolans
förAvgiftenkaffe.ochkursmaterial, matfördå endastochpersonal

avgifterDessavandrarhemspris.motsvararcentretvidövernattning
mkr.5,2tilldeberäknasbudgetåret 1998Förskolorna.tillfaller

Ansvarsfördelning

ut-specialskolorna ärföransvarsfördelningen avenFrågan om
huvudfrågeställningar.redningens

styrelser.medmyndigheterstatligaär egnaSpecialskolorna
förut-derasfår tillbarnenför attskolorna enStaten genomsvarar

ocksåstaten,Vid behovundervisning.anpassad svararsättningar
iskolorna,förHuvudmannenochboendeförskolorna, resor.genom

Frågaskolorna.tillantagningenförstyrelser,deraspraktiken svarar
ellervårdnadshavarebarnetsfår väckas avmottagande avom
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frånbarnets Specialskolans styrelsehemkommun. övertar ansvaret
hemkommunens för elever vid specialskolan.skolstyrelse

frånStaten således förhemkommunerna elevertar över ansvaret
bådevid specialskolan i flera avseenden, ekonomiskt och vad gäller

skolgång.beslut Hemkommunen har ingetavseende elevens tex
uppföljningsansvar för elevens skolsituation. Hemkommunen betalar

förhållande kostnaderna begränsad ersättningdock i till de totalaen
specialskolan.till för den elev istaten ärsom

SIH central förvaltningsmyndighet för specialskolorna. Det in-är
nebärl°3 skallinstitutetatt

förtill regeringen för beräkning ramanslaglämna underlag av-
förslag till fördelningochspecialskolorna resurscentren samt av

påbelopp under ramanslaget,ramposter
specialskolornassammanställa och sigtill regeringen yttra över-

årsredovisningarbudgetunderlag, och övrigaoch resurscentrens
ekonomiska redogörelser,

rådgivningspecialskolorna och med istödja resurscentren-
frågor.ekonomiska och juridiskaövergripande

överklagas till SIH.Vidare kan vissa personalärenden
vårdnads-överklagandenämnd kan elevensTill Skolväsendets

Ävenmottagande i specialskolan. vissahavare överklaga beslut om
frågor åtgärder för bor hemmaelever inte samt rättenomsomom

eller företrädare för dennefullfölja utbildningen kan elevenatt av
nämnd.överklagas till samma

för det offentligaSkolverket central förvaltningsmyndighetär
uppgift följa ochskolväsendet. Verket har generellt attsett uppsom

skolväsendet. Verkettillsynutvärdera skolan samt att utöva över
utveckling skolan och medverkaskall vidare fram förslag tilllägga av

förhållandesådan uppgifter gäller i tilltill utveckling. Dessa även
Skolverketsviktigt understrykaspecialskolan. Det dock att attär

skolornasskolverksamheten vid skolorna, inteendast gälleransvar
boende. saknas ansvarig tillsynsmyndighet.För detta

6.2.2 De regionala specialskolorna

såledeselever finns följande statligaFör döva och hörselskadade
upptagningwt:regionalspecialskolor med

m3 Staten och skolan styrning och stöd; Ds 1995:60-
m specialskoleförordningen1 kap §5
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Söder-Örebro. Upptagningsområde äriliggerBirgittaskolano
Örebro, ochVästmanlandsÖstergötlands, Värmlands,manlands,

län.Dalarnas
Upptagningsområde ärHärnösand.iliggerKristinaskolano

ochVästerbottensJämtlands,Västernorrlands,Gävleborgs,
län.Norrbottens

Stock-Upptagningsområde ärStockholm.iliggerManillaskolano
Gotlands län.ochUppsalaholms,

Jönkö-Upptagningsområde ärVänersborg.iliggerVänerskolano
Götalands län.VästraochHallandspings,

Krono-Upptagningsomráde ärÖstervångsskolan Lund.iligger0
Skåne län.ochBlekingeKalmar,bergs,

jämförbarskallspecialskolornaregionalavid de varaVerksamheten
främstgrundskolansfrånsigskiljer genomDengrundskolans.med

någrateckenspråk. lpåhuvudsak sker aviundervisningenatt
förstödteknisktmedpå svenskaundervisningocksåfinnsskolorna

små, oftaärUndervisningsgrupperna sexhörselskada.medelever
åtta elever.till

specialskolorna.regionalaför demål gäller ävenGrundskolans
dockgällerengelskaochsvenskamål förgrundskolansförIstället

special-genomgångenefterhörselskadad elevellervarje dövatt
svenskaläsateckenspråk ochavläsakantvåspråkig, dvsskola är
och kanskrift,teckenspråk och ipåidéerochtankaruttryckasamt

fallflestai deTeckenspråket ärpå engelska.skriftikommunicera
förstaspråk.elevernas

följahuvudsakskall ispecialskolanregionaladeniEleverna
i deneleverhörselskadadeochdövaFörkursplaner.grundskolans

särskildafastställtSkolverketdockharspecialskolanregionala
dramaochrörelseiC-språk samt somochB-svenska,ikursplaner,

tioårig,ärspecialskolan,regionalaDen sommusik.ämnetersätter
ochrörelseinnehåller ämnenablatimplansärskildhar somen

teckenspråkrespektivedrama

Personkretsen

hörselska-ellerdövaföravseddaspecialskolorna ärregionalaDe
vidinsatsersärskildamedutbildningbehöverinteeleverdade som

riksskolal°°.en

kommentarer;ochbetygskriterier°5 timplaner,Kursplaner,Specialskolan
1996Skolverket

°° specialskoleförordningen4 §1 kap
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Graden hörselskadaav

l specialskoleförordningen definieras hörselskada "nedsättningsom
hörseln och talstörning orsakats sådan nedsättning".av som av

Denna definition ingen direkt vägledning vad gäller personkret-ger
Detta har lett till olikheter i regionskolornas praxis vid antag-sen.

ningen elever. Antagning beslutas skolans styrelse.av av
Antagningen till de regionala specialskolorna påbaseras be-en

dömning elevernas funktionella såledeshörsel, i vilken gradav av
de kan tolka språk.talat Audiogrammet utgör underlagen vidett av
denna bedömning. gårDet dock inte bedömaatt barns hörselett
enbart utifrån audiogram.ett Audiogram används sedan decennier
för redovisa mätningar hörselnivån.att Audiogrammens värde ärav
omdiskuterade. Det egentligen inget funktionsäger hörselns hosom
den enskilde, möjligheten tolka språk.tex att talat Samma värde

såledeskan i praktiken innebära helt olika funktionsnedsättning för
två olika individer. måste såledesVid antagningen hänsyn tas även
till andra underlag.

För beskriva skillnaden mellan skolornasatt antagningspraxis bör
dock audiogrammen kunna generellt användbara påindikationerge
hur antagningspraxisen skiljer sig mellan skolorna. dåDetta särskilt
skillnaderna så de visat sigär stora Av tabell 6.3pass som vara.
framgår andelen elever med lättareatt hörselskador varierar kraftigt
mellan skolorna.

Som redan slagits fast audiogrammet bara flera under-är ett av
lag för bedömningen individs hörsel. Audiogram hörselnav en anger
på frånskala 0 120 dBm. dBm medeltal mätningar.är ett treen av-
Ju högre värdena desto hörseln. Värden iintervalletär, sämre är O -
19 dBm innebär normal hörsel. Gränsen för hörselskada sätts
normalt vid 30 dBm. Under denna kan tala hörsel-gräns man om
nedsättning.

Birgittaskolan och Kristinaskolan, bådade skolor sedansom
länge erbjudit påundervisning svenska med tekniskt stöd till elever
med hörselskador, vårenhade 1997 andel elever medstörreen
audiogramvärden indikerar lättare hörselskador de övrigaänsom
skolorna.

Vid Vänerskolan, ocksådär det finns begränsad hör-numera en
selklassverksamhet, och vid Birgittaskolan fanns tydligt sambandett
mellan elevernas redovisade hörselnivåer och valet undervis-av
ningsspråk, så att elevernamerparten med relativt lättaresettav
hörselskador fick sin undervisning på svenska med tekniskt stöd.
Vid Kristinaskolan detta sambandär inte lika tydligt.
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regionalavid dehörselnedsättningElevernasTabell 6.3
våren 1997specialskolorna

skolornavidantalet elevertotaladeti procent av-
Andel ele-ele-Andel

medmed verver
audiogram-audiogram-
värdenvärden uppupp

dBmdBm till 7060till
tecken-isvensk-i-totalttotalt ---

språkigspråkig
QTUPPQFUPP

3,116,719,813,0Birgittaskolan
9,411,821,217,6Kristinaskolan
7,10,07,15,7Manillaskolan
1,48,59,94,2Vänerskolan

12,50,0Östervångsskolan 12,55,2
Deofullständiga.mätningarnaför andravärden, ärfåtal saknaselever1 För ett

omfat-hardock dessaattindikerarför denfinnsuppgifter gruppensenaresom
för vilkaalla eleverantagits attharberäkningarnaVidhörselskador.tande

således meddBm,70värdenhar överofullständigaellersaknas ärmätningar
få dessamycketstyrks attDettadövhet.ellerhörselskada avomfattande av

hörselgrupperna.iåterfinns bland eleverna
medeleverandel70 dBmrespektivetill 60med värdenelever avser2 Andel upp

vid skolorna.eleverövrigahörselskador änlättare

stöd före-teknisktmedpå svenskaundervisningmedGrupper
fickBirgittaskolanVidskolorna.vid tresåledes endastkommer av

vårensådanaiundervisningsineleverna29 procent grupperav
nivån varieratår harUnder tidigareandel.ovanligt hög1997, en

årskurserna,högrei dehögreAndelen ärprocent.och 25mellan 20
tillsigsökerskolankommunalafrån deneleverbåde följdtill attav

väljer attteckenspråkigadeelever ivissaskolan och att grupperna
år 19ñckKristinaskolanundervisningsspråk. Vid sammabyta

stöd ochteknisktpå medsvenskaundervisningelevernaprocent av
10 procent.Vänerskolanvid

mellankorrelationÄven fullständignågonfinnsintedet an-om
vidhörselklasserförekomstenocheleverhörselskadadedelen av
harsådana klasserförekomstentydligt attså detskolorna, är av

antagningen.påverkat
ele-attinnebärantagningspraxisiskillnadenkonsekvensEn av

hemskolai singå antingenskullelandetdelarandrai avver som
antagitshörselklassverksamhet harregionalellerkommunaleller i

på svenskaundervisningerbjudervid orterspecialskolantill som
Silviasko-vidfinnshörselklasserRegionalastöd.teknisktmed a
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lan i Hässleholm, Kannebäcksskolan Göteborgi och Alviksskolan i
Stockholm.

Som redan nämnts i kapitel får3 skillnaden i praxis konsekvenser
framför allt för de elever har behov teckenspråkig miljö försom av
sin sociala kommunikation, fåkan sin undervisning påmen som
svenska med tekniskt stöd. l vissa delar landet har dessa eleverav
möjlighet få sinatt undervisning i i övrigt teckenspråkig miljö,en
medan de i andra delar landet måste välja mellan antingenav en
teckenspråkig eller svenskspråkig miljö.en

Skillnaden i praxis innebär dessutom inteatt bara barnen utan
också kommuner i olika delar landet behandlas olika. Dettaav

att elever i vissa delar landet undervisas i regionalagenom som av
hörselklasser med statligt SIS-anslag, ett lägreavsevärt statligt
bidrag till specialskolan,än i andra delar landet antas till denav
statliga specialskolan.

Elever med ytterligare funktionshinder i den regionala specialskolan

Som finnsnämnts i den regionala specialskolan hög andelovan en
barn och ungdomar med ytterligare funktionshinder utöver dövhet
eller hörselskada. Detta bekräftas inte helt Skolverkets statistik iav
tabell 6.1 se ovan, vilket påberor uppgifternaatt i den begrän-är
sade till elever dövhetutöver eller hörselskada också harsom
synskada, någrai fall rörelsehinder. Att flera elever inom den regio-
nala specialskolan är synskadade beror på förekomsten Ushersav
syndrom se kapitel 3. Elever med denna sjukdom drabbas ofta av
försämrad under den delen tiden vid skolorna.syn senare av

Enligt kommitténs uppgifter andelenär hög elever med denav
typ ytterligare funktionshinder inte itas statistiken, texav som upp
till följd olika medicinska tillstånd. Som exempel kan nämnas attav
Östervångsskolan i årsredovisningsin för 1997 skolan iattuppger
samband med utarbetandet åtgärdsprogram dokumenterade 120av
olika behov hos 43 de 99 eleverna vid skolan läsåret 1997/98.av
Behoven bådeha pedagogiska, språkliga, psyko-socialauppges
och medicinska orsaker.

För döva och hörselskadade finns vid sidan de regionala speci-om
Åsbackasko-alskolorna också två riksrekryterande specialskolor-

lan tar döva ochemot hörselskadade elever med utvecklings-som
störning och Hällsboskolan tar dövaemot och hörselskadadesom
elever med beteendestörning eller andra speciella skäl änsom av
synskada eller utvecklingsstörning inte gåkan på regional speci-en
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återfinnsalskola. Elever med lättare utvecklingsstörning enligt
Åsbackaskolan. Ävenuppgifter från skolan alltmer sällan vid om

utvecklingsstörda elever inte tillhör de regionala specialskolornas
återfinnspersonkrets vissa elever med lättare utvecklingsstörning

vid dessa, där de dock inte kan möjlighet följa särskolansattges
kursplaner.

Elever med invandrarbakgrund

vid de regionalaAntalet elever med invandrarbakgrund har ökat
Vid Manillaskolan i Stockholm ochspecialskolorna under 1990-talet.

Östervångsskolan ungefär 35vid andelen invandrarelever ivar uppe
läsåret Kristi-respektive 1996/97. Lägst andelen vid30 procent var

Vid Birgittaskolan respektive Vä-naskolan, med 10 procent.ca
låg jämförasnerskolan andelen mellan 15 och 20 Detta kanprocent.

i grundskolan berättigademed knappt 12 elevernaatt procent av var
hemspråksundervisningmodersmålsundervisning tidigaretill

hösten 1996.
elever vidandelen invandrarelever det baraTrots den höga är tre

modersmälsunder-specialskolorna delde regionala tar avsom
läsåret 6.1. skäl till detta sko-1997/98 se tabell Ett attvisning är

ocksåmodersmål teck-kanlorna har problem hitta lärare iatt som
ensprák.

påsärskilda krav sko-Den höga andelen invandrarelever ställer
Östervångsskolans framgårårsredovisning för 1997lorna. Av tex

inkl adopteradeelever med invandrarbakgrundskolansatt av
jämföra medelever särskilda stödinsatser,behöver 70 procent att

knappt för skolans samtliga elever.50 procent
teckenspråket harproblematik har medEn särskild att göra att en

har sin bak-ställning i Sverige i de länder där elevernaänannan
alltid harelever med invandrarbakgrund integrund. Det innebär att

förskoleåldern.teckenspråk Detundergivits möjlighet utvecklaatt
också kommunicerainte alltid har möjlighetinnebär eleverna attatt

på teckenspråk därför viktigt tecken-i sina hem. Det särskilt attär
språksutbildningen för föräldrar, regi och den ki landstingets s

når fram till föräldrar.TUFF-utbildningen, dessa

Elever implantatmed coch/ea

regeringen till utredningen överlämnal maj 1996 beslutade att en
framställning från Barnplantorna, i den del ärendetFöreningen avser
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Cl. Föreningen iför barn med cochlea implantat tarskolsituationen
frågeställningarna ansvarsfördelningenblasin skrivelse omupp

specialskolan harhabilitering och skolan,mellan landstingets om
kommunikationsfärdighettalad svenskaskyldighet förmedlaatt som

ökadeutredningbehovettill elever med implantat samt omav en
både förel ärendet finnsmed cochlea implantat.för barnresurser

Föreningenbrevväxling mellanbeslut omfattandeoch efter detta en
Utbildningsdeparte-Utbildningsdepartementet.Barnplantorna och

SlH:s yttrande.flera tillfällen inhämtathar vidmentet
för hörselska-tekniskt hjälpmedelCochlea implantat typär aven

pågoda resultatgenomförts medOperationer hardade och döva.
påålder mittenända sedanhörseln iförlorat vuxenpersoner som
påoperationer börjat även1990-talet har göras1980-talet. Under

på barndomsdöva.ochbåde på förlorat hörselnbarnbarn, som
för hälso-med representanterSocialstyrelsen 1995 gruppgav en

hörselvården handi-och berördasjukvården, förföreträdareoch
vårdprogramförslag tillutarbetai uppdrag ettkapporganisationer att

för cochlea implantat.barn med
Utbildningsdepartementet menat atttillSIH sina yttrandenhar i

anstå vårdpro-tillsskolsituation böråtgärder vad gäller elevernas
till Socialstyrel-inkommitmed cochlea implantatför barngrammet

vårdprogram-meddärefter diskuterasställningstaganden börsen.
underlag.met som

Socialstyrelsen,tillvårdprogram har överlämnatstillFörslaget nu
istället harställningstagande.medavvaktadock har valt attsom
avvakta devilldärföruppdraget, attSocialstyrelsen förnyat mana

cochleamedpågår avseende barni Sverigeforskningsprojekt som
åri börjanvårdprogram skall lämnasFörslag tillimplantat. avnu

1999.
området idagpå pedagogiskadet detSIH vidarekonstaterar att
språkliga ochvad gäller denforskningsresultatredovisadesaknas

implan-med cochleaungdomarför barn ochkognitiva utvecklingen
föräldrarnafalli"dedetta attMed anledningtat. menar manav

cochleamedför och ungdomarträningsinsats barnutökadkräver en
skolanbegärasrimligen kanvadimplantat-dvs än avsommera

sjukvårds-åläggasbör detutifrån mål, och timplaner,skolans kurs-
lösa problemetskolhuvudmännen att gemensamtrespektive genom

på landstingetsDenna bör baserasplan.att upprätta en gemensam
åtgärdsprogram föroch skolansrehabiliteringsplanhabiliterings- och

framgå krävs,vilken träningskall typberörd Av planenelev. somav
huvud-mellanskall fördelashur kostnadernaomfattningen samt

kunskapsmål skolan hari relation till deskall ställasPlanenmännen.
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uppnå uppnåatt vilket stöd erfordras för eleven skallsamt attsom
mål."detta

Skolverkets utvärdering

utvärderingSkolverket specialskolornakonstaterar i atten av
betygsättningen problem för skolorna. Betyg, och regel-ettär prov,

spela mindre roll i den vardagligakunskapsmåtning verkarrätt
fallet skolväsendet.undervisningen vad i det övrigaän ärsom

regionala speci-Enligt utvärderingen ligger prestationerna vid de
åldersgrupp nivå med vadalskolorna för elever i motsvarande inte i

Många eleverbetraktas normalprestationer i grundskolan.som som
nåskolväsendet förtycks behöva tid elever i övriga attänmer

mål. Skolverket undersökt det intel det underlaguppsatta som var
specialskolanmed hänsyn tillovanligt eleverna, att äratt även

tioårig, låg år åldersgrupp.efter sin2 4-
Institutionen förSkolverkets utvärdering lät verketl samband med

Institutionen förspråk universitet respektivenordiska vid Uppsala
Stockholm särskilt bedöma elever-pedagogik vid Lärarhögskolan i

matematik.prestationer i svenska respektivenas
konstateraselevernas svenskkunskaper attl bedömningen av

svårighetervisar eleverna haralla analyserats attnästan texter som
teckenspråket,grammatiska olikheter mellanmed anledning somav

svårigheterförstaspråk, detta lederoch svenskan. Dederasär som
påverkar tillgodogöra sig inne-läsarnas möjlighettill i svenskan att

hållet i texterna.
matematikkunskaper konstaterasl bedömningen elevernas attav

mycketandel elever har storavariationen mycket Enstor. storär
nå till de stipu-svårigheter skulle troligtvis intei matematik och upp

årskursårskurs Störstmålen motsvarande ochlerade för 5
läsförstå-ocksåuppgifter kräverproblem eleverna med dehar som

else.
när mål framgår enligt Skolver-dock,Att eleverna inte uppsatta

årskursAvgångsbetygen frånkets utvärdering, inte alltid betygen.av
tio på i vissa fall mycket goda. Detta har,pekar istället goda resultat,

tagits tillenligt sin förklaring i hänsyn tidigare harutvärderingen, att
elevernas funktionshinder vid betygsättningen.

1°7 och resultat;Utvärdering den statliga specialskolan organisationav -
Skolverket den statliga specialskolan metod,1997-09-03, Utvärdering av -

Utvärdering denslutsatser resultatbedömning; Skolverket 1997-09-03,och av
H; Skolverket 1997-09-03statliga specialskolan, Bilagorna D -
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vid flertalet depersonalframgår utvärderingen attDet vidare avav
förändrade betygsätt-inför denuttryckteregionala skolorna oro

Även påställs dövapå kravpositivt attningen. sammaman serom
på såandra attär överenshörselskadade eleveroch ommansom

uppnå-klaraproblemha attkommer att storaeleverna vid skolorna
särskildabehövaMånga kommer attendemålen. elevernaav

stödinsatser.

Ekeskolan6.2.3

ocksåelevereleverför synskadade samtavseddEkeskolan är som
utvecklingsstörda.hörselskadade ellerdöva,är

kurspla-grundskolansEkeskolan gällervideleverFör synskadade
kursplanersärskolansskallutvecklingsstörningmedFör eleverner.

synför-måste till elevernasUndervisningentillämpas. anpassas
för seende.inriktninglångt hamåga, så möjligt somsammamen

eftermåstebildundervisningen iinnebär bla attDet anpassas
inte kansvenskaisynförmåga eleverna ämnetsamt attelevernas

°9handstil.tydligmedförväntas skriva
skolanvidpåverkas elevernaEkeskolan attvidVerksamheten av

Detfunktionshinder.kompliceradeochmånga omfattandefall hari
samt attmycket stortanpassningarindividuella ärbehovetgör att av

Skolanviktig.personalenkontakt med ärkontinuiteten i elevernas
erbjudshelhetdelarSkola-Boende-Fritid tre somenavsomser

Över skolansbor ieleverna80 procentungdomarna.barnen och av
träningdvs attboendet,viktig delADL-träning ärelevboende. aven

aktiviteter.klara dagliga

Personkretsen

skolgånganpassadindividuelltskolan "enerbjuderEnligt Ekeskolan
ytterligaremedsynskadade elevereleverför synskadade samt

år". innebäråldrarna till 21 Detta7från landet, ihelafunktionshinder
förord-avgränsning personkretsen änvidareskolan haratt aven

ocksåsynskadasin ärelever utöverbaraningens, nämner somsom
utvecklingsstörda.ellerhörselskadadedöva,

1°° specialskoleförordningen§1 kap 7
1°° betygskriterier och kommentarer;timplaner,Kursplaner,Specialskolan
Skolverket 1996
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läsåretEkeskolan 1997/98. EkeskolansDet finns elever vid43
relativt under 1990-talet.elevantal har varit konstant

Elevernas funktionshinder

vårenfanns vid skolanEkeskolan 18 de 42 eleveratt somuppger av
10saknade Iedsyn i okänd omgivning samt1997 blinda, 13heltvar

något visuell överblick. Förmed bättre möjlighet till envar synsvaga
hadeklassificera. Sju elevernaelev omöjlig att enavvar synen

dvs sjukdom innebär attprogressiv näthinnesjukdom, synensomen
tonåren.fall leder till blindhet redan iförsämras successivt, i vissa

någon funktions-form ytterligareeleverna hade 38Av de 42 av
begåvningshandikapp,till följdhinder sin synskada, texutöver av

Spiel-olika syndrom,rörelsehinder, tumörsjukdomar texsamt som
Många flera ytterligare diagnoser,Vogts sjukdom. elever harmeyer

individuella behov. Omvilket de har olika och högstgör att resurs-
Spielmeyer Vogtsåtagande för medsärskildacentrets personer

stödorganisationen.sjukdom, vidare kapitel 8 omse

Ålder, studiebakgrundstudieinriktning och

Även hartidenvarit relativt konstantantalet elever har överom
så elevernaåldersproñlen på vid skolan förändrats att äreleverna

vårenframgår åldersprotilenAv figur 6.1äldre i dag tidigare.än
1997.

vårenår 1997åldersgruppen fanns vid skolanEleverna i 7 10 som-
fyra följde särsko-vid Ekeskolan. Allastartade sin utbildning direkt

träningsskolenivå.pålans kursplaner,
åldersgruppen år samtliga sina13- 16 börjadeAv eleverna i

gåttåldern år. Ungefär hälften hade i15studier vid Ekeskolan i 11 -
bakgrund antingenår mätningen. DerasEkeskolan vidett var

grundskola.träningsskola eller
åldersgrupp,framgår 13 16eleverna i dennaAv diagrammet att -

år, såväl kursplaner, i detföljde grundskolans särskolanssom
grundsärskolenivå.på Flertaletbåde träningsskole- ochfalletsenare

nivåpådettaföljde grundskolans kursplaner gjordeelever ensom
ålder.motsvarade derasintesom
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vårenåldersfördelning 1997vid EkeskolanFigur 6.1 Elevernas
påfördelat undervisningens inriktning-

Antal
elever

Ungdomsgruppen
Grundskola
Grundsärskolaäg -TräningsskolaE8

7 -

91011121314151617181920217 8

Ålder

Källa: Ekeskolan

skolpliktiga elevervända tillförsta hand skall sigTrots Ekeskolan iatt
år våren dessa1997. Av17-21hälften elevernaän avvar mer

Två hade dockspecialskolan.fått utbildningfem hela ihade sin
då fortfarande hadeTomtebodaskolan, denvidbörjat studiersina

Övriga träningsskola,bakgrundhade isinskolverksamhet.
grundskola.grundsärskola respektive

år, följde-21eleverna, 17de äldreDiagrammet ävenvisar att
falletdetsåväl kursplaner,särskolans igrundskolans senaresom

grundsärskolenivå. de 25 äldrebåde på Elvaochträningsskole- av
ungdomarnavilkenungdomsgruppen,eleverna gick den k inomi s

gymnasiesärskolans.liknandeerbjuds utbildningen
Åtta eftervid skolanWungdomsgruppen" börjadeelevernaav

många grundskolan,bakgrund iskolplikt. Lika hade sin iavslutad en
två uppgifter. Avelever saknasgrundskola/grundsärskola. För

fyra avslutat niondehadebakgrund grundskolaneleverna med i
årskursen.
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Att Ekeskolan åldern årungdomar i itar emot 17 21 har stöd 7 kap-
fastslås6 § skollagen. Där ungdomar efter skolpliktensatt som
gåupphörande inte kan i gymnasieskolan därför de utveck-att är

lingsstörda, mån får genomgåi plats, utbildning i speci-av annan
alskolan utgången vårterminen kalenderår dåintill det fyllerde 21av
ar.

dåVerksamheten vid skolan för de äldre eleverna, och särskilt
fråganvad gäller "ungdomsgruppen", aktualiserar vaddock om som

med utbildning. Ekeskolan inte formelltäravses gymna-annan en
siesärskola, hävdar erbjuder dessa ungdomar utbild-att manmen
ning liknande gymnasiesårskolans.

årsredovisningEkeskolan för 1995/96 verksam-i sin attuppger
på förberedaheten för de äldre ungdomarna i huvudsak inriktas att

fördem för utbildning eller sysselsättning. Förberedelsernaannan
också Skolanboende och aktiv fritid har hög prioritet.ett eget en

understryker tycker det mycket angeläget dennaatt att attårman
forma-tillfredsställs utbildningspeciella behov och derasattgrupps

liseras i individuellt gymnasieprogram.t ett anpassatex

funktionshinderElever ytterligareutan

framgår fåtal Ekeskolan intedet finns elever vidDet ettatt somovan
specialsko-funktionshinder synskada. Enligthar ytterligare utöver

med enbartleförordningen kan Ekeskolan eleverta emotäven
skolverksamhetenmöjlighet har sin bakgrund isynskada. Denna att

under 1980-talet. Möjlighetenvid Tomtebodaskolan avvecklades att
sågs speciellaEkeskolan underplacera elever vid ett sätt attsom

specialskolanerbjuda elever det särskilda stödomständigheter som
innebän

skrivelse° från Handikappombuds-Kommittén har mottagit en
konsekvensernakommittén analyserai vilken attmannen uppmanas

specialskoleförordningen§3 kap 3 § skollagen och 1 kap 7attav
fallet möjlighetspecialskolan, och i det Ekeskolan, att tager senare

elever ytterligare funktionshinder.synskadade utanemot
föranleddskrivelse i sinHandikappombudsmannens tur attär av

fråga. UngaUnga tillskrivit ombudsmannen i dennasynskadade har
kontaktatskolledare harsynskadades skrivelse uppmärksammar att

förfråganTomtebodaskolans med att ta emotresurscenter om
for-synskadade uttrycker förelever med synskada. Unga attoro

° Synskadades i grundskolan; Handikappombudsmannen,integrering
Dnr 801/96
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muleringarna skall hota de synskadades integrering i "den vanliga"
skolan. Handikappombudsmannen det olyckligtatt äranser om

på Synskadadeparagrafen misstolkas det Ungakan sätt som
beskriver.

Dövblindfödda

ungdomarSom framgått dövblindfödda barn ochtillhörovan
Läsåret 1996/97personkrets.Ekeskolans och dess resurscenters

syn-hörselskadafanns åtta med kombination vidtotalt elever en av
Ekeskolan.

dövblindföddaijanuari 1996 till 23 barn iTotalt kände Ekeskolan
åldrarna år. uppgiftertill Nyareförskoieåldern 107 barn i 7 21samt

fårdövblindfödda och ungdomarnade barnensaknas. Flertalet av
på grundsärskola ellersåledes skolgång ofta l trä-hemorten,sin

skolgångfår ibarnen oftast sinningsskola. dövblindblivnaDe
specialskolorna för döva ocheller vid de regionalagrundskolan

hörselskadade.

föremåldövblindfödda varit förför de harEkeskolans engagemang
år Föreningen SverigesRedan 1994 uttryckteöverväganden.

vid Ekeskolan, riskenFSDB sin utvecklingenDövblinda överoro
för vid skolan och dess resurscenter samtutarmning kompetensav

flerhandi-inordnas under begreppetdövblindföddaöver att gruppen
blaFSDB riktadeanledning den kritik motkapp. Med somav

åt utbild-SlHEkeskolan uppdrog regeringen att göra översyn aven
dövblindfödda barn och ungdomar.ningssituationen för

SlHtill regeringen.redovisade SlH sinHösten 1995 översyn an-
såg definierasnödvändigt dövblinda separatdet att som en person-

specialskoleförordningen. Vidareikrets/elevgrupp och skrivs
förföreslog Ekeskolans och dess resurscentersatt ansvarman a

derasskulle preciseras,dövblindfödda barn och ungdomar att
skullebefintligakunskaper skulle spridas samt att använ-resurser

ansåg Ekeskolan och dess resurscenterdas bättre. SlH vidare att
vad gäller döv-kommunikativ kompetensborde utveckla bättreen

samordnaskompetensutveckling bordeblindfödda dennasamt att
regionala specialskolornas.med de

SlH:s framställan tillöverlämnade regeringenl januari 1996
år Ekeskolan,för 1997kommittén. l regleringsbrevet som engavs

förinsatseruppgift, redovisa skolans och resurscentretssärskild att
dövblindfödda elever.
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FSDB,förmed representanteröverlämnadeNyligen en grupp
Åsbackaskolan, hörselvård ochGård, landstingetsMoEkeskolan,

dövblinda barnstödet tillskrivelse hurtill utredningenSIH överen
utformas.familjer kanoch deras

alltifrånservicedövblindföddas behovredovisasl skrivelsen av
på detpekar attvuxenliv. Gruppentilloch diagnosmisstanke a

boende förtilloch möjlighetermed skoldelresurscenterbehövs ett
riksomfattandebör det knytasTilldövblindfödda barn. centret en

dövblindfödda itillstödKonsulenterna börkonsulentverksamhet. ge
personalgruppernaomfattaskolformer ochandra ävenförskola och
får diagnostise-ocksåföreslår ettatt centretGruppenkring barnet.

dövblindverksam-erfarenhetmed stormedringsteam avpersoner
het.

utvärderingSkolverkets

fåsvårtframgår attdetutvärdering från 1997 att ärSkolverketsAv
Förverksamhet. attEkeskolansresultatennågon uppfattning avom

pedago-defår använda sigresultatenfå bildsamlad avmanaven
finnshandlingsplanerindividuellaochsammanfattningargiska som

erhållerskolgång elevernaattavslutadEfterelev.för varje uppges
intyg.ett

kvalitetssäkring vidmedarbetetkonstateras attutvärderingenl
verk-Utvärderingenpå planeringsstadiet.sigskolan befinner av
ellerotillfredsställandevarit antingenharolika delarsamhetens

helt.saknats
medsamarbetarskolanvidare attkonstaterasutvärderingenl

utomlands.ochbåde Sverigeiforskare och skolor

Hällsboskolan6.2.4

döva ellerdelselever,talskadadeavsedd för delsHällsboskolan är
på grundregionskolagå iinte kanhörselskadade elever avensom

synskada ellerskälspeciella änandraellerbeteendestörningar av
utvecklingsstörning.

1 1997-11-27SIHfamiljer;och derasdövblindfödda barnStöd till genom
Z Bilaga Aresultat,organisation ochspecialskolanden statligaUtvärdering av -

1997-09-03SkolverketEkesko/an;
3 specialskoleförordningen§1 kap 7
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För hörande elever med talskada gäller grundskolans kursplaner,
med i stort timplan för döva och hörselskadade.men samma som

Ämnet teckenspråk dock utbyttär svenska,mot vilket innebär att
språkträningen extra stort utrymme i undervisningen. Musikges
ersätter rörelse och drama. För döva och hörselskadade elever med
beteendestörning skall Hällsboskolan följa kurs- ochm m samma
timplaner de regionala specialskolornaJitsom

l det fortsatta använder kommittén, liksom skolan själv, benäm-
ningen språkstörning för beskrivaatt Hällsboskolansgrav person-
krets.

Personkretsen

Sedan läsåret 1990/91 har antalet elever ökat med nästan 50
Hösten 1996 gick 117 påprocent. elever Hällsboskolanlis, läsåret

1997/98 127.
Läsåret 1982/83 bildades externa klasser i Stockholm, som se-

dan 1994/95 hafthar ungefär omfattning Vårensamma som nu.
1997 gick drygt 30 Hällsboskolansprocent elever medav grav
språkstörning i de externa klasserna i Blackeberg. Av de elever med

språkstörning fick sin undervisning i moderskolan i Sigtunagrav som
kom frånhälften Stockholms och Uppsala län. Eievökningen vidca
skolan kan hänföras till språkstördagravt elever,gruppen varav
vissa beroende teckenspråk förär sin kommunikation.av

Gruppen döva eller hörselskadade elever med beteendestör-
ningar har varit konstant tiden. Den har varieratöverm m mer
mellan 15 och 20 elever läsår.per

Hällsboskolan fungerar i dag utrednings- och observations-som
skola för elever språkinte valt vilketännu kommer bliattsom som
deras förstaspråk: teckenspråk teckenstödd talad svenska talad- -
svenska.

Elever språkstörningmed grav

Enligt Hällsboskolan beror ökningen elevantalet påvid skolanav
bättre differentialdiagnostik barn språkstörningmed och klartav grav

1 Specialskolan Kursplaner, timplaner, betygskriterier och kommentarer;
Skolverket 1996
5 Årsrapport,Skolan Jämförelseta/ för sko/huvudmän, november 1997;
Skolverkets rapport 134nr
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uttalade riktlinjer tillgodose den enskilde elevens behovattom av
stöd i skolan.

språkstördaanvänder för skolansHällsboskolan begreppet gravt
personkrets, i specialskoleförordningen betecknas eleversom som

framgår avsågsmed talskada. Av förarbetena med talskadadeatt
teckenspråkbehov döva. Vid denelever harsom samma av som

förorala metoden i specialskolan döva och intetiden användes den
fårteckenspråket. vid skolan sin undervisningNumera eleverna

på alter-svenska med tecken stödhuvudsakligen samtsom annan
kommunikation.nativ och kompletterande

språksvårigheterspråkstörning visa sig i tal- ochGrav kan av va-
ordförråd,språkförståelse,såsom bristande begränsatrierande slag

svårigheter.grammatiska och pragmatiskafonologiska avvikelser,
språkliga parallellastörningarna har elevernaFörutom de primära

svårigheter form perceptuella brister, minnesstörningar, moto-i av
planeringsförmågadålig koncentration.och stördriska awikelser,

beteendestörningbarn medDöva

eller hörselska-för närvarande dövaVid Hällsboskolan finns sexton
språkstörning,beteendestörning,meddade elever a

så dekoncentrationssvårigheter karaktär attADHD/DAMP, av grav
regionala special-undervisning vid dagenskan tillgodogöra sig

frånHällsboskolan direktfall eleverna tillskolor. l de flesta kommer
någonpåbörja utbildningen vidhörselförskolorna de hunnitinnan av

gåttdekommer eleverna sedande specialskolorna. Iblandregionala
dit detnågot/några år på någon regionala specialskolorna,deav

på Hällsbo-också överföras efter tidmeningen de skallattär en
skolan.

sinagruppgemenskapenutanförEleverna har hamnat p g a
De mycket stör-språkliga beteendemässiga brister.och är

från ställerintryck omgivningen, vilket extra storaningskänsliga för
På Hällsbo-psykosociala miljön.på både fysiska och denkrav den

småi mycketindividualiserad undervisningskolan erbjuds eleverna
bygga identitet.för kunnaattgrupper, upp en

språk- beteendestörning harhörselskadade med ochDöva och
språkstörda och har behovproblematik hörandelikartad gravtsom

påde undervisasbemötande och insatser,liknande även omav
på teckenspråket,förstaspråk gravtolika döva och hörselskadade-

språkstörda på stöd.talad svenska med tecken som
beteendestörninghörselskadade medAtt döva och m mgruppen

främst elevernaåterfinns Hällsboskolan förklarasi dag vid attav
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kräva speciella idag finnsinte vid de regionalaanses resurser som
specialskolorna.

språkstördaI och med de eleverna huvudsakli-att gravt numera
använder talad svenska kombinerad förmed tecken stödgen som

ifrågasättassin kommunikation kan det de döva och hörselska-om
dade eleverna vid skolan kan erbjudas fullvärdig teckenspråkigen
miljö vid skolan.

Skolverkets utvärdering

utvärderingl Skolverkets från påpekasHällsboskolan 1997 attav
råder målvissa oklarheter vid skolan vilka gäller i relation tillom som

målen uppnåsnationella styrdokument, hur skall och hur verk-
samheten skall kvalitetssäkras. För de flesta finns dockämnen
lokala där hur skall bedrivasämnesplaner det undervisningenanges
för utifrån nå mål.eleverna sina förutsättningar skall skolansatt

svårtl utvärderingen konstateras vidare skolan har be-att att
når nårdöma vilka skolanvilka resultat eleverna resultat medsamt

eleverna. Man konstaterar de dokument kan ligga tillatt grundsom
för bedömning elevernas resultat tvetydiga. Betygsmedel-ären av
värdet för eleverna lämnat Hällsboskolan har endast legatsom
marginellt betygsmedelvärdet för riket Det bör obser-under i stort.

iakttagelsen gäller det gamla relativa betygssystemet.attveras
utlåtandenaUtvecklingsplanerna visar däremotoch de pedagogiska

på nivå "normalt"att eleverna ligger väsentligt lägre vadän ärsom
ålder.för elever i motsvarande

Särskilda kunskaperbedömningar har gjorts elevernas iav
framgår vid Hällsbo-svenska och matematik. Av dessa elevernaatt

språkförståelse, ordförråd, fonolo-skolan har bristande begränsat
svårigheter,giska och pragmatiskaavvikelser grammatiskasamt

något också påUtvärderingen pekar dessutomvänta. attattsom var
elevernas skrivutveckling leder till mängd andra problem.sena en

Vid bedömningen elevernas matematikkunskaper konstaterasav
långsamt,elevernas kunnande utvecklas positivt. Vidareatt men

går långsamthävdas skälen till det elevernaatt haratt ett att ärav
svårt minnas vad de lärt sig.att

"e Utvärdering den statliga specialskolan organisation och resultat, Bilaga Bav -
Hällsboskolan; Skolverket 1997-09-03
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Åsbackaskolan6.2.5

Åsbackaskolan för hörselskadade eleveravsedd döva ochär som
utvecklingsstörda.också är

Åsbackaskolan särskolans kursplaner medFör elever vid gäller en
tvåspråkighet. Majoriteten eleverna vidtill elevernasanpassning av

Åsbackaskolan utvecklingsnivååren haftdehar somensenare
såledesföljeri träningsskolan. Undervisningendenmotsvarar

på träningsskolenivåfi huvudsaksärskolans kursplaner,

Personkretsen

Åsbackaskolan 1996/97,på läsåret ökningDet gick 51 elever en
året sedanåtta och med 50jämfört med innan procentmed elever

skolan.läsåret Läsåret 1997/98 finns 46 elever vid1990/91.
skolan har1990-talet medSkolan förklarar ökningen under att

vid Hällsboskolantidigare placeradetagit vissa eleveröver som var
får åkai och med elevernaantalet sökande ökat attsamt att numera
eleveroch attboendethem varje helg, är öppetäven varannan,om

får bo hemma.näraliggande kommunerföräldrahem ihar sinasom
möjligheterna tillpedagogerföräldrar ochMedvetenheten hos om

också medfört ökningteckenspråkig miljö harutbildning i aven
elevantalet.

på utveck-skillnad gradeningenSpecialskoleförordningen gör av
frånmed allteleverinnebär skolan kanlingsstörning. Det att ta

träningsskolenivå.på Enligttill eleverlättare utvecklingsstörning
utvecklingsstörning. Föromfattandeeleverskolan har flertalet mer

få utbildning vidsinmeningsfullt för elevskall attatt det envara
teckenspråk.utvecklaförutsättningarbör hon eller han ha attskolan

också påkravställs attvid skolanelever skall emotFör tasatt
han bor ihon ellersin hemmiljö,kan relatera till trots atteleven

tväveckorspass.elevboendet i elleren
stöd""teckenkommunicerar med hjälpFör elever somavsom

särskolan. Att storinom den kommunalaskall finnas kompetens en
då träningsskolan,främstsärskolan, och ärandel eleverna inomav

framgår i kapitelredovisningendöva eller hörselskadade av

7 § specialskoleförordningen1 kap 7
a Skolverketbetygskriterier och kommentarer;Särskolan Kursplaner, timplaner,
1995
9 Årsrapport, 1997;novemberSkolan Jämförelsetal för sko/huvudmän,
Skolverkets 134rapport nr
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Döva elever med autism

skollagenmEnligt gäller det i lagen utvecklingsstör-sägssom om
fåttning bestående begåvnings-elever har betydandeäven som

påmässigt funktionshinder grund hjärnskada, föranledd yttreav av
våld eller kroppslig sjukdom, med autism ellersamt personer au-

tillstånd.tismliknande
fråganTrots detta har aktualiserats skolans för dövaom ansvar

och hörselskadade elever med autism. Bakgrunden främstår att ett
fåtal helårsboende,elever med autism har behov vilket skulleav
innebära ansvarstagande för skolan.utökatett

årdetta genomförde SlH under 1994,Med anledning ut-av en
redningm på utbildningssituationen förregeringens uppdrag om

autism. Regeringen beslutade i januari 1996döva elever med att
kommittén.överlämna SlH:s framställan till

döva barn med autisml SlH:s utredning konstaterades äratt en
maximalt 20 barn och ungdomar imycket liten inte större ängrupp,

föreslåråldern år. döva elever med autism0 -20 Utredningen att
Åsbackaskolan gåfå skolgång eleven inte kan i denskall sin vid om

gäller uppskattningsvis 3 5 elever iregionala specialskolan. Detta -
utnytt-nationell kompetens kanriket. En samlad somresurs ger en

Verksamheten föreslogs integreradjas vid lokala lösningar. vara en
tillhandahållamed övrig verksamhet,del skolan samordnadav

påhelårsomvårdnad erbjuda hemresorheldygns- och samt samma
finansierasKostnaderna föreslogsvillkor för andra elever. översom

projektmedel under etable-specialskolan och med vissaanslaget till
omvårdnad skulle hemkom-"normal" skoltidringsfasen. För utöver

stå avtal.enligt särskilt upprättatmunen
stånd.kommit tillNågot beslut denna riktning har inteformellt i

några med autismIdag finns döva och hörselskadade eleverdock
särskild kompe-vid för vilka skolan har utvecklatskolan, en grupp
Åsbackaskolanboendet vidLiksom övriga specialskolor ärtens.

innebär problem ihelger under lov. Detta ettstängt vissa samt
förhållande har behov heltidsbo-till de elever med autism som av

lösts samverkan med elevens hemkommunende. l fall har detta iett
Kristoffersgårdenoch i Järna.

12°1 kap 16 § skollagen
12 för autism; SlH Dnr 023-94:483Utbildningssituationen döva barn med
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Skolverkets utvärdering

Åsbackaskolanutvärderingl frånAv Skolverkets framgår1997av
att det inte möjligt utvärdera elevernas utveckling med tradi-är att

någontionella kriterier relaterade till riksnorm. Elevernas utveckling
bedöms uppnåendemål.istället individuella Enligt utvärderingenmot

måluppfyllelseninnebär ofta subtila, kvalitativa förändringar kanmen
också Småkonkreta praktiska förändringarhandla handlingar.om
och framsteg fokuseras och synliggörs.

frånskriver läraren och kontaktpersonenEnligt utvärderingen
boendet pedagogisk för varje enskild elev. Den beskriverrapporten

påelevens och framsteg i enskilda För eleverarbete ämnen.
grundsärskolenivå föräldrarna Skolankan begära skrivet intyg.ett
ifrågasätter dådock betyg och utvärdering det gäller dessa elever.

6.2.6 klasserExterna

får, undervi-Elever specialskolan efter medgivande regeringen,i av
k klas-i särskilda klasser förlagda till grundskolan, externassas

serm.
åtbudgetåret 1995/96regleringsbrevet förRegeringen uppdrog i

kriteriernaverksamheten vidSlH redovisa förekomsten samtatt av,
Därtill skulleinom specialskolan.för anordnandet klasserexternaav
SlH redovi-utvecklingen klasser belysas.den framtida externaav

beslutade isade i februari 1996. Regeringensitt uppdrag mars
kommittén.år redovisningen skulle överlämnas tillattsamma

SlHSammanfattningsvis konstaterade i sin rapport

Hälls-specialskola i dag har klasserendast statlig externaatt en -
skolan vill utöka verksamheten,boskolan och att-

klasser i dag till de-kriterier för anordnande störstaatt externaav
undantag för Birgittaskolan,len saknas vid skolorna, med

två förriksskolorna harde regionala specialskolorna ochatt av
någotiklasser framöver, möjligenavsikt inrätta utomatt externa

undantagsfall,
föregås ingåendefrågan klasser böratt externa om-om av en

utgår från ochvärldsanalys det enskilda barnets behovsom
optimal skolsituation.möjligheter till en

22 Bilaga Cstatliga specialskolan organisation och resultat,Utvärdering denav -
Åsbackaskolan; Skolverket 1997-09-03
123 specialskoleförordningen§ kap 3 §7 kap 5 skollagen, 1
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hemställanVåren Hällsboskolan regeringen med1997 tillskrev en
få klasser, i Sigtuna kommunytterligareinrätta externaatt enom

Något sådant fattadesbeslutUpplands Väsby kommun.isamt en
stöd.Hällsboskolan givit kommunernainte. Istället har

kriterier,flertalet skolornaVänerskolan saknade liksom menav
klasserinrättandetStyrelseprotokoll externaframhöll i attett av

den bak-och detsplittring att motframstod resursernaen avsom
både och pedagogiskekonomiskofördelaktigtgrunden urvar

synpunkt
skolan underbakgrund attVänerskolans bör mot avsvar ses

Åri Göteborg.låg- mellanstadieklassermånga år ochhade externa
de klas-Vänerskolan lägga ned externabeslutade dock att1992

anfördesför beslutet attSom stödserna.

från 28 tillhade sjunkitklassernavid de externaelevunderlaget-
åtta elever,

årskurs Göteborg ochfördelat mellanlågt elevantal iett en-
båda skolorna,B-form vidklassbildningar imedförVänerskolan

jämförelsevissvårhanterligt och kräverpedagogisktvilket är mer
lärarresurser,mer

både frånframstår ofördelaktigtsplittring somresursernaen av-
ekonomisk synpunkt,pedagogisk och

harutvecklingför elevernasteckenspråksmiljöns betydelse-
påverkarmindre elevgrupperuppmärksammats,

negativt samt
påverkas kamratur-förhållandena negativt attsocialaatt de av-

hemma.eleverna kan bofinns fördelendock attvalet minskar,

kommun avsatte sär-till Göteborgsbeslut ledde attVänerskolans
teckenspråk under-utbildning medstartadeskilda medel och som

har verk-årskurser grundskola. Idagvisningsspråk i sini samtliga
på två Diskussionerskolor.elever fördeladetrettiotalsamheten ett

till skola.sammanföra demhar förts att enom
SlS-an-SIH viabudgetåret regeringen1997 beslutade attInför

Göte-verksamheten ifastställt belopp tillutbetalaslaget skulle ett
dåbudgetåret 1998, beloppetförhållande för ärgällerborg. Samma

fastställt till 3 mkr.
diskussionerunder tid attbeslut fördesEfter Vänerskolans omen

Vadklasser.Göteborg drivas externalåta iverksamheten som
sådanintresseerfarit finns inte längrekommittén ensamma av

Göteborg.lösning i
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6.3 Angränsande verksamhet

tvåDet finns former angränsande finnsverksamhet det skälav som
redovisa här särskilda undervisningsgrupperatt med statligt-

bidrag riktar sig till elever med funktionshinder kommunaltsamtsom
driven verksamhet för de barn tillhör specialskolansannan som

bör observeraspersonkrets. Det de särskilda undervisnings-att
flera fall målgrupperi vänder sig till helt andra speci-ängrupperna

ändåalskolan. Kommittén har valt dem här eftersomatt presentera
påde andra modeller förexempel det statliga engagemanget.ger

SIS-anslagRegionala undervisningsgrupper med stöd av

SIH från SIS-anslaget undervis-fördelar medel till regionalaa
ningsgrupper för elever med funktionshinder. Flertalet dessaav
undervisningsgrupper riktar sig till hörselskadade respektive rörel-

någrasehindrade, till elever med synskada respektivetex grav
språkstörning. erhålla frånför medel SIS-anslagetEtt krav är attatt

årfrån 1998verksamheten elever fler kommun. Föremottar än en
ochhar SIH fördelat drygt 28 mkr till regionala undervisningsgrupper

Samverkansklasser bedrivsknappt 2 mkr till k samverkansklasser.s
ochmellan värdkommuner och barn-med delatett ung-ansvar

domspsykiatrin.

skiljerDet till de regionala undervisningsgruppernastatliga bidraget
utgår statligtför målgrupper. hörselskadaolika För elever med

Varia-bidrag kr respektive 45 000 kr elev.med 30 000, 35 000 per
på Totalttionen antalet elever vid skolorna skiljer sig.beror atta

utgår landet. Dettabidrag för 325 elever vid tiotal skolor iettca
år lågfrån föregående då flesta fallinnebär höjning bidraget i deen

år.på några på De000, i fall 35 000 kr elev och största30 per
erhåller ñnns Göteborg och ienheterna bidrag i Stockholm,som

frånHässleholm. Den interkommunala ersättningen varierar ca
35 000 till 200 000 kr elev.knappt per

förSom beslutat SIHhar regeringen dessutom attnämnts ovan
budgetåret Göteborgs för de1998 skall utbetala 3 mkr till kommun
teckenspråkiga kommunen driver. förlagda tillDessa ärgrupper som

skolor hörselverksamheten, särskilda undervis-dvssamma som
åk gårningsgrupper för elever med hörselskada. 1-6 iElever i

Kannebäcksskolan årskursernaoch elever i däröver i Nordhems-
skolan. Sammantaget omfattar verksamheten trettiotal elever.ett

18-09287
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många fallrörelsehinder SIS-anslaget i avsevärtFör elever med är
utgår enligt denår ersättning för 210 elever,högre. För 1998 ca

från SlS-Det statliga bidragetredovisas i tabell 6.4.schablon som
innebärfrån elev, vilket20 000 till 90 000 kranslaget varierar enper

påberoendeföregående år. storlek varierarfrån Bidragetssänkning
hardenbehandlingsavdelning eller inte samtskolan har omom

med elevensstorlekVidare varierar bidragetseller inte.boende
från kommunverksamhetensålder kommerelevensamt egenom

erhåller frånbidragenheternaDeeller kommun. största somannan
Malmö. DenGöteborg ochStockholm, Uppsala,SIS-anslaget ñnns i

undervisningför i Rh-anpassadersättningen eleverinterkommunala
år.elev ochoch 270 000 krvarierade mellan 65 000 per

förSIS-medelgrund för tilldelningSchablonTabell 6.4 avsom
med rörel-för eleverundervisningsgrupperregionala

år 1998.sehinder

Skolår Ungefär-Skolår 7-91-6Kategori
från från kost-ligEleverElever

nad/elevannanannan egenegen
läsårochkommun kommunkommunkommun

Skolor med
301000000 90 000000 4540 000 90behandlingsavd

och boende 450 000

Skolor med2.
2°°°°°000000 70eo 000 4030 000behandlingsavd

300 000

Särskilda3. un- 10100060 000000 30 000000 4020dervisningsgrup-
nationellper av 000200

betydelse

SIHKälla:

på mellanfrån SIS-anslaget,får mindre bidragEtt kommunerpar
år, anordna regionalaförelev och attrespektive 10 900 kr5 500 per

språkstörda kommunerelever. Nioför gravtundervisningsgrupper
ellerundervisningsgrupperför regionalafår budgetåret bidrag1998

till dessaautism. Bidragenför elever medsamverkansklasser
år.elev och25 000 kr6 000 ochvarierade mellan per

frånåret SIS-bidragför förstaStockholms kommunSlutligen fick
flerfunk-sig tilltvå skolor riktarvidför verksamhetanslaget som
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tionshindrade utgårelever i särskolan. Bidraget med 40 000 re-
spektive 46 000 kr elev för totalt 30 elever.per

erhållerFör samtliga verksamheter från SIS-anslagetbidragsom
långa frångäller vissa elever har dagligaatt till och skolan.resor

uppgåResekostnaderna kan till flera hundra årkronor ochtusen per
finansieras elevernas hemkommuner.av

Det statliga stödet via SIS-anslaget till regionala undervisnings-
således mindre omfattning jämfört med de totalaärgrupper av
förkostnaderna verksamheten.

Förskola och skolbarnsomsorg

teckensprå-För döva hörselskadade barn beroendeoch ärsom av
sådanbetydelsefullt få redan i förskole-kig miljö det delattär av en

åldern både språkligafritid. Detta för barnens utvecklingundersamt
för möjlighet utveckla sin sociala kompetensoch de skall attatt ges

och kunna etablera kamratrelationer.egna
kommu-Vid samtliga med regionala specialskolor anordnarorter

harförskola och skolbarnsomsorg. Alla kommuner, utom en,nen
sexårsverksamhetockså eller förskoleklass. Flera kom-särskilden

specialskolan införsamarbete med den regionalahar ettmuner
påvistas skolanskolstarten. Det innebär de blivande elevernaatt

viss tid varje vecka.
både från kommu-barn denDessa verksamheter tar emot egna

frånfrån kommunerandra kommuner. För barn andraochnen
frånerhåller barnensvärdkommunen interkommunal ersättning

hemkommuner.

överväganden förslag6.4 och

förslagkommittén överväganden ochl följande redovisar sinadet
Kommittén specialskolandagens specialskolor.avseende tar upp

verksamheten, ansvarsfördelningenskolform, inriktningensom av
för skolorna, m m.
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skolform6.4.1 Specialskolan som

Kommittén

skolform,föreslår specialskolan borttasatt som egeno
särbestämmelser,de nödvändigaföreslår skollagen reglerasiatto

hörselskadade elever,döva ochför tillförsäkrakrävs att somsom
teckenspråk, fullvärdig tecken-utbildning iberoendeär enav

miljö,språkig
teckenspråkig används igrundskolaföreslår benämningenatto

lagstiftningen.

vidmotsvarande denföreslår utbildningKommittén att som ges
förinom regelverketframtiden reglerasspecialskolor idagens

bortspecialskolaninnebär tassärskolan. Det attochgrundskolan
skolform.som egen

skolform skulle, enligtspecialskolanEtt borttagande som egenav
beträffandeökad tydlighettilluppfattning, bidrakommitténs en

målen förunderstrykerFörslaget attmål inriktning.ochskolornas
offentligadetinompå utbildningen desammaäroch kraven som

i övrigt.för och ungdombarnskolväsendet
främstfrån grundskolansigskiljerspecialskolanDen regionala
någrapå teckenspråk. Medbedrivsundervisningenpå attett sätt-

och timplanerkursplanerspråkligt anpassningarmotiverade aav
Pågrundskolan. sättimål för elevernagäller sammasomsamma

Åsbackaskolan från främstsärskolanvidutbildningenskiljer sig
teckenspråk. utvecklings-Förundervisningsspråket ärattgenom

Åsbackaskolan särskolans kurs-skolan följaskallstörda elever vid
flesta skolornavidare despecialskolan attför ärUtmärkandeplaner.

elevboende.erbjuder
jämförbara med teck-specialskolornaregionalapraktiken deI är

föreslår kommitténanledning dettaenspråkiga Medgrundskolor. av
föranvänds i skollagenteckenspråkig grundskolabenämningenatt

bero-tillförsäkra elever,för ärkrävs attbestämmelserde somsom
fullvärdigutbildning iteckenspråk kommunikation,för sinende enav

preciserasinriktning närmareteckenspråkig Verksamheternasmiljö.
under avsnitt 6.4.2.

12" ochelever, lärareteckenspråkig miljö därmiljöMed fullvärdig avses enen
tillräckligt antalteckenspråk omfattarpå och ettkommunicerarandra somvuxna

avsnitt 6.4.2.elever se vidare
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ÅsbackaskolanPå motsvarande sätt är särskola. Skolan tar ien
första påhand emot elever träningsskolenivå. Träningsskolans
kursplaner understryker kommunikationens betydelse. Eleven skall
tillägna sig eller flera kommunikationsformer och lära sig atten
kommunicera allsidigt. Kommunikationen kan enligt kursplanen ske

formerolika kroppsspråk, mimik, gester, tecken, bilder, talgenom av
Åsbackaskolaneller symbolspråk.annat För elever vid bör den

primära kommunikationsformen teckenspråk.vara
Vad gäller Ekeskolan och Hällsboskolan föreslår kommittén i det

följande förändrad inriktning verksamheten innebär atten av som
den fasta skolverksamheten avvecklas. Om detta förslag genomförs
saknar frågan specialskola skolform aktualitet för dessaom som
båda skolor. Skulle skolorna finnas kvar skolor med fastasom
elevplatser bör de, liksom teckenspråkigade skolorna, regleras
inom regelverket för särskolan respektive grundskolan.

Genom reglera utbildningenatt vid dagens specialskolor i regelver-
ket för grundskolan respektive särskolan elevernas hemkom-ges

grundläggandeett sörja föratt alla barn ochattmuner ansvar
ungdomar erbjuds utbildning. Detta 4 kap § och kapatt 5 6genom
5 § skollagen kommunens skyldighet erbjuda eleveratt harom som

gårätt i grundskola sådanatt respektive särskola utbildning kommer
gälla för deatt elever tillhör föräven personkretsen dagenssom

specialskola.
Med denna lösning har kommunerna alltid det yttersta ansvaret

för erbjuda varje barn elleratt ungdom utbildning, vilket ingengör att
elev kan "falla mellan stolarna". Statens blir bidra tillatt attansvar
det finns teckenspråkig miljö för elever beroendeären som av
teckenspråk. Detta kan ske i olika former se vidare under avsnitt
6.4.4 för skolorna.ansvaretom

6.4.2 Verksamheten vid de regionala skolorna

Kommittén

föreslår döva och hörselskadadeatt barn och ungdomar äro som
beroende teckenspråk för sin kommunikation framgentävenav
skall erbjudas utbildning vid skolor teckensprå-med fullvärdigen
kig miljö, där elever, lärare och andra kommunicerar påvuxna
teckenspråk och omfattar tillräckligtett antal elever,som
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föreslår finns teckenspråkigaatt den kompetens vid desomo
pågrundskolorna inte flersplittras enheter fem regionalaän

teckenspråkiga grundskolor,
svenskspråkigasamlokalisering medattmenar en av gruppero

teckenspråkigatekniskt grundskolan fördelar,stöd inom den har
föreslår teckenspråkigaförsöksverksamhet vilken deen genomo

erbjuda med lätt utveck-grundskolorna möjlighet eleverattges
teckenspråk undervisning enligtlingsstörning beroende av

på grundsårskolenivä,särskolans kursplaner, motsvarande
teckenspråkigaföreslår skall dende grundskolornaatt ta emoto

beteendestörningelevgrupp döva och hörselskadade elever med
personkrets.i dag tillhör Hällsboskolansmm som

teckenspråkig miljöElever beroende av en

föreslår och ungdomarKommittén döva och hörselskadade barnatt
teckenspråkpå framgentkommunikationberoende ävenärsom av

teckenspråkigfullvärdigutbildning vid skolor medskall erbjudas en
miljö.

regionaladen miljö dagensFör dessa barn och ungdomar är som
både ochför deras kunskapsutvecklingspecialskolor erbjuder viktig,

betydel-tillgänglig forskning betonarderas personliga utveckling. All
hörselskadade barn och ungdomardöva och äratt somsen av

teckenspråk för kommunikation möjlighetsin attberoende gesav
kommuni-lärare och andrautvecklas i miljö där kamrater, vuxnaen

språk.på deras egetcerar

kommitténteckenspråkig miljö därmiljöMed fullvärdig enavseren
teckenspråk.påkommuniceraroch andraelever, lärare vuxna

också Detmåste omfatta tillräckligt antal elever. ärVerksamheten
med andra,möjlighet välja sina kontakterviktigt eleverna har attatt

svårt vilken omfatt-Det exaktprecis hörande barn. attär angesom
för fullvärdig. Detskall ha kunnaning verksamheten att anses som
dagens regionala specialskolorbör dock kunna hävdas att svarar

avseende. Antalet elever vid denkan ställas i dettade kravmot som
statliga specialskolor har underdagens regionalaminsta senareav

nivå skallår krävs för detvarierat mellan 60 och 70, att varaen som
med eleverundervisningsgruppermöjligt etablera tillräckligt storaatt

ålder.jämförbari
beroende tecken-lndividintegrering enskilda elever är avav som

påspråk miljö kan inte kraveti i övrigt talande motsvaraansesen
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teckenspråkig teckenspråks-fullvärdig miljö. Kommunikation viaen
småtolk inte acceptabel lösning. Inte heller lösningar medär en

undervisningsrupper integrerade i vanliga grundskolor kan anses
på teckenspråkigkravet miljö.motsvara en

förutsättning för upprätthållaKommittén teck-att attmenar en en
enspråkig teckenspråkigamiljö vid de skolorna den kompetensär att

finns vid skolorna, i form behärskarläraresom a av som
teckenspråk på teckenspråk,erfarenheteroch har undervisaattav

föreslår teckensprå-inte splittras. Kommittén därför fem regionala
bakgrund det redan ikiga grundskolor. Detta bör mot attses av

upprätthålla god tecken-dagens skolor finns problem tillräckligtatt
språkig förstårotillfredsställande intekompetens. Det lärarnaår när

teckenspråk.elevernas
Kommittén slutsatsen undervisningmedveten attår attom av

fåtali skolor idöva och hörselskadade elever skall skegravt ett
mindre dellandet strider närhetsprincipen. Det leder tillmot att en av

hemifråni 20 procent kommer bo fyra ieleverna dag att nätterca
ocksåfortsättningen, i vissa fall helg. lveckan iäven varannan

många från års ålder. Kommitténfall detta redan till sjugäller ärsex
teckenspråkigaden miljöns betydelse och hardock övertygad om

fråndärför detta de principervalt avstegatt göra som annars ge-
svenska skolpolitiken.dennomsyrar

på något kommitténställningstagande innebär inte sätt attDetta
Förelevernas kontakt med hemmet.undervärderar betydelsen av

både kontak-dock barnen denna och andrasin utveckling behöver
sina föräldrarbara kunna kommunicera medter. Det räcker inte att

fånågra och lärare eller tolk ioch hemma kamratersyskon samt en
undervisas i mindre enheter hemmetskolan. Om de skulle nära

begränsad.skulle sociala kontaktyta bli mycketderas

teckenspråkigaVänerskolan och de undervis-Relationen mellan
fråga förGöteborg i detta sammanhang sig.ningsgrupperna i är en

endast räcker förKommittén bedömningen elevunderlagetattgör en
teckenspråkig grundskola i den regionen.västra

frågan teckenspråkigavid vilken denKommittén att ortmenar om
skall placerad i den regio-grundskolan med statligt stöd västravara

organisationskommittén.den framtida Dennabör lösasnen av
ha uppgift förhandla med de presumtivakommer attatta som

låtaocksåI det sammanhanget finns möjlighetvärdkommunerna. att
påverkasamtliga berörda kommuner i hela hörselregionenvästra

frågan placering.skolansom
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till döva ochmålgruppen för skolornaKommitténs precisering av
teckenspråk för sinberoendeeleverhörselskadade är avsom

också kommentar.kräverkommunikation en
teckensprå-fullvärdigutbildning ierbjudasskallAtt döva barn en

vilkaSvårigheten bedömaattsjälvklarhet. ärtordekig miljö vara en
teckenspråk för sinberoendehörselskada ärbarn med avsom

på underlagmåste baserassådan bedömningEnkommunikation.
audio-understrykas attbörhörsel. Detfunktionellaelevernasom

bedömning.vid dennaunderlagettbara utgörgrammen
harspecialskolornaregionaladekonstatera attKommittén kan
förfått villkorentill följd attharantagningen, vilketvidpraxisolika

sig mellanskiljerhemkommunerderashörselskada ochelever med
femtill deantagningenKommittén attdelar landet.olika menarav

krite-påbaserasgrundskolorna börteckenspråkiga gemensamma
situation,dagensjämfört meddetta,Kommittén bedömer attrier.

landet,delari vissanågot fier elever tas emotleda tillkan att av
något färre i andra.

stödpå teknisktmedsvenskaUndervisning

Kristi-Birgittaskolan,specialskolorregionaladagensVid tre av -
undervisningmed-förekommerVänerskolanochnaskolan grupper

har dettabåda första skolornadestöd. Vidteknisktpå svenska med
med lättareockså andelen eleverlång tid. Där ärunderförekommit

skolorna.övrigavid dehögrehörselskador än
stöd harteknisktpå svenska medundervisningFörekomsten av

hörsel-med lättareeleverandelensamband medentydigtdock inte
undervis-erbjuderintesamtliga skolorVidskolorna.skador vid som

hörsel-med lättarefinns elevertekniskt stödmedpå svenskaning
Öster-ochManillaskolanVidteckenspråkigaskador i grupper.

teknisktsvenskspråkiga medfrånvaronvángsskolan är grupperav
förställningstagandeprincipielltföruttryck ettstöd snarast en

teckenspråkig miljö.

svenskspråkigasamlokaliseringKommittén att grupperavenmenar
förde-teckenspråkiga grundskolan hardenstöd inomteknisktmed

hörselskada, ärmedelevererbjudersådan lösningEnlar. som
väljamöjlighet attteckenspråkig miljö,övrigtiberoende enav

dePå kandetta sätttekniskt stöd.på medsvenskaundervisning
erfaritKommittén harsvenska.teckenspråk och taladbådeutveckla
sådanefterfrågarhörselskadade barnmånga tillföräldraratt en
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möjlighet. Det gäller föräldrar till barnäven med cochlea implantat
se nedan.

påMed både teckenspråk påundervisning och svenska med
tekniskt stöd ökar dessutom skolornas möjlighet erbjuda elevernaatt
individuellt anpassade lösningar. En elev kan önska i huvud-tex att

påsak följa teckenspråk, påundervisningen följa vissa ämnenmen
svenska tekniskt Kommitténmed stöd. bedömer behovetatt av
flexibla lösningar detta slag kommer öka framgent, i ochattav a

förväntasmed andelen elever med cochlea implantat öka.att
svenskspråkigaKommittén medveten förekomstenattär om av

påteckenspråketkan upplevas hot skolorna.ett motgrupper som
frånKommittén dock erfarenheterna goda Birgittasko-att ärmenar

undervisningIan och Kristinaskolan, sedan länge har erbjuditsom
både på teckenspråk påoch svenska med tekniskt stöd. Undervis-

på knap-svenska med tekniskt stöd vid dessa skolorningen utgör
något teckenspråkets ställning vid skolorna.hotpast mot

Öster-ökning elevantalet vid Manillaskolan ochEn begränsad av
vångsskolan förväntas till följd kommitténs ställningstagandekan av

påför undervisning svenska med tekniskt stöd inom den tecken-
upptagningsområdetspråkiga till dessagrundskolan. Det finns inom

båda beroendeliten elever egentligenskolor ärsom aven grupp
få sinteckenspråk för kommunikation, har prioriteratsin attmen som

gårpå och därför iAlviks-undervisning svenska med tekniskt stöd,
genomföraförutsättning förskolan respektive i Silviaskolan. En att

uppfattning, ök-enligt kommitténs attdenna förändring dock,är
interkommunala avgifter.ningen finansieras höjdagenom

på form samlokalisering medKommittén positivt denävenser av
vid sidanfinns vid Kristinaskolan,kommunal hörselverksamhet som

med hörselgrupper.skolans verksamhetom egen

gruppintegrering särskoleeleverIndivid- eller av

föreslår teckenspråkiga möjlig-de grundskolornaKommittén att ges
döva och hörselskadadehet i försöksverksamhet erbjudaatt en

undervisning enligt särskolanselever med lätt utvecklingsstörning
grundsärskolenivå.på Detta kvali-kursplaner, motsvarande är en

tetsfråga. förutsättning för vid skolorna bör attEn att tas emot vara
teckenspråk och kaneleven beroende för sin kommunikationär av

teckenspråkigatillgodogöra miljön.sig den
begränsad elever,Försöksverksamheten bör riktas till en grupp

följas Underför sedan eventuellt kunna permanentas.attupp
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så verksamhetenframkriterier för antagningen attförsöket bör tas
målgruppen.till den tänktakommer vända sigatt

utvecklingsstörningmedhörselskadade eleverochFlertalet döva
kommunikation, teckenteckenspråk för sin utananvänder inte som

denutbildning inomerbjudasdärför framgentstöd, skalloch även
särskolan.kommunalavanliga

Åsbackaskolan i alltbakgrund attbör motFörslaget avses a
svårare utvecklingsstörning samt attelever medhögre grad emottar

mån eleverredan i viss tar emotspecialskolorregionaladagens
erbjuda demkunnadockutvecklingsstörning, utan attmed lättare

kursplaner.särskolansundervisning enligt
skolankommunala ettinom denutvecklingenVidare innebär

grundsärskolan,framför alltochgrundskolannärmande mellan en
teckenspråkiga grund-återspeglas vid denutveckling bör ävensom

skolan.
målgruppen för sko-ökningbegränsadinnebärFörslaget aven

Fleravid skolorna.på kompetensförändradkravlorna samt av
i speci-redan i dagfinns dockelevgruppentilltänktaeleverna i den

Åsbackasko-vidfyra till fem eleveruppgiftfinns enligtalskolan. Det
sannoliktsådan ordningmedfrån regionen,södralan, den ensom

förDetta attregionala skolan.vid denstuderaskulle välja att a
Östervångsskolan redanattVidbo hemma.kunna manuppger man

Åsbackaskolansfrån resurscenterfår stödeleverhar fyrai dag som
några eleverytterligareutvecklingsstörning attpå samtgrund av

Även finnsövriga skolornavid depersonkretsen.sannolikt tillhör
elever.motsvarandesannolikt

målgrupp aktualiserasgäller dennafrågeställningEn särskild som
föräldrain-ökatmedförsöksverksamhet1995:1249lagen omav

underskolgång. Lagenbarnsutvecklingsstördaflytande över ger,
halvåret år 2000,förstaoch medfrån januari 1996 till1perioden

gå grundskola ochipersonkrets rätt attsärskolanstillhörelever som
1995/96årsredovisningen förkursplaner. lgrundskolansdär följa

tillgodosesfrågan detta skall kunnahurBirgittaskolantog upp om
förhål-iutvecklingsstörningmedhörselskadade eleverdöva och

meningl fråganbörSlH:sEnligtuppdrag.till regionskolornaslande
kommitténs arbete.förinomlösas ramen

gäller interegleringnuvarandemedKommittén kan konstatera att
Omförhållande specialskolan.tilliförsöksverksamhetlagen om

skolformspecialskolanbortkommitténs förslag att ta egensom

25 Tomteboda-ochspecialskolornasyttrandeSammanställning och överav
budgetåret 1995/96; SIH.årsredovisningar förTRCskolans resurscenters
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genomförs, skulle försöksverksamheten förhållandegälla i tilläven
teckenspråkigade grundskolorna, inget regleras. Kom-annatom

mittén låtatveksam till denna försöksverksamhet,attär som ger
föräldrar välja skolform för sittatt utvecklingsstörda barn, gällarätt

teckenspråkigaför de grundskolorna. Det istället viktigtäven är att
teckenspråkigade grundskolorna möjlighet i enlighet medatt,ge

kommitténs försöksverksamhet,förslag till erbjuda döva och hörsel-
skadade elever med utvecklingsstörning utbildning enligt särskolans
kursplaner.

frågan för-Ställning i bör inte innan försöksverksamheten itas
hållande grundskolan utvärderats.till

Skolornas för elever i behov särskilt stödavansvar

teckenspråkiga grundskolor,De grundskolorna har, liksom andra
på särskild special-elever i behov särskilt stöd. Detta ställer kravav

den krävs med anledningpedagogisk kompetens, även utöver som
eleverna döva eller hörselskadade.att ärav

den kommunalaDet innebär vad i övrigt haratt sagtssom om
teckenspråkigaför grundskolorna,skolan har relevans de texäven

åtgärdsprogram, familj, sko-beträffande kontakt mellan skola och
organisationlans inre m m.

föreslår teckenspråkiga skallKommittén de grundskolorna ävenatt
beteendestörninghörselskadade elever medde döva ochta emot

tillhör Hällsboskolans personkrets.i dagm m som
föreslås fåflytta HällsboskolanEtt skäl till attatt ansvaret är en

skolverksamhetenförändrad innebär den fastainriktning attsom
nedan.resurscenterverksamheten stärks se vidareavvecklas och

hörselskadadedessa döva ochKommittén vidare att ävenmenar
teckenspråkig barafullvärdig miljö. Det kanelever bör erbjudas en

teckenspråkiga skolorna.ske vid de
teckenspråkigaföra för dessa elever till deAtt ansvaret även

verksamheten därligger dessutom väl i linje medgrundskolorna att
falljämförbar grundskolors. l debör inriktning med andrages en

sociala eller liknande skäl börelever har anledning byta miljöatt av
låta teckenspråkig grundskola.det möjligt elev bytadock attvara en

uppstå förDe kan till följd detta bör, liksommerkostnader avsom
hemkommun.andra elever i liknande situation, bestridas elevensav

teckenspråkiga de förslagDe grundskolorna kommer, genom
fråntillgång till stöd denredovisas i kapitel attsom ges samma
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skolor för barnstödorganisationen andraspecialpedagogiska som
och ungdom.

teckenspråkiga behovgrundskolorna ielever vid deEn gruppannan
med invandrar-eleverdeninsatser storasärskilda är gruppenav

förformernautvecklarviktigt skolornaattbakgrund. Det är samver-
hos demvårdnadshavare samt attinvandrarelevernasmedkan

teckenspråket.förankra betydelsen av

modersmålsundervisning.deltar iandel elevernamycket litenEn av
på kulturellaändå fasta deviktigtdet att taKommittén ärattmenar
och lärarekamraterinformera elevernasaspekterna, texatt om

på projekt medfinns exempelbakgrund. Detkulturellaelevernas
denna inriktning.

handi-invandrar- ochkontakter viaetableraMöjligheterna att
Utgångspunktvidare.utvecklaskunnabörkapporganisationerna

invand-projektet"Samarbetebedrivits inomarbetekan i dettas som
invandrarelever medstödet tillhandikapporganisationer iochrar-

frånSlutrapportfebruari 1995.startade ifunktionshinder" som
förSamarbetsorganetmellansamarbetevarit ettprojektet, som

underSIH, kommerSIOS ochSverigeinvandrarorganisationer i
senvåren 1998.

implantatmed cochleaElever

ställningstagandeuppfattningen attredovisatSIH tidigarehar om
cochleamedför eleverpedagogiska insatseroch tillskolplacering

påimplantatför cochleaanstå vårdprogrammettillsimplantat bör
frågor diskuteraskanoch dessaSocialstyrelsentillöverlämnasbarn

Socialstyrelsenmedunderlag. I och attvårdprogrammetmed som
pågåendepåavvaktanvårdprogram, iuppdragethar förnyat om
kunnatill detta att tasslutlig ställningutredningar, kommersvenska

redandet viktigt attdärförKommittén att ärår 1999.tidigast menar
till skolorna.signalervissa agenu

dagredan ispecialskolornaharkommitténs uppfattningEnligt
med cochleaför eleverutbildningenhurför dialogsigöppnat omen

lägefrågan delvis annatiär ettutformas. Det gör attimplantat bör
våren 1996.kommitténtillöverlämnade ärendetregeringenän när

frå-tillheller ställning tasbör intekommitténs uppfattningEnligt
elev-tillfälle för helapedagogik vid ettskolplacering ochgorna om

detl dagutveckling. ärfråga kontinuerligDet är om engruppen.
kommer attimplantatmed cochleaflertalet eleverrimligt attatt anta
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gå teckenspråkiga På sikt kanskolorna. längreha anledning i deatt
detta.finnas anledningdet komma att att ompröva

ökningenden förväntadeKommittén har redan konstaterat att av
på organisa-flexiblarecochlea implantat ställer kravelever med en

teckenspråkiga skolorna, där varjevid detion undervisningenav
utifrån Detta behovsina förutsättningar. ettelev ärmöts som grup-

Det viktigtmånga hörselskadade eleverna.delar med de äravpen
liksom förmed cochlea implantat,slå fast hörseln hos eleveratt att

måste individuellt- vissa harbedömasvid skolorna,övriga elever
svenska, andrautveckla taladtolka ochgoda förutsättningar att

möjlighetimplantatet givitsslutligen harmindre goda, andra genom
kommunikationval åromgivningsljud. Elevens egetregistreraatt av

också betydelse.av
åter-implantat kommer attelever med cochleaDetta innebär att

teckenspråkiga sko-teckenspråkiga vid debådefinnas i grupper
enligttekniskt stöd och bör,medsvensktalandelorna, i grupper

former.kombinera dessakommitténs uppfattning, kunnaäven
svenska börför studier i talad"elevens val"Möjligheten utnyttjaatt

På möjlighet attkan elevernaockså utnyttjas. detta sättkunna ges
flestateckenspråk, för de allrabåde och befästa sittutveckla avsom

möjlighetförstaspråk, samtidigt att ut-ocheleverna derasär ges
på lektionstid.svenskaveckla talad

eleverteckenspråkiga skolorna stödjerviktigt deDet vidare attär
vidoch ungdomarövriga barnliksomimplantat attmed cochlea

identitet.självbild ochutveckla positivskolorna en
lik-krävs för dennaderas arbeteför skolorna iSom stöd grupp,

ochforskningförstärktövriga elevgrupper,för skolornas ensom
dedialog mellanutvecklingsarbete ifortlöpandeutveckling. Ett

föräldrarelevernasskolorna ochinstitutionerna,specialpedagogiska
viktigt.särskiltår

ärendefrågeställning aktualiseras i detEn särskild som rege-som
implantatcochleakommittén avseendetillringen har överlämnat

och landstingensmellan skolornasgäller fördelningen ansvar
förhandlar det ansvarethabilitering. Mer konkretför omansvar

fråga SlH:sdennaKommittén delar italad svenska.träning i upp-
sjukvårdshuvudmännen bör lösaskolhuvudmännen ochfattning att

på skolansför detta bör baserasoch planendetta attgemensamt
rehabiliteringsplan.åtgärdsprogram och landstingets

erbjudakunnaredovisatsförsta hand,Skolorna bör i ovan,som
ståpå Landstingen börtillgång lektionstid.till talad svenskaeleverna
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för insatser uppenbar rehabiliterande eller habiliterandeav mer
karaktär, träningtex med logoped.

Samverkan mellan skolorna

Den samverkan finns mellan dagens regionala specialskolorsom
har befrämjat utveckling området.inom Det viktigtär detatt ges
förutsättningar för utvecklad samverkan i fortsättningen,ävenen
såväl mellan de teckenspråkiga grundskolorna mellan dessasom
och andra aktörer, den organisation för stöd i specialpedago-a
giska frågor föreslås i kapitelsom

6.4.3 Verksamheten vid de riksrekryterande
skolorna

Kommittén

föreslår den fastaatt skolverksamheten vid Ekeskolan och Hälls-o
boskolan avvecklas,
föreslår att resurscenterverksamheten bådavid de skolornao
stärks med utvidgad möjlighet till utrednings- och träningsbe-en
sök,

Åsbackaskolanföreslår att framgentäven skall ta emot döva ocho
hörselskadade elever med utvecklingsstörning/motsvarande,

Åsbackaskolanföreslår att skall från Ekeskolanta över ansvareto
för skolverksamhet för dövblindfödda skolpliktiga elever.

Ekeskolan

föreslårKommittén verksamhetenatt vid Ekeskolan föränd-ges en
rad profil. Den fasta skolverksamheten avvecklas och resurscenter-
verksamheten stärks, med utvidgad möjlighet till utrednings- ochen
träningsbesök. såledesVerksamheten blir riksresurscenter,ett med
skoldel för i första hand korttidsplaceringar. Elever vid korttidsverk-
samheten skall inskrivna i sin hemkommuns Angåendeskola.vara
inriktningen riksresurscentrets verksamhet, vidare avsnittav se
8.6.2.

12° Åsbackaskolan,Vad gäller riksresurscenter för dövblindfödda vid vidarese
kapitel 8.
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omställningen,genomförandeföreslår successivtKommittén ett av
eleverperiod bör inteår. dennaUnderperiodunder tre nyaaven

till elever-stödskolan. Istället börplacering vidfastmedantas ges
skolan börfinns vidredanFör eleverhemkommuner. ensomnas

ske.i hemkommunenövergång till utbildningplanering för en

kommittén kunnat konstatera attförslagettill är attBakgrunden
huvudsakligenfunktionshinderoch ytterligaresynskadaelever med

färrealltsig i attDet visarhemkommuner.i sinaundervisas a
ocksåKommittén attvid Ekeskolan.börjarelever menaryngre

hemkommunernautbildning ierbjudabör attambitionen envara
finnsstödja dettaFörförutsättningar. attefter elevernasanpassad

för elevertill hemkommunernastödetstärkaskäl ytterligaredet att
funktionshinder.ytterligaresynskada ochmed

hemkommu-stöd tillstärka dettabehov attdet finnsAtt ett av
figursevid Ekeskolanåldersfördelningåterspeglas i dagensnerna

ålder.årsredan vid 7skolantillfå elever kommer6.1. Mycket
17-årsål-många först i 16tonåren, falliibörjar däremotFlertalet -

Även problematikför elevernasandra skäl attfinnsdetdern. om
måste dettaförsämras,tonåren, atti texaccentueras sessynen

klarathar attfall intei dessapå kommunernatecken attettsom
resurscentretsdärförbörskolsituation. Detfullgoderbjuda varaen

påsatsningförstärktkommunernastödjauppgift att engenom
korttidsverksamhet.ochkompetensutveckling

utvecklingsstördaerbjudamån platsimöjlighet attEkeskolans av
hu-skolansutvecklats tillutbildning hareleveräldre avenannan

otillfredsställandedetuppfattningkommitténs ärvuduppgifter. Enligt
grundskola ellerskolplikt ifullgjordeftereleveräldredessaatt

tillinteEkeskolan hargymnasieutbildning.deltar igrundsårskola inte
gymnasieskolagymnasieutbildning, varkenerbjudauppgift att som

möjlig-heller harinteskolaninnebär attgymnasiesärskola. Deteller
från gymnasieskola.eller intygbetygelevernahet att ge

funktionshinderytterligareochsynskadamedFör elever som
iställetEkeskolans resurscenterpersonkrets börsärskolanstillhör

tagitKommittén hargymnasiesärskola.hemkommunensstöd tillge
förgymnasiesärskolaninriktning inomförslag tillEkeskolansdel av

dettaochfunktionshinderytterligaremedsynskadade elever ser
sådana stödinsatser.förunderlagettsom

drivabörEkeskolan inteKommittén däremot att egen gym-anser
gymnasieålderniungdomarviktigt attnasiesärskola. Det är ges

ålder.anpassad till derasmiljöutvecklas i ärmöjlighet att somen
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Kommittén vidare det kanatt diskuteras samtliga demenar om
elever återfinns i den k "ungdomsgruppen" och har sinsom s som
bakgrund i grundskolan tillhör skolans personkrets, utveck-ärm a 0
lingsstörda. För elever avslutat sina studier i grundskolan,som men

inte redo gåär omedelbartatt tillöver gymnasiestudier, kansom
folkhögskolan utgöra alternativ. Seett vidare kapitel 7 riksre-om
kryterande gymnasieutbildning.

Hällsboskolan

Kommittén föreslår verksamhetenatt även vid Hällsboskolan för
elever med språkstörning förändrad proñl. Dettagrav ges en genom

denatt fasta skolverksamheten avvecklas och resurscenterverk-
samheten stärks, med utvidgad möjlighet till utrednings- ochen
träningsbesök. Verksamheten föreslås således bli ett resurscenter,
med skoldel för förstai hand korttidsplaceringar. Elever vid korttids-
verksamheten skall inskrivna i sin hemkommuns skola.vara
Angående inriktningen resurscentrets verksamhet, vidareav se
avsnitt 8.6.2.

Liksom för föreslårEkeskolan kommittén ett successivt genomfö-
rande omställningen, under år.period tre Under dennaav en av
period bör inte elever antas med fast placering vid skolan.nya
Istället bör stöd till elevernas hemkommuner. För eleverges som
redan finns vid skolan bör planeringen för övergång till utbildningen
i hemkommunen ske.

Ett skäl förslagettill kommittén bedömerär att eleveratt med grav
språkstörning i första hand bör erbjudas utbildning i sin hemkom-

dåmun. Detta såelevgruppen detär stor att rimligt krävaär att att
kommunerna, eventuellt i samverkan med andra kommuner, etable-

de lösningar krävs.rar som
Ett skälannat majoritetär att eleverna vid Hällsboskolanen av

kommer från Stockholms och Uppsala län. påEn drygt 30grupp
frånelever Stockholmsregionen får sin undervisning vid skolans

klasserexterna i Blackeberg Stockholm.i Genom såle-skolan har
des påstaten tagit sig för eleveransvaret kommunernasom svarar
för i övriga delar landet. Kommittén det åta-att statligaav menar
gandet i högre grad bör komma elever i hela landet till del. Det sker
bäst Hällsboskolansatt i högre grad används i ettgenom resurser
utåtriktat arbete.
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med beteen-hörselskadade eleverochföreslår dövaKommittén att
ingå Hällsboskolansiskallinteframtidenidestörningar resurs-m m

vid deutbildningfå siniställetbörElevernapersonkrets.centers
utvecklatsharför dettaArgumentengrundskolorna.teckenspråkiga

ovan.

Åsbackaskolan

Åsbackaskolan skall emotframgent taävenföreslårKommittén att
utvecklingsstörning.medeleverhörselskadadeochdöva

ungdomarochhörselskadade barnochdövaviktigt attDet är
teckenspråk sinförberoendeutvecklingsstörning ärmed avsom
teckenspråkig miljö.utbildning itillmöjlighetkommunikation enges

kanhellerintesärskolan,sällan inomförekommerTeckenspråk som
hörselskadadeochdövavissateckenspråkig miljö. Förerbjuda en

Åsbackaskolan viktigtettdärförutvecklingsstörning ärmedelever
hemma.särskolantillalternativ

Åsbackaskolan mening,kommitténsenligtbörvidVerksamheten
medeleverhörselskadadeochdövainriktas moti dag,liksom

träningsskolenivå. Ele-påfrämstutvecklingsstörning,omfattande
påkommunikationutvecklaförutsättningar attdock habörverna

orien-kanelevernaattkravbör ettidagteckenspråk. Liksom vara
frånbortade vistashemmiljö närsin ävenförhållande tillsig itera

veckor.fleraunderhemmet

ansvaretkommitténtillfråga ställtsdenanledning omMed somav
kommittén erinravillmed autismeleverhörselskadadeochför döva

nämligen:§ skollagen,16kapi 1vad sägssomom
demgäller ävenutvecklingsstörda somi lagen sägsDet omsom

funk-begåvningsmässigtbeståendebetydande ochfått etthar
våld elleryttreföranleddhjärnskada,på grundtionshinder avav

autismliknandeellermed autismsjukdom, samtkroppslig personer
tillstånd.

Åsbackaskolans till sko-uppdragetochuppdraggällerDetta även
resurscenter.lans

ele-hörselskadadeochdövaemotskolan bör tainnebär attDet
personkret-förkriteriernamotövrigtde iautismmed svararomver

utveckla kom-förutsättningar attde harsåledes attskolan,vidsen
behovhareleventeckenspråk Detta ävenpåmunikation omm m.

tillnedanåterkommerKommitténhelårsomsorg.ochheldygns-av
medför eleverhuvudmännenmellanfördelasbörhur ansvaret

utvidgadbehov omsorg.av



210 Specialskolan SOU 1998:66

ÅsbackaskolanKommittén föreslår att skall i uppdrag frånattges
Ekeskolan ta skolverksamhetenöver för dövblindfödda barn och
ungdomar. l kapitel 8 stödorganisationen föreslår kommitténom

Åsbackaskolanockså att skall i uppdrag att även utveckla ettges
förresurscenter denna grupp.

Avgörande för kommitténs ställningstagande överföraatt ansva-
Åsbackaskolanfrånret Ekeskolan till dövblindhetär att kom-är ett

munikationshandikapp och därför i högre grad hör hemma i en
teckenspråkig miljö. ocksåDet har haft betydelse att inriktningen av
Ekeskolans verksamhet föreslås förändrad.

Det viktigt skolanär att etablerar ett samarbete med olika specia-
lister inom synområdet med erfarenhet barn och ungdom. Dettaav
för bedömaatt och tillvarata elevernas synrester.

Inför ställningstagandet har kommittén tagit del förslaglett tillav
medresurscenter skolverksamhet för dövblindfödda utarbetatssom

med företrädare för Föreningen Sveriges dövblindaav en grupp
FSDB, Ekeskolan som i dag har för skolaansvaret och resurs-

Åsbackaskolan,förcenter dövblindfödda, Gård,Mo hörselvården
och SIH. Gruppen lade inte förslag förläggning verksamhe-om av
ten.

Kommittén bedömer antalet eleveratt berörs förslagetsom av om
Åsbackaskolanskola för dövblindfödda vid begränsat.är Vid

Ekeskolan fanns läsåret åtta1996/97 elever med kombinationen av
synskada och hörselskada. Alla dessa inte dövblindfödda.var

ÅsbackaskolanDe konsekvensernasammantagna för kommit-av
téns förslag någrainnebär inte omfattande volymmässiga föränd-
ringar för skolans verksamhet, däremot innebär de elevgruppenatt

Åsbackaskolanvid kommer ställa krav påatt specialiseradän mer
kompetens. Detta att vissa elever med lättare utvecklings-genom
störning kommer vid de teckenspråkigaatt tas emot grundskolorna -
under förutsättning kommitténs förslagatt till försöksverksamhet

genomförs och sedermera permanentas samt attgenom-Åsbackaskolan kommer någon/någraatt ta ytterligareemot döva
eller hörselskadade elever med autism fåtalsamt dövblindföddaett
elever. För de bör överföras från Ekeskolan.senare resurser

m Stöd till dövblindfödda barn och ungdomar och deras familjer; PM överlämnad
SlH på uppdrag arbetsgruppen 1997-11-27av av
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skolornaförAnsvaret6.4.4

Kommittén

grundsko-teckenspråkigaför dehuvudmannaskapetföreslår atto
därmedvärdkommuner;skolornastillfrån statenöverförslorna

myndigheter,statligaattskolornaupphör vara
Åsbackasko-förhuvudmannaskapetbehållerföreslår statenatto

myndighet,dock attupphörskolanlan; egenvara
verksamhets-statligtmedfinansierasverksamhetenföreslår atto

mellanrelationenattersättning samtinterkommunalochbidrag
avtal,ireglerasvärdkommunochstat

ochhöjshemkommunerfrån elevernasersättningenföreslår atto
sko/index,medårligenräknassedan upp

för deföreslagitsredanantagningsnämnddenföreslår att somo
antagningenförgymnasieskolorna skallriksrekryterande svara

Åsbackaskolan.tillochgrundskolornateckenspråkigadetilläven

grund-teckenspråkigadeföransvarethurbehandlasföljandel det
värdkommu-Åsbackaskolan mellan stat,fördelasbörochskolorna

föreslagitsförändringarDehemkommuner. somelevernasochner
innebärHällsboskolanrespektiveEkeskolanvidverksamhetenför

upphörochstödorganisationenstatliga somuppgår i dendeatt
stödorga-kapitel 8ividarebehandlasDetta ommyndigheter.egna

nisationen.

Utgångspunkter

lntegrationsutredningenSSK-utredningen ge-såvälSedan som
bedöm-förradikaltförändratsförutsättningarna enharnomfördes

ochstatmellanRelationenspecialskolan.föransvaretning av
detaljstyrningentidigaredenattförändrats,harkommun genoma

statsbidrags-generellthar ettVidareminskat.harkommunernaav
bidragen.specialdestineradetidigaredemerpartenersattsystem av

givitsdärigenomharutvärderingochuppföljningtillsyn,Statens
skettdetsamtidigtsketthar enförändringar somDessavikt.större

kommunerna.tilllandstingochfrån statöverföring ansvarav
1991januari1densedanområde kommunernaharskolanslnom

ochgymnasieskolanochgrundskolanförodelathelt ochett ansvar
verk-hurfastlagtregeringochriksdagdeinomavgör somramar

1996:167SOUfunktionshinder;12° medungdomarför vissaGymnasieutbildning
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samheten skall utformas. Sedan den 1 januari 1996 har kommu-
även föransvaret särskolan. Detta låg tidigarenerna påansvar

landstingen.
Mot denna bakgrund har kommittén redan i kapitel 4 betonat att

kommunerna har det yttersta föransvaret att sörja för att erbjuda
alla barn och ungdomar utbildning. Genom förslaget att bortta
specialskolan skolform understryks kommunernas isom ansvar
detta avseende.

Kommittén har emellertid också fastslagit att staten skall tillse att
döva och hörselskadade elever beroendeär teckenspråk försom av
sin kommunikation kan erbjudas utbildning vid skolor erbjudersom

fullvärdig teckenspråkig miljö. Statens således lagstift-ären ansvar
ning, tillsyn, uppföljning, utvärdering samt, det finns särskildaom
skäl, riktat finansiellt stöd.

Kommittén har vidare i avsnitt 6.4.1 redovisat detatt krävs sär-
bestämmelser i skollagstiftningen avseende skyldigheten att erbjuda
elever beroendeär teckenspråk utbildning i teckensprå-som av en
kig miljö.

Vad kvarstår lösa i dettaatt såledesavsnitt är hur ansvaretsom
för drift och finansiering de teckenspråkiga grundskolornaa av

Åsbackaskolanoch bör fördelas mellan huvudmännen.

Huvudmannaskapet

Enligt direktiven skall utredningen undersöka föransvaretom
specialskolorna helt kan föras till kommunerna.över Kommittén har
funnit det bådeatt är möjligt och önskvärt föreslåroch därför att
huvudmannaskapet för de teckenspråkiga grundskolorna överförs
från staten till skolornas värdkommuner.

Detta skulle innebära de teckenspråkigaatt grundskolornaa
inte längre statligaär myndigheter påutan, villkor avtalats medsom
staten, kommer ingåatt i värdkommunernas skolorganisation.
Frågan skolfastigheterna får lösas förhandlingari mellan statenom
och värdkommunen på varje ort.

För de teckenspråkiga grundskolorna detta ökad möjlighet tillger en
samverkan med den kommunala skolan, vilket fördel.är Det ären
tex viktigt lärarnaatt möjlighet följaatt utvecklingen i grund-ges
skolan. Det frågorgäller berör utbildningens innehåll, skolanssom
arbetsorganisation, metodik, resultat m m.

Vidare har lärarna vid den teckenspråkiga grundskolan behov av
dubbel kompetensutveckling. Det ñnns behov kompetensutveck-av
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Dessutomgrundskolan.övrigadenmedärling gemensamsom
deföljd atttillkompetensutvecklingbehovsärskilda avfinns av

samordnings-finnsDetbarn.hörselskadadeochdövaundervisar
delgrundskolan tateckenspråkigadenlåta i avlärareattvinster av
övrigavärdkommunensinomkompetensutvecklingengenerelladen

slagdettapå samarbeteÄven exempelfinnsdet avgrundskola. om
i begrän-utnyttjatsbaramöjligheternaattuppfattningkommitténsär

underlättaskullehuvudmannaskapkommunaltEttomfattning.sad
riktning.dennaiutvecklingen

möjlighe-ökadessutomskullehuvudmannaskapkommunaltEtt
medsamlokaliseringtilltexlösningar,flexiblaskapaattterna

hörselska-deförpositivtnågot ärhörselgrupper,kommunala som
teckenspråk.sigläramöjlighet attelevernasdade

för dehuvudmannaskapetöverförandeföreslår ettkommittén avAtt
inteinnebärvärdkommunertill derasgrundskolornateckenspråkiga

kommu-tillöverföraskanheltansvaretattbedömerkommitténatt
skyldighetkommunernasreglerarstatenattinteräckerDetnerna.

tecken-vidutbildningeleverhörselskadadeochdövaerbjudaatt
skolorfinnsdetattockså garanterasmåste somDetspråkiga skolor.

teckenspråkig skola.påställsde kravmot ensomsvarar
skolornasmedavtalsluterstatenföreslår därför attKommittén

verksamhetsstöd. Hem-statligtmed ettbidrarochvärdkommuner
ersätt-interkommunalstå förframgentskall även enkommunerna

ning.

huvud-statligtfortsattkommitténÅsbackaskolan ettföreslårFör
överförd tillföreslåsÅsbackaskolan resurscentermedmannaskap.

Samtidigtkapiteliredovisasstödorganisationenstatligaden som
myndighet.skolan attupphör egenvara

Åsbackasko-förslutsatskommit tillkommittén harAtt annanen
hargrundskolornasteckenspråkigadeförhuvudmannaskap änlans

tydliga,likaintefördelarna ärverksamhetsmässigaDeorsaker.flera
framtideniÅsbackaskolan skolaendadenär somtvärtom.snarare

finnsDetresurscenter.ochskolverksamhetbåde fasthaattkommer
ochskolahålla ihopatt resurs-fördelarverksamhetsmässiga av

kompetensspecialiserademycket somdenför attDettacenter.
effek-utnyttjasskall kunnaresurscentretochskolanbåde vidkrävs

resurscent-och ibåde skolaniarbetakunnabörSammativt. person
ret.

Åsbackaskolan dessutomkommerspecialskolornatidigaredeAv
harriksrekryteringmedskolankvarvarande somendadenatt vara

haft bety-ocksåharkaraktärPersonkretsensskolverksamhet.fast
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delse för ställningstagandet liksom att skolan föreslås få i uppdrag
byggaatt skolverksamhet och riksresurscenterett för döv-upp en

blindfödda se kapitel 8.

Avtal

Avtalen mellan staten och värdkommunerna utgåbör från de förut-
sättningar regelverket. Det innebär t att personkret-som ges av ex

för vilken utgårdet statligt verksamhetsstöd definieradsen är till
döva och hörselskadade elever beroendeär teckenspråk försom av
sin kommunikation.

Avtalen bör tydliga och uppföljningsbara. Bland börannat devara
särskilda krav påställs verksamheten framgå, tex attsom un-
dervisningen skall ske på teckenspråk och dettaatt ställer krav på
lärare teckenspråkskompetensmed och kunskap de peda-om
gogiska aspekterna undervisa påatt teckenspråk. Till dettaav
kommer att skolorna skall erbjuda elevboende till elever intesom
kan bo hemma, de krav påställs boendet samtsom resor.

Avtal och finansiering bör utformas så kontinuitetatt kanen ga-
såranteras och eleveratt och deras familjer kan känna tryggheten

med lösningen. Det viktigtär komma ihågatt mångaatt familjer
flyttar till de vidorter vilka skolorna belägna.är Bl med hänsyn tilla
just detta det viktigtär skolornasatt värdkommuner rimligages
förutsättningar drivaatt verksamheten.

De grundläggande förhållandena bör därför långsiktigaavtalas i
grundavtal, med ömsesidiga klausuler villkoren för att sägaom upp
avtalen. Sedan kan ersättningen överenskommas årligaia
avtal/överenskommelser.

Avtalet bör tydligt vilka uppgifter kommunerna årligen skallange
redovisa verksamheten, både vad gäller de särskilda verksam-om
hetsmässiga kraven och skolornas ekonomi. För att staten skall
bidra ekonomiskt till skolorna krävs att redovisningen skolornasav
ekonomi tydlig och gårär särskilja frånatt kommunens övriga
skolor.

Kommittén föreslår detatt tillgörs myndighetsansvarett föratt
statens räkning upprätthålla avtalen med de teckenspråkiga grund-
skolornas värdkommuner- det bör ett uppdrag för organi-vara en
sationskommitté initialtatt utarbeta förslag till avtal. Det skall också

ett myndighetsansvar betalaatt ut bidragstatens till verksam-vara
heten församt att följaatt hur avtalet efterlevs.svara upp
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slutligförst närbedömaskanmyndighetsansvarför dettaHemvisten
sesin helhetiskoladministrationenstatligatill dentagitsställning

4.kapitelvidare

redanlösningpåminner denslagdettaavtalslösning somEn omav
dövaförgymnasieskolanriksrekryterandedendriftenförfinns av

erfaren-tillvaraviktigt att taRGD/RGH. Det ärhörselskadadeoch
föreslås för deavtalslösningdenRGD/RGHfrån närheter som

kommitténsSe vidareutformas.skallgrundskolornateckenspråkiga
för vissaGymnasieutbildning1996:167SOUdelbetänkande

funktionshinder.medungdomar

Antagning

föreslagitsredanantagningsnämndföreslår denattKommittén som
SOUdelbetänkandetgymnasieskolorna iriksrekryterandeför de

teckenspråkigadetillantagningen ävenförskall1996:167 svara
Åsbackaskolan. centralmotiv attEtt äroch an-grundskolorna en

delari olikapraxislikartadförförutsättningar avtagning enger
statligtettattannat ärdag. Ettifalletintenågot ärlandet, som

åtagan-kommunalaför detinomekonomiskt ramenengagemang,
Kom-personkretsen.mottill eleverbegränsasdet, bör svararsom
skettantagningaccepterarhemkommunen somattmittén förutsätter

vård-elevensförfinnasskallMöjlighetkriterier.fastställdaenligt
beslutöverklagai dag,specialskolanför omliksomnadshavare att,

antagning.
praktikenregelverk. lpå tydligtettbaserasbörarbeteNämndens

bedömaförkriterier attutarbetamåstenämndenattdettainnebär
vilkenockså beslutaNämnden börhörsel.funktionella omelevernas

bedömning.för dennabehöverdenunderlagtyp somav
för-föreslagnadentillkopplatnämndentill äruppdragsärskiltEtt

med lätteleverhörselskadadeochför dövasöksverksamheten
för antag-attkriterierutvecklabörNämndenutvecklingsstörning.

målgruppen.föreslagnadenmotskallningen svara

teckenspråkigadentillantagningenelever ärFör stor gruppen
såharoch barnbarndövagällerformsak. Det somgrundskolan en

teckenspråk. dessaFörförstaspråk ärderashörselskador attsvåra
skolaochförskolaföräldrar,mellankontaktenviktigt attdetbarn är

tidigt.redanetableras
tillhöreleverhörselskadadevilkabedöma somSvårigheten attär

kontakterÄven tidigamedviktigtdethär ärpersonkrets.skolornas
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mellan föräldrar, förskola densamt pedagogiska hörselvården. Det
gäller också kontakt med antagningsnämnden, bör tid ochsom ges
möjlighet efterfrågaatt kompletterande underlag elevens situa-om
tion. ldealt bör det redan tidigt gå att avgöra eleven tillhör denom

Åsbackaskolansteckenspråkiga grundskolans eller personkrets, så
att även de hörselskadade eleverna kan förberedas för sin skolstart
på ett rimligt sätt.

Till nämnden skall knytas den kompetens krävs för nämn-som
dens uppgift. Enligt kommitténs uppfattning bör nämnden ha olika
arbetsutskott med olika kompetensinriktning. Om nämnden, se
vidare under kapitel 7 de riksrekryterande gymnasieskolorna.om

Finansiering

Kommittén föreslår att verksamheten vid skolorna skall finansieras
med statligt verksamhetsstöd och med interkommunal ersättning.
Det åtagandetstatliga motiveras att staten, med kommunalav en
drift skolorna, påendast detta kansätt garantera det finnsav att en
teckenspråkig miljö.

Kommittén har emellertid också övervägt inordnaatt statens stöd till
specialskolan i det generella stödet till kommunerna låtaoch elever-

hemkommuner stå för hela kostnaden.nas
Detta har dock inte visat sig bra lösning. Om stödet för-vara en

delas capita innebär det endast försumbartett bidrag till varjeper
kommun i landet, knappastett märkbart bidrag till de kommuner

har elever i dagens specialskola. Detta skulle inte behövasom vara
ett problem fördelningen döva och hörselskadade eleverom av vore
slumpmässig. l och med barnensatt familjer ofta väljer flyttaatt till
de orter där det finns teckenspråkiga skolor-i vissa fall kommer

hälftenän eleverna vid skolorna från värdkommunenmer blirav -
dock konsekvenserna otillfredsställande för skolornas värdkommu-
ner.

När det generella statsbidragssystemet infördes fastslogs att
huvudregeln borde att alla statsbidrag går till verksamhetvara som
för vilken kommun eller landsting bör inordnas i detansvarar gene-
rella statsbidragssystemet. Syftet kommuneratt och landstingvar
skulle möjlighet inomatt för lagstiftningen och denges ramen

129Kommunal ekonomi balans statsbidrag för ökat handlingsutrymme och nya-
samarbetsformer; SOU 1991:98
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utformning ochbestämmasjälvasjälvstyrelsenkommunala om
för.harverksamheterdeprioritering ansvarmanav

ñ-SIS-anslagför dagensdåredangjordesUndantag soma
förutbildningsinsatserregionalasjukhusundervisning,nansierar

gymnasieutbildningriksrekryterandefunktionshinder,medelever
inte i dettadenberördesstatligspecialskolan ärGenom attm m.

skede.
flera jus-infördes harstatsbidragssystemetgenerellaSedan det

dirkommittéfinns1995Sedan höstenskett.teringar en
uppgiftutjämningsutredningen-med attKommunala1995:118-

Efterutveckla systemet.i syfte attförslagutvärderafölja ochupp
förutsättningarkommittén konstaterat attharmed dennakontakter

förkostnadsutjämningförfaktorerstrukturellainföraförsaknas att
statsbidragssyste-generellai deteleverhörselskadadeochdöva

fåingå faktorer rörintefördelningsnycklar börsystemetsI sommet.
kom-ellermellan kommunernafördeladeojämntindivider, somär

alla kanhandlande, faktorersittpåverkakan somgenommunerna
specialskolan.förgälla

bidragekonomisktambitionen atthar garan-Om staten genom
riktat.såledesbidragetbörteckenspråkig miljö,tera varaen

hemkommunerfrån elevernasföreslår ersättningenattKommittén
hemkom-avgift för elevernasdagensbedömer attKommitténhöjs.

kommunaltlåg. ettDet äromotiveratårkr ärpå 00075 permuner
allaochutbildning,ungdomarochbarnallaerbjudaattansvar

högreavsevärtkostnader ärskolasinieleverharkommuner vars
avgift.dennaän

genomsnitt-denattkanjämförelse nämnasmöjliggöraFör att en
år 1996kr52 000grundskolanielevförkostnadenliga cavaren

obligato-i denelevförkostnadengenomsnittligadensamt att en
år.kr213 000drygtsärskolanriska sammavar

följdtillskolorna,vidantal eleverstorthar ettVärdkommunerna
mednågon kommunernatillofta flyttarfamiljerelevernasatt avav

dessaeffekterorimligadärförskulleteckenspråkig skola. Det omge
frånför eleverErsättningenavgiften.fulladenbetalatvingades

tillhänsynmeddag, justerasidärför, liksombörvärdkommunen
i kommunen.eleverhörselskadadeochdövaöverrepresentation av

för sko-ekonomiskastatensKommittén att engagemangmenar
erbjudaskolorna attförförutsättningarpå skapaattinriktaslorna bör

för kommu-förutsättningarlikartadeskapasamt attkompetensgod
dessavidutbildningsinberoende attärmed elever avsomner

ligger.landet devarioberoendeskolor, av
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Statens samlade bidrag till skolorna skulle, till följd den före-av
slagna höjningen hemkommunernas ersättningar, minska jämförtav
med i dag. För det första detta förutrymme den begränsadeger
ökning antalet elever vid skolorna kan förväntas vid Manil-av som

Östervångsskolanlaskolan och till följdsamt den föreslagnaav
försöksverksamheten för döva och hörselskadade elever med
utvecklingsstörning. För det andra kommittén detatt utrymmeanser

skapas bör användas till att utveckla kompetensen i kommu-som
för dessa skall bättre förutsättningaratt stödjaatt elevernerna ges

med hörselskada i den kommunala skolan. Se vidare kapitel 8a
stödorganisationen.om

frågorSärskilda omvårdnadfinansiering boende ochom av

Villkoren för finansiering boende omvårdnadoch oklara förärav
elever faller utanför åtagande.skolornas normala Frågeställ-som
ningar har bådeaktualitet vid dagens regionala specialskola och vid
dagens riksrekryterande specialskolor.

Det främst fyra frågan,situationer aktualiseratär nämligensom

elever behov omvårdnad året,att har boende och under helaav-
dåäven under tid skolorna och deras boende normalt har stängt,

oftast ferier,helg och undervarannan
elever har omfattandeatt behov personlig assistans,av-
elever inte kan boatt i elevboendet, har behovutan av en annan-

lösning den skolan kan erbjuda ochän eleven bodde i sinsom, om
hemkommun, skulle betraktas boende enligt LSSett samtsom

påelever grund särskilda omständigheter placeras isom av annan-
verksamhet.

Kommittén funnit frågeställninghar dennaatt gäller mycket litetett
antal elever, sinsemellan har helt olika situation. Det detgörsom
svårt påhelt entydigt generellt ansvarsfördel-att ett hurge svar
ningen bör utformas. Ansvarsfördelningen måste förlösas varje
elev. Här kan bara vissa riktlinjer.ges

ÅsbackaskolanFör teckenspråkigade grundskolorna och ingår i
åtagandeskolornas erbjuda boendeatt i elevhem för elever tillsom

följd skolgången inte kan bo hemma. Enligt kommitténs uppfatt-av
ning innebär skolgångenavgränsningen till följd specialsko-attav

åtagandeIornas för boende gäller elever på avståndetgrundsom av
till skolan inte kan bo hemma under sin studietid.

åtagande ingårl detta grundåtagande omvårdnad.ett vad gäller
För de teckenspråkiga grundskolorna innebär detta det skallatt
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erbjuda tillsyn,föri boendet attantaltillräckligtfinnas ett vuxna
inomnormaltkaraktärstöd denochläxhjälp annat engessomav

Åsbackaskolan omvårdnad naturligaåtagandet förärfamilj. För av
omfattande.skäl mer

jämför-dettafritidaktuell under elevens ärfall assistansI de är
hemkommunenssåledesoch börLASS,LSS ellermedbart vara

också kommunensveckan. Det böritill 20 timmar varaansvar upp
boendebehov annat äneleven harstå boendetföratt avomansvar

kommunensfaller undererbjuder. Dettanormaltskolandet ansvar
socialtjänstlagen.LSS ellerenligtantingen

för kostna-attockså hemkommunensDet bör svaraansvarvara
boendeskolansomvårdnad tidunderboende ochförderna som

för skolan motmöjligt attDet börnormalt inte öppet.är varaannars
ochhelgeromvårdnad underävenboende ocherbjudaersättning

ferier.
skolhem, börverksamhet, texelev vidplaceringEn annanenav

tidsbe-överväganden ochefterförstske som ensesnoggranna
ihemkommun,elevensfattasBeslutet börgränsad lösning. av

grundskolan, ytterstteckenspråkigasamförstånd med den varamen
hemkommunens ansvar.

utvärderingochuppföljningTillsyn,6.4.5

Kommittén

kommer attframgentochSkolverket har ävenunderstryka attvillo
ochuppföljningsamtför tillsyn övergenerella ansvaretha det

teckenspråkigaföreslagnavid deutbildningenutvärdering av
Åsbackaskolan,ochgrundskolorna

Socialstyrelsenochenhetersocialaföreslår länsstyrelsernasatto
skolorna.elevboendet vidövertillsynsansvarges

framgentochharSkolverket ävenunderstryka attKommittén vill
utvärde-uppföljning ochför tillsyn samtöverhakommer att ansvar

teckenspråkiga grundskolornaföreslagnavid deutbildningenring av
Åsbackaskolan. sigskolor skiljerför dessaSkolverketsoch ansvar

med funk-Frågor eleverrörskolor.för andrafrån ansvaretinte som
ochuppföljningensamttillsynengenerellt liksom övertionshinder

särskild kompetens.kräverskolordessautvärderingen av
uppfölj-detochpå generelladettaskiljaviktigtDet attär ansvar

och värdkommuneravtalet mellan stattillknutetningsansvar ärsom
redovisats ovan.som
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stårBoendet vid specialskolorna idag varken under statlig tillsyn
någoteller under uppföljningsansvar, skolansannat Detän eget.

åligger inte Skolverket. Kommittén detatt önskvärtär attanser
boendet vid skolorna kommer under statlig föreslårtillsyn och därför

länsstyrelsernasatt sociala enheter tillsynsansvar elevbo-överges
endet vid skolorna följaktligen Socialstyrelsensamt att detges
övergripande tillsynsansvaret. Kommittén vill understryka dettaatt

någotinte innebär ställningstagande till behovet tillsyn över annatav
elevboende.

Skälet föreslå länsstyrelsernas sociala enheter Social-att att och
styrelsen ansvariga de har motsvarande föratt andragörs är ansvar
boendeformer, LSS.enligta

frånKommittén vidare inte bör bortseatt hemkom-manmenar
såför den eleven följa väl utbildningattmunernas ansvar egna upp

boende. Om kommunerna verkligen skall kunna hävdas hasom
för erbjuda alla barn och ungdomar utbildning, ochattansvar av

något skäl placerar elev i skola i kommun, det enligtärannanen en
kommitténs uppfattning generellt för hemkommunen attett ansvar
följa denna placering.upp

inflytandet6.4.6 Det demokratiska och
rollstyrelsernas

Kommittén

föreslår styrelser bort, vilket följddagens tas är attatt aveno
kommer statliga myndigheter.skolorna inte längre att vara

föreslå åtgärderskall kommittén för stärka detEnligt direktiven att
inflytandet specialskolorna klargöra vilketdemokratiska samtöver

varje specialskola skall ha.styrelsen iansvar

Som tidigare dagens specialskolor myndigheter,nämnts är egna
1995:401med styrelser. Enligt specialskoleförordningenegna

specialskolans styrelse för rad uppgifter verksförord-svarar en som
1995:1322 föreskriver och främst myndighetensningen rörsom

ocksåSpecialskolornas förstyrning och ekonomi. styrelser svarar
åliggeruppgifter normalt verkschefen vid myndighet.vissa som en

specialskolaKommittén konstaterar styrelserna vid dagensatt
försvinner i denna form, i och med skolorna inte längre kommeratt

myndigheter.att vara egna
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förstärka inflytandetfinns behovKommittén det ett attatt avmenar
teckenspråkiga Därförgrundskolorna.vid deföräldrarelever och

dagensönskvärd utveckling attdetkommitténbedömer att är en
därdagens situation,understryksDetta attförsvinner.styrelser av
dehar inneburitmyndighetsstyrelse, attharvarje skola en egen

sinsemellan olikaetablera antag-kunnatskolorna harregionala
svårt likvärdigetableradet varit attharningspraxis. Dessutom en

förbättrats undernågot dockverksamheten,redovisning somav
år.senare

teckenspråkiga börgrundskolornadeKommittén bedömer att
innebärgrundskolor. Det attandrapå motsvarande sättstyras som

nämnd i sko-ansvarigchef underledare ochpedagogiskrektor är
kommakommunenochavtal kan statenViavärdkommun.lans

med nämndensförknippatsärskilda villkoröverens ansvar.om
finnasskulledetdetta attskolor innebärandraförLiksom a

försöksverksamhetenm lokala styrelsermedenligtmöjlighet att,
lokalainrättaobligatoriska särskolan,och dengrundskolaninom

för utbildningenstyrelsenämnd utgörunder denförstyrelser att som
lokalaskolan. Deniverksamhetenfrågor rörhandta somom

individuella fall.frågorfår iinte beslutastyrelsen avsersom
för ele-ingå företrädareledamöterskallstyrelsel lokal somen

övriga ledamöter,flerskall änvårdnadshavare, varasomvernas
ingå ledamot iskall alltidRektorvid skolan.anställdaoch för de som

företrä-ingå. harfår också Annarsför eleverFöreträdarestyrelsen.
sammanträdena.vidsigoch yttraatt närvaradare för eleverna rätt

finnsdetdag, attspecialskolorna iockså, förliksominnebärDet
medrådgivande texformerolikainrättafrihet attstor organ,aven

personal.ochföräldrarför elever,representanter
svårtha att avsättaföräldrar kanattKommittén medvetenär om

kan inte attsådant arbete,delta ilånga för ettatttid för semenresor
aktivtetablera ettför inteutgångspunkt attfårdet tas sam-som

påläggaskunnabör dockMötenföräldrar.elevernasarbete med
möjligt attdettekniska lösningar görfinnshelger. Dessutom som

Finansieringenpå mening.i fysiskfinnas platsattdelta i möten utan
åligga skolorna.börarbetestyrelsernasav

Åsbackaskolan dock med kom-förMotsvarande gäller även som
specialpe-för denstyrelsenlyda underförslag kommer attmitténs

Åsbackaskolan detkanFörstödorganisationen.dagogiska vara
spetskompe-särskildknytarådgivandeskolan iviktigt tillatt organ

tens.

13°SFS 1996:605
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6.4.7 Externa klasser

Kommittén

föreslår regleringen klasser bortatt externa skollagstift-tasom uro
ningen.

Med de lösningar kommittén har skissat- med kommJnaltsom
huvudmannaskap och förändrad inriktning verksamheten vidav

fråganEkeskolan Hällsboskolanoch saknar klasserexternaom-
därför skollagstiftningen.aktualitet och bör borttas ur

l dag det endast Hällsboskolan har klassen Attär externasom
föreslås förändradEkeskolan och Hällsboskolan karaktär, utan

fråganfast förskolverksamhet, dock helt bör sakna aktualitetgör att
båda dessa skolor. Hällsboskolans klasser kan därmedexterna

språkklasser.komma ombildas till kommunalaatt
Det bör inte heller aktuellt med klasser vid de teck-externavara

Åsbackaskolan.enspråkiga dågrundskolorna eller vid Detta en
sådanteckenspråkig verksamhetfullvärdig miljö kräver en av en

omfattning det knappast handlar klass.att externom en
lagstiftning klasser indi-Kommitténs slutsats externaär att en om

erbjudarekt skulle verksamhet inte kanuppmuntra som enen
teckenspråkig därför bort.miljö och den böratt tasa

verksamhet6.4.8 Angränsande

Kommittén

föreslår bidra till regionalakriterierna för skallatt att staten un-o
dervisningsgrupper bör skärpas,
föreslår bidrag bör i form verksamhetsstöd till verk-att ges avo

upptagningsomäde,omfattning, med brettsamheter tillräckligav
i fall nationellt intresse.vissa av

för bidra medelKommittén har funnit kriterierna med statligaatt att
undervisningsgrupper bör skärpas. Bidrag bör itill regionala ges

form verksamhetsstöd till verksamheter tillräcklig omfathing,av av
upptagningsområde,med brett i vissa fall nationellt intresse Förav

förskapa stabila förutsättningar bör stödet kunna beslutasatt mer
år två år.i för tillett taget, tex treän
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kan vissa fall befogatDet i anordna undervisning i under-attvara
visningsgrupper riktar sig till elever med visst funktionshinder.som

svå-Det kan gälla elever med hörselskada de hartex attgörsom
följa undervisningenrigheter i och alla eleveratt stor utan attgrupp

ocksåDet föranvänder tekniskt stöd. kan gälla vissa andra elev-
har behov kvalificerade specialpedagogiska insat-grupper som av

rörelsehindrade elever med hjärnskada eller elever medtexser,
språkstörning.grav

utgår flerDet finns dock tendens bidrag till allt verksam-atten
få framför fåheter, i vissa fall med elever totalt och allt med elever

från kommun värdkommunen. Det bla dennaän är motannan
bakgrund kommitténs ställningstagande för skärpning kriteri-en av

Kommittén har funnit dagens krite-för statligt stöd bör atterna ses.
rier otydliga.är

kommunalt erbjuda elever har behovDet attär ett avansvar som
möjlighet. deundervisning i särskilda undervisningsgrupper denna I

fall bör i första hand stödja kommunernadet motiverat staten attär
föreslås förvarandra. Detta uppgiftetablera samarbete med envara

frågorför stöd i specialpedagogiska se vidarede regionala centren
kapitel 8.

utgå för har betydelseStatligt bidrag bör endast verksamhet som
för fall nationell betydelse. Det gällerregion, i vissastörre aven

finnas utvecklingsverksamhet,vid vilka det kanverksamheter en
sådan.eller finnas förutsättningar för etableraatt en
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gymnasie-Riksrekryterande7

utbildning

förriksgymnasiermedverksamhetenutvärderaskallKommittén
ochungdomarrörelsehindradesvårtochhörselskadadedöva,

skallUtvärderingensystemet.förändringarföreslå nödvändiga av
verksam-omvårdnadsinsatsernaochutbildnings-bådeomfatta av

gymnasieskolornariksrekryterandeavseende deUppdragetheten.
Kommitténs1996.höstensenastregeringentillredovisasskulle

Gymnasieut-1996:167SOUdelbetänkandetiredovisadesförslag
funktionshinder.medungdomarför vissabildning

generellavissakommittén, utöverredovisadedelbetänkandetl
vidpersonkretsenavseendeförslagochövervägandensynpunkter,

Rh-anpassadedenvid gymna-utbildningsprogrammenskolorna,
för betygsätt-kriterierutbildningen,tillantagningensieutbildningen,

gällerVadverksamheten.utvärderingochuppföljningning samt av
ochfinansieringavseendefrågeställningarprincipiellavissa mer

överväganden,kommittén vissaredovisade menorganisation
betän-till dettaförslagmedkommamed atthuvudsakiväntade

kande.
kom-utestående harlämnadesfrågordeatt taUtöver somupp

frågordevissatillbaka tillockså komma somskäl attfunnitmittén av
bakgrundsbeskrivningkortEfterdelbetänkandet.iavhandlades en

därför vissakommenterasgymnasieskolornariksrekryterandedeav
särskilt motdelbetänkandet,behandlades ifrågeställningar som

föreslårnågra falllreaktioner.remissinstansernasbakgrund av
ställningsta-tidigaresinajusteringarellerändringarkommittén av

ganden.
verksamhet.angränsandevissbehandlasSlutligen

Bakgrund7.1

medungdomarför vissagymnasieutbildningRiksrekryterande
vidhörselskadadeochför dövaanordnasfunktionshinder
Rh-vid denÖrebro rörelsehindradesvårtförsamtRGD/RGH i

18-09288
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gymnasieutbildning i Göteborg,anpassade Kristianstad,som ges
Umeå.Stockholm och Här mycket kort redovisning verk-ges en av

till kommitténs delbetänkande SOUsamheten. l övrigt hänvisas
1996:167.

RGD/RGH7.1.1

Örebro får gymnasieskola anordna utbildning för dövai sinkommun
påutbildning bygger muntligfrån anordnahela landet, samt som

frånhjälpmedel för hörselskadademed tekniskakommunikation
landetm. för skall vända sig till demUtbildningen döva ävenhela

språkstörnlngpå behöver insatser slaggrund av sammasom av
Örebrodet skallbehöver och önskardöva. För elever somsom

logim. förKommunen skallkost och även attkommun anvisa svara
tillgång föranledstill den hjälp i övrigtboendet hareleverna i som av

deras funktionshinder.

RGD/RGH, innebärinom vilketLäsåret 1997/98 finns 390 elever en
dåläsåret 1994/95,medi jämförelsemed 82 eleverminskning

främst skett inomMinskningen hari 472.antalet elever uppevar
på RGH.204 RGD och 186 vidfördelar sig medRGH. Antalet elever

erhålleråtta fyra dessadövblinda elever. FörfinnsVid skolorna av
Örebro från Vidare 19 ele-ersättning ärkommun staten.extra av

språkstörda. återfinns främst vid RGH.Degravtverna
något arrangerade elevboendenkommunens ärelever iAntal av

vårterminenfrån 1995.362 eleverminskning204 elever, en

regi enligt avtalRGD/RGH drivs i kommunensvidVerksamheten
verksamhets-med statligtfinansieras ettmed Utbildningenstaten.

statliga verksam-Ramen för detinterkommunal ersättning.stöd och
budgetåret motsvarande1998,mkr för71,8hetsstödet drygtär

bestårersättningenDen interkommunalaelev.185 000 kr avper
terminm.påersättning 4 000 krprogramkostnad extrasamt peren

förkostnadernade totalaStatens täcker 60 procentbidrag ca av
för fyra dövblinda elevernaersättningen deutbildningen. Den extra

budgetåretför 1998.2,3 mkrär

13 gymnasieförordningen1 §9 kap
132 gymnasieförordningen§9 kap 12
133 vidför handikappade eleverersättning vissaFörordningen extraom

1992:44SKOLFSgymnasieskolastudier i
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Rg-bidragetm, för skäliga kost-också, det kstårStaten genom s
ocksåfinansierarRg-bidragetservice.ochför loginader kost, annan

och merkostna-till skolandagligafrån hemmet,ochtill resorresor
kostnadernaför den deiendastdocklämnasBidragetder. somav

sjukbidragfår delsi formelevenersättningdenöverstiger avsom
admi-pensionstillskotti. Rg-bidragetförtidspension, deiseller

CSN.studiestödsnämndenCentralanistreras av

gymnasieutbildningRh-anpassad7.1.2

rörelsehindradesvårtförgymnasieutbildningRiksrekryterande
Kristianstad,Göteborg,i fyra kommuner-RgRh finnselever

skollastödmedbedrivsUmeå. VerksamhetenochStockholm av
rörel-på grundgen. "denrörelsehindradsvårtMed avsomavses

föreligger, sittfunktionshinderannatsehinder eller, även sam-om
gymnasieskolanstudiegång ireguljärföljainte kanhandikapplade

behövergymnasiestudiergenomföra sinakunnaföroch attsom
ochutbildning sär-Rh-anpassadmedgymnasieskolatillgång till
för vissahabilitering samtformiomvårdnadsinsatserskilda av

omvårdnad boen.iochelevhemboende iockså i formelever av
det"3°.

gymnasieskolornaRh-anpassadedevidplatserfinns 165Totalt
platser i38Göteborg,på i44 platserfördelade1997/98,läsåret

Umeå. l principioch 30 platserStockholmiplatserKristianstad, 53
deninnebär attskolornavidAntalet eleverplatser.samtligautnyttjas

fortsatt.har1990-talethelapågått underelevantaletökning somav
133.året dessförinnanoch154elevantaletläsårFöregående var

antaletmedan162,habiliteringerhåller äreleverAntalet som
111.elevhemsboende ärielever

drivsgymnasieutbildningenRh-anpassadevid denUtbildningen
Ut-värdkommunerna.ochmellanöverenskommelse statenefter

verksamhetsstöd och inter-statligtmedfinansieras ettbildningen
verksamhetsstödet ärstatligaför detersättning. Ramenkommunal

ifunktionshindrade elever13 till vissa1995:667 bidragFörordningen om
gymnasieskolan
135 försäkring1962:381 allmänLagen om
G pensionstillskott1969:205Lagen om
137 § skollagenkap 75
13° § skollagen5 kap 27
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27,1 budgetåretmkr för 1998, motsvarande 233 000 kr elev iper
Göteborg, Kristianstad Umeåoch 208samt 000 kr elev i Stock-per
holm. Den interkommunala bestårersättningen programkostnadav

ersättning församt elevassistent. Statens bidrag täcker drygt 60
procent de totala kostnaderna för utbildningen.av

Avgifter får inte förtas habilitering boendei.ut eller Statsbidrag
bådeför habilitering och boende finansieras statenav genom

Statens institut för särskilt utbildningsstöd Sisus, tidigare Nämnden
vårdartjänst.för Eleverna betalar dock påavgift 2 400 kr för kosten

månaderoch logi, under nio år.per
Staten står också, det k Rg-bidragetl, för skäliga kost-genom s

nader för fråntill och hemmet, dagliga till skolan ochresor resor
Ävenmerkostnader. här lämnas dock bidraget endast för den del av

kostnaderna överstiger den ersättning fåreleven formisom som av
dels sjukbidrag eller förtidspension, dels pensionstillskottitz. Rg-
bidraget administreras Centrala studiestödsnämnden CSN.av

7.2 Delbetänkandet SOU 1996:167

l det följande lämnas dels förslag kommittén avvaktade med isom
delbetänkandet, dels kommenteras förslag frånvissa delbetänkan-
det. Det bakgrundmot remissinstansernas synpunkter. lsenare av
övrigt ligger tidigare förslag fast.

7.2.1 Generella utgångspunkter

Kommittén slåinledde med fast flertaletatt att ungdomar med
funktionshinder fåbör sin gymnasieutbildning i hemkommunens
skola eller inom dess samverkansområde frånundantagsamt att
denna fåprincip bör och väl motiverade. Denna slutsats drogsvara

bakgrund såvälmot skol- respektive utgångs-handikappolitiskaav
punkter bakgrund påkravet effektivmot resursanvänd-som av en
ning.

Vidare konstaterades bådeatt gymnasiereform och handi-en en
kappreform har genomförts sedan den riksrekryterande gymna-

9 5 kap 31 § skollagen
14° Förordningen 1995:667 bidrag till vissa funktionshindrade elever iom
gymnasieskolan
1 Lagen 1962:381 allmän försäkringom
Z 1969:205Lagen pensionstillskottom
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utformning. Med anledning dettanuvarandesieutbildningen avgavs
för elever behov teck-kommittén med undantag ibedömde att, av

de riks-enspråk, den särlösningarhade behovet typ somav av
minskat sedan skolor-gymnasieskolornarekryterande representerar

tillkomst.nas

bakom närhetsprincipenställde sigalla remissinstanserl princip
Kommitténs bedömningfunktionshinder. attför medungdomaräven

ifrågasättsårha minskat undersärlösningar börbehovet senareav
instanser.däremot vissaav

ställningstagande denattstår vid sitt tidigareKommittén fast nya
har ökathandikappreformenmedtillsammansgymnasieskolan

i hem-funktionshinder studeraattungdomar medmöjligheterna för
skola.kommunens

denkonstateras attkommunala skolandeni kapitel 5Redan om
dock intemöjligheter,helterbjudergymnasieskolan somnyanya

specialutformadenationella ochdefullt Inomalltid utnyttjas ut.
i behovhjälpa elevermöjligheterfinns attstora avprogrammen

Kommittén förspecialundervisning.stöd- ochsärskilt stöd, tex
möjlighe-emellertid konstaterat attutveckling hargymnasieskolans

förvånansvärt litenhar utnyttjats ilångsammare studietakttillterna
individuellterbjudamöjligheten attdetta kommerutsträckning. Till

program.
gymnasie-det viktigt attunderstrukitredan att ärKommittén har

fråga börEnolika möjligheterdeskolan tilltar somsom ges.vara
specialpedagogiskbehovgymnasieskolornasprioritethög är avges

se vidare kapitelbehovolikaeleverskompetens för kunna mötaatt
specialpedago-för stöd iorganisationregionala9. denVidare bör

sina insatser motföreslås inrikta äveni kapitel 8frågorgiska som
gymnasieskolan.

7.2.2 Personkretsen

regleringkommittén dagenskonstaterade attdelbetänkandetl
RGD/RGH och förbåde förotydligpersonkretsenavseende är

verksamheternaför attviktiga att garanteraTydliga reglerRgRh. är
behoven.allraförbehålls har de störstade elevervid skolorna som
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RG DIRGH

Kommittén

föreslår personkretsen i 9 kap. §att 1 gymnasieförordningeno
frånpunkt 1 och 2 preciseras till gällaatt hela landet härrörande

döva och hörselskadade ungdomar beroende av en
teckenspråkig miljö,

ungdomar med hörselskador användningentrotssom av
tekniska hjälpmedel och svårigheterövriga stödinsatser har att
följa undervisningen i gymnasieskola i hemkommunen eller i

samverkansområde,inom dess

föreslår språkstörning ingåelever med inte skallatt igrav person-0
för RGD/RGH;kretsen de regionala förcentren stöd i specialpe-

frågordagogiska bör istället erbjuda hemkommunernas gymna-
försieskola stöd denna elevgrupp,

Örebroföreslår kommun framgent skallatt döv-även ta emoto
blinda ungdomar i sin gymnasieskola detta skall precise-samt att

gymnasieförordningen.iras

l kommitténs föreslog kommitténdelbetänkande personkretsen iatt
från9 kap § gymnasieförordningen skulle preciseras gälla1 atta

hela landet härrörande

teckenspråkdöva och hörselskadade ungdomar i behovgravt av-
Undervisningsspråk samtsom

ungdomar med hörselskador användningentrotsgrava som av-
svårighetertekniska hjälpmedel och övriga stödinsatser har följaatt

undervisningen i gymnasieskola i hemkommunen eller inom dess
samverkansområde.

Vad gäller preciseringen döva och hörselskadade ungdomarigravt
teckenspråk Undervisningsspråkbehov personkretsen förav som -

någraRGD-har inte remissinstanserna starka invändningar, för-
slaget i Kommitténstort sett anpassning till praxis. harses som en
emellertid valt för specialskolanatt använda preciseringen beroende

teckenspråkig teckenspråkmiljö istället för i behov ochav en av
föreslår därför precisering för RGD/RGH.att användssamma

ocksåKommittén konstaterar begreppet knappast fylleratt grav
någon funktion med denna precisering.
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väckt starkaför RGH har däremotpersonkretsenPreciseringen av
uppfattar begreppetremissinstansernahosreaktioner gravsom

förbedömningsgrund tan-alltför tekniskhörselskada somsom en
Infö-audiogram.ochmedicinska diagnosentopiska,till denkarna

flera remissin-enligthörselskada skulle,begreppetrandet gravav
Många, däribland fleradetinitionssvårigheter.medföra storastanser,

där hänsyn tashelhetssynförespråkar iställetspecialskolorna, enav
attremissinstansersituation. Flerasammantagnatill elevens menar

väljamöjlighet attfritt skall hamindreellereleverhörselskadade mer
elevenendastattutbildningsalternativ. ManRGH ett menarsom

lämpligt.alternativ mestdetta ärkansjälv avgöra om
storlekhar denRGHvikten attbetonarremissinstanserVissa av

ungdomarnatillförsäkrakunnafördetta atthar idag,det samma
hålla denför kunnaatthar samtungdomarandravalfrihet som

idag.skolanfinns inompåbredd kompetens som

harhörselskadabegreppetuppmärksammat attKommittén har grav
harDetintentioner.kommitténsgällermissförstånd vadskapat
vidverksamhetennedkommittén velat skäraattuppfattats som

finnasvarför det kanfallet,Så varitaldrigkraftigt. harRGH mycket
ändrarDettaregelverket.ianvända begreppetinteskäl att grav

denviktigt attsak. Detställningstagande i ärkommitténsintedock
dehar störstaelevertill destår för riktasstatenplusresurs som

tydligt.definieraspersonkretsenDärför krävs attbehoven.
medutbildning,erbjudaattkommunernasdetl grunden är ansvar

fårtillbidrarstatenplusresursDenkrävs.anpassningarde somsom
erbjudainteincitament atthemkommunernatillinte bidra att ges

på hemmaplan.lösningargodaelever
tillhöreleverför vilkabedömningsgrundernagällerVad per-som

aldrig har avsett,kommitténunderstryka attskälfinns attsonkretsen
påenbartbaserasskallskolornatillantagningenuttalat, atteller

elevenspå bedömningskall baserasAntagningenaudiogram. aven
teckenspråkigaför depå sätthörsel,funktionella somsamma

6.kapitelvidaresegrundskolorna
måste bedömasfrågapå RGH detstorleken ärgällerVad somen
finnsSannoliktbehov.ungdomarnasbakgrundmot gruppenav

olikapersonkretsen,motlandetelever i men som avsvararsom
vissa eleverfinnasdet kansamtidigtRGH,tillskäl inte kommer som

erbju-dehemskolai sinstuderaha kunnatskulleRGHvid omsom
Kommitténsanpassningar.tillräckligaochstödtillräckligtdits upp-

utbildningerbjuds"rätt" ungdomarbördetfattning attär somvara
RGH.vid
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Det bör i sammanhanget observeras detatt totala antalet elevplatser
vid RGD/RGH har minskat de åren.senaste Detta har fått konsek-

budgetåretatt statens anslag för 1998 beräknatär för 389vensen
elever, jämföraatt med för 450 elever för föregående budgetår.
Denna minskning inte följdär ett ändrat regelverk, utan är styrten av

elevernas och deras familjers prioriteringar.av

Kommittén avvaktade med lägga förslagatt hur utbildningssitu-om
ationen bäst för språkstördalöses ochgravt dövblinda ungdomar

språkstörninghursamt eller talskada bör benämnas.grav
Bakgrunden till kommittén avvaktadeatt med dessa ställningsta-

ganden gymnasieutbildningen för bådaär att dessa elevgrupper inte
kunde bedömas förrän ställning tagits till hur skolsituationen bör
lösas inom det obligatoriska skolväsendet.

Elever språkstörningmed grav

Utbildningen vid RGD/RGH skall enligt gymnasieförordningen vända
påsig till dem språkstörningäven grund behöver insatsersom av av

Örebroslag döva3. Enligt avtalet mellan ochstatensamma som
framgårkommun uppdraget elever fåttatt sin tidigareavser som

utbildning vid Hällsboskolan.
För närvarande ñnns 19 elever med språkstörning vidgrav

RGD/RGH. Trots formuleringen i förordningen undervisas dessa
elever inte vid RGD inomutan snarast verksamhet. Bak-en egen
grunden till förordningens koppling till döva elever historisk.är
Tidigare menade elever med "talskada",att det begreppman som
används för Hällsboskolans personkrets, skulle påundervisas
teckenspråk, något inte fallet i dag.ärsom

Elever språkstörningmed har således helt frånskilda behovgrav
döva Långt ifrånoch hörselskadade. frånalla elever Hällsboskolan

Mångasöker sig till RGD/RGH. får i stället sin gymnasieutbildning i
skola i hemkommunen eller inom dess samverkansområde, i gym-
nasieskolan eller falli vissa i gymnasiesärskolan.

De elever språkstörningmed får sin undervisning vidgrav som
RGD/RGH har frånbehov skiljer sig övriga elever vid skolorna.som
De har dessutom sinsemellan mycket olika behov. Detta påberor att
de språkstörningsin oftautöver har andra symtom de kan hasom

med ungdomargemensamt med ADHD, DAMP, Aspergers

3 kap §9 1 gymnasieförordningen
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ocksåsyndrom, autism, vissa elever med rörelsehinder Det kanm
målgrupp.finnas elever tillhör särskolanssom

Kommittén har redan i kapitel 6 dragit slutsatsen skolpliktigaatt
språkstörning bör erbjudas undervisning i denelever med grav

föreslår kommitténkommunala skolan. Vidare stödet tillvanliga att
bådeuppgift Dettakommunerna för klara denna bör stärkas.att

Hällsboskolans börförstärkning resurscenter, som agenom en av
erbjuda korttids- och träningsbesök, ochmöjlighet attattges genom

frågorför stöd i specialpedagogiska börde regionala centren svara
rådgivning, fortbildningför samordning,övergripande ävenmm

område se vidare kapitel 8.inom detta
ovanståendebakgrundanledning detta,Med samt mot avav

språkstömingföreslår kommittén elever mediakttagelser, att grav
ingå för RGD/RGH. Eleverna kommer ipersonkretseninte bör i

skolår fått sin utbildning iframtiden under sina tidigare haredan att
vilken hemkom-skola, eller i skola i kommun medhemkommunens

för stöd specialpedago-regionala isamverkar. De centrenmunen
insatserfrågor Hällsboskolans bör riktagiska och resurscenter även

många kommitténs förslagLiksomgymnasieskolan.gentemot av
för närvarandeförändring för de eleverinnebär detta ingen som

få för denbör det konsekvenserfinns vid RGD/RGH. Däremot
framtida antagningen.

Dövblinda elever

dövblindaspecifiktinteGymnasieförordningen nämner gruppen
hörselska-ingå döva ochi personkretsenelever. De har ansetts

dade.
Flertalet har sin bak-flera dövblinda elever.RGD/RGH finnsVid

dövblindblivna, dvs harspecialskolorna ochregionala ärgrund i de
på grund Usherstiden,förvärvat funktionshindret texöver av

3.se kapitelsyndrom
erhålleromfattande behovelever med särskiltFör fyra dövblinda

Örebro budgetåretmkr för 1998.bidrag med 2,3kommun extra

4 i gymnasieskolorna iskolsituationhörselskadade eleversDöva och
Örebro Skolledarhögskolans rapportserie 519Iägesrapportering:En nr
December 1997



234 Den riksrekryterande gymnasieutbildningen SOU 1998:66

ÖrebroföreslårKommittén kommun framgent skallatt även ta emot
dövblinda ungdomar i sin gymnasieskola detta skall preci-samt att

gymnasieförordningen.iseras
förSkälet detta bör preciseras särskilt dövblindhetatt är att attär

påfunktionshinder,betrakta ställer krav särskildett egetsom som
Kommittén förslagkompetens. vill detta understryka viktengenom

dövblinda elever med omfattande behov erbjuds utbild-attav en
anpassad efter deras förutsättningar. Förningssituation årsom

förutsättning för bör utbildningenhar dettadövblinda elever som
vid RGD eller RGH.inom vanliga undervisningsgruppererbjudas

gymnasieutbildningRh-anpassad

§delbetänkande föreslogs personkretsen i 5 kap 27l kommitténs att
"från härrörande ungdomarpreciseras till hela landetskollagen skall

såsvårt behov omfattande habilite-rörelsehinder harutöver avsom
genomföra studierna iunder skoltid de inte kanringsinsatser att

eller inom dess samverkansom-gymnasieskola i hemkommunen
råde".

flerapersonkretsen vid skolornagäller preciseringen ärVad av
till tydligaredäribland Skolverket, positivaremissinstanser, en

DHR understryker viktenpersonkretsen. attavgränsning avav
gymnasieut-vid den Rh-anpassadeelevskälet till tas emotatt en

måste rörelsehindret.bildningen vara
kri-remissen emellertidde instanser besvaratHälften ärsomav

kanpersonkretsen intebedömning görastiska och att en avmenar
bör tillpå habiliteringsbehov hänsyn i stället tasgrundval attutanav

mångfacetteradesåbehovbehov. Elevernaselevens totala är pass
måste behovendet de sammansattaoch komplicerade att somvara

Några påpekar utgångspunkten bör elevens rättbör attavgöra. vara
från berörda myndigheterkritik kommertill utbildning. Denna a

också skäl bör vidNågon socialalandsting. att vägasoch menar
personkretstillhörighet.prövning av

till utbild-naturligtvis elevernas rättKommittén detkonstaterar att är
utgångspunkten vilka börför bedömningenning är av somsom

gymnasieutbildningen.för den Rh-anpassadetillhöra personkretsen
Frågan Rh-gymnasierna erbjuder intedock vad detär är somsom

det i förstaKommittén bedömer fortfarandekan erbjudas hemma. att
tillgången habilitering.omedelbara tillhand denär
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vid den Rh-finnserfarenhetför denrespektKommittén har som
svåramedeleverundervisagymnasieutbildningen attanpassade av

skyldighet ävendock det ärattKommitténrörelsehinder. enmenar
svåra rörel-medelevererbjudagymnasieskolan attövrigaför den

undervisningfunktionshinder,medandra eleverliksomsehinder,
oftadetta krävsklaraFörbehov. attefter elevernasanpassad

gymnasie-också attkonstateratKommittén harsärskild kompetens.
se vidarespecialpedagogisk kompetensbehovharskolan av

gymnasieskolankommittén att ävenkonstaterarVidarekapitel 9.
kapitelvidarefrågor sespecialpedagogiskastöd itillgång tillhabör
ungdo-förhabiliteringockså behovetunderstrykskapitel 88. l av

habilitering.ochskolamellansamverkansamtmar
inteskälsocialafortfarandekommittén attskälliknandeAv menar

påtankelångt medskulle ledaantagning. Detgrund förtillbör göras
ochmånga elevgrupperolikaförfinnsproblematikdenna typatt av

under-skäl attdock finnasDet kanlösa.attkommunaltär ett ansvar
mellan-komma överensattkommunerhindraringet omstryka att

gymnasie-riksrekryterandedeanslutning tillilösningarkommunala
skolorna.

ochboendeerbjudandetockså attföreslogsdelbetänkandetI om
elevensavståndet tillgällapreciseras attboendetomvårdnad i om
skäl änannateleverFörhemresor.dagligaomöjliggör avhem som

enligtgäller kommunenshemmaboresavstånd kaninte ansvar
LSS.ellersocialtjänstlagen

Öster-ochKarlstads kommunkommun,Malmöstad,Göteborgs
preciseringförslagettillstyrker somvemkommun avsunds om en

Socialstyrelsen,boendet.omvårdnad iochboendeerbjudasskall
måstedetattdäremotSisusHandikappombudsmannen, anserm

påockså hemorten.elevhemiboelever attförmöjlighetfinnas en
påverkarfunktionsnedsättningindividenshurBedömningen av

avståndet, avgö-börintedagligaklaraatt varamöjligheterna resor,
rande.

anledningenvilket äruppfattningen,delar denKommittén senare
avståndet. Det ärförnågonföreslagit gränskommittén intetill att

lklarar.elevernatransporterlånga dagligahurberoendeindividuellt
åsiktsskillnad.ingenfinnsavseendedetta v

framhåller attstadStockholmsochlandstinglänsStockholms
hemifrån och attflyttabehövakanskälsocialarentmånga elever av

vuxenlivet.införträningelevhemsboende är en
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Kommittén uppfattningen finnasdelar det kan andra skäl föratt ett
inteboende eleven klarar dagliga detän att att iresor, men menar

så fall kommunalt enligt socialtjänstlagen eller LSS.är ett ansvar

7.2.3 gymnasieskolanProgram inom

kommitténI delbetänkandet menade det viktigt skolsyste-att är att
ansåg svåradärför elever med såtydligt och rörelsehindermet är att

långt genomföramöjligt bör sina gymnasiestudier med samma
på och föreslogvalmöjligheter och villkor andra eleversamma som

få såvälgymnasieskolorna skall anordnade Rh-anpassadeatt
individuellanationella, specialutformade som program.

stöder kommitténsl princip samtliga remissinstanser bedömning
så långttydligt skolsystemvad gäller vikten och möjligtettav

förvalmöjligheter övriga elever inom gymnasieskolan.somsamma
också positiva till förslaget erbjudaRemissinstanserna mycket attär

såväl nationella, specialutformade individuella vid densom program
DHR UNG dockRh-anpassade gymnasieutbildningen. betonar att

påfär såbli de individuella dominerar Rh-det inte att programmen
folkhögskolanFuruboda folkhögskola bordegymnasierna. attanser

i paritet med gymnasiet. Stiftelsenbetraktas alternativettsom
Diakonigärd föreslår skulle fungeraRgRh kunnaBräcke att ettsom

preparandårför fördit elever kan komma ett attresurscentrum sen
vanliga gymnasieskolan.börja i den

stårKommittén fast vid förslaget de riksrekryterandeatt öppna
för alla Det finns dock skälgymnasieskolorna typer attprogram.av

förtydliga kommittén de individuella skallattatt avser programmen
påför elever inte kommer nationella ellersökbara somvara

delar kommittén DHR UNG:sspecialutformade Vidareprogram.
individuella inte skall väljas slentri-uppfattning deatt programmen
uppfattningen folkhögskolan kan braanmässigt, liksom ettatt vara

någotKommittén folkhögskolanalternativ. utvecklar sig om som
7.4alternativ i avsnitt

Kommittén föreslog möjligheterna specialinriktavidare attatt
gymnasieskolorna skallkursplaner vid de Rh-anpassade bort.tas

däribland Sisus, Rh-nämnden, stiftelsenFlera remissinstanser,
Diakonigård, Skolväsendets Göte-Bräcke överklagandenämnd,

Umeå förslagetborgs stad, och RBU, awisar bort möjlig-att taom
heten specialinrikta kursplaner vid de Rh-anpassade gymnasie-att

dåskolorna specialutformade och individuellaattman menar pro-
inte fyller behov specialinriktade kursplaner inomgram samma som

få följd mångadet nationella Förslaget skulle tillprogrammet. att
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fåbegâvningsproñl riskeraojämn skulle att inteelever med mycket
högskolestudier.tillbehörighet

specialinrikta kurspla-står fast möjlighetenKommittén vid att att
vid den Rh-anpassadeför nationellade gymna-programmennerna

vidbort. Elevernas möjligheter att tas emotsieutbildningen bör tas
Dettill högskolan.via antagningssystemethögskolorna bör lösas

flertalet remissinstan-uppmärksammat, vilketkommittén redanhar
gymnasieutbildningenRh-anpassadedenvälkomnat. Att geser

får konsekven-gymnasieskolor orimligaandramöjligheterandra än
problematik i denliknandefinns elever medeftersom det van-ser,

till special-inte möjlighetgymnasieskolankommunalaliga som ges
detta slag.kursplanerinriktade av

påskebör iställetindividuella anpassningartillMöjligheterna
gymnasieskolan. För attinomsamtliga elevervillkor församma

det viktigt attförutsättningarmöjliga ärskall bästaeleverna ges
individuella studie-åtgärdsprogram ochmedtidigt arbetarskolan

gymnasiestu-för elevensgrundskolan planerarioch redanplaner
dier.

§kap 13tydliggörs 5i skollagen attdetKommittén föreslog att
gymnasieutbildningen.Rh-anpassadegäller för deninteskollagen

särskolan,från obligatoriskadenparagraf eleverEnligt denna ges
kunnadärför de bedömsgymnasiesärskolan attiinte emottassom

gymnasieskolansvidmöjlighet emotgå gymnasieskolan, att tasi
anför FUB skillna-detta attanledningMedindividuella avprogram.

ojämnelev medsärskolan ochinskriven ielevden mellan enen
hårñn. Införandetenskilda fallgrundskolan i ärbegåvningsproñl i av

valmöjligheternaökapå RgRh skulle kunnaindividuella program
från särskolan.rörelsehinderför medeleveräven

Rh-nämnden attSisus ochHandikappombudsmannen, anser
Rh-anpassadförpersonkretsentillhörutvecklingsstörda elever som

gymnasiesärskolansbehovinte hargymnasieutbildning och avsom
Rh-anpassadfå utbildning vidsinhaskall rätt att gym-enresurser

fögadetöverklagandenämndSkolväsendetsnasieskola. anser
obehöriga förfrån särskolanändamålsenligt sökandeatt göra

vårdnadshavareeftersomRh-gymnasiernavidindividuella program
medförsöksverksamhetmed stöd lagensärskolan,till barn i omav

skolgångbarnsutvecklingsstördaföräldrainflytandeökat över
god tidgrundskolan iplacerade ifå barnsina1995:1249, kan

årskurs nio avslutas.innan
tydligt markera att ut-viktigtdet attstad att ärGöteborgs anser

gått integrerade iomfatta eleverskallhellerbildningen inte som
personkrets.särskolanstillhörgrundskolan sommen
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Bräcke Diakonigård betonar elever svåraatt även har rörel-som
sehinder och tillhör särskolegruppen har behovstora habilite-av
ringsinsatser. Inom särskolan finns dock inte dessa resurser.

Kommittén förståelsehar för vissa de invändningarav som
stårväckts, detta fast vidtrots sitt ursprungliga ställningsta-men

gande. Ett viktigt förskäl detta att Rh-gymnasiernaär inte har den
kompetens krävs för att ta elever medemot utvecklingsstör-som
ning. målgruppRedan den skolorna har i dag ställer påkravsom
kompetensutveckling. Kommittén därför skolorna harattmenar
behov påkoncentrera sina insatseratt bygga spetskom-attav upp

för på bästa kunnapetens att sätt dagens elever.ta emot
Det samtidigt viktigt såvälär understrykaatt att gymnasieskolan

måstegymnasiesärskolan utvecklas för på braatt ett sättsom
svårakunna elever medta rörelsehinder. Attemot hög andelen

elever i särskolan funktionshinderhar ytterligare förutom utveck-
lingsstörning ställer särskilda krav, vilket bör innebära gymnasie-att
särskolan skall ha spetskompetens området.inom

Dessutom det viktigt elever svåramed rörelsehinderär att er-
påbjuds habilitering hemmaplan, oberoende de studerar iav om

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.
lnvändningen föräldrar taktiskaatt skäl kan placera elever iav

året fågrundskolan sista för att plats vid den Rh-anpassade gymna-
såsieutbildningen aktualitet försöksverksamheten pågår.har länge

Om detta relevant invändning och kommitténs förslagär nären om
får såledesgenomförs framtiden utgåutvisa. Man bör dock kunna

från föräldrar sådanväljer lösning bara eleven haratt rimligaen om
förutsättningar följa undervisningen i grundskolan.att

7.2.4 Rättighetslagstiftningen

Kommittén

föreslår rättighetsinslaget regleringeni den Rh-anpassadeatt avo
gymnasieutbildningen bort.tas

l delbetänkandet kommitténmenade det rättighetsinslagatt som
gymnasieskolornafinns lagstiftningen för påi de Rh-anpassade sikt

såborde kunna bort verksamheten vid de Rh-anpassadetas att
RGD/RGH pågymnasieskolorna och kommer baseras likartadeatt

Kommittén då föreslåbestämmelser. dock inte beredd attvar en
ändring de rörelsehindrade elevernas till Rh-anpassadrättav
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frågan i dettaavsåg återkomma tillattgymnasieutbildning, men
slutbetänkande.

Socialsty-har kommenteratsrättighetslagstiftningFrågan avom
RBUVästerbotten,iLandstingetRh-nämnden,SIH,Sisus,relsen,

rättighetslag-bibehållandeförespråkar ettSamtligaoch DHR. av
stiftningen.

den Rh-regleringenirättighetsinslagetstår vidfast attKommittén av
och bedömerbortbör kunna tasgymnasieutbildningenanpassade

förelåg införandetvidskälför detta. Detiden är avatt sommogennu
HandikapputredningensIaktualitet.saknarlagstiftningen numera

svårtförgymnasieutbildning1989:54 Rätt tillSOUbetänkande
införaförtvå skäl attfrämstanförsungdomarrörelsehindrade en

lagstadgad rätt.
före-tidpunkt intedennadet vidkonstaterades attförstaFör det
urvalettgymnasieutbildning, utan atttillovillkorlig rättlåg någon

möjlighet att tabetyg. Denhjälpmedhuvudsakskedde, i av
inteansågs därförreglerad ochintefria kvotenpå kelever den vars

rörelsehindradesvårtförgarantier attstarkatillräckligtinnebära
tillgodoses.skullegymnasiestudierbehovungdomars av

skullepå elevernakravet atttydliggöravilleandraFör det man
gjordesHärbehov.efter derasanpassadutbildningerbjudas en

dåredanutvecklingsstördapsykisktmedjämförelsen somgruppen
obligatoriskaefter denutbildningfortsatttillovillkorlig rätthade en

skolans slut.
fråndelarväsentligasig iskildegenomfördesreformDen som

ungdomaromfattadeförslagförslag. DettaHandikapputredningens
eller,rörelsehinderpå grundrörelsehinder,svåra ommed avsom

harhandikappsamladesittföreligger,funktionshinderannatäven
Huvudförslagetundervisningen.följasvårigheter att varavsevärda

gymnasieskolan.få utbildning iattskulle rätteleverdessaatt ges
omedelbartfick inteförslagHandikapputredningensdelDenna av

medochgenomföras iattkomnågra konsekvenser, senaremen
gymnasiereformen.

hardeungdomar,föreslogs atttill dettakomplementSom om
Rh-anpassadedenviderbjudsinsatsersärskildabehov somav

vidtillgodoseskanintebehovdettaochgymnasieutbildningen
skolor.dessavidutbildningtillha rättskullegymnasieskola,annan

sökandeantaletOmabsolut.dock inteföreslogsrättDenna vara
åt sökandeföreträdeskulleplatserantaletöverstigaskulle somges

HandikapputredningensdelDennaplatserna.behovhar störst avav
absolut.gjordesrättengenomfördes,förslag men
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Enligt kommitténs uppfattning saknar Handikapputredningens
ursprungliga för rättighetslagstiftningargument aktualitet.en numera
l och med gymnasiereformen kommunerna i dagär skyldiga att
erbjuda alla ungdomar gymnasieutbildning. Det innebär också ett

åtagandetydligt för kommunerna i sin gymnasieskolaatt erbjuda
individuellt anpassade lösningar för elever med omfattande behov,

svåratill följd rörelsehinder. Handikappreformen har dess-a av
givit ungdomarna helt förutsättningarutom andra tidigare. Lands-än

tingen sjukvårdslagenenligt hälso- och för erbjudaattansvarar
habilitering.

förhållandeYtterligare förändratsett minst femtiotalär att ettsom
kommuner tidigare saknade gymnasieskola har etableratsom
sådan. Det innebär fler elever svåraatt med funktionshinder kan
erbjudas utbildning vid sin långa,hemort och slipper i fallvissa

mångaomöjliga, För elever just de dagligaär ettresor. resorna av
de förhindren klara kombinerastora att att gymnasieutbildningen
med bo hemma.att

behållaAtt rättighetslagstiftningen skulle istället, enligt kommitténs
bibehållamening, riskera att otydlighet inte önskvärdären som

beträffande kommunernas och landstingens för ungdomaransvar
svåramed rörelsehinder. Som det kan det uppfattasär attnu som

kommunerna landstingen lyftsoch det de har erbjudaattav ansvar
svåraungdomar med rörelsehinder utbildning anpassad efteren

elevens behov respektive habilitering. Detta naturligtvis inte fallet.är
Alla ungdomar skall ha möjlighet välja studera vid sin hemortatt att
och där erbjudas insatserde krävs.som

Bakom kommitténs ställningstagande ocksåligger antalet ele-att
vid skolorna har blivit åttiode Handi-avsevärt större änver som

någotkapputredningen prognostiserade, förstärker intrycketsom av
oklart kommunaltett För närvarande antalet eleveräransvar.

sådubbelt prognostiserades och förväntas ökastort ytterligare.som
påEn del ökningen beror naturligtvis gymnasiereformenatt lett tillav

svåraandel eleveratt större med rörelsehinder har valt atten
påstudera gymnasieskolan överhuvudtaget. Elevantalet kan emel-

ocksålertid ha ökat praxis successivt förändras. dåatt Dettagenom
svårigheterna mycket tydligt definierastora att personkretsen.är
Kommittén sådanmenade i sitt delbetänkande utveckling haratt en
skett.

Kommittén bedömer denna utveckling olyckligatt och detär att är
viktigt den Rh-anpassadeatt gymnasieutbildningen möjlighet attges
stabilisera verksamheten kring ungefär det elevtal den har.som nu
Detta för kunna bådegod kvalitet i utbildning, habilite-att garantera
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behoven.de allra störstaharför de eleverboendeochring som
måstelösningaralltför hög grad attiinnebärsituationDagens

sammanhang intressantdettaDet ivarsel. ärmed kortarrangeras
förespråkadeHandikapputredningenatt ävenkonstateraatt en

platser.antaletbegränsning av

bortatt tatidenställningstagande- ärattkommitténsMot mogennu
gymnasiereformendock-talar attlagstiftningenirättighetsinslaget

denhög gradsaknas iFortfarandeformer.sinafunnitinte heltännu
allaför ta emotkrävs attspecialpedagogiska kompetens ung-som

habilite-problem att ävenYtterligare ärettgymnasieskolan.idomar
utbyggd.välmindreför ungdomar ärringen

kom-förslagdebakgrundbedömas motdockbörDetta somav
emotuppdrag att tai derasstödja kommunernaför attmittén lägger

konstate-redanKommittén hargymnasieskola.i sinungdomaralla
specialpe-särskildkompetensutveckling,påställer kravdettarat att

frågor.specialpedagogiskastöd isamtdagogisk kompetens
för kom-kändoftast välsvårt funktionshinder ärmedEn elev ett
Detgymnasieskolan. görsöker tillhanellerlångt honinnanmunen

godiförutsättningar attgodafall harde flestaihemkommunenatt
gymnasiestudier.för eleversförberedatid

Antagning7.2.5

för Rh-anpas-Nämndendelbetänkande attsittföreslog iKommittén
antagningenföruppgifti attochombildasutbildningsad svarages

gymnasie-Rh-anpassadetill deRGD/RGHsåvältillelever somav
skolorna.

stadGöteborgsHandikappombudsmannen,Karlstads kommun,
Skolväsendets över-ochSisusförslaget.stödjerHällsboskolanoch

påsammansättninglämpligsynpunkterklagandenämnd har enom
flyttasskallkansliresursnämndensavstyrkerRBU attsådan nämnd.

på området.värdefull kompetensharfrån deSisus enansersom
Örebro DHR,landsting,länsdäriblandremissinstanser,Flera

Östervångsskolan, försällskapetSvenskaVänerskolan,DHB,
kommunikationshandi-föroch Forumdövundervisningochhörsel-

antagningsorganisationenmellannärhetvärdetbetonarkapp, av en
antagnings-centralbetvivlar attochskolorganisationenoch en

Örebro attkommuneleverna.skullenämnd om enmenargagna
tvåi steg.antagningen görasbörantagningsnämnd inrättascentral

personkretsen,prövningskulle kunna göranämndcentralEn aven
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lokal intagning skulle tidigare kunna arbeta med elevensen som
skol- och programval.

stårKommittén fast förslagetvid att antagningsnämnden fåbör
föräven antagningen till RGD/RGH. Det bör i ljusetansvar ses av

förslaget till central antagning till de teckenspråkiga grundskolorna
dagens Utifrånspecialskolor. påkravet kompetens har kommittén
redan i kapitel 6 föreslagit nämnden skallatt ha flera arbetsutskott

Örebrolåtamed olika kompetens. Att kommun, inte försom svarar
finansieringen skolan, för antagningen inte braärav svara en
lösning. Däremot delar kommittén uppfattningen denatt centrala
prövningen bara bör gälla personkretstillhörigheten. Placering på

och skolenhet naturligtvis kommunaltär ettprogram ansvar.

Kommittén ocksåföreslog ansökningsförfarandet tillatt den Rh-
påanpassade gymnasieutbildningen skall ske årethösten, innan

studierna för på våren.skall inledas, istället som nu
Flertalet de remissinstanser tagit ställning till detta förslagav som
positiva till förslaget.är Flera dock problemettar med ökad riskupp

svårtför felval. Det beslut för elevär ett bestämma sig föratt atten
något mångasöka till riksgymnasium, för ocksåett medförsom en

flyttning hemifrån. Furuboda folkhögskola delar denna kritik och
föreslår eleven istället föratt ansökan lämnar intressean-en en
mälan.

Socialstyrelsen, Sisus Sverigesoch Psykologförbund för-avvisar
slaget anledning och funktionshindradeattav samma menar ung-
domar har behov betänketid andra. Skolväsendetssamma av som
överklagandenämnd förslaget skulle kunna följdtror att till att
många ungdomar söker Rh-anpassad gymnasieutbildning för

påsäkerhets skull i avvaktan vad hemkommunen kan erbjuda.
Kommittén finns stådet skäl fast vid förslaget.att att Detmenar

den slutliga hanteringenatt kan ske snabbare och skapargör bättre
möjligheter erbjuda eleverna kvalitativt goda lösningar.att l och med
överprövningar i dag vissa ärenden ända fram tillär öppna skolstart.

Det bör dock kommitténsobserveras förslagatt inte innebär
några dramatiska skillnader hur detgentemot i dag. Normaltär
söker elever till gymnasieskolan årskursen.i januari i nionde Kom-

föreslårmittén fåde skall ansökaatt sin personkretstillhörig-attom
het några månader påprövad tidigare, hösten årskursen,i nionde

åttondeinte årskursen någoni instans uppfattat förslaget.som

Kommittén föreslog vidare beslutatt antagning till RGD/RGHom
respektive den Rh-anpassade utbildningen, bedömningutöver en av

ocksåindividen tillhör personkretsen, påskall baseras be-om en
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tillplanerade insatser attoch samttidigarekommunensdömning av
vid-kommunensdokumentationbifogas betyg,skallansökan av

svåra rörelse-medför eleveråtgärdsprogramåtgärder, samttagna
habiliteringsbehov.redovisninghinder aven

Örebro, Kris-Skolledarförbundet,Högskolan iRh-nämnden,SIH,
tillhuvudsak positivaHRF iDHR ochlandsting, ärtianstads läns

också skall baseraspersonkretsenbedömningenförslag att omom
åtgärder,planeradetidigare ochkommunenspå bedömning aven

åt-betyg,medtillsammansansökanbifogasskalldennaatt
redovis-svåra rörelsehindermedför elevergärdsprogram samt en

åtgärdspro-RBU välkomnar attFUB ochhabiliteringsbehov.ning av
åta-kommunensmöjligheten överattochlyfts fram att segram

gande ökar.
förslagetkommenterat ärremissinstanserde 35Flertalet somav

tillprövningförprincipernaföreslagnatill dedock tveksamma
denMan attutbildningen.Rh-anpassadedenRGD/RGH och menar

bedömningsuppgift,svår onödigochfår mycketnämndentänkta en
planerade insat-hemkommunensskall bedömadenframför allt när

genomföras.kommer attnödvändighetmedinteser som
olämpligt attdetöverklagandenämndSkolväsendets varaanser

sintill ansö-på självsökandenutredningsskyldighetlägga somen
skolgångenvisa hursyftar till attutredningfoga vissskallkan som

Ett viktigtgymnasieskolan.vanligai denordnaskomma attskulle
sökan-krävas attinte bördetuppfattning attärnämndensförskäl

Omansökan.hanstalar emotutredningförebringaskallden som
hemkommunendärförden görasbörbehövssådan utredning av
mottagande.för prövningsändsansökan överbifogasoch när av

självåligga eleveninte bördetuppfattningen attKommittén delar
åtgärder. Däremotplaneradeochvidtagnaredovisa kommunensatt

redovisning.sådanåläggas att görakunnabör kommunen en
individuellaochåtgärdsprogramredovisakravet attdet gällerNär

dessaskiljerdetta inteunderstryka attkommitténvillstudieplaner
funktionshinder,medeleverviktigt för allafrån Detandra. ärelever

konti-finnsstöd, detsärskilt atti behoveleverför allaliksom enav
dengymnasieskola, attgrundskola ochfrånövergångenvidnuitet

förs vidare.finnskunskap som

och HRFUmeå kommunVästerbotten,iLandstingetSisus, menar
få den söktaföljabörpersonkretsentillhörabedömtselevatt somen

erbjuda braettkunnabedömshemkommunenutbildningen även om
alternativ.

riksre-vid deplatsbehovetemellertid attKommittén avmenar
självtill elevenknutetinte enbart ärgymnasieskolornakryterande
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ocksåutan kan ha att medgöra hemkommunens förutsättningar.
Elever svåramed rörelsehinder kan oftatex erbjudas
tillfredsställande lösningar i kommunerstora med utbyggd hälso-en
och sjukvård. Om elev i stället bor i liten kommunsamma en som
varken har gymnasieskola eller utbyggd hälso- och sjukvård ochen
eleven inte heller klarar långa dagliga kommer saken i ettresor

läge.annat Hemkommunens förutsättningar bör således vägas i
bedömningen.

l delbetänkandet fastslog kommittén emellertid att elev inteen
skall kunna nekas plats vid den riksrekryterande utbildningen om
kommunen undandrar sig sitt att erbjuda bra alternativ,ettansvar

finnsäven det förutsättningar för detta. Detta ställningstagandeom
överensstämmer väl med intentionerna i Handikapputredningens
förslag.

7.2.6 Tillsyn, uppföljning och utvärdering

Kommittén

föreslår länsstyrelsernasatt sociala enheter och Socialstyrelseno
i uppdrag att för tillsynen boendet.överges svara

Kommittén menade i sitt delbetänkande detatt bör pekas ut ett
myndighetsansvar tillsammans fårmed skolorna till uppgift attsom
formulera mål för hur det statliga verksamhetsbidraget till utbild-
ningen RGD/RGHvid respektive de Rh-anpassade gymnasiesko-
lorna skall användas samt utveckla instrument för följaatt ochupp
utvärdera detta. Enligt kommitténs uppfattning borde detta ettvara

för Skolverket redan idag administrerar utbetalningenansvar som av
bidraget.

l stort samtligasett remissinstanser positiva förslaget.är till HRF och
DHB någotdettaatt de länge efterfrågat.är Skolverketuppger
tycker dock förslagetatt otydligt formulerat.är Kristianstads kommun

habiliteringatt och boende skall följas och utvärderasanser upp av
myndighet Skolverket.änannan

Kommittén vill understryka formuleringenatt uppfölj-ettavser
ningsansvar för det skolorna påtar sig vadutöveransvar som som
framgår lagstiftning och måldokument,nationella således vadav

ingår i plusuppdraget, det bör överenskommet i avtal.som som vara
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nationellaframgår lagstiftning ochmålfölja deAtt avsomupp
uppdrag.generellaingår Skolverketsimåldokument

Skolverkets ellerbörmyndighetsansvaretföreslagnaOm det vara
Skolverketsavhängigtfristående myndighet ärfrån Skolverket aven

reviso-Riksdagensgenomförredan konstateratsSomframtida roll.
Skolverket.närvarande översynför avenrer

och habilite-boendeutvärderingochuppföljninggällerdetNär av
har SisusgymnasieutbildningenRh-anpassadevid denring ansva-

någotföreslagit annat.hellerKommittén har interet.
statligt till-specialskolorna, ettfördet, liksomsaknasDäremot
föreslagnavid deelevhemmenförLiksomboendet.försynsansvar

Åsbackaskolan föreslår kom-ochgrundskolornateckenspråkiga
Socialstyrel-ochenhetersocialalänsstyrelsernasdärförmittén att

vidareboendet seför tillsynen överuppdrag attl svaragessen
6.kapitel

ochboendeutbildning,Finansiering7.2.7 av

habilitering

Kommittén

Rh-anpassadevid dehabiliteringboende ochföreslår gymna-atto
och in-verksamhetsbidragstatligtviafinansieras ettsieskolorna

och hem-hemkommunerfrån elevernasersättningterkommunal
elevför varjesålandsting att

förgrundavgift boen-förattkommerhemkommunen ensvara-
det,

assis-förkostnadernaförattkommerhemkommunen svara-
vecka,20 timmartill högstskolanutanförtans perupp

kommerfall hemkommunen,förekommandeoch ilandstinget,-
habilitering.förkostnadernahälftenmotsvarandeföratt avsvara

denfinansieringavseendeförslaglades vissadelbetänkandet avl
återstårframför alltVadgymnasieutbildningen.riksrekryterande som

vidhabiliteringochboendefinansieringenförslag ärläggaatt avom
utbildningen.Rh-anpassadeden

Utgångspunkter

viktigt attdet ärdelbetänkandet attredan ikonstateradeKommittén
utbildningsalternativ kanolikahindrar attinteincitamentekonomiska
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förutsättningslöst.prövas Det innebär att för finansieraansvaret att
studierna vid de riksrekryterande gymnasieskolorna bör fördelas så

kostnadernaatt för kommunerna, och i vissa fall landstingen, så
långt möjligt oberoendegörs utbildningen erbjuds i hem-av om
kommunen eller vid riksrekryterande gymnasieskolor.

Staten bör bidra med plusresurs motsvarande de merkostna-en
der kommer elevenatt studerar vid riksrekryterandesom av en
gymnasieskola. Extrakostnaderna består eventuella boende- ochav
resekostnader vissasamt kostnader för utbildningen.

Finansieringen utbildningenav

Utbildningen såvälvid RGD/RGH vid de Rh-anpassadesom gym-
nasieutbildningarna finansieras kombination statligtgenom en av
verksamhetsstöd och interkommunal ersättning.

För RGD/RGH detmotsvarar statliga stödet i genomsnitt 185 000
kr budgetåretelev 1998. Den interkommunala ersättningenper
består programkostnaden och ersättning. Storleken påextraav en
den ersättningen fastställsextra i förordningen SKOLFS 1992:44

ersättning förextra vissa handikappade elever vid studier iom
gymnasieskola. Nivån för närvarande 4 000är kr termin ochper
elev.

För den Rh-anpassade gymnasieutbildningen detmotsvarar stat-
liga stödet i genomsnitt 233 000 kr budgetåretelev för 1998,per
208 000 kr elev i Stockholm. Det bör observeras det statligaattper
stödet i hög grad har budgetåretsedan dåensats 1995/96 beloppen
varierade Den interkommunalaavsevärt. bestårersättningen i
praktiken programkostnaden och ersättning för assistent i skolan.av

l delbetänkandet förordade kommittén regeringenatt skall överse
förordningen förersättning vissa handikappade elever SKOLFSom

Nivån1992:44. i den ersättningenextra för elever vid RGD/RGH
bör justeras, medan de Rh-anpassade gymnasieskolorna bör ges
formell möjlighet debiteraatt elevens hemkommun den faktiska
kostnaden för assistent i skolan.

Inledningsvis kan konstateras att remissinstanserna i huvudsak
ställer sig positiva förslagentill förordningenatt över SKOLFSse
1992:44 förextra ersättning vissa handikappade elever. DHRom
påpekar kommunenatt endast debiteras genomsnittligom en
kostnad för assistent finns det ekonomiska incitament för kom-en
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assistansbehov sökaattmedelever stortrekommenderaattmunen
gymnasieutbildning.riksrekryterandesig till en

finansierings-regleringsigmotsätterkommunGöteborgs aven
anordnande kommun.merkostnader förmedförafrågorna kansom

Örebro kan komma attvissa kommunerbefararlandsting attläns
orimligt tungt.belastas

ställningsta-tidigareändra sinaskäl attKommittén finner inget
för dehär, liksomskälfinnas attkan detprincip. Däremotgande i

konsekven-tillsärskild hänsyngrundskolorna, tateckenspråkiga
direktdock justeraskanDetvärdkommunerna.för genomserna

verksamhetsbidraget.på statligadetstorleken

habiliteringochboendeFinansiering av

boendet ifinansieringenkommittén attmenadedelbetänkandetl av
Samtidigtpå bör över.studieortenboendeformerelevhem sesm
likvärdigtåstadkomma ettför attförutsättningarnakonstaterades att

Sjuk- ochskulle ökafunktionshindermedolika eleverförsystem om
ellersjukbidraggenomförs, attförslagarbetsskadekommitténs

studietiden.underutbetalasskallförtidspension inte

RGD/RGH ochsigskiljerboendetfinansieringengällerNär det av
därförbehandlasåt ochgymnasieutbildningenRh-anpassadeden

traditionellt elev-handlar det ettRGD/RGHFörför sig. meromvar
handlar detgymnasieutbildningenRh-anpassadedenboende. För

assistansockså omfattarmånga elevernaförboendeett avsomom
Rh-vid denomvårdnadeniingår habiliteringVidareboendet.i

läggamöjligt attdärför intesigDet terutbildningen.anpassade nu
system.dem i samma

RGD/RGH:

funktionshindradetill vissabidrag1995:667förordningenEnligt om
för skäliga kost-Rg-bidragklämnas ettgymnasieskolanielever s

också förBidragetservice.logi ochnader för kost, resorgesannan
för merkost-skolan samttillför dagligafrån hemmet,till och resor

endastlämnasBidragetfunktionshinder.elevenspå grundnader av
elevenersättningdenöverstigerkostnadendelför den somsomav

enligt lagenförtidspensionellersjukbidragfår delsformi av
enligt lagenpensionstillskottdelsförsäkring,allmän1962:381 om

utgå tillkanRg-bidraget,pensionstillskott.1969:205 som aom
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elever såväl vid RGD/RGH vid den Rh-anpassade gymnasieut-som
bildningen, administreras Centrala studiestödsnämnden CSN.av

Av eleverna vid RGD hade hösten 1995 90 sjukbidragprocentca
eller förtidspension och pensionstillskott. Vid RGH gällde detta 50ca

eleverna.procent Pensionsbeloppen i genomsnitt 5 100av var ca
kr månad, efter skatt, för elever i kommunensper en summa som
boende går till betalaatt boendet.

Att eleverna vid RGD/RGH får använda sina sjukbidrag eller för-
tidspensioner och pensionstillskott för finansieraatt sitt boende utgör
grunden för kritik riktats Rg-bidragetmot den 1 juli 1995en som som

detersatte särskilda bidraget enligt förordningen arbetsmark-om
nadsutbildning 1987:406. Tidigare tick eleverna behålla sina
bidrag.

Den verkliga kritiken riktas dock inte främst eleverna fårmot att
använda sina bidrag för finansieraatt boendet. Att eleverna vid
RGD/RGH tidigare disponerade dessa jämfört med andra gymna-
sieungdomar månadstora varje ledde i vissa fall till prob-summor
lem social karaktär. Kritiken dagens förhållandemot har attav mer

med vidgöra att RGD/RGH uppfattar dagensatt situationman
innebär omotiverade skillnader mellan elever bor hemma ochsom
får behålla sina bidrag och de bor i kommunens elevboende.som
Man jämför ocksåsig med eleverna vid den Rh-anpassade gymna-
sieutbildningen betalar fast avgift i sitt boende.som en

Rg-bidraget generellt relateratär sett till elevernas sjukbidrag
eller förtidspension, så eleverna förstatt skall utnyttja dessa. Kon-
struktionen innebär att sjukbidraget eller förtidspensionen för dessa
elever förersättning ökade levnadsomkostnader till följdses som en

funktionshindret. Att sjukbidrag eller förtidspension utgår till vissaav
funktionshindrade frånungdomar redan och med års ålder16 är

förhållandedock ett flera tidigare utredningar, Handi-som a
kapputredningen, funnit otillfredsställande. Någon ändring har dock
inte skett reglerna i denna del.av

Vid tidpunkten för kommitténs delbetänkande förelåg dock ett
förslag SOU 1996:113 från Sjuk- och arbetsskadekommittén om

åldersgränsenhöjaatt för sjukbidrag och förtidspension till lägstsom
år18 dessa förmånersamt att inte annat undantagsvisän skallom

kunna utgå vid studier. För perioden årt 17 föreslogs vårdbi-atto m
drag skulle utgå,kunna års ålder18 handikappersättningatto m

utgå.skall Till frånskillnad sjukbidraget eller förtidspensionen skulle

5 Kartläggning den ekonomiska situationen för elever vidav
riksgymnasierna för döva, hörselskadade svårtsamt rörelsehindrade
ungdomar; RFV ANSER 1995:18
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justeras, med hänsyn till mottagarenstorleken dessa bidrag omav
En höjningredan innan de betalasbor i elevhem ut.studerar, m m,

enligt Sjuk- ochoch förtidspensionåldersgränsen för sjukbidragav
således få konsekvenser förskullearbetsskadekommitténs förslag

Rg-bidraget.
Sjuk- ochgenomförandekonstateradeKommittén att ett av ar-

förutsättningarnatillförslag skulle leda attbetsskadekommitténs
elever endastdärförlikvärdigt Detta attför system.skulle öka ett

studieorten.boende vidfå för merkostnader,ersättning tskulle ex
intearbetsskadekommitténs förslag har ännuSjuk- och genom-

uppgift frågangivits i överutredare attförts. Emellertid har seen
arbetsförmåga. Utredaren skalllångvarigt nedsattersättning vidom

åldersgränsen för till ersättning vidnedre rätttill denställningta om
därvid analyseraarbetsförmåga ochskall höjaslångvarigt nedsatt

sådant skall i dettaförslag. Utredarenkonsekvenserna ett sam-av
övrigaanpassningar de ersätt-föreslå nödvändigamanhang av

i dettautgår funktionshindrade ochtillningsformer samman-som
studerande.funktionshindradeförsituationenhang överse

studerarför ungdomarsituationensärskiltDirektiven tar somupp
till vilkaskall ställningUtredarenriksgymnasierna. tavid de sk

långvarigtersättning vidgälla för tillskall rättframtidenregler isom
studerandearbetsförmåga funktionshindrade samt göraförnedsatt

Utgångspunkten försina förslag.konsekvensernaanalys avaven
för de merkost-ersättningskall haelevernaförslagen bör attvara

övrigt haifunktionshindret,uppstår på grundnader menavsom
avseendeFörslagenandra elever.villkorekonomiska somsamma

1998.den 1 aprilredovisas senastungdomar skulle
RGD/RGH, liksomvidelevervikten attKommittén betonar av

också berörsRh-anpassade utbildningenvid denelever avsom
elever. Detandraekonomiska villkorförslagen, somsammages
då sådanautgå endastmerkostnader börförersättninginnebär att

påstuderarföljd elevertill attföreligger, tmerkostnader annanavex
hemorten.ort än

skyldighetdelbetänkande kommunernasi sitt attKommittén menade
elever-finansieringendel iinackorderingsbidraget taatt avgenom

står fast vidkvarstå. KommitténRGD/RGH börvidboendenas
åsikt.denna

e Dir 1997:9
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gymnasieutbildning:Rh-anpassad

Omvårdnaden inom den Rh-anpassade gymnasieutbildningen finan-
Statens institut för särskilt utbildningsstödsieras statenav genom

omvårdnadSisus. Med habilitering och boende.avses
fastställs årligenKostnadsersättningen till de olika huvudmännen

Socialdepartementetefter förhandlingar mellan huvudmännen och i
Överenskommelsenmed Sisus. godkänns för delsamarbete statens

regeringen.av
påför utbildningenför verksamhetsbidraget saknarLiksom staten

rättighetslagstiftningen möjlighet kontrollera utgifterna.grund attav
mångadå hurplatser inte begränsatDetta antalet är utan styrs av

till den Rh-anpassade utbildningen.elever antassom
läsåretför habilitering varieradegenomsnittliga kostnadernaDe

respek-och 134 000 kr elev vid de1996/97 mellan 122 000ca per
"orterna, för boende mellan 483 000 och 653 000.kostnadernative

innebär incitamen-Kommittén funnit dagens lösning inte atthar att
hemlandsting neutrala iför hemkommuner ellerelevernas ärten

förhållande En lösning där elever-elevens val utbildningsort.till av
för del kostnadenoch hemlandstinghemkommun svarar en avnas
Statens be-föredra. bidrag börför och habiliteringboende är att

riksre-förknippade med denmerkostnadertill de ärgränsas som
kryterande utbildningen.

frånföreslår interkommunal ersättning elevernasKommittén en
så för varje elevoch hemlandsting atthemkommuner

grundavgift för boendet,förkommerhemkommunen att ensvara-
för kostnaderna för assistanshemkommunen kommer att svara-
timmar vecka motsvarartill högst 20utanför skolan perupp som

LSS/LASS,för assistansersättning enligtkommunaladet ansvaret
fall hemkommunen, kommerförekommande attlandstinget, och i-

för habilitering.hälften kostnadernaför motsvarande avsvara

finansiera assistansansvariga för attAtt hemkommunernagöra
vecka innebär hemkommu-till 20 timmar attutanför skolan perupp
på denfritiden jämförbar medkostnad för assistentmöter ennen

då det kom-hemkommun. Dettaeleven studerat i singälltsom om
LSSför assistansersättning enligt 20 timmarmunala äransvaret per

ansvarig enligt LASS.vecka. Därutöver är staten
föreslås för finansiera habi-inte bli ansvarigaAtt landstingen att

erbjuds vidfullt har med den habiliteringliteringen att attut göra som
omfattninggymnasieskolornade riksrekryterande är en somav

meninghemlandsting. Det i verkligkan förväntas ärknappast ettav
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fråga Att landstingen bör betala hälftenplusresurs. samti-ärom en
svåradigt markering elever med rörelsehinder bör erbjudasatten

studera hemma. Habiliteringenhabilitering de väljer böräven attom
på habiliteringen och hemlandstingetbaseras gemensamten av

upprättad habiliteringsplan.
förslag rättighetsinslaget i lagstiftningen förKommitténs denatt

skall bort innebärRh-anpassade gymnasieutbildningen dentas att
ungefärmöjlighet stabilisera verksamheten kring detkan attges

fördelarden har. Utöver verksamhetsmässiga inne-elevtal som nu
förutsäga och kontrollera kostnadernabär detta det blir lättareatt att

för verksamheten.

Finansiering av resor

för reskostnader, vad elevenStaten via Rg-bidraget utöversvarar
får formfinansiera den ersättning eleven i sjukbi-kan med avsom

drag förtidspension.eller
föreslår förhållande.Kommittén ingen ändring detta Resornaav

eleverna studerar vid de riksrekryte-direkt förknippade med attär
varför detta rimlig lösning.rande gymnasieskolorna, är en

Organisation ansvarsfördelning7.2.8 och

målendelbetänkandet det viktigt förKommittén menade i attatt är
kompetensområde utifrånformuleras varje kompetens-respektive

frågorområdes Ansvaret för utbildning kräver sinförutsättningar. om
Kommitténför boende och habilitering sin.kompetens, ansvaret

det viktigt samordning skerkonstaterade samtidigt attatt är en
kompetensområdena, både på central lokalmellan de olika och

nivå. Behovet samordning innebär dock inte det krävsatt ettav
stårhuvudmannaskap. Kommittén fast vid detta ställ-gemensamt

ningstagande. Särskilt de statliga aktörerna har dock behov attav
utveckla former för samverkan.

ocksåKommittén ansvarsfördel-menade det önskvärtatt är att
ningen statliga aktörerna tydliggörsmellan de densamt att ges en

RGD/RGHlikartad utformning för respektive de Rh-anpassade
gymnasieskolorna, avvaktade till detta betänkande med attmen
lägga förslag den statliga organisationsstrukturen. Kommitténom
delar fortfarande intentionerna bakom detta ställningstagande, men

någonförslag förändrad statliglägger inte organisationsstruktur.om
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ansvarsfördelningen förklarasAtt skiljer sig omvårdnaden vidattav
frånden Rh-anpassade utbildningen skiljer sig den vid RGD/RGH.

Vid den Rh-anpassade utbildningen inslaget omvårdnadär av
bådeomfattande, för assistans och habilitering. Att för statenssvara

uppföljningbidrag till och habilitering och boende med omfat-av
omvårdnadtande inslag inte självklartett förärav ansvar en

skolmyndighet. Detta motiverar fortsatt organisatorisk särbe-en
frågor.handling dessaav

Vad gäller myndlghetsansvar hänvisas i övrigt till kapitel 4 om
ansvarsfördelningen.

7.3 Annan verksamhet statligtmed
verksamhetsstöd

Örebro kommun, Landstinget Sörmland respektive Landstinget i
Västmanland anordnar enligt avtal med utbildning förstaten utveck-

frånlingsstörda ungdomar hela landet.
Bakgrunden till detta det gjordesatt undantag för dessaär ett

kommunaliseradesltÄskolor särskolan Huvudmannaskapet förnär
dåvarandeutbildningarna skulle regleras särskilt, vilket innebar att

huvudmän, respektive landsting, fick fortsättanämligen driften av
Örebroskolorna. frånkommun dock huvudmannaskapetövertog
år förlandstinget 1995 utbildningen döva och hörselskadadeav

ungdomar med utvecklingsstörning.
anordnasUtbildningen vid skolorna enligt avtal med ochstaten

från framgårskall för elever hela landet. Om inteöppen annatvara
föreskrifteravtalet och särskilda eller andra beslutav av av rege-

skall förringen särskolan gällande bestämmelser tillämpas. Finan-
sieringen verksamheten sker dels statligt verksamhets-av genom

avgifter.bidrag, dels Verksamhetsbidraget detmotsvarargenom
statsbidrag landstingen fick till lärarlöner före särskolans kom-som
munalisering.

7 SOU prop1991/92:94,1991:30, bet UbU1991/92:21 och 28, rskr 285
a Skollagen, Övergångsbestämmelser.ikraftträdande och SFSTill
1992:598.
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7.3.1 Gymnasiesärskola för döva och
hörselskadade ungdomar

ÖrebroEnligt ett avtal mellan ochstaten kommun anordnar kom-
gymnasiesärskola i avtalet benämnd yrkesutbildning förmunen

döva och hörselskadade ungdomar från hela landet på grundsom
funktionshindersitt inte kan undervisas i gymnasiesärskolan.av

Läsåret 1997/98 deltar 26 frånungdomar drygt 20 kommuner i
utbildningen. Av dessa 9 elever placerade påär Mo Gård, är ettsom
elev/behandlingshem för döva och hörselskadade med speciella
ytterligare funktionshinder. Flertalet eleverna har tidigare gått vidav
Åsbackaskolan.

Örebro åtagandekommuns för den riksrekryterande yrkesutbild-
ningen för döva och hörselskadade ungdomar med utvecklingsstör-
ning gäller till 25 elever. För detta utgår ett statligt verksam-upp

Århetsstöd för utbildningsverksamheten. 1997 det 10,8 mkr, ivar
genomsnitt 414 000 kr elev. Utöver det statliga stödet harper
Örebro ocksåkommun till interkommunalrätt ersättning för de
elever inte frånkommer den kommunen. Boende ochsom egna
hemresor finansieras inom för dessa medel, inte förramen som
eleverna vid RGD/RGH via Rg-bidraget.

Budgetåret 1997 den totala kostnaden för gymnasiesärskolanvar
16,7 mkr. Detta kostnad påelev 710 000 kr, inklusiveger en per ca
kostnaden för boende och hemresor.

Från och med den 1 januari 1999 kommunen att ta överavser
för elevboendetansvaret drivs landstinget. Vidare plane-som nu av

Örebroi handatt ta större andel de eleverrar man om en av som nu
ÖrebroGård.placeras vid Mo kommun bedömer att det inom verk-

Örebrosamheten i kommun finns kompetens och beredskap iatt
betydligt större utsträckning ta denna elevkategori.emot Ett annat
skäl Gårdlösningen med Moär att innebär högre kostnad.en

Kommittén finner inga skäl föreslå några förändringaratt av an-
svarsfördelningen mellan stat och kommun. Att ansvarsfördelningen
delvis följer andra principer för de övrigaän riksrekryterande gym-
nasieskolorna har mindre dåbetydelse det samlade utfallet rimligtär
awägt.

Kommittén dock att vad sagts behovet ha ettmenar som om av
tydligt myndighetsansvar för avtal och uppföljningen avtalenav
gäller här.även
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SalbohedskolanochDammsdalskolan7.3.2

medmed ungdomararbetarSalbohedskolanochDammsdalskolan
svåra beteen-på grundfrån hela landetutvecklingsstörning avsom

hemkommunernasutbildas inomochkan bodestörningar inte
erbjudaavtaletskall enligtDammsdalskolanverksamhet.reguljära

obligatoriskai denårskurserna 8 10motsvarandeutbildning -
Salbohedsko-särskolan.frivilligamotsvarande densärskolan samt

frivilligadenmotsvarandeutbildningerbjudaavtaletenligtlan skall
år,åldrarna 12 till 29elever iDammsdalskolansdagsärskolan. l är

år. statliga22 Det15 ochmellaneleverSalbohedskolans ärmedan
budgetåretochmiljoner kr4,5respektive4,2bidraget är svarar

budgeterade kostna-denprocentrespektive 20för 8,51998 avca
båda skolorna.vid deden

samråd medutvecklingsplan iindividuellvarje elev görsFör en
individuellal denanhöriga.denneselev ochsåväl hemkommun som
och bravuxenlivetförbereda förföringår arbeta attattplanen en

skolgång.avslutadefterutskrivning
1997decemberDammsdalskolan ipåfannselever38De som

hade vidSalbohedskolankommuner.30-tal olikafrånkom ett
från olika län.nioelever24tidpunktsamma

konsult-åta utrednings-,sigför kunnaarbetar attBåda skolorna
Dammsdal-ungdomar.svårplaceradekringutbildningsuppdragoch

Salbo-medanautism,verksamheten moti deninriktar sigskolan
kalenderåretInförsyndrom.Aspergersmotinriktning ärhedskolans

förfrån SIS-anslaget attbidragDammsdalskolanbeviljades1996
verksamhet.förbereda denna

föreslå någranågot skäl atthärhellerinteKommittén finner nu
attmyndighetsansvarettdet börattförändringar änandra vara

utgår frånKommittén attavtalet.uppföljningenochför avtal avsvara
statligaför deinomfinansierasinteförverksamhet ramenvuxna

bidragen.

alternativFolkhögskolan7.4 som

ifolkhögskolanframförtskommittén atttillsammanhang harl olika
iungdomarfunktionshindradeföralternativbrafall kan ettvissa vara

kommittén, imedkontakterolikaskett igymnasieåldern. harDet
synskadadeför vissadelbetänkande samtkommitténspåremissvar

kommittén.tillskrivelsei
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utgårDet statsbidrag till undervisningen vid folkhögskolor. Verk-
samheter syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höjasom
utbildningsnivån i samhället skall prioriteras liksom verksamheter

anordnas för utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt eftersattasom
Härvid skall invandrare särskilt uppmärksammas. Handi-grupper.

målgrupp.kappade viktigutgör en annan
utgåFör statsbidrag skall förutsättsatt allmännaatt kurser, av-

sedda främst för dem saknar grundskole- och gymnasieutbild-som
ning, minst 15 verksamheten.utgör procent Till allmän kursav en

behörighet motsvarande den fåskan detsom ger som genom
fåroffentliga skolväsendet endast den fyller årantas 18 senastsom

under kalenderårdet kursen börjar, eller äldre. Utan hinderär härav
får folkhögskola till undervisningen gårelevantaen en yngre som

individuelltett i gymnasieskolan. Undervisningen skallprogram
såanordnas formden till och arbetssätt tydligt frånatt skiljer sig den

anordnas i det offentliga skolväsendet och högskolan. Under-som
avgiftsfril5°.visningen skall Boendet vid folkhögskolor sko-ärvara

lans sak och omfattas inte statsbidraget.av
En genomsnittlig normalavgift för kost och logi 4 500 5 500 krär -

månad. Skolorna någotmed undantagtar avgiftutper samma av
alla elever, oberoende de funktionshindrade ellerär ej.av om

Folkbildnlngsrådet Sisus fördelaroch statsbidrag folkhögsko-till
lornas handikappverksamhet. Folkbildningsrådets allmänna bidrag
ligger till för Utgångspunktengrund verksamheten. för alla folkhög-
skolor prioriteringaratt insatser sker inomär grundbidragetsav ram.
För deltagare, funktionshinder,med folkhögskolornatex vetsom
kommer behöva kostnadskrävande insatser utgåatt det rimligtär att
från frånde prioriterade i budgetatt är grunden. När skolan gjort

utifrån målgruppsdiskussiongrundläggande prioriteringar detären
möjligt från Folkbildnlngsrådet förstärkningsbidrag,att söka som
beräknas efter schablon. Förstärkningsbidraget tänktär som en

förextra skolans totala insatser för invandrare och funktions-resurs
hindrade och behöver inte nödvändigtvis knytas till viss kurs.en

Sisus tvåadministrerar olika statsbidrag, det bekostarvarav ena
folkhögskolornas assistansinsatser för rörelsehindrade i helaa

studiesituationen vid behov dygnet runt. Det andra anslaget gör
det för fåmöjligt folkhögskolorna bidrag tillatt att helaanpassa
studiesituationen, för andraäven rörelsehindrade. insatsernaän kan
bestå hög lärartäthet, assistans till deltagare inte har ettav som
rörelsehinder, anpassning teknisk utrustning, tolkhjälp eller andraav

9 Prop 1990/91 :82
15°Förordning 1991:977 statsbidrag till folkbildningenom
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funk-olikamedför deltagaretillgänglighetenökaför attinsatser
tionshinder.

studerandeprofil emotsärskild att tafolkhögskolor harVissa som
fåtalfinnsfolkhögskolor ettnågra dessafunktionshinder. Vidmed av

Ädelfors Strömbäcksochår. Exempel18 äränelever är yngresom
Härnösandsrörelsehindrade elever,emotfolkhögskolor tarsom

Furubodaelever samtsynskadadeemotfolkhögskola tar asom
ytterli-medelever ävenrörelsehindradeemotfolkhögskola tarsom

beskrivnaomfattas inteeleverDessafunktionshinder. ovanavgare
formutbildningsplatser iköperkommunenstatsbidrag, utan av

uppdragsutbildning.

gymnasieutbild-motsvarandefolkhögskolavidutbildningEftersom
höga kost-detinnebärstatsbidragtillberättigarungdomförning

Det harsådan utbildning.köpahemkommun attelevensförnader
alternativ tillettintefolkhögskolandetta attpåpekats göratt ses som

gymnasieutbildningen.Rh-anpassadedentex
kansituationeri vissafolkhögskolanKommittén bedömer att vara

harfunktionshinderomfattandemedför eleverlösningbra somen
gymnasieskolan. Detden vanligaisig till rättafinnasvårigheter att

sådanmedbefogatdet ärgenerellt avgöra närgår dock inte att en
bedömafall. Ansvaret attfrån fall tillmåste avgöraslösning. Det

ele-ochelevenmedtillsammanshemkommun,har elevensdetta
folkhögskola.berördochvårdnadshavarevens

föralternativÄven folkhögskolanpositiv tillkommittén är somom
kommittén attfunktionshindermedenskilda elevervissa menar

utbildningerbjudasbörhandi förstafunktionshindermedungdomar
kommitténfinnerskäldettaBlgymnasieskolan.vanligai den a av
vad gällernågra förändringarförordagenerelltmöjlighet attingen

från kommu-utgår istället attKommitténansvaret.ekonomiskadet
särskiltfå fall detde ärfolkhögskoleutbildning itillbidrarnerna

finansie-föransvarsfördelningförslag tillkommitténsOmmotiverat.
genomförsgymnasieutbildningenRh-anpassadedenringen av

föralternativenmellankostnadsskillnadernadessutomminskar
elever.dessa

tillställningkommittén skallyrkati5l taattsärskiltSisus harochSlH
för vissapå folkhögskola"preparandkurs"ettårigmedförsökdet en

projektform sedandrivits iharDettasynskada.medungdomar
medhemkommunernafinansieratsharFörsöketläsåret 1992/93. av

tillSkrivelsesynskada;15 medvissa ungdomarförutbildningGymnasial
95:14 ,1997-01-29UFUNKlS-kommittén
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år frånmed olika bidrag SIH75 000 kr elev och statligasamtper
Folkbildningsrådet och Sisus sammanlagt 230 000SIS-medel, om

kr elev.per
till liten synskadade eleverVerksamheten har riktat sig en grupp

syncentralernaför grundskolan och harvilka de resurser som
tillhandahålla SIH Sisus har dessainte räckt till. Enligt ochkunnat

handikappkompense-grundläggande träning iungdomar, utöver
också social träning ochhaft behovrande stortämnen, av grupp-

ålder.ifatt" i motsvarande Degemenskap för "komma kamrateratt
föreslårbåda skrivelse till kommittén kursenmyndigheterna i sin att

inom gymnasieskolan. Kost-betraktas preparandkursbör ensom
föreslås fördelade mellan och kommun.naderna stat

värdefulltdet redovisade projektetKommittén bedömer är ettatt
förpå folkhögskolan kan fylla roll vissa ungdomarexempel hur en

med funktionshinder.
riktar sig till elever ochbeskrivna verksamhetenDen gruppen

fortsatta gymnasiestudier i den vanligaförbereder dem för gymna-
förslag,Kommittén i enlighet med myndigheternassieskolan. menar,

finansiering.bidra med vissskall kunnaatt staten

9 18-0928
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Stödorganisationen8

såväl specialpedago-denkommittén utredaskalldirektivenEnligt
stödverksamhetdenkonsulentorganisationengiska som ges avsom

ingår särskiltl uppdraget attkunskapscentren.ochresurscentren
och de lokalastatliga sektornmellan denansvarsfördelningenpröva

Kommittén skallmyndigheter.berördamellanhuvudmännen samt
föreslåvid behov,emellan och,samverkan demsärskilt studera

effektivitet.flexibilitet ochleda till ökadåtgärder kansom

8.1 Begrepp
och kunskaps-respektivekonsulenternasbeskrivaFör att resurs-
specialpedago-för debenämningarfinns olikauppdragcentrens
råd och stöd. lanvänds begreppetSIHInom texgiska insatserna.

specialpedagogiskt stöd.används begreppetsammanhangandra
åtgär-förtali dagligtråd används dockstöd ävenochBegreppet

till vissaservice1993:387 stöd ochlagender föranledda omav
tilltalar rättenLSS. lagenDetta trots attfunktionshindrade aom

LSSRåd stöd enligtochpersonligt stöd.rådgivning och annat avser
livssituation.individens hela

råd ochförvirrande begreppetattfunnit detKommittén har att är
Kommitténinnebörd.olikamedsammanhang,används i olikastöd

stödorganisationenspecialpedagogiskaför dendärför valt atthar
specialpedagogiskastöd ibegreppetövergripandeanvända det

framgår vaddet tydligtfrågor. sammanhang därl avses an-som
kortformen stöd.kommittén dockvänder

kommittén insat-frågor härspecialpedagogiskaiMed stöd avser
funktions-medför eleverkrävs attpedagogisk karaktär somser av

likvärdigelevermed övrigaförförutsättningarskallhinder enges
utbildning.
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8.2 Tidigare utredningar

Frågan hur frågorstödet i specialpedagogiska bäst organiserasom
har behandlats flera utredningar före denna, integrations-av a av
utredningen lade fram sitt årslutbetänkande 1982.som

Liksom denna utredning underströk lntegrationsutredningen det
kommunala Man konstaterade mångaansvaret. deatt problemav

funktionshinderelever med påi skolanmöter beror bristandesom
kunskaper vad barnen klarar och behöver. föreslogManom av
därför dåvarandedeatt länsskolnämnderna skulle utvecklas mot
något pedagogiska för handikappadecenter barn och ungdomar iav
länet. finnasDär skulle det särskilda reselärare och konsulenter som

"åkaskulle i kommunerna, informeraut lärare, skolledare, politiker
vad de handikappade barnen behöver, förutsättningarvilkam om

de har i olika hänseenden etc". Länsskolnämndernas personal
föreslogs förverka samordning skulle ståndäven att komma tillen
mellan kommuner sådana frågori länet där det krävs ett större
elevunderlag vad den enskilda kommunen många gångerän kan
erbjuda".

lntegrationsutredningen föreslog vidare Umeå,nämnderna iatt
Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö skulle extrages resurser
till sitt förfogande för ide olika hänseenden skulle kunnaatt sam-
ordna insatserna inom varje region för barn och ungdomar med
olika former handikapp, utnyttja de det kunnandeav resurser, m rn

finns skilda regionala initiativ.samt ta Vid dessa nämndersom
beståskulle inrättas k planeringskonferenser, skulles som av

för de olika länsskolnämnder ingickrepresentanter i regionen.som
hållasArbetet skulle ihop särskild "samordnare".av en

Som komplement till länsskolnämndernas och planeringskonfe-
insatser föreslogs Kunskapscenter skulle inrättas förattrensernas

föratt särskild kompetens, information avseendesvara m rn en-
skilda funktionshinder. Dessa ståskulle kunna för kurs- ocha
fortbildningsverksamhet där lärare, föräldrar och andra skulle erbju-
das stöd och hjälp.

lntegrationsutredningen föreslog viss samordning stödet i speci-av
alpedagogiska frågor för elever med olika funktionshinder. Man
föreslog för förtex att reselärarna eleveransvaret med synskada
liksom förskolekonsulenterna för barn med synskada skulle föras
från Tomtebodaskolans till länsskolnämnderna,resurscentrum som
redan försvarade konsulenterna för elever med rörelsehinder.
Reselärarna förväntades stöd till elever i grundsärskolanävenge
medan lärarna med utvecklingsstörda elever med synskada i trä-
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frånfå frånstöd reselärare Ekeskolansningsskolan skulle sitt
resurscenter.

övervägdesför med hörselskadaVad beträffar stödet elever om
från länsskolnämnderna.landstingen tillskulle överförasansvaret

försådan minstpå med samordning, intefördelarnaMan pekade en
ändå för lösning där läns-flerfunktionshindrade, stannade enmen

köpa tjänsterskulle möjlighetskolnämnderna istället att avges
hörselvårdsteam.landstingens

för stödet tillargumenterade kraftfulltlntegrationsutredningen att
hållasskullemed synskadaförskolebarn och elever samman.

dock inte för andrafullföljdesResonemanget grupper.
med ytterligareutvecklingsstörda eleverFrågan stödet tillom
samband meddirektiv. lingick inte i utredningensfunktionshinder

tidpunkt tio1985 överfördes vidOmsorgsutredningen en senare
SÖ stått fem landsting tillför vidSkolöverstyrelsentjänster som

planeringskonferen-de föreslagnaplaneringsberedningarna, som
kallas.kom attserna

frågan medi-kortbehandlade heltlntegrationsutredningen om
ungdo-"barn ochkonstaterade defunktionshinder. Man attcinska
myckethandikappademedicinskt ärbetraktasbrukar sommar som

deDessutom harfrån allergiska.få debortser ärsomom man nu-
ansågdetta skälproblematik". Avmycket sällan mangemensamen

begreppetbetänkandet bidra till attanledning ifanns attdet inteatt
Några konkretatill användning.handikappade kommedicinskt

ladesbehovbarns och ungdomarsanledning dessaförslag med av
inte.

Plane-genomfördes drag.förslag i storaIntegrationsutredningens
förordningenapril 1984. Enligtinrättades 1ringsberedningama

för elever medfråga undervisningsamverkan iregional omom
isamordna insatsernauppgift "attberedningarnashandikapp var

grundskolan,handikapp imedförsta hand eleverregionen för i
medoch elevergymnasieskolanspecialskolan ochsameskolan,

så befintligaplanerasärskolan att attflera handikapp i samt resurser
planeringsberedning-fickpå möjliga sätt. Vid behovutnyttjas bästa

handikapp iför studerande medockså insatsernasamordnaarna
med flera funk-för studerandeför ochkommunal utbildning vuxna

utvecklingsstördapsykisktutbildning förtionshinder i vuxna
Särvux.

SÖdåår ochfram till 1991verkadePlaneringsberedningarna
institut föroch Statensned och Skolverketlänsskolnämndema lades

52 SFS 1984:75
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SlH-utredningenmhandikappfrågor i skolan SIH bildades. föreslog
de konsulenteratt fanns inom Iänsskolnämnderna, konsu-som en

lent för invandrarelever med handikapp fanns vid Statenssom
institut för läromedel, vissa konsulenttjänster för utvecklingsstörda
elever med funktionshinderytterligare fanns vid specialskolor-som

medlen förresurscenter samt köp tjänster vid landstingensnas av
pedagogiska hörselvård skulle föras SIH:still konsulentorganisation.
Förslagen genomfördes i Konsulenttjänsternastort. vid resurs-

fördescentren dock inte SIH.till Konsulenternaöver inom SIH
organiserades i platt organisation med kontori varje län.nästanen

Att Iänsskolnämnderna lades ned innebar denatt lntegra-av
tionsutredningen föreslagna och i genomfördastort regionala orga-
nisationen, med planeringsberedningarna, aldrig kom utvärderasatt
på samlat Denett kritik harsätt. riktats planeringsbered-motsom
ningarna handlar förstai hand deatt uddlösa och saknadeom var
beslutskraft. Det kan ha någonatt med de inte hadegöra att tydlig
ställning i den samlade stödorganisationen, endast hadeutan
allmänt formulerade samordningsuppgifter. Särskolekommitténsl
betänkande SOU 1991:30 Särskolan-en primärkommunal skola
konstaterades planeringsberedningarnasatt ställning i organi-a
sationen något oklar. Enligt utredningen uppvisade dessutomvar
beredningarnas samverkan med berörda länsskolnämnder olika

Positivt beredningarnamönster. att tvekan besattutan änvar en, om
såinte väl dokumenterad, samlad kompetens läget i sina regio-om

ner.
Sedan lntegrationsutredningen lade sina förslag påi början 1980-

talet har viss samordning konsulentresurserna skett. Trots detta,av
och delvis följdtill lntegrationsutredningens förslag, fortfarandeärav

för stödetansvaret till kommunerna i frågorspecialpedagogiska
på tvåuppdelat huvudmän på fleraoch olika aktörer.

8.3 Dagens organisation för stöd i
frågorspecialpedagogiska

Stöd i specialpedagogiska frågor i dag SIH:s konsulenter,ges av
landstingens hörselvårdskonsulenter, kunskapscenter,resurscenter,
mfl. nedanståendel det redovisas de olika aktörernas uppdrag

resultatetsamt vissa uppföljningar och utvärderingar.av

153SIH-utredningen; U 1991:01
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SIH:s fältorganisation8.3.1

istöd till kommunernauppgifter erbjuda hjälp ochEn SIH:s attärav
syftefunktionshinder ifrågor för elever med attspecialpedagogiska

uppstå utbildningssituation.ikandet handikappminimera ensom
friståendesådanaockså hjälp och stöd tillInstitutet skall sammage

nivåer-frånpåStöd olikastår statlig tillsyn.underskolor gessom
påövergripande insatsergenerellariktat tillindividuellt mermer

nivå.eller nationelllokal, regional
stödinstitutets texEnligt SIH avser

i denna,situationen och potentialenpedagogiskaden
handikapp,attityder till

funktionshinder,konsekvenserinformation avom
planer/åtgärdsprogram,individuellautveckling av

informationsinsatser samtochfortbildning
och möjligheter.teknikinformation nyaom ny

finnasSIH1991:1081 skall inominstruktionEnligt myndighetens
stödverksamhetenspecialpedagogiskaför denfältorganisationen

förbestående konsulenterav

förskolebarn,synskadade
elever,synskadade

rörelsehindrade elever,
döva-utvecklingsstörda elever,
blinda-utvecklingsstörda elever samt
dövblinda vuxna

skolväsendet.det offentligainom
ocksåSIH inrättatinstruktionen harstadgas ivadUtöver som

tjänster som

särskolan,rörelsehinderiför elever medkonsulentero
med autism i särskolan,för eleverkonsulenter

med funktions-invandrarelevermed inriktningkonsulent moteno
hinder samt

MBD/DAMP.inriktningmed motkonsulenteno

inklbestår 120 konsulenttjänster,drygtSIH:s fältorganisation av
tabell 8.1 redovi-för dövblinda lkonsulenttjänsterknappt tio vuxna.

på hurolika uppgifterkonsulenter fördelas samtantalethursas
målgrupp.varjeregistrerade imånga eller ungdomarbarn ärsom

finns förförhållande till antalet registrerade barniFlest konsulenter
med synskada. Desynskada respektive eleverförskolebarn med

medanregistrerade barn konsulent,30har i genomsnitt enperca
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konsulent för elever med rörelsehinderi genomsnitt har knappt 110
och konsulent för elever i särskolan har 200 registrerade barn.en ca

Tabell 8.1 SlH:s konsulentstöd för barn och ungdomar med
läsåretfunktionshinder 1997/98

Antal Antal Antal
konsulent- registrerade registrerade

tjänster barn eller barn eller
ungdomar, ungdomar

ca per
konsulent

Förskolebarn med
synskada 29,50 1 000 34
Elever med synskada

30,00 1 000 33
Elever med rörelse-
hinder 27,25 3 000 110
Elever tlerfunk-med
tionshinder särskolan 20,5 4 200 205i
lnvandrarelever med
funktionshinder 1,00 - -
Elever med
MBD/DAMP 1,00 - -
Elever med

1hörselskada 0,50 --
137Vuxna dövblinda 9,50 1 300

Totalt 119,25 - -
Källa: SIH

för1 SIH har endast halv tjänst konsulent elever med hörselskada. Viden som
hörselvárd hörselvárdskon-landstingens pedagogiska arbetar 25 sompersoner

sulenter med 3 500 barn och ungdomar. Uppskattningsvis det sigrörca om ca
så mångahälften tjänster.

återspeglarAntalet barn och ungdomarregistrerade konsulentper
delvis SlH:stids-de olika konsulentgruppernas arbeta. Avsätt att

framgårmätningar konsulenterna för förskolebarn med synskadaatt
pålägger 70 sin tid individuellt riktadeprocent insatseränmer av

eller insatser i barnets närmiljö, konsulenterna för eleveratt med
påsynskada respektive rörelsehinder 50 sin tidsatsar procentca av

denna individuellt riktade insatser 16 respektive 20typ samtav
på övergripande insatser riktade till personal, politiker iprocent m

enskilda kommuner fleraeller kommuner samtidigt.gentemot
Konsulenterna för elever i särskolan funktionshindermed ytterligare
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påtid50 sin denna övergripande insat-satsar procent typca av av
Ävenpåbara 13 individuellt riktade insatser.samt procentser mer

båda förde konsulenterna invandrarelever med funktionshinder
för MBD/DAMPrespektive elever med arbetar i huvudsak övergri-

pande.
Att konsulenterna för elever i särskolan arbetar övergripandemer

och därmed kan ha fler registrerade elever kan förklaras med atta
tillgångsärskolan i grad har till specialpedagogisk kompetenshögre

grundskolan och gymnasieskolan. Vissa kommuner harän
dessutom kompetens med inriktning elever i särskolanmotegen
med ytterligare funktionshinder, verksamma antingen i skolan eller

Läsåretkommunala konsulenter. 1996/97 fanns motsvarandesom
flerhandikappkonsulenter.36 tjänster kommunalasom

Skillnaderna mellan antalet registrerade hos konsulen-elever
för respektive bara delvissynskadade rörelsehindrade kanterna

förklaras i behov mellan Viss betydelse kanskillnaderav grupperna.
det faktum elever med synskada färre till antalet eleverha år änatt

då påfärremed rörelsehinder. Detta elever ställer krav restidmer
SlH:selev. En viktig förklaring dock historiskt betingad. Vidärper

konsulenter för elever med synskada redantillkomst antaletvar
nivå konsulenterna för elever med rörelsehin-i dagens medanuppe

någotfärre. De har ökat i antal sedan dess.der betydligt senarevar

SlH:s myndlghetsanslag. DeKonsulentverksamheten finansieras via
rådgivningför SlH:s specialpedagogiska ochtotala kostnaderna

199754,budgetåretmkr inkl ledning, administrationstöd 86,4var
påoch fördelats de olika verksamhetsgrenarna.utveckling som

ingår till eleverdetta belopp 3,2 mkr för det pedagogiska stödetI
fördelat dessa medel tillmed hörselskada. SlH har merparten av

hörselvård.landstingens pedagogiska

låtit genomföra intervjuundersökningarSlH har vid flera tillfällen
från åravseende konsulentorganisationen. Av den studiensenaste

tillfrågade rektorerna,1996 kan utläsa 75 deatt procentman ca av
tillfrågade specialpedagogerna, 8070 de lärarna ochprocent av

tillfrågad personal inom förskolan 87procent samt procentav av
tillfrågad haft SlHpersonal inom särskolan hade kontakt med under

föregående året, gång.det i de flesta fall Det bör obser-änmer en
ochurvalet gäller personal arbetar med barn ungdo-attveras som

finns registrerade hos SlH:s konsulenter.mar som

154 budgetåretårsredovisningSlH:s 1997
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påBeroende yrkeskategori mellan knappt 70 och drygt 80uppgav
tillfrågade kontakten hade varit ganska ellerdeprocent att avav

på råd,Svaren SlH-konsulenternas stödmycket betydelse.stor om
fått förhåll-föroch information hade konsekvenser deras arbetssätt,

för de olika yrkeskategorierna. Minstningssätt eller dylikt varierar
hade haft för medanbetydelse insatserna rektorerna deattuppgavs

för förskolepersonalen.haft betydelseha störstuppgavs
på6Kommitténs enkät se bilaga riktades till urval 68ettsom

konsulentstöd bedöms tillgängligtkommuner visar SlH:satt som av
frågan 16besvarat bedömerdessa. Av de 59 kommuner attsom

tillgängligt.mycket tillgängligt, 39 detSlH:s konsulentstöd att ärär
mindre tillgängligt, ingenbedömer det attEndast kommunertre som

tillgängligt.det inte alls är
SlH-konsu-På 23 58 kommuner attmotsvarande sätt anger av

värde, 30 detmycket att stortlenternas insatser stort ärär avav
det mindre värdekommunervärde. Endast att ärtre anger av

saknar värde.hävdar detmedan ingen kommun att

år utveckla konsulentrollen,SlH arbetat medhar under attsenare
från individuellt inriktade tillsyfte förskjuta insatsernai att mera

påpå framför alltgrund resursskälövergripande. Detta menav
till deuppdrag till SlHgrund regeringens är ett annat änatt organav

SÖ:s frånföreskrifterSlH:s tillkomst. Enligtansvariga föresom var
framgår starkt knutet tillkonsulenternas stöd1980-talet att var

med elev,skulle "tillsammansenskilda individer. Konsulenterna tex
utvärderaskolpersonal planera och fortlöpandeföräldrar och berörd

framgår vidareIntegrationsutredningen attsk0lverksamheten". Av
förväntades undervisa barnen ireselärarnasynkonsulenterna

skolgångenmålet SlH underlättaistället för attskolan. Idag är
råd och stöd till kommu-handikapp,för elever med attgenom ge

nerna...".
kom-i med de behovUtvecklingen stortöverensstämmer som

kommitténs Av de 62 kom-för i enkät till dem.uttryckmunerna ger
frågan således detendast 25besvarat att äruppgermuner som

till dendirekt riktadestödorganisationen erbjuder insatserviktigt att
små efter-framför allt de kommunernaenskilde eleven. Det är som

frågar stöd.denna typ av
enskildekonsultativa insatser till denHögst prioritet har istället

kommuner, konsultativt stöd till kommu-elevens lärare 49
fortbildning till43 kommunernens/skolans specialpedagoger samt

40 kommuner. Informationenskilda eleverpersonalgrupper kring
prioriteras 33 kommuner.till rektorer och skolledare av

flera alternativ.Kommunerna har kunnat ange
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på vadmotstridiga förväntningar konsulentenDet finns dock änmer
intervjustudieframgår i enkäten. Avkommunernas svar ensom av

framgår erfarenheternapågenomförts SIH:s uppdrag attasom
harmellan föräldrar och dekonsulent skiljer sigvad gör somav en

yrkesutövning. Föräldrarkonsulenten i sin attkontakt med anser
på"kan "trycka kom-främst individuellt stödkonsulenten samtger

något ombudsman-innebärBildenmuntjänstemän. ensom ges av
främstkonsulenten äryrkesverksamma attnaroll. De enanser

och information.förmedlar kunskapperson som
förväntas konsulentenprofessionella attbåde föräldrar ochBland

både initialtinitiativ till kontakt,dentid och tarskall ha somvaramer
konsu-förväntar sig vidare attFöräldrar och lärarefortlöpande.och

samtal. Konsulentensför individuellatillgängligskalllenten vara
studien.iflesta intervjupersonernaefterfrågades deinsatser avav

vad konsulenten gör samtinformationsaknade dockFlertalet omom
henne/honom.kontakt medihur kommerman

diagnosgrupperuppbyggd kringorganisationEftersom SIH:s är
utvecklingsar-organisation. SIH:salltför statiskförfinns risk enen

betydelsepå diagnosernasockså minskainriktats attdärförbete har
för arbetsorganisationen.

långtdockinnebärdiagnosrelateringenminskaförinsatserna att
olika diagnosgrupper.inriktningen motifrån SlH har lämnatatt

inrik-således fortfarandeinsatserkonsulenternas ärMerparten av
kompetensområde. Samverkanspecifikaochtade mot ensvars

geografisktvisstinriktning inom ettmed olikakonsulentermellan
övergripandesärskilt vid externagällerområde ökat. Detdockhar

också ifortbildningsdagarvidmedverkaninsatser menm m,som
frågor rörsamverkar kringMan telever.till enskildarelation somex

frågor.handikappolitiskaideologi samtpolicy och

specialpedagogiskastöd iLandstingens8.3.2

skolan/kommunenfrågor till

special-stöd iför erbjudaattreglerathar ingetLandstingen ansvar
funktionshinder,medungdomarfrågor för ochbarnpedagogiska

stöddock förAlla landstingeller skolan.förskolansig till svararvare
landstingFlertaletfrågor till förskolan.specialpedagogiskai svarar

månvisshörselskada, imedskolan för eleverför stöd tilldessutom

kvalitativ155 på SlH konsulentenförväntningarOmvärldens en-
på Juli 1996uppdrag SlH,Stenhammarintervjustudie; Ann-Marie av
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för ochLandstingens habilitering barnför andraäven grupper.
avsnitt 8.5.behandlas iungdom m rn

förhörselvård traditionhar svaratpedagogiskaLandstingens av
med hörsel-frågor till skolan för eleverspecialpedagogiskastöd i
hörselvårds-hörselvården finns detpedagogiskaskada. Inom den

1995/96 emellertiduppgift. Under aviseradedennakonsulenter med
specialpedagogisktfortsättade inte attlandstingtre att geavser

uppstår.hörselvårdskonsulent Ettdåskolan vakanserstöd till som
hörselvårdskonsulent, begrän-köperett ettsaknar redanlandsting

från l landstingenhuvudman.antal timmarsat gessex avannan
hörselvårdskonsulenter grundutbildning ärstödet till skolan varsav

förskollärarens.
hörselvårdskonsulent. Va-går 140 eleveri genomsnittDet perca

Då andra arbetsupp-dessa ofta hardock ävenriationerna stora.är
Om skattar hör-rättvisande bild. attgifter detta inte manenger

sin tidarbetar 50selvârdskonsulenterna i genomsnitt procent av
registreradegår genomsnitt hela 280det istället itill skolanmed stöd

hörselvårdskonsulent.hel tjänstelever somper
hörselvårdskonsulenter hävdatshar att stö-Från ochlandstingen

påskulle vinnamed hörselskada attför eleverdet till skolan sam-
Hörselvårdskonsu-till skolan.konsulentstödordnas med övrigt

organisation medtillsaknar anknytningendeIenterna att enuppger
ochfår effekter för fortbildningansvarsområde, vilketskola som

kompetensutveckling.annan
ocksåhörselvården förstadielärarefinns kpedagogiskaVid den s

såväl familjrådgivning barn ochstår pedagogisk tillför somsom
används inomtjänstebenämningförskola. Förstadielärare är somen

specialpe-hörselvärden förskollärare, medför depedagogiskaden
uppgifter.med dessapåbyggnad, arbetardagogisk som

hörselvårdskonsulenter delvis arbetar medDå bara attflertalet ge
svårt skatta hurmed hörselskada det attför elever ärstöd till skolan

dock beloppför detta stöd. Det sig ettkostnaderna rörärstora om
3,2 mkr förverksamheten. DettaSlH:s bidrag tillstörre än var

ursprungligen intebudgetåret SlH:s bidrag avsett att1997. svaravar
Vissa landsting har dockför stöd till skolan.för hela kostnaden

från andratill motsvarande bidraget staten,begränsat insatserna
skjuter till finansiering.egen

frågor speci-kommittén ställt detl enkäten till kommunerna har om
pedagogiska hör-landstingensalpedagogiska stöd som ges av

frågorselvård. dessa 1861 kommuner besvaratAv de angersom
från pedagogiskastödet landstingensspecialpedagogiskaatt det
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tillgängligt. Endast 2hörselvård tillgängligt, 37 detmycket att ärär
det inte allsdet mindre tillgängligt, ärkommuner attatt är enanger

tillgängligt.
pedagogiska hör-25 denkommunerna attAv de 61 uppger

värde.värde, 34 det har stortselvårdens mycket attstöd har stort
detmindre värde, ingen attTvå stödet harkommuner attuppger

värde.saknar

besvaratungdomshabiliteringar26 barn- och24Flertalet somav
desjukvårdshuvudmännen attenkät tillkommitténs geruppger

specialpedagogik.avseenderådgivning till skolanhandledning och
bilagasin helhet i 7.redovisas iEnkäten

kommittén funnit insatsernaattlandstingen harkontakt medVid
Tourettes syndrom,ochautism, Aspergerselever medfrämst gäller

ungdomshabiliteringen attochDAMP. Barn-ADHD och uppger
undermarkanthar ökatför dessatill skolanstödbehovet grupperav

Även liknanderedovisarungdomspsykiatrinår. ochbarn- ensenare
situation.

DAMPmed ADHD,för elevertill skolanhar stödetl flera län m
lands-i länet ochsamarbete mellan kommunernaiorganiserats ett

fall ochbarn-ungdomshabilitering och i vissaochtingets barn-
ungdomspsykiatrin.

tillfrågor landstingenspecialpedagogiskaDet stöd i gersom
från det stödtill sin texskiljer sig artför eleverskolan dessa som

ovanligtDetför sina elevgrupper. är tSIH:s konsulenter merexger
SIH:s konsulenter har.åtagandenlångvarigamed den typ somav

i sambandsituationer,till akutaoftare knutetStödet iställetär mer
förmed autismeleverdockEtt undantag utgörsutredningar.med av

stå för permanentungdomshabiliteringen kan ettbarn- ochvilka mer
falluppgivit de i vissahar attungdomshabiliteringenstöd. Barn- och

inte berörgenerella insatserövergripandeockså erbjuder sommer
fortbildningskaraktär.enskilda elever, tex av

defyra landstingen attendastDet bör observeras att uppgerav
ungdomshabiliteringen medochpersonal inom barn-har examen

special-med ellergymnasielärare, utanellergrundskolläraresom
finnsungdomspsykiatrinpåbyggnad. ochInom barn-pedagogisk

bakgrund i landsting.med denna trettonpersonal

Specialpedagogiskaresurscenter8.3.3

riksrekryterandevarjeskall vidspecialskoleförordningenEnligt
synska-Förspecialpedagogiska resurscenter.specialskola finnas
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dade finns dessutom Tomtebodaskolans TRC.resurscenter
Resurscentren skall enligt förordningen främja allsidig utvecklingen

barn och ungdomar synskadade,är döva, hörselskadadeav som
eller talskadade.

l målgruppenpraktiken förär

Ekeskolans ERCresurscenter synskadade barn och ungdomaro
med funktionshinder,ytterligare olika sjukdomar och syndrom

dövblindfödda,samt
Hällsboskolans HRCresurscenter barn och ungdomar medo

språkstörning,grav
Tomtebodaskolans TRCresurscenter synskadade barn ocho
ungdomar församt
Åsbackaskolans ÅRCresurscenter döva och hörselskadadeo
barn och ungdomar med utvecklingsstörning.

Verksamheten vid främstresurscentren skall omfatta specialpeda-
gogisk utredning och träning information,samt utbildning fort-och
bildning för vårdnadshavareelevernas och lärare ochav annan
personal. Centren skall vidare samla och information följasamtge
forskning och utveckling. Resurscentren bedriver dessutom själva
visst utvecklingsarbete.

Resurscentren finansieras via anslagen till de statliga special-
skolorna. Det gäller Tomtebodaskolansäven Budget-resurscenter.

mkrm.året 1997 de totala kostnaderna för 63,2resurscentrenvar

Resurscentren många århar under föremål återkommandevarit för
På uppdrag regeringenöversyner. lät SlH genomföra överav en

syni57 Ås-resurscenterverksamheten vid Eke-, Hällsbo- ochav
backaskolorna budgetåretunder 1994/95.

Vid överlämnandet till regeringen konstateraderapporten SlHav
att roll nationellaresurscentrens statliga med uppgiftcentera som

service till de kommunalaatt huvudmännen inte helt klar.ge var
Enligt SlH därfördet nödvändigt målroll,att centrens ochvar upp-
gifter preciserades och kontinuerligt följdes Man framfördeupp.
vidare samordning SlH:satt under ledning skulle kunna leda tillen

bättreett resursutnyttjande. Slutligen konstaterade SlH kunska-att

156Specialskolornas och Tomtebodaskolans TRCresurscenters
årsredovisningar budgetåretför 1997
157 ÅsbackaskolanResurscentra vid Ekesko/an, Hällsboskolan och
Granskning, åtgärder;analys och förslag till PM till SlH 1995-04-20, Per-
Erik Eriksson, Utbildning AB
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funktionshinderför medelever ärsamhällets resurserpen om
förbättras.bristfällig och behöver

åtregeringenbudgetåret 1995/96 uppdrogförregleringsbrevetI
förutvecklingsinriktninguppgifter ochSIH preciseraatt resurs-

efterverksamhetenocheffektiviserasyftei attcentren anpassa
På SlH:s uppdragbehov.elevernassåväl kommunernas som

rapport förslag tillomfattandearbetsgrupputarbetade aenen
l arbetsgrup-förutvecklingsinriktning resurscentren.uppgifter och

uppgift borde attunderströks resurscentrensattrapport varapens
pååstadkommas lokal ellerinte kanför de insatser somsvara

eller desåledes kommunensnivå. skulle inte taDe överregional
menade attArbetsgruppenregionala instansernas samver-ansvar.

och denregionalanivåerna-den lokala, denmellan dekan tre
ansågArbetsgruppenbehövde förbättras.fallcentrala-i vissa

borde preciseras.arbeteförockså målgrupperna resurscentrensatt
skrivelse59 SIH verk-våren menade att1996regeringentilll sin

omfattning har anpassatstillräckliginte ivid resurscentrensamheten
på sådant sätt att centrensamhällsförändringar ettgenomfördatill

former tillstöd i olikanuvarandedel i samhälletsintegreradblivit en
verksamhetResurscentrensfunktionshinder.medbarn och elever

och kommu-närhetsprincipentilldärförSIH,borde, enligt anpassas
tydligarebordeVerksamhetenskolan.för ges enansvarnernas

specialpedago-faktiska behovettill detinriktning och begränsas av
från i bar-på uttryckta behovbyggdagiska utredningar personer

intebarn/eleverträning förtill dennärmiljö, samtnets/elevens som
åliggerintebarnomsorg/skola ochförkan inom somramenges

sjukvårdshuvudmannen.
§1 kap 9specialskoleförordningensSIHföreslog attKonkret

framgårså det attändras att

verksam-specialpedagogisksådanomfattaskallverksamheten-
regionalt,ellergenomföras lokalthet kansom

ochlärarevårdnadshavaresåväl tillinformation skall somges-
fortbildning endastmedanskola/barnomsorgpersonal inomannan

de fall denendast ipersonal samtochtill lärareskall riktas annan
regionalt.lokalt ellerkaninte ges

58 jämtespecialskolornaVerksamhetsmål statligaför deUppföljningsbara
1996-02-27.SIH PMutvecklingsinriktning för resurscentren;uppgifter och

159 vid Ekeskolan,för resurscentrenutvecklingsinriktningUppgifter och
Åsbackaskolan TomtebodaskolansförsamtHällsboskolan och

SIH 1996-03-regleringsbrev;enligtRedovisning uppdragresurscenter av-
29.
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Det innebär förslag till begränsningett vad gäller centrenssenare
förhållandei till barnens/elevernas vårdnadshavare. lansvar nuva-

rande lydelse omfattas dessa åtagandetäven utbildning ochav om
fortbildning. SIHEnligt bör ocksåresurscentren ha informations-ett

övriga formergentemot samhällets pedagogiska stöd,ansvar av
kunskapsbankatt utgöra i specialpedagogiska frågor förgenom en

konsulenter och ipersonal barnets/elevens närmiljö.
Vidare konstaterade SIH att resurscentrens verksamhet i högre

pågrad bör koncentreras centerverksamhet. Därför föreslogs att
reselärarverksamhetresurscentrens avvecklas. dåDetta denna del

verksamheten sedan sin tillkomst har ersatts med andra stöd-av
funktioner bättre påkravenmot närhet och tillgäng-som svarar upp
lighet, konsulentverksamheten. Undantagtex bör dock, enligt SlH,

för den verksamhetgöras riktad tillär elever med Spielmeyersom
Vogts sjukdom dövblindföddaoch vid Ekeskolans resurscenter.

För elever med Spielmeyer Vogts sjukdom har Ekeskolan och
dess påtagit sig särskilt livslångt åtagande.resurscenter ett och

ÖstraArbetet bedrivs i samarbete mednära sjukhuset i Göteborg.
Spielmeyer Vogts sjukdom sällsynt, progredierandeär sjukdom.en
Stor finnsvariation avseende svårastöverlevnad de drabbade kan-
avlida tonåren,redan i de uppnå årsmedan andra kanövre 30 40-
ålder.

På regeringens uppdrag har SIH fastställt resultatmått för special-
skolorna och deras för Tomtebodaskolansresurscenter samt re-
surscenter.

frågeställningEn särskild avseende för synskadade,resurscentren
togs redan lntegrationsutredningen, det börärsom upp av om

finnas tvåeller förett resurscenter synskadade. Man konstaterade
såatt synskadade liten fåär att samordning degruppen en av

finns förefaller naturlig. Trots detta kom till denresurser som man
bestämda slutsatsen det bör finnas tvåatt Ekeskolancenter -
inriktad "elever någotmot utöver synskadan har ytterligaresom
allvarligare handikapp" och Tomtebodaskolan inriktad "elevermot

enbart synskadade ellerär synskadanutöver har ettsom som
lindrigare tilläggshandikapp". Motivet ansågatt denattvar man
pedagogik måste tillämpas för Ekeskolans elever i väsentligasom
hänseenden frånskildär den gäller för Tomtebodaskolanssom
elevgrupper.

lntegrationsutredningen underströk det vid Ekeskolan fannsatt
behov skolverksamhet väsentlig omfattning och pekade iav en av
det sammanhanget påsärskilt behoven hos de dövblinda. Skoldelen
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tränings-ochutrednings-omfattadessutomskulleEkeskolanvid en
ungdomarochbarnför olikamöjlighetermedverksamhet, grupper

påtid vistaseller längreunder kortareflerfunktionshinder attmed
sina hem-integration iförförberedasför därskolan att senareen

kommuner.
likartad inrikt-haskulle i stortverksamhetenutåtriktadeDen en

ijämfört medskillnadväsentligEnbåda resurscentren.vid dening
motsvarande dagensreselärare,khadebåda skolornadag att svar

ingår i dag ireseläraretjänsterTomtebodaskolanskonsulenter. som
konsulentorganisation.SlH:s

rad hänse-ändå det ikonstaterade attlntegrationskommittén en
TomtebodaskolansochEkeskolansnödvändigt attenden var

på för attriskenpekadeMansamverkade. grupperresurscenter
föralternativolikaövervägdeochtvå stolarmellan"fallaskulle

frånavstod dockManstyrelse.samverkan, texdenna gemensam
erfarit atthadeattanledningmedförslag, enläggaatt manava

inletts.haderedancentrenmellansamverkan
skrivelse till kom-iharresurscenterTomtebodaskolans ennu

varit be-gränsdragningsfrågorna "harattuppmärksammatmittén
försåväl brukarnakraft förochtidmyckettagitoch har somsvärliga

också funnitsDet harkonsulenter.berördaoch ende bägge centren
dess-pekarCentretstolarna."mellanhamnaskullebarnför attoro

synskadedi-förändrats, atthartotala elevgruppenpå denattutom
ersattsförsvunnitharnästanvanligaförr mennuvarsomagnoser
skolsi-attVidareproblem.svårlöstaoftaoch uppgesmed mernya

flerfunk-Mångaförändrats.harsynskadamedför elevertuationen
grund-idessutomfinnseleversynskadadetionshindrade numera

skolan.
detskrivelse attsinibegärresurscenterTomtebodaskolans ges

grundsärskolenivå centretsoch attpåungdomarochför barnansvar
begäruppgift. Manför dennamed kompetensförstärks apersonal

gemensamtför ettförutsättningarnautrederFUNKIS-utredningenatt
bägge centren.anmälningsförfarande till de

Kunskapscenter8.3.4

med statligtKunskapscenterflerafinnsresurscentrensidanVid av
påinriktadehuvudsakligenCentren ärfrån SIS-anslaget.bidrag

TRC 1997-resurscenter;15° TomtebodaskolansGränsdragningsfrågor för
03-19
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hörselskadade respektive rörelsehindrade. Numera beviljas SIS-
medel föräven Kunskapscenterett med inriktning på autism.

Totalt fördelade SIH 16,5 mkr till kunskapscentren budgetåret
1997".

Kunskapscentren för döva och hörselskadade förlagdaär till de
regionala specialskolorna för döva och hörselskadade. Enligt avta-
len SIHmed kunskapscentrensär uppgift "att tillvaratagandegenom av
det samlade kunnande finns inom SIH, specialskolan, landstingenssom
hörselvård, kommunerna och brukarorganisationerna förverka att elever
med hörselskada, dövhet och dövblindhet syn-hörselskada erhåller en
optimal utifrånskolsituation och förutsättningar och behov".vars ens

Enligt avtalen skall kunskapscentren för döva och hörselskadade

i samverkannära med landstingens hörselvård och berördao
kommuner regionalt specialpedagogiskt råd, sådanstöd ochge
service kräver samverkan emellan flera landstingsområdensom

sådantsamt specialpedagogiskt stöd till elever med dövblindhet
syn-hörselskada andrasom ges av

initiativta till seminarier och dylikt kring aktuella utbildningsfrå-o
gällande elever med hörselskada respektive dövblindhetgor

syn-hörselskada inom verksamhetsområdet områ-inomsamt
det initiera och stimulera utvecklingsarbete och personalutveck-
ling
samordna och vid behov anordna teckenspråksundervisning föro
syskon och barn till döva prop. 1988/89:100.

beslutEfter riksdagens teckenspråksutbildning för föräldrar,om
k TUFF-utbildning, skall utbildningen utformas i regionals samver-

kan inom för Skolverket fastställd ramkursplan. Detramen en av
skall också möjligt anordnaatt utbildning med hela landetvara som
upptagningsområde. Av förordningen 1997:1158 statsbidragom
för teckenspråksutbildning för föräldrar framgår samverkans-att

vid berört Kunskapscenter skall beredas tillfälle att yttra siggruppen
innan beslut tas statsbidrag till regionala utbildningsanordnare.om
Samverkansgruppen består företrädare för landstingets pedago-av
giska hörselvård, handikapporganisationerna, kommuner och
kunskapscentret vid den regionala specialskolan för döva och
hörselskadade. Statsbidrag skall beslutas och betalas SIH.ut av

161SlH:s årsredovisning budgetåret 1997
162 Prop 1996/972162, 1997/98:UbU4,bet rskr 1997/98213
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dövaförkunskapscentrenutvärdering vidverksamhetenl aven
lnteg-förväntningardeSIH attkonstaterarhörselskadade somoch

regionala kun-deutvecklingenkringhaderationsutredningen av
infriatsharvälhörselskadade änochdövaförskapscentren mer

ocksåPositivt ärarbetssätt.gemensamtfunnit etthardeattsamt nu
dövatill ärbarnochsyskonförteckenspråksundervisningen avatt

den.omfattasför dembetydelsestor avochomfattning somstor av
låg.allmänhetielevmedelkostnadenVidare är per

hörselska-ochför dövakunskapscentrenförproblematisktMest
någonharlängrelandsting inteettutvärderingen attenligtdade är

pedagogiskochråd, stöduppdrag attmedhörselvårdskonsulent ge
framtidaaviserat attlandstingflera va-samt attskolantillservice

besättas.attkommerintekanser
uppfattasdagipå centrenattutvärderingen merpekarVidare

Samverkanregionens.kunskapscenter änspecialskolans somsom
dess-harNågra centrenutvecklas.behöver avmed kommunerna
enligtdefrågorför vissaansvaretpå sig somtakommit attutom
dövaskolplaceringföransvaretmed, tex avsysslabörinteavtalen

förteckenspråksutbildningspecialskolan, samtåvilarelever, som
TUFF-utbild-beslutriksdagensattobserveras ombörDetföräldrar.

sigför att yttragivitsharkunskapscentren ansvarattinnebärning nu
föräldrar.förteckenspräksutbildningtillstatsbidragbeslutinför om

huröverattpå behovetutvärderingSlH:s sepekar avSlutligen
hörselska-ochför dövakunskapscentrentillfördelasSIS-medlen
hörselska-ochdövaantaletfaktiskadettillbör tasHänsyndade.

region.varjedade i
deattbeskrivningensig motvänderkunskapscentrenFlera av
änkunskapscenterspecialskolans snarareuppfattasskulle som

special-ochcentretattkunnaförklaringEn vararegionens. anges
chef.underlyderskolan samma

medskolortillknutnarörelsehindrade ärförKunskapscentren
Göte-Malmö,irörelsehindradeförundervisningsgruppersärskilda
ettkommunen,Umeå. drivsÖrebro, Treoch avUppsala avborg,

kunskapscenterstiftelse. Attettsamtlandstingochkommun enav
Integrationsutred-föreslogsinrättasskullerörelsehindradeför av

ningen.
samladedet"tillvaratauppgift attcentrensSlHmed äravtalEnligt

kun-till vilkaverksamheterinomfinnskunnandetvärfackliga som
ungdomarochbarnför attverkaskallDeknutna.ärskapscentren

Sverigeieleverhörselskadade/döva en153 förKunskapscenter -
SIH 1997utvärdering;
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med rörelsehinder och/eller andra neurologiskt betingade funktions-
nedsättningar får optimal utbildningssituation utifrån sinaen egna
förutsättningar och behov".

Enligt avtalen skall samtliga kunskapscenter för rörelsehindrade

i samverkan med SlH:s specialpedagogiska stödorganisation,o
vidareutveckla och sprida specialkunskap betydelse för bar-av

och ungdomarnas utbildningssituationnens
erbjuda elever, föräldrar, lärare och personalo ärannan som en-
gagerad i barnens och ungdomarnas utbildning, specialpeda-
gogisk kunskap att tgenom ex

anordna temaveckor för elever-
anordna seminarier/temadagar för personal-
på lämpligtannat erbjudasätt fortbildning-
initiera forskning-
aktivt deltaga i specialpedagogiskt metodutvecklings--

arbete.

Vissa kunskapscentren för rörelsehindrade skall ocksåav

erbjuda elever korttidsvistelse i skolverksamhet för ut--
redning och/eller rådgivning och i samband därmed i
dialog med föräldrar/vårdnadshavare för adekvatsvara
information till ansvarig skolpersonal.

Till skillnad från kunskapscentren för döva och hörselskadade
kunskapscentren för rörelsehindrade utöver andra uppgiftersvarar

också för specialpedagogiska utredningar. De fyra centren skiljer sig
sinsemellan erbjudaatt olika specialisering.genom

utvärderingl verksamheten vid kunskapscentren fören rörel-av
sehindrade konstaterar SIH lntegrationsutredningensatt förvänt-
ningar kring utvecklingen kunskapscenter för rörelsehindrade harav
infriats. Kunskapscentren erbjuder kursert inom brett område.ettex
Datakurser ett stort utrymme. Utredaren ifrågasätter emellertidges

datapedagogerna vid REDAH-centren utnyttjas till fullo vid dessaom
kurser.

Utvärderingen pekar också på att samverkan med kommunerna
bör utvecklas vidare. Vidare hävdas att större hänsyn bör tas till det
faktiska antalet elever med rörelsehinder i respektive region vid
medelstilldelningen samt kunskapscentrenatt bör tydligareges
anvisningar för hur redovisningen till SIH bör utformas.

154 Utvärdering kunskapscenterverksamhet för elever medav
rörelsehinder, SIH 1998
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har startatolika centrendeslutligen attkonstaterarUtvärderingen
utvecklingskedeni olikabefinner sigochtidpunktervid olika av

förutsätt-utveckling. Bästförförutsättningarskildagivitsdesamt att
kontaktdagligkan hadehacentrenutvecklingförningar omsynes

medrörelsehinder samtmedelevermedmedmed skola grupper
dådetutvärderingen ärEnligtdatapedagoger.ochhabilitering

vissaerbjudasåledes attnationella center,tillutvecklasmöjligt att
landet.i helaungdomochför barntjänster

REDAH-centervidDatapedagoger8.3.5

tjänster10,5tillSIS-anslagetfrånockså medel somSIH fördelar
REDAH-skdataresurscenter,regionalaåttaviddatapedagoger

eleverförpersonalochtill eleverstödDatapedagogernacenter. ger
Även dessa ärförhjälpmedel.datorbaserademedutrustatssom

REDAH-centrenTillviktigt.konsulenterSlH:smedsamarbetet
budgetåret 1997.mkr4,9SIHfördelade

utvärdering datapedagoger-genomföralåtitockså avSIH har en
Utvär-skolan.datorstöd imedeleverfunktionshindradetillstödnas

samverkansmodellregionalpå behovettpekarderingen enava
syncentralerhjälpmedelscentraler,och res-datapedagogernaför

datape-mellansamverkanbehovettsamthabiliteringarpektive av
påutvärderingenpekarVidarekonsulenter.SlH:sochdagogerna

samtregionersinaisynliggörsdatapedagogernabehov att merav
konsultativtettutvecklas motutsträckninghögreiinsatserderasatt

stöd.

Läspedagogiska center8.3.6

stödekonomisktmeddrivslandetiläspedagogiska centertiotalEtt
styrsVerksamheternaSkolverket.ochArvsfonden avAllmännavia

omfattaröverenskommelser asom

telefonrådgivning,kostnadsfrio
pedagogiskadiagnostik,pedagogiskpraktiskutveckling avo

träningsprogram,hjälpmedel och
hjälpmedelmetoder,utvärderingochdokumentation program,avo

träningsmaterial,och
samtundervisningutbildning,fortbildning,o

SIH 1996insatser;datapedagogernas155 utvärderingEnREDAH-center av
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utredning och underlag för åtgärdsprogram.o

Varje harcenter profil varför verksamheterna fått varie-en egen
rande utformning avseende målgruppenstex ålder, förutsättningar
och behov. Varje center har dessutom sin organisationsform.egen
Även den kompetensen varierar. Vid flera finnsegna centrenav
också verksamhet för barn med DAMP. Eftersom olika typer av
svårigheter ofta uppträder hos barn kan det svårt attsamma vara
skilja verksamheterna åt.

Sedan då1993, det första läspedagogiska inrättades,centret har
Skolverket anvisat i genomsnitt 2 mkr år till dessa. Till dettaca per
kommer frånbidrag Allmänna Arvsfonden.

l regleringsbrev från 1994-06-16 fick Skolverket i uppdrag att utvär-
dera de samlade insatserna för att underlätta skolgången för elever
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Granskningeniös, förutom de läspedagogiska ocksåcentrensom
omfattade ett utvecklingsprojekt med samordning lokala projektav

Skolverketssamt stipendieverksamhet för fortbildning lärare,av
iut tre slutsatser,mynnar

förutsättningaratt och former bör ñnnas för ökad samordningen-
olika verksamheter,av

denatt lokala och nationella utvärderingsfunktionen bör förstär--
kas och

att diskussion måste initieras hur kan användasen om resurser-
optimalt för förbättraatt skolpersonalens möjligheter att stödjaegna
elever med läs- och skrivsvårigheter.

Utvärderingen visade centerbildningarnaatt dittills haft starken
inriktning individuellmot diagnos och de svårtatt haft få kontaktatt
med eller på sikt utveckla verksamheten i skolan.

I dag bedömer Skolverket verksamhetenatt vid de läspedago-
giska centren har börjat finna formsin samt att de i utsträckningstor
kommer att kunna finansieras med avgifter. Skolverket därföravser
att upphöra med bidragen till Genomcentren. beställarenatt kom-

få betalaatt för uppdraget Skolverketmer att utvecklingmenar en
kan komma ståndtill där centren utgör ett stöd till skolorna genom
att koncentrera verksamheten till uppgifter skolorna inte klararsom
själva. Man detatt viktigtär skolornaatt utvecklar sinmenar egen

16° Insatser för elever med Iäs- och skrivsvårigheter; Skolverket Dnr
951344
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byggsnätverkdestödjassigvisatvilketkompetens, nusomgenom
upp.

regionala1997:108 attSOUskrivkommitténLäs- och pe-anser
speciella ochutvecklakanolika slagcenterbildningardagogiska av

på utgöradet sättetområden ochskildainomkunskaperfördjupade
verksamhet.pedagogiskaskolansförskolanssåvälförstödett som

skapaattUtvecklingscenter ärpedagogisktföruppgift ettEn viktig
får möjlighetverksamhetsområdenfrån olikadär läraremötesplatser

erfarenheter.utbytaatt

Sammantaget8.3.7

frågorspecialpedagogiska ärikommunerna/skolanstöd tillDagens
rörelsehindrade, gravthörselskadade,synskadade,tillfrämst riktat

funktionshinder.ytterligaremedutvecklingsstördaspråkstörda samt
funktionshindren"."traditionellahuvudsak desåledes iomfattarDet

stödetfördelningenskillnader ifinnsdessamellan avRedan grupper
historisktdetmed ärattförklaras annat änkansjälvklartintesom

på olika elev-insatserkonsulenternasFördelningenbetingat. av
8.3.1.under8.1framgår tabellavgrupper

kommu-stödet tillspecialpedagogiskadetutbyggt ärvälMindre
fördelat överojämnthörselskada. Det ärmedeleverförnen/skolan

attde inteaviserat attdessutomharlandsting avserFleralandet.
uppstår.dessahörselvårdskonsulent närvakanseråterbesätta som

påtagitharhörselskadadeochför dövaKunskapscenterAtt vissa
påbristenintekompenserarkonsulentkaraktäruppgiftersig av

Konsulentinsat-elever.hörselskadadeförstödspecialpedagogiskt
uppdrag.heller i centrensingår inteser

före-attsituationenunderstrykshörselskadamed aveleverFör
förhållande tilliojämnhörsellärare ärkommunalakomsten av

bådestödskolanfall harl bästamellan kommunerna.behoven även
frånhörselvårdskonsulenthörselpedagog,kommunal enav en

andralkunskapscenter.också stöd etteventuelltochlandstinget av
delvis.ellerheltstöddettasaknasfall

ytterligaremedsärskolanitill eleverkonsulentstödSlH:sAtt
utbyggt änmindreutvecklingsstörning ärfunktionshinder utöver

på attberorövrigadeför flerakonsulentstödet gruppernaav
specialpedagogisktillgång tillhargradi högresärskolan egen

med dövhetsärskolanieleverFörskolformer.andrakompetens än
vidockså resurscentrensynskada finnsrespektivehörselskadaeller

Åsbackaskolan Ekeskolan.respektive
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l och med att stödet till kommunerna för dessa är uppbyggtgrupper
med utgångspunkt i kommunernaatt har kompetens detäregen
något problemett denatt kommunala kompetensen kring eleverav i
särskolan med flerfunktionshinder ojämntär utbyggd. Att den är det
har flera orsaker. Före kommunaliseringen särskolan fanns kav s
flerhandikappkonsulenter inom landstingen. Vid kommunaliseringen
överfördes denna i delarstora till vissa kommuner. Detresurs
förutsattes andra kommuneratt skulle köpa dessa tjänster. Detta har
inte skett i den utsträckning förväntades, vilket bidrar till attsom
kompetensen ojämnt utbyggdär mellan kommunerna. Det sker dock

utveckling den kommunala särskolan.en av
För elever med språkstörning arbetar Hällsboskolansgrav re-

direktsurscenter demot enskilda kommunerna. Det har under
år skett markant ökning antalet anmälningar eleversenare en av av

med språkstörning till Hällsboskolans resurscenter. Detgrav är
uppenbart kommunernaatt har stora behov stöd i specialpeda-av
gogiska frågor för denna elevgrupp.

Till detta kommer det finnsatt elevgrupper för vilka skolan och i
viss mån kommunerna har behov stöd i specialpedagogiskaav
frågor, för vilka stödet mindreär väl etablerat. Det gäller förmen
elevgrupper totalt sett tillär stora antalet, elevertex medsom
neurologiskt betingade funktionshinder DAMP, Aspergerssom
syndrom, Både i kommitténs enkät påoch har bådeannat sättm
kommuner och landsting uppmärksammat situationen för just dessa
barn och ungdomar. Kommunernas och landstingens insatser för
dessa elever varierar mellan olika delar landet.av

Pâ motsvarande finnssätt behov stöd till skolan för elever medav
medicinskt och psykiskt betingade funktionshinder. inom båda
dessa finns elever med behov vitt skilda slag. Vissa hargrupper av
behov specialpedagogiskt stöd. Det gäller förtex eleverav vars
svåra sjukdomar lett till funktionshinder, hjärnskada.tex Deras
behov stöd i specialpedagogiska frågor sammanfaller delvis medav
behovet hos vissa elever med rörelsehinder. Andra elever med
medicinskt betingade funktionshinder kan ha helt andra behov av
specialpedagogiskt stöd. Elevernas situation således såär speciell

det gåratt inte någotatt säga generellt innehållet i detta stöd.om
Många elever med medicinskt eller psykiskt betingade funktions-

hinder har dock framför allt behov andra insatser i skolan. Skolanav
behöver kunskap eleven för kunna förhållaatt påsig ett sättom som

eleverna optimal skolsituation. Det handlar bemö-ger en a om
tande, anpassning till förhållandenpraktiska till följd elevenatt ärav

frånvarandemycket eller ofta trött, anpassningar i miljön Atto s v. ge
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för ochdessa avseenden hälso-stöd till skolan i är ett ansvar
sjukvården. skolhälsovården.Ofta detta viages

förspecialpedagogen, rektorn ellerFör den enskilde läraren, perso-
förskolan det inte heller alltid lätt vartnalen inom att vetaär man

få omfattande kompetensför del denskall vända sig att somav
upplevs ha högexempelvis SlH:s konsulenterfinns. Detta trots att

svårigheternaför "sina" elevgrupper. Särskilt tydligatillgänglighet är
traditionellaungdomar inte tillhör debarn ochdet gällernär som

med den traditio-behov inte överensstämmergrupperna" eller vars
på flera funktionshinder.grund de harnella indelningen, atttex av

för vilkaför de elevgruppermånga inblandade redanAtt aktörer är
framgår nästatabell 8.2stödorganisationfinns etableraddet aven

i andra fall inte.i vissa fall reglerat,sida. Ansvaret är
på organisa-de problemgivits olika exempelKommittén har som

frågor För barn ochspecialpedagogiska kan orsaka.för stöd itionen
bliskolans kontaktytafunktionshinder kanmed fleraungdomar

för samordnaformellt attharkomplicerad. Ingen parterna ansvarav
ocksåfamilj kan haeleven medkommerTill detta attkontakterna.

pedagogiska hör-SlH,flera denkontakt aktörer, texbehov av
rådfall kanungdomshabiliteringen. lselvården och värstaoch barn-

frånfall konsulentervarandra. l degår medstick i stävges som
förnaturligtvis riskenminskar attberördaorganisation ärsamma

medockså sin tillkomst arbetat attSIH sedaninträffa. hardetta skall
konsulentinsatser kringsinasamordnautveckla och gemensamma

frågor.
specialpedagogiskaansvarig för stöd iorganisationVilken ärsom

på det handlar ettockså beroendefrågor skilja sigkan omom
elever medförskolebarn ochFörskolbarn.förskolebarn eller ett
inom lands-för hörselskadadeinom SlH,stödet samlatsynskada är

hörselvärd. För övriga är ansvaretpedagogiskatingens grupper
förungdomshabiliteringochså landstingens barn-delat att svarar

SIHfrågor förskolan medantillspecialpedagogiskastödet i svarar
skolan.för stödet till
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Tabell 8.2 Organisation för stöd till kommunen i specialpeda-
frågorgogiska

SkolaFörskola
Konsulent RC/KC Konsulent RC/KC

2 SIHAutism KC-autism
Dövhet och Landstingets Landstingets
hörselskada pedagogiska KC-hörpedagogiska

hörselvård hörselvård
Dövhet Landstingetsoch

ÅRC ÅRCSIHhörselskada i pedagogiska
hörselvårdkombination med

utvecklings-
störning

KC-hörDövblindhet
2 ERCERC

Rörelsehinder
2 SIH KC-Rh

Rörelsehinder i
2 slH-Skombination med

utvecklingsstör-
ning
Grav

2språkstörning HRC HRC

TRCSynskada SIH TRC SIH
Synskada i kombi-

s|H3 ERCSIH ERCnation med ut-
vecklingsstörning

fristående1 grundskola. gymnasieskola, särskola, skolorMed skola samtavses
från förskoleklasser.och med den 1 januari 1998 även

familj.2 ungdomshabiliteringens huvuduppgift stöd till barn ochBarn- och attär ge
förskolan fall för vissa barnEmellertid de stöd till och i vissa till skolanävenger

främst för rörelsehindrade utvecklingsstördaoch ungdomar. Det gäller och men
i tabellen.kan gälla andraäven grupper som anges

för för med autism, dövhet3 SIH särskilda konsulenter stöd elever i särskolanhar
eller hörselskada, rörelsehinder respektive synskada.

för för hörselskadade/synskadade4 KC-hör främst stöd dövblinda somsvarar
gár gymnasieskola. ERC främst dövblindfödda barni grundskola och verkar mot
och ungdomar, ofta i särskolan.

omfattas etablerade organisa-För de elevgrupper inte densom av
frågortionen för stöd i specialpedagogiska redovisas i tabell 8.2som

svårighetersituationen oklar. Kommunernas hittaatt rättär än mer
påtagligakan för barn och ungdomar för vilka det saknasvara

ingångar Barn med förvärvade hjärnskador barai utgörsystemet.
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svårigheter nå fram kunskappå tillskolan har attexempel attett
rörelsehindrade.förflera kunskapscentrenfinns inom avsom

skiljerAspergers syndromADHD, DAMP,medKring elever mm
etableratsvissa län har detlandet. lorganisationensig över en

elever. lkring dessaoch landstingkommunersamverkan mellan
hos denna elev-oförberedd inför behovenstårandra län merman

relateradproblematiken näramånga dessa elever ärFör avgrupp.
det viktigtbehovelevernas ärskolsituation. För mötaatttill deras

och mellanbåde kommuneninomtvärfacklig samverkan,med en
landsting.ochkommun

utredas inomkan behövaproblematikomfattandemedElever
meddet viktigtdessaungdomshabiliteringen. För ärochbarn-tex

eftersomoch landstingmellan kommunsamarbeteutbyggtett
specialpe-grad harleda till i högutredning böråtgärderna som en

harungdomshabiliteringochbarn-Landstingenskaraktär.dagogisk
specialpedago-stöd ipå för visstsigtagitflera landstingi ansvar
autismliknandeochmed autismför eleverfrågor skolantillgiska

sådantdet saknatsupplevtpå har atttillstånd. beror attDetta man
stöd.

saknasfunktionshinderpsykiskaellermedicinskamedFör elever
Dåfrågor. elevernasspecialpedagogiskastöd imånga fall helti

särskildatänka sigrealistisktinte attså skilda detvitt ärbehov är
hurhandlarmålgrupper. Detbådaför dessakonsulenter snarare om

Mångaanvänds.problematikolikakring typerkompetensen avav
andraförmed behovlikheterelever hardessabehoven hos grup-

och behovproblematikelevernaskunskapensamladeDen omper.
ansvaretoklarhetfinnsdetbrist attanvändas. En ärbör om vemsen

medelevförkrävs attde kompetenserför samordnaär att ensom
optimalfunktionshinderbetingadepsykisktmedicinskt eller ges en

skolsituation.
vissaisjukhusundervisningenberörsFör elever svararavsom

hemskolastöd till elevenskonsultativtför visstfall sjukhuslärarna
nedan.avsnittse vidare

Sjukhusundervisningen8.4

ochspecialskolansärskolan,grundskolan,sådana iFör elever
underskälliknandesjukdom ellerpå grundsameskolan avsom

särskild undervis-skallskolarbetevanligtdelta itid inte kanlängre
påhem elleri elevensmotsvarande,på ellersjukhusning anordnas

skolhuvud-anordnasundervisning skallSärskildlämplig plats. av
någonelleråt sjukvårdshuvudmannenfår överlåtaDennemannen.



284 Stödorganisationen SOU 1998:66

Ävenundervisningsådanatt anordna för gymnasieskoannan
lan°° gymnasiesärskolanoch skall särskild undervisning anord-

för sådana elever på grund sjukdom eller liknandenas som av av
skäl inte kan delta i undervisningen.

SIH fördelar frånmedel SIS-anslaget till sjukhusundervisningen.
Sjukhusens Iägeskommuner arbetsgivare förär sjukhuslärarna, som
i påhuvudsak arbetar sjukhuset. SIH:s bidrag står för merparten av
kostnaderna. Lägeskommunerna dock för vissa kostnader,svarar

för fortbildning.a
Bidrag för undervisning elever i den obligatoriska skolan läm-av

tillnas

sådan påundervisning sjukhus organiseras med fastasom0
påtjänster somatiska och psykiatriska avdelningar,

sådana behandlingshem knutna till barnpsykiatriskaärsomo
kliniker finns Socialstyrelsensoch i förteckning samt

litet antal regionalaett "samverkansklassef organiserassomo
med delat mellanett barn- och ungdomspsykiatriska klini-ansvar
ker foch tolv värdkommuner.n

De elever berörs sjukhusundervisningen tillhör sin hemskolasom av
under den tid hon/han påäven vistas sjukhus. Sjukhuslärarnassom

omfattaruppdrag undervisa barn och ungdomar under denatt tid de
påvistas Kontakten såsjukhus. med hemskolan dock viktig, attär

återgåeleven kan till sin vanliga undervisningssituation utan onö-
svårigheter.diga Flertalet sjukhuslärare har specialpedagogisk

kompetens.
fördeladeTotalt SlH 62,4 mkr för sjukhusundervisning budgetåret

1997.

utvärderingl SlH presenterade hösten 1995 sjukhus-en som om
står påundervisningen nivå.konstateras den hög Den skaparatt en

förtrygghet elever, har terapeutisk funktion, fungerar bryggaen som
till hemskolan återkomstminskar behovet stödinsatsersamt vidav
till framgårhemskolan. Av utvärderingen dock lärare i hemsko-att
lorna önskar sjukhusundervisningen skulle profileraatt sig bättre.

framgårOmvänt hemskolans lärare skulle kunnaatt samverka bättre
med sjukhusundervisningen.

16710 §kap 3 skollagen
15°8 kap 2 § gymnasieförordningen
1 8 kap 2 § gymnasiesärskoleförordningen
"° Sjukhusundervisningi Sverige utvärdering; SlH 1995en-
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vårdtidernaUtvärderingen uppmärksammar har minskat vid deatt
vårdplatsersomatiska klinikerna antalet har reduceratssamt att

såväl ochdrastiskt vid barn- ungdomspsykiatriska kliniker som
SIHbehandlingshem. Med anledning detta föreslogs skulleattav

utgåendeomfattningen statsbidrag för sjukhusundervis-pröva av
ningen.

Kommittén mottagit flera uppvaktningar avseende sjukhuslärar-har
framtida och huvudmannaskapet för sjukhusundervisningen.rollnas
skrivelse kommittén och SIH företrädare för detl till har nyaen

i Stockholm och berörda kommunerAstrid Lindgrens Barnsjukhus
fråga.utvecklat sina tankar i denna

på roll inom den somatiskaMan sjukhusskolornaspekar atta
vårdtidernavården förändras, till följd harkommithar att atta av

svåra till följd dettaför med sjukdomarkortats barn samt attäven av
vårdas förändring har beho-i hemmen. Genom dennaallt fler barn

sjukhusundervisning minskat.vet av
arbetsuppgiftersjukhuslärarensVidare beskriver att suc-man

innefatta pedago-förändrats och kommitcessivt har att ävenmer
handikappade barn, deltagande i utarbetandetgisk utredning avav

för stödja barn med handikapp,pedagogiska att varaprogram
vården ochutredande verksamhet inomförmedlande länk mellan

också konsulter för de lärarehar funktionenhemskolan. De somav
psykiska problembarn med sjukdom, handikapp,ska handta om

påtillstånd Som exempelde lämnar sjukhusen." etteller andra när
koncentrationssvårigheter.meddetta barnnämns

huvudmannaskapetdet angelägetl skrivelsen hävdas att attär
treårigföreslår försöksverk-vidareför sjukhusskolan löses. Man en

sjukhusskolan vid Astridhuvudmannaskap förstatligtsamhet med
Barnsjukhus.Lindgrens

förHabilitering barn och ungdomar8.5

m m

åtaganden vadovanstående redogjorts för landstingensI det har
frågor skolan/kommunen.tillgäller i specialpedagogiskastöd

l Angående framtid och huvudmannaskap; Karolinskasjukhusskolornas
Örjan,Szt Danderyds skolor ochStockholms resursförvaltninginstitutet,

Solna skolor 1997- 09-12
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förhållandeLandstingens huvudsakliga i till barn ochansvar ung-
områden.funktionshinder dockdomar med gäller andra

sjukvårdslagenEnligt 3 § hälso- och 1982:763 skall lands-texa
tinget "erbjuda dem bosatta inom landstingetärsom

rehabilitering,habilitering och
för funktionshindrade, ochhjälpmedel

för för barndomsdöva, dövblinda,tolktjänst vardagstolkning
och hörselskadade".vuxendöva

avses någonförlustvid nedsättning ellerMed habilitering att, av
medfödd eller tidigt förvärvad skada/sjukdom,funktion efter genom

kompetensområden åtgärderfrån fleraplanerade och sammansatta
funktionsförmågautveckling bästa möjliga samtallsidigt främja av

fysiskt välbefinnande hos den enskilde.psykiskt och
hans/hennes familj,stöd för den enskilde ochHabiliteringen ettär

frånnågot SlH:s konsulentinsatser harskiljer den t som somexsom
omfattaroch skola. Habiliteringhuvuduppgift stöd till kommunatt ge

kompetensområden, såväl social,från medicinsk,olikainsatser av
pedagogiskpsykologisk art.som

framgår någon be-eller dess förarbetenlagstiftningenVarken av
ungdomshabilitering. Inommålgruppen för ochbarn-gränsning av

främst till och ungdomardenna dock barnriktar sigalla landsting
utvecklingsstörning, med ochrespektive utanrörelsehindermed

grad verkar motfunktionshinder. l olika hög ävenytterligare man
funktionsnedsättningar. Enligtungdomar med andrabarn och

sjukvårdshuvudmännens26kommitténs enkät 24texgör av av
för och ungdomarungdomshabiliteringar insatser barnochbarn-

försyndrom, 21 barneller Tourettesmed autism Aspergerssamt
oftaskrivs dockADHD eller DAMP. Deungdomar medoch senare

från diagnosen ställd.habiliteringen ärut när
delar landstingensdessutom inom andraHabilitering erbjuds av

den pedago-traditionella. Habiliteringen inomorganisation denän
habilite-hörselvården jämförelsevis väl utbyggd medangiska är

utbyggd. Flertaletflesta fall mindre välför synskadade i deringen är
ochungdomshabiliteringar har inte barnbarn- ochlandstingensav

målgrupp ytterli-de harsynskadaungdomar med annat än omsom
bredasyncentraler denfunktionshinder. Samtidigt har inte allagare

habiliteringenför habilitering. Attkrävs erbjudakompetens attsom
önskvärd utsträckning kanför synskadade inte utbyggd iär vara en

Z sjukvårdslagen, SahlinMed kommentarer, JanHälso- och
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förklaring verksamheten vid Tomtebodaskolanstill resurscenteratt
Omvänt,habiliterande karaktär. kan detta hahar tydliga inslag av

förfått avstå från tillräckligt bygga habiliteringenlandstingen att att ut
synskadade.

ålder.med tilltagande MerpartenHabiliteringsinsatserna avtar av
förskoleåldern. kommitténspå Enligt enkätbarn isatsasresurserna

personalens tid vid dende 60till landstingen procenttar ca av
hörselvården de bara 15 procentpedagogiska att utgörtrots ca av

På motsvarandeoch ungdomarna. sätt tarde registrerade barnen
tid vid barn- ochpersonalensförskolebarnen 50 procentca av
30 dede bara procentungdomshabiliteringen trots att utgör avca

registrerade.
på medveten prioritering ochförskolebarnSatsningen är mo-en

ofta inte likatidiga insatser. Behovenbetydelsen ärtiveras avav
deungdomarna andra behovDessutom har änhos ungdomar.stora

SOUdelbetänkandeKommittén har dock redan i sittbarnen.yngre
funktions-för elever medgymnasieutbildning vissa1996:167 om

särskild inrikt-habilitering medbehovethinder uppmärksammat av
eleverna.på hos de äldrening behoven
sjukvårdshuvudmännen finns särskiltfem de 26Endast hos av

ungdomshabiliteringen, ibarn- ochungdomsteam inomanpassade
Till dettasärskilda ungdomsgrupper.fyra vuxenhabiliteringenhar

tvåuppbyggnad hosungdomsteam undersärskilda ärkommer att
två.Frågan under utredning isjukvårdshuvudmän. är

skolan för enskildastöd tillungdomshabiliteringenBarn- och ger
frågor speci-för andra rörfunktionshinder änelever med även som

Fortlöpande kunskapavhandlatsalpedagogik och omovan.som
god pedago-grundläggande för atthela livssituationelevens är en

information tillIbland dennakunna skapas.gisk situation skall ges
finnsHärpå habiliteringsteamet.föräldrarnas uppdragskolan enav

lokalskolhälsovården, fungerakanviktig gränsyta mot som ensom
förutsättningnaturligtvis under attförmedlare information,dennaav

vårdnadshavare samtycker.elev och
sjukvårdshuvudmännen kanpå kommitténs enkät tillAv svaren

ungdomshabiliteringarflertalet barn- ochdessutom utläsas att
och fysiskavseende hjälpmedeltill skolanför handledningsvarar

för viss träningskolpersonal samthandledermiljö, deatt svararsom
deantal dessutom attfortbildning. Ettde medverkar i stortatt uppger

någotSpecialpedagogik,rådgivning till skolan avseendeförsvarar
fråga redovisari avsnitt 8.3.2. lavhandlats redan öppenensom
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vid elev-de deltarungdomshabiliteringar attochflera barn-
vårdskonferenser.

ungdoms-ochengagerade i barn-handi första ärPersonal som
arbetsterapeuter,sjukgymnaster,i skolaninsatser ärhabiliteringens

mån och sjuk-läkareoch i visslogopederkuratorer,psykologer,
ovanliga ipedagogisk kompetens ärPersonal medsköterskor. mer

8.3.2.avsnittse vidareskolanmedkontakten

ochbarnför utredninglandstingenhabiliteringUtöver avsvarar
ochsomatiskabåde deninomfunktionshinder,med olikaungdomar

vården.psykiatriska
hjälp-personligaförlandstingen även1984Sedan 1 juli svarar

gymnasieskolan, särsko-grundskolan,funktionshindrade itillmedel
förhållandeihjälpmedelsansvaretFråganspecialskolan.lan och om

förskoleklasserförhållande till deifristående skolor samttill som
Däremot harlöst.1998 inteskolform ärfrivilligtillkommer o msom

skall klargöras.för ansvaretinitiativ tagits att
rörelsehindrade,omfattades1984fick ansvaretlandstingenNär

förståndshandikap-språkstörda,gravttalskadadesynskadade,
Fortfa-hjälpmedelsansvaret.döva/hörselskadadepade samt av

läs-autism,DAMP,medungdomar texochhar barnrande idag
få hjälpmedel,svårigheter attafasiskrivsvårigheter/dyslexi ochoch

i skolan.hjälpmedeldatorformitex somav
Vissauppdrag.kommitténsingår iinteHjälpmedelsfrågorna

läromedelsfrågornafrånsvåra skiljahjälpmedelsfrågor dock attär
kapitel 10.itas uppsom

överväganden förslagoch8.6

organisationtillförslagkommittén ettredovisarföljandedetI en ny
nationelltfrågor, ispecialpedagogiskaistödetstatligaför det en

förankring.regionalförstärktmedorganisationsammanhållen en
special-stöd iförregionalaföreslås omfatta centerOrganisationen

Inledningsvisriksresurscenter.respektivefrågorpedagogiska
ansvarsfördel-hurbedömningarövergripandeförförstredogörs av

mellanbör utfunktionshindermedtill eleverför stödetningen se
huvudmännen.

ochför barnhabiliteringenävenAvslutningsvis kommenteras
vuxenstude-stöd förspecialpedagogisktbehovetungdom samt av

rande.
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Övergripande bedömningar8.6.1

för likvärdigfunktionshinder förutsättningarmedFör eleveratt enge
mångakrävs olikapå delaktighet och gemenskap,byggdutbildning,

skolabåde och mellaninom skolanssamverkande insatser,och ram
och andra aktörer.

debedömningarkommitténs övergripande ärUtgångspunkt för
betänkandet,tidigare i attkommittén dragit redanslutsatser a

utgå från elevernasfunktionshinder skallmedtill eleverstödet-
behov,

barnför utbildningenodeladehar det ansvaretkommunerna av-
och ungdom samt

funk-elever medkunskapskolan behöverpersonal iall ommer-
funktionshindrende konsekvensertionshinder och ger.

samladedagensdet inomkommitténs bedömning attDet vidareär
frågorspecialpedagogiskaitill kommunernaför stödorganisation

specialpedago-ispecialiserad kompetensbåde bred ochfinns en
nå önskatförbättre attdock samordnasfrågor. börDengiska

resultat.

frågorspecialpedagogiskaiför stödetAnsvarsfördelningen

Statens insatserkommunala ansvaret.detKommittén understryker
erbjudsspetskompetensdärkomplement,skall endast ettsomses

byggaförväntasstöd kandessa intei de fall utankommunerna upp
kunnande.personalensvidareutvecklaoch

pedagogiska arbetet.för detarbetslaget ansvaretharvardagenl
medelevergenerell kompetensdärförkrävsRedan där omen

arbetsla-lför med sig.dessakonsekvenseroch defunktionshinder
och kompletteraolika kompetensutvecklaolika lärarekangen

funktionshinder kan krävasomfattandeelev medFörvarandra. en
för hela arbetslaget.kompetensutvecklingriktadsärskilt

stödha behovarbetslagetkanallmän kompetensTrots bred aven
medutbildningssituation för elevergoderbjudaför klara attatt en

specialpedago-första handbör iDetta stödfunktionshinder. ges av
stödfunktion i kom-specialpedagogiskoch/ellerpå skolan engen

specialpedago-sinorganiseraväljer attHur kommunernamunen.
påberoråt. utformasHur det bästskiljer siggiska kompetens a

skolorganisation ärpå kommunensoch hurstorlekkommunens
utformad övrigt.i

l0 18-0928
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Skolans/kommunens specialpedagog bör ha generell special-en
pedagogisk kompetens. Också för vanligt förekommande funktions-
hinder det självklart detär att skall finnas kunskap redan i arbetsla-

påget specialpedagogernasamt att skolan eller i den specialpeda-
gogiska stödfunktionen ståbör för spetskompetens. Det gäller tex
för elever med läs- skrivsvårigheter/dyslexi,och koncentrationssvå-
righeter m m.

Kommittén det rimligtatt är det finnsatt särskild special-menar
pedagogisk kompetens i kommunen för vissa elevgrupperäven som
inte lika vanliga. Detta exempelvis förär elever med hörselskada,

språkstörningstamning, Det bör kunna lösas påattgrav m genom
låtastrategiskt kommunensett specialpedagogersätt bygga upp

olika specialistkompetenser och/eller samverkaatt medgenom
andra kommuner.

Även för elever med mycket ovanliga funktionshinder det bru--
kar i sammanhanget fårnämnas att genomsnittskommun eleven en
med årssynskada med 15 till 20 mellanrum bör kommunengrav -
vid behov kunna bygga viss kompetens. l de allra flestaupp egen
fall långt förvägvet i eleven gåatt kommer kommunensatt iman
skola. Det det möjligt påsärskiltgör att satsa kompetensutveckling

någonför specialpedagog i kommunen, sedan i bästa fall kansom
följa eleven skolan. Specialpedagogens dåroll är attgenom ge
konsultativt stöd till de olika arbetslag arbetar med elevensom
under Specialpedagogenolika perioder. bör för kontinuitetsvara en
för vårdnadshavareelev och föroch arbetslagen.

Den kommunala specialpedagogen behöver i sin stöd ochtur
fortbildning för kunna fullgöra sina uppgifter.att Detta bör erbjudas

den regionalt förankrade statliga organisation för stöd i special-av
frågor föreslårpedagogiska kommittén i det följande. Vid dennasom

skall det finnas särskild spetskompetens.
Staten ocksåskall via sina riksresurscenter erbjuda individuellt

riktade insatser för vissa elever med mycket komplicerade funk-
tionshinder.

Slutligen kommittén den föreslagnaatt kommunalamenar sam-
ordningsfunktionen övergripande kontaktlänkär mellan denen
statliga stödorganisationen och kommunens olika verksamheter.

För elever med funktionshinder krävs insatser slagäven annat änav
pedagogiska. De samverkanderent insatserna omfattar tvärfackliga

insatser såväl medicinsk, psykologisk, social pedagogiskav som
karaktär. Samverkan krävs såväldärför mellan pedagoger och
elevvårdspersonal mellan skola och landstingets barn- ochsom
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hörselvård ocheller barn-pedagogiskaungdomshabilitering, ung-
domspsykiatri.

frågorspecialpedagogiskastöd iStatens8.6.2

Kommittén

speci-iskolhuvudmännenför stöd tillföreslår insatserstatensatto
samordnasfunktionshinderfrågor medför eleveralpedagogiska

myndighetsform,drivs iorganisatoriskt och
frågor ochledsspecialpedagogiskastöd iföreslår statensatto
såvälför kom-stat,med företrädarestyrelsesamordnas av en

landsting,sommuner
i femfrågor organiserasspecialpedagogiskastödet iföreslår atto

med uppdrag attgeografiska regioner

rådgivningövergripandeförsvara-
kompetensutvecklingmedverka iochsamordna, arrangera-

regioneninominsatsersamordna-
för-utvecklingsinsatser samtoch drivamedverka iinitiera,-

utvecklingsarbeteochforskningresultatmedla av
informationsprida-

sjukkompetensutvecklingochsamordningför viss avsvara-
huslärarna

aktörer,med andrasamverkan-
Örebro, Malmöoch görsGöteborgUmeå, Stockholm,föreslår atto

regionerna,respektivei detill centralorter
underdirektorganiserasockså riksresurservissaföreslår atto

nämligenstyrelsen,

utveck-hörselskadade medochför dövariksresurscenterett-
lingsstörning

dövblindföddaförriksresurscenterett-
språkstördaför gravtriksresurscenterett-

synskadade,förriksresurscenterett-
sjukhusundervisningen.föreslår översyn aveno

itill kommunernastödetsamordningföreslår denKommittén att av
ända sedanpågått successivtfrågorspecialpedagogiska som

att statensDettagenomförs.lntegrationsutredningen genomnu
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medel för stöd till skolhuvudmännen i specialpedagogiska frågor
samlas i organisation och drivs i myndighetsform.en

Förslaget berör SlH:s konsulentorganisation de verksam-samt
heter omfattas statliga bidrag, nämligen landstingens hör-som av
selvårdskonsulenter, kunskapscentren för döva och hörselskadade,
rörelsehindrade resurscentren vid dagens riksrekryterandem
specialskolor och Tomtebodaskolans resurscenter datapeda-samt

vid REDAH-centren. I viss mån sjukhuslärarnaär ävengogerna
berörda kommitténs förslag.av

Genom samordningen skapas kraftfullare organisation. Påen
detta ökas möjligheternasätt erbjudaatt stöd hög kvalitetett tillav
kommunerna. Möjligheterna behovenatt möta hos elever med
flerfunktionshinder förbättras Genomavsevärt. samordningen kan

också förbättra utvecklingsinsatserna och skapa organisa-man en
tion för lärande i specialpedagogiska frågor.

Den organisatoriskanärmare utformningen verksamheten kanav
svårligen bindas redan i utredningsfasen. föreslårKommittén dock

basenatt i verksamheten organiseras i regionala förcenter special-
pedagogiska frågor. Dessa bör ledas och samordnas centralav en
styrelse till vilken knyts mindre kansli. Direktett under styrelsen bör
också höra vissa riksresurser samordning vissasamt strategiskaav
frågor internationellt samarbete, forskning- och utvecklingsom
FoU, m m.

Den föreslagna organisationen kan beskrivas triangelsom en
med bred bas se figur 8.1 .

föreslårKommittén det övergripandeatt uppdraget bör attvara ge
stöd till skolhuvudmännen i specialpedagogiska frågor för elever
med funktionshinder. Stödet påbör flexibeltett kunna prioriterassätt
utifrån fortlöpande analyser skolhuvudmännens behov stöd.av av
Utgångspunkten bör behoven hos de olika elevgrupperna.vara

Målsättningen för insatserna skall öka kommunernasattvara
förmåga själva för stödetatt till enskilda elever. Arbetet börsvara

genominriktas erbjuda spetskompetensmot att övergripande
insatser, regional samordning, informationsspridning, etablerandet

kontaktnät, utvecklingsinsatser Detta kommer krävaatt ettav m m.
förändrat arbetssätt och intern kompetensutveckling.en

Kontakter och samarbete forskningenmed inom såväl det speci-
alpedagogiska området andra discipliner kommer attsom vara
centrala, liksom omfattandeett internationellt samarbete och erfa-
renhetsutbyte.
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NIVÅ ledning/Central samordningNATIONELL
Riksresurscenter

frågor, FoUInternationella
Medelsförde|ning

NIVÅREGIONAL

Övergripande rådgivning
Regional samordning
Kompetensutveckling

Utvecklingsverksamhet
Information

Samverkan med andra aktörer

specialpeda-för det statliga stödet iOrganisationFigur 8.1
frågorgogiska

knytaoch kunnautvecklingsinsatseraktivt medkunna arbetaFör att
delbör endastverksamhetenolika tillkompetenser resursernaen av

bindas i fasta tjänster.
särskola,såväl gymnasieskola,grundskola,Stödet bör riktas mot

statliga samesko-1998, denförskoleklasser inrättatsde o msom
teckenspräkiga grund-föreslagnafristående skolor. Denlan som

ocksâ.omfattas givetvisspecialskolorregionalanuvarandeskolan

frågorspecialpedagogiskaförorganisationRegional

frågor i femspecialpedagogiskaorganisera stödet iGenom att
till kommunerna.närhettillgodoses behovetgeografiska regioner av

slagkraftig.organisationenSamtidigt blir
frågor förstabör ispecialpedagogiskaförregionalaDe centren

går SlH:still konsu-medel i dagmed debyggashand somupp
kunskaps-hörselvårdskonsulenter,landstingenslentorganisation,

rörelsehindraderespektivehörselskadadeför döva ochcentren a
också finnasDet börvid REDAH-centren.datakonsulenternasamt

verksamhetenfrån rikstäckandedenomfördela medelmöjlighet att
regionalatill de centren.
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Regionernas utformning

Kommittén har övervägt olika alternativ för hur regionerna bör
utformas och funnit det finnsatt starka skäl för att ansluta sig till en
befintlig regional indelning. Kommittén föreslår därför den fram-att
tida organisationen för stöd i specialpedagogiska frågor samordnas
med femde hörselregionerna. Dessa tillräckligt förär stora bliatt
slagkraftiga, samla kompetens församt kunnaatt genomföra det
interna utvecklingsarbete krävs i den organisationen.som nya
Samtidigt bör de möjliggöra överblick regionen.överen

Ett vägande skål för välja de fematt hörselregionerna, som
sammanfaller med de regionala specialskolornas upptagningsom-
råden, andra delar dagensär att även stöd i specialpedagogiskaav
frågor organiserat i enlighet med dennaär regionindelning.

Inom varje region bör det enligt kommitténs uppfattning finnas
frihet utifrånatt organisera de olika regionala förutsätt-resurserna
ningarna. Exempelvis kräver de särskilda förutsättningarna i norra
regionen speciella lösningar. En ökad samordning personalen iav
varje region dock önskvärd. Detta för uppnåär den slagkraftatt och
dynamik uppstår i samlad organisation. Dagens situa-som en mer
tion, där vissa arbetsenheter så långtutgörs tre börav personer,
möjligt undvikas.

Örebro,Kommittén föreslår Umeå, Stockholm,att Göteborg och
Malmö till centralorter i sina respektivegörs regioner. Vid valet av
centralorter har det haft särskilt betydelse att samtliga dessa orter
har specialpedagogisk utbildning. De har dessutom central roll ien
hälso- sjukvårdsregionerna.och Sammantaget stärker detta förut-
sättningarna för forskning och utveckling inom det specialpedago-

området.giska

De regionala uppdragcentrens

Som målsättningeninledningsvisnämnts är insatsernaatt skall öka
förmågakommunernas själva föratt stödet till enskilda elever.svara

Uppdraget för de regionala kancentren delas i följande delupp-upp
drag.

Svara rådgivningför övergripandeo

Det bör uppgiftcentrens för rådgivningatt övergripande ivara svara
frågorspecialpedagogiska för elever med och/ellerovanliga med

från utgångspunkterpedagogiska komplicerade funktionshinder.
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rådgivningen försammanhanget attiövergripandeMed avses
i förstafunktionshindermedeleverellerenskilda elever grupper av

uppgift attspecialpedagog ärtill denrikta sighand skall svaravars
övrigocharbetslagtill lärare,stödetfortlöpandeochför direktadet

personal.

kompetensutvecklingvidmedverkaochSamordna, arrangerao
kompe-stödjaroll föraktiv attbörregionala centrenDe enges

bidra tillbåde för attDettakommunerna.itensutvecklingen en
hosskolan ochifunktionshinderkompetenshöjninggenerell om

medinsatserriktadefalletl detarbetslag.enskilda somsenare
behov.ellerenskilda eleversanledning gruppersav

medverkasåväl samordna,personal börCentrens somarrangera
harmed denskeSamverkan börkompetensutveckling.vid som

medeleverfrågorför röri kommunensamordningsansvaret som
funktionshinder.

flera kom-tillrikta sigkankaraktär. DeolikahakanAktiviteterna
handladockDet kan ävenregioner.helaibland arran-ommuner,

skolor ellerenskildamedtill ochellerenskilda kommunerigemang
arbetslag.

vidmedverkaför attspecialisterbörVid behov engageras
special-från defrån riksresurscenter,texcentrens arrangemang,

sjukvården.från ochhälso-ellerinstitutionernapedagogiska

regioneninomSamordna insatsero
motiv för attsamordning är ettregionaltillbidraMöjligheterna att

Detta motfrågor regioner.ispecialpedagogiskastödet iorganisera
regionen.överblick överbakgrund centrensav

etableraskontakterandranätverk ochförverka attbörCentren
specialpedagogerochLärarei regionen.mellan kommuner som

hakan stortlikartade behovmedungdomarochmed barnarbetar
isvårt kommai dag attharvarandra,utbyteprofessionellt menav

tillfrån kommunkunskapofta saknasdå detkontakt. Detta enen
ochproblematik, natur-likartadmedbåda eleverharattomannan

godalnformationsteknologinsaknas.kontaktytorliga numerager
nätverk.vidmakthålla denna typmöjligheter att av

samverkabehov attdessutomkommunernafall harl vissa av
Det kanfunktionshinder.ovanligahareleverförlösningarkring som

ocksåutbildningsarrangemang,samordnadehandla ommenom
i kommunen.undervisningenordinariedentillkomplement som ges

praktiskt.tänkt atthandi förstaStödet är vara



296 Stödorganisationen SOU 1998:66

Insatser för elever med likartade funktionshinder kompletterarsom
den ordinarie undervisningen förekommer redan i dag, i vissa fall
samordnade SIH:s konsulenter. Det kan handlat samlaattav ex om
barn och ungdomar med synskada i region för introduceraatten ny
teknik har betydelse för undervisningssituationen. Utöver attsom

fåreleverna sådel kunskap denna form aktiviteter viktigärav ny av
också eleverna möjlighetatt andra med likartadatt mötagenom ges
situation.

ocksåCentret bör för ståndverka samverkan kommer tillatt en
mellan olika yrkeskompetenser, inom kommunerna och i kontakten
mellan kommun och landsting.

initiera, medverka i och driva utvecklingsinsatser förmedlasamto
forskningresultat och utvecklingsarbeteav

bådeDet finns forskningbehov och utveckling inom detett stort av
området.specialpedagogiska Verksamheten påbaseras i hög grad

beprövade erfarenheter. Tyvärr dokumenteras fördessa i allt liten
oftagrad. Det det i praktiken saknas redovisade förgör att argument

måste på dåolika insatser lösningar ofta sökassamt att nytt även
det finns erfarenhet.redan

för frågorDe regionala specialpedagogiska börcentren ges an-
initiera, medverka i och driva utvecklingsinsatser inomattsvar
Ävenområdet. tvärfackligahär det perspektivet viktigt. Utveck-är

lingsinsatserna bör finansieras de rörliga medel centrena genom
föreslås förfoga över.

Vidare de regionala förmedla forskningbör resultatencentren av
och utvecklingsarbete till skolor och andra berörda i regionen.

För skapa förutsättningar för dynamisk utveckling iatt möteten
utveckling forskningmellan praktik, och krävs samarbeteett nära

mellan forskningen inom de specialpedagogiska institutionernaa
och de regionala centren.

Sprida informationo

De regionala bör sprida information till kommunerna ochcentren
deras skolor elever med funktionshinder och deras behov,om men
också frågor,skall vända sig i olika hurvart ansvaret ärom man
fördelat m m.

Informationen rikta râdgivningen,bör sig till bredare änen grupp
inte bara till skolans personal också kommunala tjänstemän,utan
politiker, föräldrar m
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kompetensutveckling sjukhus-samordning ochSvara för viss avo
lärarna

förförhållande bör de regionalatill sjukhuslärarna centrenI svara
kompetensutveckling.ochviss samordning

föreslår samordningförstärktkommitténtillAnledningen att en
förändring.sjukhuslärarrollen ikompetensutveckling äroch är att

påundervisa eleverfortfarandeuppgiften attDen huvudsakliga är
dock kommitkonsultativ karaktär har attsjukhus. Insatser av mer

återkom-vårdtider ibland medha kortats,medöka. Detta i och att
vård blir allt vanligare.i hemmetvårdtillfällen,mande samt att

förStatens kostnaderregionsjukhusen.vidFörändringarna är störst
betydande.verksamheten är

sjukhusundervis-utredahaft i uppdragKommittén har inte att
frågan sjukhusunder-föreslår därför helaKommittén attningen. om

snarast.visningen överses

andra aktörermedSamverkano

specialpedagogiskt centerföreslår regionaltvarjeKommittén att ges
med olikaövergripande samverkansgruppetablerai uppdrag att en
behovdet finnsbakgrund attDetta motberörda aktörer. avav

stödorganisationen ochspecialpedagogiskamellan densamverkan
teckenspråkigadeexempel kanSom nämnasolikarad organ.en

habiliteringenverksamhet,specialpedagogiskgrundskolorna, annan
ochutbildningenspecialpedagogiskaungdom, denför ochbarn

handikapporganisationerna.forskningen samt
också behovhakommer attDe regionala centren samver-av

deKommittén atttexsärskilda elevgrupper.förkansgrupper ser
förkunskapscentrenknutna tilli dag ärsamverkansgrupper som

regionala centren.till debör förashörselskadade överdöva och
behov.efterbörsamverkansgrupper sättasDenna typ sammanav

samarbetspartners ävenviktigahandikapporganisationer ärBerörda
i detta sammanhang.

Rikstäckande insatser

ochsärskilt ovanligaharungdomarbarn ochFör vissa somgrupper
funktionshinderkompliceradeutgångspunkterfrån pedagogiska

finnasbörKommittén detattdag riksresurser.finns redan i menar
riksrekryterandedenföreslagit atthar redanframtiden samtiäven

styrelsen.underlyda direktorganisatoriskt börverksamheten
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Kommittén sådanadet bör finnasatt riksresurscenter förmenar

döva och hörselskadade med utvecklingsstörning,-
dövblindfödda,-

språkstördagravt samt-
synskadade.-

framgårAv det följande förändringarvilka kommitténs förslagsom
innebär för fyradagens riksrekryterande vid deresurscenter tre-
riksrekryterande specialskolorna Tomtebodaskolanssamt resurs-

för synskadade.center

förRiksresurscenter döva och hörselskadade med
utvecklingsstörning

ÅsbackaskolanVid finns i dag skola och för dövaett resurscenteren
utvecklingsstörning. haroch hörselskadade med Resurscentret

knappt nio tjänster.

ÅsbackaskolanKommittén framgent skall haatt även ettmenar
riksresurscenter för döva och hörselskadade med utvecklingsstör-
ning.

fåttMed anledning kommittén har ärende regeringenatt ett avav
ocksåoch därmed för döva ochavseende skolans centrets ansvar

vill kommittén erinra dethörselskadade elever med autism attom
gällermutvecklingsstörda demi skollagen ävensägs somsom om

bestående begåvningsmässigtfått funk-har betydande ochett ett
våldpå hjärnskada, föranledd ellertionshinder grund yttreav av

med autism eller autismliknandekroppslig sjukdom, samt personer
Åsbackaskolanstillstånd. gäller uppdrag och uppdragetDetta även
Kommittén redovisat bakgrund ochtill skolans harresurscenter.

utförligt specialskolan.överväganden i kapitel 6mer om

för dövblindföddaRiksresurscenter

Åsbackaskolanföreslår uppdrag utvecklaKommittén i att ettatt ges
för dövblindfödda. l kapitel 6 specialskolan harriksresurscenter om

Ås-utvecklats. Där har föreslagitskommitténs överväganden att
också förbackaskolan möjlighet bedriva skolverksamhetattges

3 1 kap 16 § skollagen
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för dövblindföddadenna Förslaget innebär att ansvaretgrupp.
Åsbackaskolan.frånöverförs Ekeskolan till

Åsbackaskolanför dövblindföddaDet föreslagna vid börcentret
ståtill uppgift för specialpeda-liksom övriga riksresurscenter ha att

för information, utbildning ochoch träninggogisk utredning samt
Riksresurs-fortbildning och personal kring barnet.lärare annanav

med de regionalaför dövblindfödda bör samverka centrencentret
frågor fortbildning förkringför specialpedagogiska gemensam

personalen.

överföraställningstagandeför kommitténs att ansvaretAvgörande
för skola ochfrån som i dag har resurscenterEkeskolan ansvaret

kommunikationshandi-dövblindfödda dövblindhetför är ettär att
får innebära möjlig-dock inte attöverförande ansvaretkapp. Ett av

barnens eventuella synrester.försämras tillheterna att ta vara
förslagkommittén deltagit ettställningstagande harInför sitt av

medutarbetatsför dövblindföddatill resurscenter av en gruppsom
FSDB, Ekeskolan,dövblindaSverigesföreträdare för Föreningen

Åsbackaskolan, hörselvårdenGård, och SIH.Mo
både diagnos, habilite-redovisar förslagPromemorian som avser

från tillupptäcktstöd för periodenspecialpedagogisktochring, skola
deställning endast ihaft möjlighetKommittén har att tavuxenliv.

Detför och ungdom.barnskola och resurscenterdelar gällersom
dövblindföddaförmöjligheter för resurscenterfinns goda ettdock

dövblinda.förverksamhetersamverka medbarn att vuxna

språkstördaförRiksresurscenter gravt

för gravtskola och resurscenterHållsboskolan finns i dag ettVid en
tjänster.språkstörda. har knappt nioResurscentret

verk-Hällsboskolans6 föreslagitKommittén redan i kapitel atthar
fasta skolverk-proñl. Detta denförändrad attsamhet genomges en

stärks, medresurscenterverksamhetenavvecklas ochsamheten en
träningsbesök. Verksamhetenochmöjlighet till utrednings-utvidgad

för första hand korttids-föreslås med skoldel ibli riksresurscenterett
iskall inskrivnakorttidsverksamhetenElever vidplaceringar. vara

skola.sin hemkommuns

1" familjer;och deras PMdövblindfödda barn och ungdomarStöd till
på 1997-11-27uppdrag arbetsgruppenöverlämnad SlH avav
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Utrednings- och träningsbesöken riktasbör till elever med särskilt
omfattande ingåproblematik och planerad del elevenssom en av
åtgärdsprogram. De bör kunna enstaka händelseutgöra elleren

återkommanderegelbundet insatser. på ålderBeroende barnets bör
föräldrar kunna delta. Elevens lärare och eventuell assistent bör
också kunna delta under viss del besöken. Detta för tillgodo-attav

sig kunskap elevens utveckling och dennesgöra möjligheter.om
Kommittén fastslå någonhar det finns skälövervägt attom

fålängsta tidsperiod elev bör vid funnitstanna centret, attsom men
måste utifråndet beslutas varje elevs situation.

ocksåKommittén Hällsboskolans riksresurscenter skallattmenar
frågorsamverka med de regionala för specialpedagogiskacentren

för nå med sina stödinsatser i kommunerna.att ut

Bakgrunden till kommitténs förslag profilera verksamhetenatt ärom
språkstörning såantalet barn medatt det rimligtär stort att ärgrav

kommunerna skall etablera lösningaratt hemmet. Vidnärmare
behov kan det ske i samverkan med andra kommuner. För att
kommunerna skall klara detta förstärkt frånkrävs dock stödett

frånriksresurscentret och den regionala specialpedagogiska stödor-
svårigheterganisationen. I dag har vid Hällsboskolanresurscentret

utredningsinsatser.hinna medatt annat än
påfungeraFör situationen skall väl hemmaplan barn-att är även

och ungdomshabiliteringens insatser viktiga. Det särskilt betydel-är
sefullt med insatser logoped.av

Riksresurscenter för synskadade

tvåSom inledningsvis finns i dag förredovisats resurscenter syn-
ERCskadade Ekeskolans och Tomtebodaskolansresurscenter-

TRC. Ekeskolans knappt 20harresurscenter resurscenter, som
tjänster, barn ochinriktat ungdomar med synskada ochär mot

funktionshinder,ytterligare utvecklingsstörning, hörselskadasom
och dövblindföddaolika syndrom, barn och ungdomar.samt mot
Tomtebodaskolans har drygt 50 tjänster,resurscenter, ärsom
inriktat barn och ungdomar med synskada.mot

Kommittén föreslagithar redan i kapitel 6 Ekeskolans verksam-att
påhet omprofllerasskall motsvarande Hällsboskolans.sätt som

Liksom vid Hällsboskolan skulle verksamheten inte längre ha status
fastaskola med elevplatser, riksresurscenter medutan ettsom vara

skoldel för i första korttidsplaceringar.hand Vad i övrigt sägssom
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för Hällsboskolan skall gällaträningsbesök ävenutrednings- ochom
för vid Ekeskolan.verksamheten

många elever medkommitténs förslagtill attEn bakgrund är syn-
får det stödsyndrom intefunktionshinder ellerytterligareskada och

sinahemskola underbehov i sinde harde anpassningaroch av
Ekeskolanelever skrivs vid närskolår. skäl förDet atttidiga ettär

försämras just ifalli vissatonåren. Andra skäl attärde iär synen
situationliknandekontakt med andra itonåren behovetsamt att av

kraftfullt stöd till elev ochdå. Genomjust ettsärskiltkan stortvara
förutsättningarbättre attkommunernatidigt börskola redan ges

utvecklat sinaKommittén harändå uppgiften hemma.klara argu-
specialskolan.kapiteli 6ment om

sjukdomSpielmeyer VogtsmedNär det gäller menarpersoner
förliksomuppgift för centret att,skallkommittén detatt vara en

ochför barnspecialpedagogiskt stödförövriga svaragrupper,
i dagstöd centretkommittén detattungdomar. Däremot sommenar

landstingens habiliteringsansvar.omfattastill avvuxnager

synskadadeförbådaföreslår de resurscentrenvidare attKommittén
riksresurscenter.tillombildas ett

denfunnitkommittén har atttill detta attBakgrunden är samver-
på inte harhoppadeslntegrationsutredningenredankan som

Tomtebodasko-Enligtförväntats.utsträckningutvecklats i den som
besvärliga och hargränsdragningsfrågornalans resurscentrum är

för barn,att texfortfarandefinnsDessutomtagit mycket tid. oroen
stolarna".falla mellankanutvecklingsstörning,synskada ochmed

vilketförändrats,synskadamedhar elevgruppenEnligt centret
synska-kangränsdragningsfrågorna. Dessutompåverkar numera

grundskolan.återfinnas iutvecklingsstörningmeddade elever
frågan enbart atthandlar inteuppfattningkommitténsEnligt om

imålgruppen för resurscentren, utanvad gällerfinns oklarheterdet
verksamhets-hittafinns behov attdetgradlika hög att enavom

påmöjligt ettattböremellan. Det tdemsamordningmässig varaex
kompetensut-kringsamverkanetablerai daghelt annat sätt än en

målgruppen börinsatserna änveckling, där arten varasnarareav
de-börsynskador texbaskunskaperVissaavgörande. varaom
detdärför inteKommittén attmålgrupp. troroberoende avsamma,

Tomtebodaskolansanmälningsförfarande somgemensamma
samordning.tillräckliginnebärföreslagitresurscenter en

lät-detpå skulle görasynskadade,för ort,samlatEtt center en
olika kompetenser.personalensutnyttjapå flexibelt sätttare att ett

till internmöjligheternaockså förbättraskullesamlokaliseringEn
verk-samlamedförknippade attProblemkompetensutveckling.
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påsamheten ort är att centren under omställningsperiodsamma en
riskerar förloraatt viss kompetens. Kommittén dock deattmenar
verksamhetsmässiga fördelarna talar för samla verksamheten påatt

och detta långsiktigort bör målsättning.att Desamma vara en
ekonomiska konsekvenserna bör dock utredas särskilt.

påRedan kort sikt, och med bådeverksamhet i Stockholm och
Örebro, kommittén bådadeatt bör samordnas iencentrenmenar

sådanorganisatorisk enhet. En lösning påskyndaskulle utveck-
lingen samarbete och effektivaremot ett närmare ett resursutnytt-
jande. Samverkan med den regionala stödorganisationen ocksåbör
prioriteras.

Resurscenterverksamheten för synskadade med 70 tjänsterär ca
Omorganisation. Ekeskolansstor verksamhet omprofileras ien

enlighet med kommitténs förslag frigörs frånytterligare resurser
dagens skol- och boendeverksamhet. Kommittén att det kanmenar
finnas skäl löpande frånkan föras detatt pröva om resurser ge-

förriksresurscentret synskadade till den regionalamensamma
stödorganisationen.

En andel kompetensutvecklingen förstörre personalav som ar-
påbetar med elever med synskada bör erbjudas nivå,regional

istället i dag vid Tomtebodaskolans Stockholm.iresurscentersom
Genom ökad regionalisering dessa fortbildningsinsatser bören av

nådet möjligt fler i personalen kring ochatt de barn ungdomarvara
dåberörs insatserna. Detta viktigt skolans arbetssättär ärsom av

fårunder förändring, arbetslagen allt betydelse.t störreex

Central ledning

föreslårKommittén de regionala föratt specialpedagogiskacentren
frågor de riksrekryterandesamt skall ledas ochresurscentren
samordnas styrelse. Denna skall ha för fördelaattav en ansvar

ingådem emellan. Det bör i styrelsens uppdrag fullföljaattresurser
den omorientering verksamheten kommittén beskrivit.av som
Styrelsen bör vidare fördela dagens SIS-medel.

Till styrelsen bör knytas mindre kansli. Det bör centraltett ettvara
samordna internationellt samarbete forsknings-att ochsamtansvar

utvecklingsinsatser.

föreslårKommittén föreslagna beståden styrelsen skallatt av
företrädare för såväl kommunerstat, landsting. Detta för attsom ge
olika inflytande, ocksåintressenter för öka kunskapen lokalt.attmen



Stödorganisationen 3031998:66SOU

myndighetsstyrelser ideFörslaget innebär styrelsen ersätteratt som
Tomtebodaskolansoch vidfinns vid specialskolornadag resurs-
får respektivehindrabort intestyrelser tasAtt dessacentrum.

rådgivande med särskildfrån till sig knytaattriksresurscenter organ
Även styrelsen bör detcentralaområdet. till denkompetens inom

särskild kompetens.rådgivande medmöjligt knytaatt organvara

kommitténs meningkansli bör enligtstyrelsen medföreslagnaDen
förslagsviscentralorterna,någon föreslagnadeförläggas till av

andra berördakontakterna medunderlättaförStockholm. Detta att
myndigheter.

och ungdomför barn8.6.3 Habiliteringen

specialpe-utreda stödet ihandi första attuppdragKommitténs är
habilite-ändå uppmärksammaskälfrågor. finns attDetdagogiska

kanhabiliteringBåde utredning ochoch ungdom.förringen barn
specialpedagogiskaframgångsrikaförförutsättningarviktigautgöra

avseende barnetsockså till skolanhandledninggällerDetinsatser.
viktigt barn-Det atthjälpmedel ärförutsättningar,personliga m m.

hörselvårdpedagogiskalandstingensungdomshabiliteringen,och
stöd.med dettabidrarberördam

skälfinns att över-kommittén detattbakgrundMot denna menar
ungdomshabiliteringen.ochbarn-översynväga aven

begränsadedenuppmärksammasärskiltdessutomKommittén vill
ellermed stamningeleverFörtillgången på logopeder. grava

meddärförbetydelsefull. Detlogopeden ärspråkstörning är oro
under sintillgång logopedhaft tillbarnkommittén funnit att som

stödskolan. Detde börjatdettanekas närförskoleperiod ensom
språkstörningar kanochtal-inriktning motmedspecialpedagog ge

medveten attKommittén ärlogopedens insatser.inteersätter om
återkommer till dettasaknas ochoftakompetensdennaäven senare

Iärarfortbildningen.ochlärarutbildningeni kapitel 9 om

inom barn-specialpedagogiska stödetdetsamordnaFörslag attom
förkommittén. Argumentframförts tillharungdomshabiliteringenoch

bredareskulle skapa ettdetsådan skulle attlösning varaaen
stå förkunnaskullehabiliteringentvärfackligt perspektiv samt att en

förhållande till barnet.ihelhet
sådanföreslåskäl valt inteflera attKommittén har sam-enav

för stödetorganisationföreslå den separataiställetordning, attutan
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i specialpedagogiska frågor presenterats Kommitténsom ovan.
det påviktigt skiljaatt är att rollerna att stöd i special-menar ge-

pedagogiska frågor till kommunen/skolan och stödatt till indivi-ge
den/familjen. En sammanblandning dessa båda roller kan lättav
leda till Iojalitetskonflikter.

8.6.4 Stödet till förskola och vuxenutbildning

Kommittén

det finnsatt skäl huratt stödet till förskolan förprövamenaro
funktionshindrade barn utformas dåbör och särskilt de före-om
slagna regionala för stöd i specialpedagogiska frågorcentren bör

roll för stödet till förskolan,ges en
det logisktatt de regionala förär att specialpeda-centrenmenaro

ocksågogik skall kunna stöd till skolhuvudmännen för elever ige
vuxenutbildning, frågadetatt för Kunskaps-ärmen menar en
Iyftskommittén U1995:09 slutlig ställningatt ta till.

Utredningens uppdrag gäller elever med funktionshinder i skolan.
Stödet till förskolan respektive vuxenutbildningen såledesomfattas
inte vad gäller SlH:s konsulenter förannat än förskolebarn med
synskada respektive för dövblinda ändåKommittén vill kortvuxna.

frågorkommentera vissa gäller stödet till förskolan respektivesom
vuxenutbildningen.

Stödet till förskolan

Liksom för skolan dagens till förskolan påär stöd uppdelat flera olika
huvudmän. En skillnad dock förär varje funktionshindradeatt grupp

stödet till barn och familj sammanhålletär och stödet till förskolan
organisatoriskt-för barn med synskada inom SIH, för barn med
dövhet eller hörselskada inom landstingens hörselvårdpedagogiska

för barn med rörelsehinder,samt utvecklingsstörning inommm
landstingens barn- och ungdomshabilitering. Inom samtliga dessa

finns förskolepedagoger, mångai fall med specialpedagogiskorgan
påbyggnad.

vTill detta kommer det stödatt vid vidresurscentrensom ges
ÅsbackaskolanEkeskolan, Hällsboskolan respektive vidsamt

Tomtebodaskolans resurscenter riktar sig till förskolebarn.även
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specialpedago-hur detskäldet finns att prövaKommittén attmenar
utformasbörfunktionshindrade barnförförskolantillstödetgiska

speci-stöd iförregionala centrenföreslagnadedå särskiltoch om
förskolan. Dentillstödetroll ifrågor böralpedagogiska enges

besluti detutgångspunktmedskebörprövningenföreslagna a
SkolakommitténsochBarnomsorganledningmedväntas avsom

samordnasdenbörförslag Vidareförskolan.förläroplantill ny
ungdom.ochbarnförhabiliteringeneventuell översynmed aven

föreslå för-redanuppdrag attkommitténsingår inte iDet ennu
vissamed sigföraskullenaturligtvisslag,dettaändring somav

specialpedagogiskairegionala centrenför dekostnaderökade
ochupptäckttidigbetydelsendock attKommitténfrågor. avmenar

underskattas.kaninteinsatsertidiga

verksamhetsmäs-starkadärförfinnsuppfattningkommitténsEnligt
frågorspecialpedagogiskairegionala centrendeförskäl attsiga ge

funktions-medför barnförskolanstöd tillförsådant ävenett ansvar
förhål-iuppdraglikvärdigaskulleregionala centrenhinder. De ges

övergripandepåtyngdpunktmedskolan,ochförskolantilllande
för insat-utgångspunktfrågor. Enspecialpedagogiskaiinsatser

målpedagogiskadebehov,barnensskulle annanenvaraserna
förskolan.förläroplanenkommer att ages avsom

skulle attsådantettcentrenatt varaKonsekvensen ansvargeav
ungdomshabilite-ochbarn-i dagförskolantillstöddet ges avsom

skulle koncentre-hörselvårdenpedagogiskadenrespektiveringen
fysiskgällervadhandledningsamtbarnetinformationtill omras

hjälpmedelmiljö, m m.
förförskolanstöd tillförettcentrenregionaladeAtt ansvarge

förändringardemotiveraskanfunktionshinder sommedbarn ava
mellanintegreringökadskett mot1980-taletslutetsedan enav

innebär dettaperspektivpedagogisktUrskola. ett enochförskola
ochförhållningssättmål,utveckling mot gemensammamer av

förskolantillstödethållamed attFördelararbetsformer. samman
mellankontinuitetenockså stärkerdetattskolantill äroch stödet

skola.ochförskola
medpå problemuppmärksammatsdockKommittén har även en

sidaungdomshabiliteringensochFrån barn-blasådan lösning.
tidigai detupprätthålla kontinuitetenattviktenunderstryker avman

oftaDetförskolan. ärtillstödetochfamiljoch sammatill barnstödet
förskolaniintroduktionenfamiljen,stödet tillstår förpedagog som

personal.förskolanstillstödetsedanoch

75 1997I98:931997:157,SOU prop
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En fördel med habiliteringens sätt arbetaatt kunskapernaär att om
barnet förs vidare på naturligt Påett gångsätt. kan dettasamma

ett problem. Habiliteringens förskolepedagog kan såhavara storen
kännedom familjen och dess förhållanden att det kan uppståom
förtroendekonflikter. Detta talar för skilja påatt stödet till familjen och
stödet till förskolan. Mer övergripande insatser, bredaretex kom-
petensutvecklingsinsatser, ocksåstämmer bättre med de regionala
centrens uppdrag.

Stödet för förskolebarn med synskada särskild frågautgör ien
sammanhanget. Detta stödet i dagatt organiseratär inomgenom
SIH och därmed direkt berört kommitténs förslag till regionalaav

förcenter specialpedagogiska frågor.
På längre sikt kommittén stödetatt till förskolebarn medmenar

synskada bör påorganiseras sätt för övrigasamma som grupper
förskolebarn funktionshinder.med

Det krävs dock pålösning kort sikt.även Kommitténen menar
därför föratt stöd till förskolebarnansvaret med synskada bör föras
till de regionala för specialpedagogiska frågor.centren Kommittén
vill samtidigt understryka sådet i fallatt inte bör de regionalavara

uppgiftcentrens för stödatt till barn och familj habiliterandesvara av
karaktär, utan landstingens. SlH:s konsulenter för förskolebarn med
synskada i dag insatsergör har inslag habiliterande karak-som av
tär.

Stödet till vuxenutbildningen

Enligt SlH:s instruktion skall institutet ha fältorganisation för denen
specialpedagogiska stödverksamheten. Där finns konsulenter för

synskadade, rörelsehindrade, döva-utvecklingsstörda ocha
bilnda-utvecklingsstörda elever och dövblinda inom detvuxna
offentliga skolväsendet.

Det offentliga skolväsendet består det offentliga skolväsendetav
för barn och ungdom och det offentliga skolväsendet för vuxna.
Begreppet elev används i lagstiftningen både för barn- och ung-
domsskolan föroch vuxenutbildningen. l SlH:s instruktion avgränsas
således inte uppdraget till gälla endastatt barn och ungdomar. SIH
har dock resursskäl prioriterat att stöd i specialpedagogiskaav ge
frågor till kommunerna för barn och ungdom med funktionshinder.

l sammanhanget påminnadetär värt att uppdraget till plane-om
ringsberedningarna på sin tid. De skulle förstai hand samordna
insatserna för elever i grundskolan, sameskolan, specialskolan och
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fickDesärskolan.iflerhandikappmedoch elevergymnasieskolan
handikappmedstuderandeförinsatsernasamordnavid behovdock

fleramedstuderandeförochförutbildningkommunali vuxna
särvux.utvecklingsstördaförvuxenutbildningenfunktionshinder i

frågor harspecialpedagogiskairegionala centertillförslagetI
ungdomssko-ochbarn-gällatilluppdraget attkommittén begränsat

också skall kunnacentrenlogiskt attdetKommittén att är gelan. ser
Kommitténvuxenutbildning.iför eleverskolhuvudmännenstöd till

Kunskapslyftskommitténfråga fördetta ärdock att enmenar
i tilläggs-Kunskapslyftskommittén harställning till.U1995:09 att ta

försituationenutredauppdrag attgivits i1997:104dirdirektiv
vuxenutbildning.formerallastuderande inom av

stöd tillbehovetuppmärksammasammanhangetvill iKommittén av
funktionshinder.medstuderandeförhögskolaochuniversitet

sådant stödockså etttillställningberedd att tainteKommittén är om
stödorganisationen.regionalauppgift för denbör vara en

konsulentstöd tillSlH:sattuppmärksammas vuxnabörSlutligen
instruktionen,kunna troskullevilket avserinte,dövblinda avman

dövblindaVuxnaskolväsendet.offentligadetdövblinda inomvuxna
genomförandeVid ettfolkbildningen.inomhuvudsakligenåterfinns

tillställningmåste tasorganisationtillförslagkommitténs nyav
hemvist.organisatoriskaframtidadövblindkonsulenternas
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lärarfortbild-ochLärarutbildning9

ning

dimensionering ettärochkvalitetinriktning,Lärarutbildningens
målnationellaupprätthållastatsmakterna attmedel förbetydelsefullt

förskola.ochskolainomkvalitetlikvärdiglandethelaoch överen
förändringarde storaanledningmedviktigarealltblivitDetta har av

Även iskolan. statensgenomförts inomhar engagemangsom
styrmedel.viktigtettfortbildning/kompetensutveckling statenger

överväganden ochkommitténs tidigareinnebärSammantaget
påbygg-grundutbildningen,på såvälkravställsdetförslag att nya

lärare,fortbildningenrektorsutbildningennadsutbildningen, avsom
bakgrunddennarektorer/skolledare. Motochspecialpedagoger

utbild-framtidapå densinkapiteldettakommittén iutvecklar syn
för dessaochfortbiIdningen/kompetensutvecklingochningen av

grupper.
Lärarutbildningskommittén dirtillgradi högsigriktarBudskapet

lärarutbildningen.förnyelsetillförslagskall lämna1997:54 avsom
kompetensspecialpedagogiskskall behovetdirektivenEnligt av

analyseras.särskiltbland lärarna

Grundutbildning9.1

grundut-iinslagenspecialpedagogiskadeendastbehandlasHär
bildningen.

1988/89läsåretinrättadesgrundskollärarutbildningenNär den nya
specialpedagogikUHÄ:s 10utbildningsplan poängingick enligt

alladå vikt vid attalltså redanladeManutbildningen.obligatoriskt i
i behoveleverundervisningförutbildningfåskulle avlärare aven

undervisamöjligheter attbättredärigenomochsärskilt stöd ges
bakgrund.ochstudieförutsättningarskiftandemedelevergrupper av

utbildningen,igenomslagnågotinte störreemellertidfickDetta
grundskol-uppföljningochutvärderingdenvisadesvilket avava

Universi-dåvarandegenomfördesUTGRUNDlärarlinjen avsom
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UHÄ°.tets- och högskoleämbetet l tillåggsdirektiv attangavs
utvärderingen skulle påbelysa vilket sätt lärarutbildningena
"avser utvecklaatt de studerandes pedagogiska kompetens, särskilt
med påavseende elever svårigheter".med

Gemensamt för de flesta utbildningsorter deatt studerandevar
efterlyste kunskaper i specialpedagogiska frågor. Den special-mer
pedagogiska kompetensen upplevdes i allmänhet bristfällig isom
förhållande till de krav skolan ställer. Utvärderingar Umeåi ochsom
Stockholm vid handen att drygt 30 deprocent studerandegav av
med inriktning åk 1mot 7 och 25 procent med inriktning åk 4mot- -

ansåg9 de inte haft någraatt specialpedagogiska inslag i utbild-
ningen och de inte vissteatt vad med detta.som menas

Även frånresultatet lokala utvärderingar påvisar förhål-samma
lande det gällernär inslagen specialpedagogik i lärarutbildning-av

och de studerandes uppfattning hur förbereddaväl de är attarna av
arbeta med barn med särskilda behov.

l studie lärarkompetensen med påavseende i vilken ut-en om
sträckning lärare i slutet sin utbildning känner sig förberedda attav
ta emot k individintegrerade elever med funktionshinder i grund-s
skoleklassl" framgår fleraatt studerande känner dåligtämligenen
beredskap inför sådan uppgift, mångaoch att demen av som
känner sig ha viss kompetens på området, de tillägnatatten anser
sig denna antingen påbörjatinnan de sin lärarutbildning eller under
praktikperioder.

Hur Specialpedagogik hade studerats oklart för flera devar av
studerande. En synpunkt uppkom att specialpedagogiknärsom var
studerades det inte tillräckligt fokuserat. Det behandlades då intevar
så de studerandeatt under praktiken skulle kunna uppmärksamma
och reflektera sådanaöver problem.

utvärderingEn påbygger intervjuer såvälmed skolledaresom
relativt nyutexaminerade lärare såvälvisar att lärarnasom som

skolledarna ansåg förmågaatt social den överlägset viktigastevar
påaspekten lärarkompetens.

Flertalet skolledarna inledde med konstateraatt begreppetattav
lärarkompetens har förändrats ganska radikalt under de tiosenaste

s UHÄ-rapportpå;En grund att bygga 1992:21
7 Kompetens undervisaatt elever med funktionshinder i normalklass.
Blivande grundskollärares uppfattningar, Rapport 68 Ped.inst. Lundsnr
universitet.

överensstämmer17° lärarutbildningen med yrkets faktiska krav och
behov; Särtryck småtryckoch från Inst. för pedagogik och special-
metodik, Lärarhögskolan Malmö, Nr 829
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för-åren -från handlat undervisa ochi första hand ha attatt om
uppgift och kompetens ochmedla kunskaper har lärarens mer mer

coach. Arbets-på bra arbetsledare ochinriktats fungeraatt som en
ämnesområde och stimuleraförväntas kunna strukturera ettledaren

eller hon skall dessutomsöka vidare, haneleverna till självaatt men
trygghetsskapare.extraförälder ochsocialarbetare,fungera som

naturligtvis viktigämneskunskaperoch goda ärLärarbehörighet en
framhöllräcker intetrygghet, detlärarenbas och det manmenger

skapanår budskap, inte kaneleven med sittför, "Om inteläraren en
i sinakunnig han eller honingen roll hur ärrelation spelar det

ämnen".
betonadegymnasieskolan,företrädesvis inomFlera skolledare,
vilkethos lärarnaspecialpedagogisk kompetensökadvikten aav

blikommerframtidens gymnasieskola attmedmotiverades att en
iutsträckningkommer i änGymnasielärarna störreskola för alla.

måste få bättreinlärningsproblem demedeleverdag att möta som
inför.handlingsberedskap

arbetsbördan, disciplin-meningenverkligheten imedMötet
kognitivaproblem ochpsyko-socialaomfattningenproblemen, av

många mindre vällärare sigupplevdesvårigheter elevernabland
olika slag ochkonflikterhanterakunnaförberedda för liksom att av

föräldrar.samverka med
mångainsåg barn detoch hurkomchock ut"Det blev när manen

MBD-barn".jag med ettbehov". "Vadfinns särskilda görmed
på, jagoförberedd skatotaltjag migdyslexi känner"Elever med

problem". "Harharpå och andradyslexibarnskillnadgöra ensom
befinner sig".utgå från där hanförsökeri min klass,särskoleelev

gymnasielärare,såvälhåll, grundskol-från fleraMan efterlyste som
några fall hadelärarutbildningen-iispecialpedagogik manmer

utbildningen-ochfrågor underberört dessaöverhuvudtaget inte
följder för verk-psyko-sociala problemensdediskussion kringmer

samheten i skolan.
fritidspeda-på medintervjuerbaseradliknande undersökningEn

fritidshemföreståndare ochvid daghemochförskolläraregoger,
kunskaper ochökadebehovkännerdessavisar att även avgrupper

behovbarn iför klarahandlingsberedskap att avaven annan
särskilt stöd.

överensstämmer79 ochfaktiska kravyrketslärarutbildningen med
från pedagogik ochsmåtryck förlnst.behov; ochSärtryck
Nr 861Lärarhögskolan Malmö,specialmetodik,
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När det blev dags 1993att införa målstyrning även inom högskole-
utbildningen försvann den detaljerade regleringen utbild-genom
ningsplaner. Dessa målformuleringarersattes formiav av exa-
mensbeskrivningar ingår i Examensordningen Högskole-som
förordningen, bilaga 3. l examensbeskrivningen dels omfatt-anges
ning antal poäng, måldels för respektive De specialpe-examen.
dagogiska kraven formuleras på följande för såvälsätt grundskollä-

gymnasielärarexamen:rar- som

sådana insikter i pedagogik, Specialpedagogik, didaktik, psykologio och
metodik krävs för bedrivaatt den undervisning utbildningensom ärsom
inriktad och lösamot elevvårdsproblemnormala i skolan kommitténs
kursivering.

l examensbeskrivningen för barn- och ungdomspedagogisk examen
med inriktning arbetemot förskollärare eller fritidspeda-som som

har så gott identiska formuleringar kravengog, som som av som
grundskollärarexamen, saknas i ovanstående moment den sista
satsen, "och lösa normala elevvårdsproblem i skolan". l stället finns
ytterligare ett moment

förmågagod planera,att genomföra, utvärdera och utveckla arbete medo
barn och ungdomar i samt god kännedom socialtjänsten ochgrupp om
skolan mål,avseende verksamhet och organisation.

Som uppföljning några de resultat och slutsatser komen av av som
fram den tidigare nämnda utvärderingen från 1992genom
UTGRUND, och för bedömaatt effekterna de refor-senasteav

inom skola och högskola på lärarutbildningens innehållmerna och
utformning, gjorde Lärarförbundet läsåret 1994/95 förnyaden
utvärdering tvåvid större universitetsorter tvåoch mindre hög-
skolor med enbart 1 7 utbildning.-

Det visade sig omfångetatt i pedagogikstudierna varieradea
kraftigt mellan det fyra frånorterna, 7 8 till 30poäng 35 poäng.- -1°1Det påtagligtmest studienatt visade vissaattsom peda-var var
gogiska områden inte givits ett utrymme kan motsom anses svara
examensordningens krav. Det gällde särskilt elevers utveckling, tex

18° Professionella ,lärare Lärarförbundets utvärdering av
grundskollärarutbildningen 1995
181Med pedagogik i det här sammanhanget den del den praktisk-avses av
pedagogiska utbildningen PPU hänför sig till "ämnet" pedagogik; isom- -
övrigt kan i PPU ingå psykologi, metodik, didaktik och praktik; i vissa fall

specialpedagogik särskilt moment vid sidananges pedagogik, texsom av
i examensordningen.
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svårigheterkunskapsutveckling elevers olika ochelevers samt
skolans utveckling.handikapp, och den lokala

frågorundersökning visadeEn studerandeenkät inom attsamma
insikt kunskaper elevers olikahuruvida utbildningen ochgett omom

åtgärdersvårigheter, fostrande uppgifter,skolans motomom
frågor lågaerhöll mycketetiska och moraliskamobbning och om
för ämneskunskaper.jämförelse med dem erhöllsvärden i som

på-påställning de flesta lärarutbildningarPedagogikens svaga
för lärarutbildningenarbetsgrupppekades den översynäven avav

1995". Pedagogikstudiernaaprilutbildningsministern tillsatte isom
Dethåll utbildningen.omfattar på flera endast 5 10 poäng an-av-

på desågs tanke pedagogik ettbesvärande med att ärsärskilt av
för lärareforskarutbildning i och vissafortsättalärare kanämnen -

omfattandedet ofta krävsDeti det enda ämnet. gör attstort sett
pedagogik.påbyggnad för forskarutbildning iförberedelsesom

Även uppföljningutvärderinggjordeHögskoleverket aven som
urvalselektiv utvärdering medUTGRUND. skulle ettDet avenvara
didakti-för jämställdhetsaspekten,grund arbetet:aspektersex som

vetenskapligakompetens, denlärarutbildarnaskens utformning,
ochnivån, naturorientering natur-karaktär samtpedagogikämnets

rapporteni DäremotSpecialpedagogik berördes intevetenskap.
svårt överhuvudtagetstuderande hade attkonstaterades deatt

lärarutbildning.i sinurskilja pedagogikämnet

för sindet fullahögskola har i dag ansvaretVarje universitet och
examinafram till deutbildning organisationen studiernaoch för av

innebärhögskoleförordningen. Det attfastställt iregeringensom
Grundläggande lärarut-både innehåll kan variera.utformning och

påbildning finns sexton orter.
fråndokumentgått utbildningsplanerKommittén har igenom m

flesta falllärarutbildning. l degrundläggandesamtliga anordnare av
ingår ispecialpedagogiskaframgår vilka momentklartinte som

talar i mycketdokumentenHuvudintrycket attgrundutbildningen. är
skola för alla",formuleringar "enordalag medallmänna omvaga

och motverka"förebyggasärskilt stöd" ochi behov att"elever av
lyfts fram läs- och skriv-områden särskilt ärsvårigheter". De som

matematiksvårigheter.svårigheter och
särskilt specialpeda-få enstaka inågra fall förekommer poängI

praktisk-pedagogiska utbildningen.del i denallmänhetgogik, i som

182 förändring; 1996:16Lärarutbildning i Ds
133 HögskoleverketsEn utvärdering.Grundskollärarutbildningen 1995;

R1996:1rapport
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Ett undantag högskolan i Jönköping har obligato-utgörs av som en
pårisk specialpedagogisk kurs 10 i sina grundskollärarut-poäng

bildningar Specialpedagogik och ett utvecklande arbetssätt, medan
Stockholmutbildningarna i Härnösand och har 10 uppdelatpoäng

på olika sätt.
ingårl gymnasielärarexamen sällan specialpedagogiska moment,

gymnasielärarna i allt utsträckning kommerstörretrots att numera
med inlärningsproblem.eleveratt möta

fall kurser förekommer, omfattande 10l de valbara 5- poäng,
välja kurser med specialpedagogisk inriktning.finns möjlighet att

områden,antal viktigaDetta sker dock i konkurrens med andraett
invandrarkunskap, ITmobbning,tex m m.

Örebro på specialpedagogiskgenerelltHögskolan i satsar en
påde studerande grundutbildningenprofil, vilket bör kunna komma

till del.

Specialpedagogutbildning9.2

speciallärarutbildningenden tidigareHösten 1990 ersattes av en
ledautbildning skulle tidigarespecialpedagogutbildning. Denna som

särskild inriktningspecialpedagogisk kompetens med mottill allmän
områdena hörselskada, synskada,något dövhet ochde fyraav

komplicerad inlärning. Den skulleutvecklingsstörning ellerpsykisk
kompetensområde omfattatillyrkesutövarens attdock utvidgaäven

omfatta vissväglednings-skolans elever,för alla samt attett ansvar
institutioner.handledningsfunktion inom arbetsenheter ochoch

alltså dentydlig förskjutninginnebarDen utbildningen avennya
från undervisande till attyrkesrollgamla speciallärarens att vara

funktion. Specialpe-innehålla handledande och konsultativäven en
rollinnehåll också pedagogisk avsiktklararedagogens har somen

vår-från specialpedagogisk verksamhetstidigareavlägsnar sig
År ånyoförändradesrehabiliterande funktion. 1993dande och

för specialpeda-särskild examensordningutbildningen och aen
infördes.goger

på fem se tabellspecialpedagogutbildning orterl dag erbjuds
Stockholm erbjuder samtliga inriktningar.9.1 . Endast
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Tabell 9.1 Orter med specialpedagogutbildning.

synskada Utvecklings-Komplicerad Dövhet eller
hörselskada störninginlärnings-

situation
Malmö xx
Göteborg x x
Örebro x
Stockholm x xx
Umeå x

specialpedagogexamenf"förExamensbeskrivning

kompliceradutfärdas för inriktningkan motSpecialpedagogexamen
ellerhörselskada, synskadadövhet eller motinlärningssituation, mot

utvecklingsstörning.mot

Omfattning

uppnås fullgjorda kursfordringarefterSpecialpedagogexamen om
på avlagd lärarexamen.kravDärtill ställsminst 40 poäng. annan

utbildningenför vilken verksamhet ärexamensbeviset skalll anges
avsedd.

högskolelagenmålenMål i 1 kap. 9 §utöver de allmänna

erhålla skall studenten haspecialpedagogiskFör att examen

behövs för aktivt kunnaoch färdigheter attde kunskaper som
komplicerade inlär-ungdomar och iarbeta med barn, vuxna

såväl vuxenutbild-skola, barnomsorg ochningssituationer inom
habilitering/rehabllitering,ning som

förhållningssätt förkompetensochde kunskaper un-som ger
rådgivande uppgif-pedagogiskahandledande ochdervisande,

vuxenutbildningpersonal inom barnomsorg, skola,avseendeter
rehabilitering,och

förmåga informationsteknlskaanvända datorer och andraatt
kunskap hur dessa hjälp-hjälpmedel för inlärning och omegen

och ungdo-i undervisningen barnmedel kan användas av
ingår avlagdamar/elever, kunskap inte i den tidigaredennaom

lärarexamen,

18 SFS 1993:100 bil.3HögskoleförordningenUr
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ingåri vilket relatera deredovisat examensarbete att veten-etto
förtrogen kommandeskapliga teorier studenten blivit med till de

arbetsuppgifterna.

erhålla kompli-specialpedagogexamen med inriktning motFör att
studenten hainlärningssituation skallcerad

begåvnings-människor med lindrigtkompetens undervisaatto
språkligafunktionshinder kognitiva,handikapp och andra samt

och/eller och känslomässiga problem.sociala

erhålla inriktning dövhetspecialpedagogexamen med motFör att
skall studenten haeller hörselskada

för undervisaoch färdigheter behövs attkunskaperde somo
och hörselskadade,döva

svårighet medförmåga kommuniceraatt utano
på teckenspråk,döva/hörselskadade

utvecklingsproblem vidkänslomässigasociala ochkunskap omo
och vid hörselbort-inträffad total eller partiell hörselskadatidigt

fall i livet.senare

erhålla med inriktning motspecialpedagogexamenFör att syn-
studenten haskada skall

för kunna under-färdigheter behövs attkunskaper ochde somo
synskadadeoch handledavisa

utvecklingsproblem vidkänslomässigasociala ochkunskap omo
synbortfalloch vidinträffad partiell synskadatotal ellertidigt se-

i livet.nare

utveck-erhålla med inriktning motspecialpedagogexamenFör att
studenten halingsstörning skall

pedagogiskaarbeta med och utvecklakompetens att programo
begåvningshandikapp, förvärvadbetydandemedför människor

eller autismlik-särdrag, autismuttalade psykiskahjärnskada,
tillstånd,nande

förmåga använda alter-flerhandikapp och god attkunskap omo
kommunikationsformer.nativa

specialpedagogutbildningentillAntagningen

två kravspecialpedagogutbildningen skall följandeFör tillträde till
uppfyllda:vara

fritidspedagogerförskollärare ochLärarutbildning dvs även-
för högskolestudier.Grundläggande behörighet-
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Antagningen till det specialpedagogiska på tvåskerprogrammet
sätt:

Genom Behovsantagning, där utbildningspiats till sökandeges-
med behovsanmälan från verksamhetschef. Målet 80är att procent

platserna påtillsätts detta sätt.av
Genom Fri kvotsantagning där utbildningspiats erhålls efter-

individuell frånanmälan den sökande. Målet 20är att procent av
platserna tillsätts inom fri kvot.

Behovsantagningen bygger på att respektive verksamhet beskriver
verksamhetens behov fördjupad specialpedagogisk kompetensav
och motiven för dessa. Detta utgångspunkt förutgör antagning.

Behovsantagningen också möjligheter till samverkan mellanger
den studerandes hemkommun/tjänstgöringsställe och högskolan
under studietiden.

Antagning inom den fria kvoten påbygger frånmeriter

yrkesverksamhet, dvs arbete inom yrkesområderespektive efter-
behörighetsgivande utbildning,

högskoleutbildning utöver den krävs för behörighet.som-

Ungefär hälften dem till specialpedagogutbildningenantogsav som
läsåret 1996/97 antingen förskollärare eller fritidspedagoger,var
medan knappt 40 grundskollärare och några fåprocent baravar

gymnasielärare.procent var
Största andelen grundskollärare och gymnasielärare antogs till

inriktningen kompliceradmot inlärning, med 50 respektive 5ca
Lägstaprocent. andelen grundskollärare till inriktningenantogs mot

åttasynskada, med Gymnasielärareprocent. med denna inriktning
saknades helt. Av de till inriktningen dövhetantagna ellermot
hörselskada 60 förskollärare fritidspedagoger,procent ellervar ca
medan 25 grundskollärare.procentca var

Särskilt andel förskollärarestor och fritidspedagoger tillantogs
inriktningen utvecklingsstörning.mot Vid Göteborgs och Stockholms
utbildningar utgjorde de 80 procent de Andelenantagna.ca av
grundskollärare låga15 Den andelenprocent. grundskollä-var ca

i utbildningen leder till specialpedagogeratt med bak-rare annan
grund kommer undervisaatt i grundsärskolan.

Till inriktningen synskada finnsmot inga sökande hänvisarsom
till behovsintagning. l stället sökande förstatas i hand sökt tillsom
inriktningen kompliceradmot inlärningssituation inte blivitmen
antagna.
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specialpedagogut-tillsökerfå gymnasielärareDet ytterstär som
bildning.

grundskollärarutbildning medSärskild9.3

funktionshinderinriktning mot

År Utbildnings-i uppdragStockholmLärarhögskolan ifick1992 av
variantmöjligt inrättaattdetutredadepartementet att avenvarom

kommunikationsform.teckenspråketmedgrundutbildningen som
utbildningsomgången inomförstastartade denLäsåret 1994/95

hörselska-ochbåde hörandedöva,förgrundskollärarutbildningen
Utbildningenteckenspråk svenska.ochspråk,inriktningdade med

omgång1998/99läsåret startarInföromfattade 160 poäng. nyen
kun-krävsDetnaturvetenskap.ochmatematikinriktning motmed

utbildningen.tillteckenspråk för att antasiskaper
medår grundskollärarefyraefterblirutbildningMed denna man

på tecken-hörselskadade eleverochdövaundervisaattkompetens
grundskollärarexa-först läsasåledes intespråk. behöverMan en

Itidigare.specialpedagoglinjenpåfortsättasedanoch sommen
hörselskadadepå döva ochinriktadheltutbildningenstället år nu

metodi-ochdidaktikenfår diskuteraStudenternafrån början.barn
perspektiv.teckenspråkiga skolansutifrån denken

hö-undervisningfrånså mycketsig inteskiljermoment avVissa
medsamläsespedagogik,främstdelar,varför vissabarn,rande

procent80Tillhörande.för1-7-utbildningenpåstudenterna ca
teckenspråkigoch ivillkorpå dövasundervisningendocksker en

hörande,ochhörselskadadegår både döva,På utbildningenmiljö.
teckenspråk.alltidkommunikationsspråket i ärgruppenmen

såväl förskollärar-inomanvändastänkt attmodell somSamma är
fritidspedagogutbildningen.

imagisterutbildningochKandidat-9.4

Specialpedagogik
specialpeda-ämnesstudier iplanerasellerfinnshögskolorfleraVid

magisterexamen.respektivekandidat-tillledergogik som
kompetensområde harochkunskaps-Specialpedagogik ensom

lärarutbildningarna.-inombaraintefrämst-kanskeroll,viktig men
specialpedago-Även finnasbehovkanutbildningarandrainom av

sjukgymnas-logopeder,socionomer,Psykologer,kunskaper.giska
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ter, arbetsterapeuter, poliser har ofta viktig roll i specialpe-m en
mångadagogiskt l fallarbete. de olika grundutbildningarnager

ingen eller otillräcklig kompetens.
En kandidat/magisterexamen i specialpedagogik behörighetger

till forskarutbildning området,inom det pedagogiska vilket dagens
lärarutbildningar i allmänhet inte gör.

Inför hösten 1998 erbjuder Linköpings universitet magisterutbild-
ning i specialpedagogik med inriktning mot

skrivsvårigheter,läs- och-
svårigheter,psykosociala

språkstörningkommunikation, tal- och och
begåvningshandikapp.fysiska funktionshinder -

9.5 Utbildning talpedagogerav

1962.1 omfattadeTalpedagoger har funnits sedan Utbildningen
års efterfram till studier avslutad lärarutbildning. Under1989 ett

1980-talet började minskning antalet talpe-delensenare en avav
eftersom pensioneradedagoger bli märkbar, inte ersatteman

på Utbild-talpedagoger alla skolor. 1989 lades utbildningen ner.
femtonfanns endast i Malmö, därningen till talpedagog togman

påtalades från skolledarhållår. Efter ökatsökande hand ettper
vårterminen därföroch 1994 startadesbehov talpedagoger enav

på Höstterminenlärarhögskolan i Stockholm 10kurs vid poäng.
utökades till 30till 20 och platserna1994 förlängdes denna poäng

platser.
årlärarutbildning 31/2- 4/2finns möjlighet efter avslutadIdag att

år gåll/z kurs medspeciallärar-/specialpedagogutbiIdningoch en
Ävenpåpå språk termin.och kommunikationinriktning tal, en

söka denna kurs.förskollärare och fritidspedagoger behörigaär att
år från år påberoende deAntalet platser begränsat och avgörsär

platserna reserverade förtilldelas. 80 procent ärresurser man av
Eftersomspecifika utbildad talpedagog. utbild-skolors behov av

efterfrågan påningen finns i Stockholm och Malmö plat-endast är
mycket stor.serna

således från år tillTalpedagogutbildningen har skurits ettettner
år.halvt Mycket kritik har riktats denna nedskärning. Dettamot trots

135 åk åkUr Kullenberg: Kartläggning talstörningar hos elever i 1 6av -
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så på förkunskaper hela utbildningenkravdet ställs attatt stora
år.omfattar 572 6V2-

för närvarande inne-StockholmVid Lärarhögskolan i övervägs
på utbildningen.förväntningarfinns olikahållet utbildningen. Deti

språkstimulans Dagens barn harökat.behovetIdag har enav
språket,förmåga vilket beroanvända antasförsämrad attmärkbart

ha betydligtlStockhom villpå kontakt medminskad man envuxna.
förkun-skulle krävaeventuelltfunktion utbildningen,bredare i som

Pådyslexikunskap. dettaläsutveckling, sättfonetik,skaper i tex
på hursigkunna koncentrerautbildningenskulle under merman

språkutveckling i dag.stimulera änskallman

logopeder,på och äventalpedagogerskiljaviktigt attDet är om
vilketTalpedagogenindivider. är,meddelvis arbetardessa samma

logopeden harmedanpedagogog,avslöjas,tydligtnamnet enen
inslag.tvärvetenskapligamedmedicinsk examen

låg tyngd-början1965. TillstartadeLogopedutbildningen en
handuttalsträning. Efterochröstproblempåpunkten olika typer av

psykologiska,medicinska,omfattatillvidgats ävenhar synfältet att
frånomfattadeaspekter. Utbildningensociologiskaochlingvistiska

år 1991.till fyraår förlängdesbörjan tre men

skolledareUtbildning9.6 av

skolanstyrningengenomförda förändringen1991Den sedan avav
ochmellanansvarsfördelning statförändradbarainnebär inte en

Rektorsskolan.ledningsfunktion iockså förändradkommun utan en
framgårochfastställs i skollagenskolanutvecklingenför avansvar

lärarutbildning1991/92:75propockså propositionentydligt i om
grundläg-särskild1992beslutföregick riksdagens om enm m som

perspektivhar i detta"Skolledarenrektorsutbildning.statliggande
det gällernyckelroll närtidigare ochfunktionviktigare änännu enen

högtstående skola."likvärdig ochnationelltförverkligaatt en
förtydli-ochskolan förstärksverksamheten iförRektors ansvar

skolväsendet.för offentligadetockså läroplanernai de nyagas

Även ettför skolan, skall staten,huvudmänkommunerna är somom
statlig rek-grundläggandeerbjudaskolan,led i styrningen enav

utbildningengenomförsjuli 1993Från med den 1ochtorsutbildning.
Umeå, Linkö-Uppsala,universiteten ividpå Skolverketuppdrag av

i Stock-lärarutbildningHögskolan förvidGöteborgping och samt
dock ingaUtbildningeni Malmö.Lärarhögskolanholm och ger
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Staten för utbildningskostnaderna,akademiska poäng. svarar
för ochoch andra arbetsgivaremedan kommuner svarar rese-

vikariekostnader litteratur.traktamentskostnader, eventuella samt
skall fördjupa sina kunskapersyftar till rektorUtbildningen att om

uppdrag, deförståelse för det offentliga skolväsendetsoch öka sin
samhället. Genommålen för skolan och skolans roll inationella

ledarskapetsfördjupa sina kunskaperutbildningen skall rektor om
förmågautveckla sinmål- resultatstyrd skola attoch samtroll i en

verksamhet.och utveckla skolansgenomföra, utvärderaplanera,
förmåganockså rektor skall utveckla attsyftar tillUtbildningen att

resultat förverksamhetens attslutsatseroch draanalysera om
skallGenom utbildningenför skolhuvudmannen.dessatydliggöra

både ochförmåga samverka inom utomsinutveckla attrektor även
skolsektorn i samhället.företrädaskolan samt att

genomförts denomfattande utvärderingUnder 1997 har aven
granskatUtvärderingen har blarektorsutbildningen.statliga om

ställtSkolverketintentioneri linje med deutförsutbildningen som
frågan jämställd-används och hurmedlende anslagnahur omupp,

har särskiltUtvärderingenutbildningsanordnarna.beaktashet av
deltagarna-vadrektorsutbildningeneffekternabedömaförsökt av

lärtde hardetsin profession har använthur de ilärt sig ochhar som
sig.

relativt storfrån detutvärderingen att ärslutsats ärEn första en
områdenvilkadet gällerutbildningsorternamellan närvariation som

varierande grad tagithar iutbildningen. Regionernafokuseras i
förintentionermåldokumentet och därigenom statenstillhänsyn

också utbildningsan-innehåll. visar attUtvärderingenutbildningens
de ärandra utbildningsmoment änmedhar tagitordnarna som

detgenomgående varitdrag har attmåldokumentet. Ettiangivna
Utvärde-rektorsutbildningen.ipå ledarskapsutbildninghar satsats

ingå iledarskapsutbildning börtilltveksammaställer sig omrarna
rektorsutbildningen.statligaden

effektlyfter framutsträckningrektorerna i störstDet som ensom
Men rekto-egenskaper.personligaförbättradeutbildningen ärav

de hargrad-angivitvarierande attockså-om ihar änrerna
ochutvärderingargenomförandetvidkunskapersinaanvänt av

har rektorernaGenerelltläroplanerna.deimplementering nyaav
rektorsutbildningen.uppskattat

skolledarutbildningtillkännagivitnyligen attRegeringen har en ny
specialistutbild-akademiskskallUtbildningenskall inrättas. ge en

15° budgetåretårsredovisning för 1997Skolverkets

18-0928ll
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ning i pedagogiskt ledarskap för rektorer och skolledare. Detta
påbyggnadsutbildning för pedagoger40 poängsgenom en som

skall särskild skolledarexamen.leda till en

årgenomförde Skolverket 1996 utvärderingSom tidigare nämnts en
på med elever har funk-hur rektorer sitt arbete doldaser somav

tionsnedsättningar förståelseSyftet bidra till ökad förattvar en
förrektorerna upplever det gäller underlättavilka problem när att

funktionsnedsättningar.elever med dolda
gjordes dels med hjälp enkät, skick-Undersökningen av en som

vid grundskolor, dels intervjuerades till 98 rektorer ettut genom av
på enkäten.urval rektorerde svaratsomav

dolda funktionsnedsättningar har iTill elever med stu-gruppen
andra medicinska funktions-med allergier,dien räknats elever a

språk-, tal- och röststörningar,diabetes, stamning,nedsättningar,
MBD/DAMP.dyscalculi ochdyslexi,

sigrektorer besvarat enkätenEn majoritet de som anser ge-av
framför allt det gällerytterligare kunskapnerellt ha behov närsett av

MBD/DAMP.dyscalculi ochdyslexi,
behövaintervjuats tycker de skulleFlera de rektorer attsomav

förståidentifiera ochför lättare kunnaytterligare kunskap att pro-
gå ipå Kunskap hur skall tillvägatidigt stadium.blemen ett manom

efterfrågas ofta.olika fall

Kompetensutveckling9.7

vidareallt oftare detfortbildning ersättsBegreppet avnumera
också lärandedetkompetensutveckling. l detta inrymsbegreppet

arbets-med kolleger iskolan tillsammansi denäger egnasom rum
praktiken.i denlag och det lärande ägersom rum egna

kompetensutveck-mål- resultatstyrdadet och systemet ärl nya
uppnå kvalitetför jämn och högcentralt instrumentlingen attett en

All kompetensutveck-på hela skolsystemet.undervisningen genom
uppnå målen utvecklade nationellasyfta till samtling skall att

allkunskap och kompetens hosDen skall ökaskolans verksamhet.
påpersonal skolan.

fråga ochhuvudsak kommunalKompetensutvecklingen iär en
förut-villkor ochutgå från enskilda skolans behov,skall den egna

37 på doldamed elever medSkolverkets Rektorers arbetetrapport syn
funktionsnedsättningar
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kompetensutvecklingförmedelKommunerna avsättersättningar.
omfattning.inriktning ochoch bestämmer

på skolområdetgenomförts underreformeromfattandeDe som
få i lärarutbildningenåren måste genomslag inte barade senaste

högskola erbjuderuniversitet ochockså i de insatserutan som
kompetensutveckling i skolan.kopplat till

för arbetetill grunddokument liggerNågra statligade somav
kursplaner.läroplaner ochskollagen,kompetensutvecklingmed är

åligger utbildningen i skolanförsärskilt verka attrektorDet att
skall föranordnasfortbildningtill attutvecklas. Varje kommun se

utbildningen.handpersonal harden omsom
särskiltområden rektor hardär ettdel Lpo 94 ettsom avanges

ansvar

professionelltpersonalenkrävs förkompetensutveckling attden somo
uppgifter.skall utföra sinakunna

formuleratmotsvarandeLpf 94l är ansvar

kompetensutveck-får denmöjligheter tillpersonalochatt lärare annano
uppgifter.utföra sinaprofessionellt skall kunnadeling förkrävs attsom

stödjaSkolverket disponerar,medelStaten med deskall, som
områden. Skol-angelägnanationelltinomkommunernas insatser

utvärde-från uppföljning ochresultatverkets prioriteringar styrs av
reformermål för skolan samtring, och riksdagensregeringens nya

och omvärldsförändringar.

fortbildningför läraresKommunernas ansvarstagande

uppgifti attSkolverketbudgetåret 1997 tickl reglenngsbrevet för
skollagenuppgift enligtsinfullgöroch hur kommunernabedöma om

för lärare.och anordnasplanerasfortbildningtill attatt se
utveck-svårt särskiljahaftSkolverket atthar enligtKommunerna

ändå omfattandesker ettverksamhet. Detfrånlingsinsatser annan
detta harhuvuddelenochkommuneri landetsutvecklingsarbete av

också deinnehållet sats-visar attanalysEnfortbildningslnslag. av
prioriteradenationelltsker inomhög gradi mycketgörsningar som

områden.
inte det mestfortbildningsinsatserpå ärmått effekterOlika av

ellerförändringendel ifortbildningintressanta utan som enmera

13° § skollagen2 ka; 2
159 § skollagen2 ka; 7
19° 97:25121998-02-18 DnrSkolverkets rapport
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utvecklingen arbetet vid skola. Under hösten 1997av en genom-
förde Skolverket med hjälp expert fördjupad studie inomav en en
några kommuner varierande storlek. En slutsats kompe-är attav
tensutveckling integreradär del i skolans arbete och attnumera en
det därför knappast meningsfulltär särbehandla området.att Av
undersökningen framgår vidare detatt denär läroplansrelaterade
kompetensutvecklingen skolan påsatsat mest under 1997 ochsom

planerar påatt ocksåsatsa under 1998.som man
Kompetensutvecklingsinsatserna intimt förknippadeär med allt

annat utvecklings- och förändringsarbete i skolan.
Skolverkets bedömning med anledning uppdraget kom-är attav

fortbildningsinsatser visserligen litenutgör del denmunernas en av
totala kostnaden för skolan, ändå betydande insats i linjemen en
med nationellt prioriterade områden. Bedömningen bak-görs mot
grund det anförda tillsammans med iakttagelser gjorts iav ovan som

rad andra sammanhang. De utvecklingstendenser kanen som
iakttas så måttopositiva iär ökadeatt insatser integreragörs att
fortbildning del skolarbetet och läroplansrelaterademotsom en av
insatser.

Särskilda fortbildningsinsatser för elever med funktionshinder

Av kommitténs enkät till kommunerna framgår fortbildningsinsat-att
med särskild inriktning funktionshindermot är vanligast förser

enskilda lärare arbetar med elever med funktionshinder. En-som
staka inslag vid studiedagar/motsvarande förekommer också medan
det ovanligtär med regelbundna fortbildningssatsningar med denna
inriktning.

Drygt hälften kommunerna bedömer utbudetatt denna typav av
fortbildning omfattande, knappt hälftenär detatt mindreärav av

omfattning.

överväganden9.8 förslagoch

Kommittén

föreslår Lärarutbildningskommitténatt i sitt arbete beaktaro

behovet ökat inslagett specialpedagogik i den grund-av av-
läggande lärarutbildningen,

behovet specialpedagoger i gymnasieskolan,av-
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pålärarutbildning för undervisasärskild attbehovet av en-
såväl grundskolaförgrundsärskolan, med kompetens som

grundsärskola,
teckenspråkiga inriktningendenmöjligheterna permanentaatt-

skall undervisa vid denför lärareinom grundutbildningen, som
teckenspråkiga grundskolan,

funktionshinder i skolan börfrågor medeleverröratt gessom-
skolledarut-och i den aviseraderektorsutbildningeniutrymme

bildningen,
medel verket disponerarinom deföreslår Skolverketatt nuo

frågor ele-kompetensutveckling i rörgenerellprioriterar somen
funktionshinder.medver

grundutbildningeniSpecialpedagogiken

kommitténsochredovisatsBåde studierde olika egnaovansom
lärarutbildning inte igrundläggandepå dagensiakttagelser pekar att

behovenförblivande lärarna att mötaförbereder degradtillräcklig
föreslår därförKommittén attfunktionshinder.medhos elever

grundläggande lärarut-denspecialpedagogik utökas iinslaget av
kommitténsutformas enligtbör ärHur dettabildningen. närmare

Lärarutbildningskommittén.fråga föruppfattning en

specialpedagogerBehovet av

specialpedagogiskbehovetfunnitvidare attKommittén har av
grundläg-i denalla lärarekan erbjudasvadkompetens utöver som

delar skolvä-inom olikaomfattandelärarutbildningen ärgande av
utbildningenspecialpedagogiskapå denställer kravsendet, vilket

speciallä-dagensunderstryks attpå Dettafortbildningen.och av
därförmedelålder och i storhögharrare/specialpedagoger en

åren.under de närmastepensionerasutsträckning kommer att

specialpedagogernagymnasieskolan arbetargrundskolan ochinom
eleverstödet tillDet särskildaspecialundervisning.meddag främsti

undervisnings-ordinarieutanför denindividinriktade insatseroftaär
inomförsta hand skalliinsatsernaDetta atttrots gesgruppen.

inriktningen ettspecialpedagogiska motförändradedenna. Den mer
svårt slå i prakti-igenomfortfarande atthararbetssättkonsultativt

Medi denna riktning. ettutvecklingfinns vissdetken, även merom



326 Lärarutbildning och Iärarfortbi/dning SOU 1998:66

konsultativt arbetssätt åtgärdsprogrammethar central ställning.en
Arbetet med detta påbör baseras pedagogisk utredning och analys.

Kommittén har redan beskrivit specialpedagog med ytterli-en en
utvecklad roll. Specialpedagogen i grundskolan och gymnasietgare

bör ha generell kompetens kring elever i behov särskilt stöd,en av
till följd funktionshinder.tex Vidare behöver hon eller han haav

kompetens funktionshinder förekommer frekvent i skolan.om som
Specialpedagogen bör tillsammans elevvårdenmed kunna göra

pedagogiska utredningar föreslå åtgärdersamt för elevens hela
skolsituation bidrar till att elevens självkänsla och tillit tillsom egen
förmåga ökar. Specialpedagogen ocksåbör vissagöra direkt elev-
relaterade insatser. Att konsultativt stöd till kollegor enligtärge
kommitténs uppfattning viktig uppgift för framtidens specialpeda-en

Detta bör till enskilda lärare framför förhållandeallt i tillgog. ges men
hela arbetslaget kring utgå fråneleven och den kompetens som
finns inom detta. Specialpedagogen ocksåbör dokumentera insat-

och påresultat ett systematiskt sätt.ser
Nytt i kommitténs förslag specialpedagogen föreslåsär att kunna
stöd tilläven rektor och övrig skolledning i kommunen. Detta ige

samband med planering skolans inre organisation och resursför-av
delning. l detta specialpedagogen roll inre organisa-ges en av en
tionskonsult i skolan. Det bör specialpedagogens uppgift attvara

påställa diagnos såvälskolan miljö, utifrån enskilda eleverssom
utifrånbehov kollektivets.som

Sammantaget innebär kommitténs förslag specialpedagogom en
med ytterligare påutvecklad roll krav förändringar specialpe-en av
dagogutbildningen. Möjligheterna att behoven hos elevermöta i

åtgärderbehov särskilt stöd med i hela skolans organisation börav
lyftas fram ytterligare.

Den statistik finns speciallärare/specialpedagogeröver inomsom
grundskolan och gymnasieskolan osäker. Trots detta kan kon-är

viss minskningstateras insatserna under 1990-talet, främst tillen av
följd att antalet lärarveckotimmar med specialundervisning harav
minskat. Enligt kommitténs enkät till kommunerna har dock under

period specialpedagogernas arbete med konsultativasamma
insatser utredning och dokumentationsamt ökat. Detta omori-är en
entering verksamheten har varit eftersträvad.av som

Det samtidigt uppenbartär behovenatt specialpedagogiskaav
insatser Skolanhar ökat. söker hjälp för allt fler barn och ungdomar

skrivsvårigheter/dyslexi,med läs- och ADHD, DAMP, Aspergers
syndrom Specialpedagogen i skolan/kommunen har viktigm m. en
roll skolan skall klara dessaatt möta och andra elevers behov.om
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påutgångslägeti bristgymnasieskolan redanDessutom har en
på gymnasieskolan inteDetta beror att ännuspecialpedagoger.

princip alla ungdo-skola itill tar emotsig attanpassat vara en som
grundskolan.lämnarmar som

flerfinns behovkommittén detattSammantaget konstaterar av
igymnasieskolan. Dettagrundskolan ochispecialpedagoger en

speciallärarnalspecialpeda-åldersstrukturen blandsituation där
avgå pensionmedandel kommer attinnebär storatt engogerna

bland degymnasieläraregrundskol- ochandelendärinom kort samt
liten.specialpedagogutbildningen ärsökande till

utbildningspecialpedagoger medflertalet läraresärskolanInom är
med utveck-ungdomarmed barn ocharbetesärskiltinriktad mot

Även påbristenden hotandesärskolan berörslingsstörning. av
åldersstrukturen hosbåde till följdDettaspecialpedagoger. av

år.ökat underockså elevtalen hartill följd attlärarna, senareavmen
på grundskolläraresärskolan bristenförsärskilt problem ärEtt

särskolan. Deninriktningspecialpedagogutbildning med motmed
specialpeda-grad rekryterarallt högregrundsårskolan iinnebär att

fritidspedagogutbildning bas.ellerförskollärar-med somgoger
särskolan behöveralla lärare ifråga därförEn angelägen är om

ilärarebehovet texFörpåbyggnadsutbildning. att mötaha av
uppfattning skål attkommitténsenligtfinns detgrundsårskolan

grundutbildningen,redan iutbilda läraremöjligheten attöverväga
iundervisaförsta handiinriktning attsärskild motmed

få framsnabbtPå skulle möjligheterna attsättgrundsårskolan. detta
sådanEnutbildning, öka.med relevantgrundsårskolan,lärare till

vanligadentermin längre änskulle kunna görasutbildning en
således kompetens attdubbel kompetens,ochgrundutbildningen ge

sådangrundsårskolan. Enisåväl grundskolaniundervisa som
underlätta, detkunnaochväl i linje med, toliggalösning skulle m

grundsärskola i kom-ochpågår grundskolamellannärmande som
munerna.

liksominom särskolan,skullesådan grundkompetensMed en
förspecialpedagoger attfinnas behovskolformer,inom andra av

fler-för elever medkompletterande kompetens, texbidra med
skullegymnasieskolangrundskolan ochifunktionshinder. Liksom

konsultativ.gradhögdessas roll i vara

teckenspråkiga problemen igrundskolan ärföreslagnaInom den
på hotar bliBristen lärare attför särskolan.princip desamma som

inom kort.stor
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Ett problem i de flesta fall långär att vägen förär bli lärare i denatt
teckenspråkiga skolan. l normala fall krävs genomgångenen
grundskollärarutbildning kompletterad med specialpedagogutbild-
ning med inriktning hörsel. Trots långamot denna utbildning har
många teckenspråkigalärare vid den skolan alltför dåliga kunskaper

teckenspråk. påi Detta beror grundkravenatt för läsaatt specialpe-
dagogutbildningen med inriktning hörselmot minst 20är ipoäng
teckenspråk, vilket alldeles för litet för påär undervisaatt tecken-
språk.

Även för teckenspråkigaden grundskolan finns det därför, enligt
kommitténs uppfattning, skäl förändradatt överväga utbildningen
inom för grundutbildningen grundskollärarutbildning påramen en-
teckenspråk påmed inriktning hur döva barn och lär. Kom-unga
mittén därför teckenspråkigavälkomnar den grundskollärarutbild-
ning i liten skala bedrivs vid Lärarhögskolan i Stockholm, ochsom

redovisats och denna utbildningatt börsom ovan, menar perma-
för teckenspråkigadenentas att mot grundskolornas behovsvara

lärare.av
Liksom finns teckenspråkigainom särskolan vid de grundsko-

lorna elever flerfunktionshinder.med Därför krävs vid dessaäven
skolor specialpedagoger med olika kompletterande kompetens, i
hög grad i konsultativ roll.en

Både i kommunerna och inom den statliga organisationen för stöd i
specialpedagogiska frågor finns behov specialpedagoger medav
särskild spetskompetens enskilda funktionshinder. Det gällerom a
för konsulenter med olika inriktning. Dessa specialpedagoger
behöver spetskompetens det specifika funktionshindret samten om

förhållningssätt.konsultativtett Konsulenten/motsvarande bör
således ha generell specialpedagogisk kompetens kompletteraden
med utbildning det specifika funktionshindret.om

Utöver den generella specialpedagogiska utbildningen bör det
därför, enligt kommitténs uppfattning, på nivå tillgångolika finnas till
särskilda kurser med inriktning Målgrup-olika behov.mot gruppers

för dessa bör specialpedagoger arbetar med särskildapen vara som
målgrupper. falll vissa bör det möjligt för lärare specialpe-utanvara
dagogisk delta i enstaka kurser.attexamen

För vissa har högskolorna tradition inte erbjudit läraregrupper av
någotoch såspecialpedagoger kursutbud eller har detta varit

språkstördabegränsat, för elever därtex gravt behovetgruppen av
kunskap i kommunerna är stort.

Genom dagens specialinriktningaratt ersätta inom specialpeda-
gogutbildningen med generellt utbildning kan kompletterasen som
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med olika fördjupningsavsnitt ökas möjligheten att demotsvara
olika behov finns fördjupning, inte enbart inom områdenasom av
hörsel, och utvecklingsstörning.syn

l vissa fall behovetär utbildning kring funktionshinderett enskiltav
Ås-så litet det inte ñnnasatt kan i det fasta kursutbudet. För tex

backaskolan, de föreslagna riksresurscentren och i viss mån de
regionala förcentren stöd i specialpedagogiska frågor kan det därför
bli nödvändigt iatt samarbete mellan beställare och de specialpeda-
gogiska institutionerna utforma speciella uppdragsutbildningar. Detta
sker i viss utsträckning redan i dag.

Enligt kommitténs mening det viktigt det internationellaär att sam-
arbete områdetfinns inom utvecklas vidare. Det inbegripersom
såväl de specialpedagogiska institutionerna delar densom av
statliga organisationen för stöd i specialpedagogiska frågor. För

småmycket behov utbildade pedagoger, döv-texgruppers av
blindfödda, enskilt land för litet förär to ett det skall finnasattm

förunderlag utbildning och kompetensutveckling.

Rekrytering till specialpedagogutbildningen

Som framgår har kommittén funnit svårtdet i vissa fallatt är attovan
lärare i vidareutbilda påsig. Ett exempel detta fåatt är attengagera

grundskol- respektive gymnasielärare läser vidare till specialpeda-
Detta brist.ärgoger. en

Genom det attraktivtatt vidareutbilda sig kan kommu-göra att
flerbidra till grundskol- och gymnasielärare väljeratt sökaattnerna

till specialpedagogutbildningen. Kommittén har redan föreslagit
kommunerna verka för tydligare föratt utvecklingsmöjligheter lärare.

femårigaDet avtal tecknades mellan 1996, ochparternasom som
innebär avreglering lärarnas löne- och arbetstidssystem,a en av
kommunerna helt möjligheter i denna riktning, texger nya genom

stödjande arbetsledning, individuella löner, kompetens- och karriär-
utveckling m m.

Detta räcker dock sannolikt inte. De presumtiva sökande till spe-
cialpedagogutbildningen befinner sig ofta familjesituationeri med
små då påbarn eller skolbarn. Att för studierort ärvara annan
problematiskt. Det därför viktigt de specialpedagogiska institu-är att
tionerna alternativ till denprövar traditionella undervisningen, tex

erbjuda distansutbildning.attgenom
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på påUtbildning erbjuds halvfartRedan i dag finns exempel detta.
distansutbildning. Detta har meddelvis prövats gottoch som

resultat.
också fungerahar visat sigstudier lösningPeriodiska är en som

påför kan studierInom denna strukturför studerande.vissa ramen
studieuppehållmedeller flera kurserhelfart omfattande varvasen

och tjänstgöring.
såväl halvfartsutbildningdistansutbildning,IT-teknik kanVia som

omfattning.och ske iutbildning utvecklas störreperiodisk

kompetensutvecklingGenerell

stöd harfrågor i särskiltelever behovfunnitKommittén har att avom
såväl Skol-kommunernaslåg samband medhaft prioritet i somen
kompetensutveckling. Det endaförinsatserprioriteringarverkets av

skrivsvårighe-frågor läs- ochgällerundantaget rörtydliga som
förståelse fortbildningen inomförKommittén har attter/dyslexi.

mängd föränd-kring denhar koncentrerats1990-taletskolan under
utarbe-läroplaner,med styrsystem,ringar skett, tex nyanyasom

lokala arbetsplanertandet m m.av
också priori-attdock det utrymmeKommittén att gesnumenar

frågor elever i behovdäriblandfrågeställningar,andratera avom
kommitténsfinns enligtfunktionshinder. Detföljdsärskilt stöd till av

kompetensutvecklingpå generelluppfattning behov att satsa enav
funktionshinder.elever medpersonal i skolanför all om

prioriterarstånd Skolverkettill krävs attskall kommadettaFör att
förfogar samt attför medel verket överområde deinomdetta ramen

sin planering.det inomprioriterarkommunerna

rektorer/skolledarekompetensutvecklingUtbildning och av

för hur skolanbetydelseavgörandeRektorerna/skolledarna har en
konstateratKommittén samtidigt attuppgifter. harolikaklarar sina

funktionshinder ochelever medkunskapde grad saknari hög om
frågorföreslårKommittén därför attinsatser.deras behov somav

rektorsutbild-iskolanfunktionshinder i utrymmemedeleverrör ges
skolledarutbildningen.aviseraderegeringendenningen och av

utgångspunkt i de behovexempelutbildningen med taAtt i som
dimensio-tillföra arbetetsärskilt stöd har kanbehovelever i nyaav

skolan.tillgodogörs helasomner
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Sammantaget

Det finns behov ökad specialpedagogisk kompetens i denenav
svenska skolan. För bygga dennaatt krävs flexibilitetstor iupp en
utbildningsutbudet.

uppnåFör flexibilitetökad bör möjlighetenatt samordna deatten
såolika utbildningarna Detta det möjligtprövas. att görs att

spår."snedda" mellan olika l detta det ñnnaskan skäl intryckatt ta
hur motsvarande utbildningar uppbyggda i Norge.ärav

också förDet bör möjligt andra pedagoger följaän attvara en-
erhållastaka kurser i Specialpedagogik, dock utan att kunna speci-

alpedagogexamen.
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Läromedel10

ingår den statliga Iärome-l kommitténs uppdrag kartläggaatt
föreslå effektiviseras. Härvid skallhur den kandelsproduktionen och

på områdetbeakta hur den tekniska utvecklingenkommittén särskilt
kostnadseffektivitet. Kom-gradkan ökad kvalitet och högre avge

ståbörföreslå Iäromedelsproduktion statenmittén skall vilken som
på fri Iäromedelsmark-för produktion kan skötasoch vilken som en

ocksåKommitténproduktionsstöd. skalleventuellt med visstnad,
och rationaliseringsvinsterbelysa eventuella effektivitets- av en

TPB:s ochpunktskriftsbiblioteketssamordning mellan Talboks- och
samordning inom SIH:sSIH:s Iäromedelsproduktion alternativt en

läromedelsenheter.

utredningar10.1 Tidigare
på förläromedell uppmärksammades bristenmitten 1960-taletav

dövskoleutredningenmelever Blind- ochfunktionshinder, imed a
hjälpme-där rikscentralen för pedagogiskaden förstaföreslogman

fördel år RPH-syn. För öka möjligheterna1965 attinrättadessom
årgå 1967 denvanliga skolor inrättadeselever irörelsehindrade att

RPH-rh.andra rikscentralen
åtgärder1968:36 föreslogsSOULäromedelsutredningenl som

för special-produktion läromedelfrämja utveckling ochskulle av
LlS-ledde tillspecialundervisning. Förslagetsärskolan ochskolorna,

påSpecialundervisningen byggdeLäromedel lnomprojektet som
fram tilli projektform prototyperaktiva lärare togatt grupper av

bildmaterial. lnomframför allt laborativt material ochproduktion av
årår RPH-RPH-hör och 1970för skapades 1969projektetramen

specialise-fyra RPH-centralernavid deVerksamheternasär. varnu
på behov och hade mycketenskilda handikappgruppensdenrade

Iäromedelsproduktion.med reguljärlite gemensamt

19 62, 1965:70SOU 1964:61 och prop
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målgrupperna småslutrapport konstaterade LIS-projektetI sin att är
omfattande. erfarenheteroch behoven anpassningar Bland deav

svårtdet visat sig intressera lärome-redovisades att attsom var
för Iäromedlen. Produkterna visadedelsproducenterna produceraatt

Dessutom fanns knappastkommersiellt ointressanta.sig vara
krav ställ-förlagen för kunna tillgodose dekompetens hos att som

handikappgrupperna.på läromedel för de speciellades

diskussioner statligapå 1970-talet fördes intensival början om
förespråkadeläromedelsområdet delpå generellt. Eninsatser rent

andraall läromedelsproduktion, att ettskulleatt ta överstaten sam-
konkurrens med de privataskulle skapas för ihällsägt förlag att

pedagogiska hjälpme-nödvändig bredd i utbudetförlagen skapa av
central ställning iutvecklingsarbetet skulle intapraktiskadel. Det en

sådant företag.ett
läromedelsområdetpå SOUSamhällsinsatserUtredningen

samhälletomöjligt för attfram till detemellertid att1971:91 kom var
läromedelläromedel. Antalet olika slagsproduktionenta över varav

och bran-på mängd företagsplittradmarknaden storochstort en
initieraföreslogs den riktiga attProduktionsstöd vägenscher. som

otillfreds-områden läromedelsutbudetdärdeproduktion inom var
informationfråga hurför utredningenEnställande stor omvar

före-läromedelsregisterEtt centraltorganiseras.läromedel skulle
åt förläromedeluppmärksamhet ägnades inteNågon särskildslogs.

funktionshindrade.
på skolom-samhällsinsatserutredningenSom resultatett omav

läromedelsinforma-år institut för1974 statligtrådet inrättades ett
produktionsstödet ochuppgift administreramed atttion, SIL, a

vÅr samordnades1977läromedelsregister.centraltför ettsvara
SIL.underRPH-centralerna

läromedelsfrågorkringutredningengenomgripandeDen mest var
ULÄ93. frågornaDeläromedelsmarknaden storaUtredningen om

läromedeloch informationläromedel, granskningcentralagällde om
ULÄområden. konstateradeinom dessainsatsersamt statens a

på många väl fungerandeläromedelsmarknaden sättatt envar
lönsamhetsskälförlagenfrämsta svagheten attDenmarknad. avvar

små mål-förproducerade läromedelutsträckningtillräckliginte i
frånsett lärome-insatserna,huvudsakliga statligaDegrupper.

utvecklingsarbete ochforskning ochnämligendelsinformationen,

92 1973:76Prop
193SOU 1980:15
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bristområdenIäromedelsförsörjning inomförbättradförinsatser en
informationGranskning ochframtiden.iansågs nödvändiga även av

SÖstruktur och skötasfå förändradföreslogsläromedel avenom
SvenskaFöreningenbranschorganisation,respektive förlagens

skulleIäromedelsregistreringFSL. SIL:sLäromedelsproducenter
grund förbilda etti ställetskulleFSL:s registerochavvecklas

ULÄ behållameningsfullt attansåg därför intedetregister.enhetligt
ochRPH-centralernaförmyndighet. AnsvaretsjälvständigSIL som

SÖ.tillflyttasföreslogsproduktionsstöd överför
År RikscentralernaSIL.läggabeslutade riksdagen att1981 ner

SÖ FSL.skötasIäromedelsinformationenåtergå ochtillskulle av
SILriksdagen attår beslutade1982verkställt utanblev inteBeslutet

myndig-bildamed centralernabestå tillsammansochskulle en ny
SIL. Nu betona-kalladdenläromedel,för äveninstitutStatenshet,
inflytande i läro-ochmaktskulle haatt statenistället viktendes av

läromedelproduktionenmenade attmedelsfrågor. Man varava
och för lärome-överflöd inom storafanns ettfördelad. Detojämnt

små ochområden brister inomlönsammadelsproducenterna men
områden.mindre

utvecklingsar-också förrisker attområden fannssådanaInom
balan-samhällsinsatserobefintligt inteellerskulle bli svagtbetet om

baslärome-fastställauppgift blev attförhållande. SIL:sserade detta
läromedelsinformation.förochläromedeldel, granska ansvara

FSLmed attavtalslöt statenläromedelskatalogerBeträffande om
RPH-förmyndighetcentralsådana. SIL blev ävende skulle utge

statsbidragbeslutafortsättningeniskulleoch ävencentralerna om
bristområden.läromedel inomproduktiontill av

1986Statskontoret översyngjordePå regeringenuppdrag avenav
översynen för pedago-rikscentralernaSIL ochtillledde attSIL94.

med fyramyndighettill1987 slogshjälpmedelgiska ensamman
produktionsstödsanslagetfrånMedelkansli.centraltochenheter ett

uppgift blevMyndighetensläromedelsutveckling.tillöverförasskulle
lärome-sinläromedelgranskabasläromedel,fastställaatt genom

ochutvecklingfrämjaläromedel attsamtinformeradelsnämnd, om
Huvuddelenbristområden.läromedel inomproduktion resur-avav

heltidstjänster.med 47RPH-centralernafyratill deknutnaserna var

194 1986:26Rapport
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IäromedelsöversyniEn resulterade i SIL ñck i uppdrag delsatt att
genomföra fortlöpande granskning läroböcker dels fören av ansvara

ämnesgranskning.en

Mot föreståendebakgrund den förändringen skolsektornav av
årgjorde Riksrevisionsverket RRV 1989 SIL.revision Syfteten av

S|L:s uppgifterroll och och granska kapacitetatt pröva ochvar
ansåg granskningresursutnyttjande inom myndigheten. RRV i sin

påtagliga tvåSIL hade problem förena sinaatt att huvudupp-a
gifter: granskning och informationDels tillsynatt utöva övergenom
läromedelsområdet, myndighetsuppgift. Dels själv produceraatten

produktionsuppgift.eller initiera produktion,extern en
När gällde produktionen bristläromedel saknadesdet över-av en

gripande och klar inriktning verksamheten och samarbetet mellanav
framställdes läromedelenheterna outvecklat. l utsträckning istorvar

Stöd produktion styrdesregi till höga kostnader. till heltexternegen
lågutifrån ansökningar och med grad mark-producenternas av

nadsföring.
ifrågasatte föreslogstödet användes effektivt. RRVRRV aom

S|L:s renodlas till främja produktion utveckla,roll skulleatt att av,
informera bristläromedel. Extern kompetens bordeochutprova om

utsträckning. Myndigheten borde förutsätt-utnyttjas i större mera
påframställning skulle ske i regi ellerningslöst pröva om egen

SÖ.Granskningsuppgiften skulle föras tillentreprenad.

Som resultat omorganisationen den statliga skoladminist-ett av av
SÖ.årrationen upphörde SIL och En del S|L:s verksamhet1991 av

kvarvarande statliga för läromedelavvecklades och det ansvaret
på SIL inriktadedelades flera myndigheter. De delar av som varupp

handikappområdet inklusive de fyra produktionsenheterna, demot
SIH, Skol-fd RPH-centralerna, fördes till det övrigt till detnya nya

verket.
1990/91:18 de myndigheternas rolll propositionen sägs om nya

Till den myndigheten för stöd till handikappade elever inoma: nya
föras SIL handi-skolväsendet bör "de delar inriktatär motav som

kappområdet- -" De uppgifter SIL i dag har det gällernärsom-
informationfastställande basläromedel, granskning och omav

ÄvenSkolverket. uppgifterläromedel förs till det de liggersomnya
på SILenheten för minoritets- och invandrarundervisning inom bör

skolgång,flyttas Frågortill Skolverket. gäller invandrarnassom

195Ds 1988:22, 23 och 24
19°Revisionsrapport 1990-10-10



Läromedel 337SOU 1998:66

det svenska skolväsendetallmänt inslag ii dagläromedel är ettm m
administrativt behandlas tillsam-organisatoriskt ochdärföroch bör

för skolväsendet."insatserövriga statligamedmans
förläromedel/studiematerialstöd till produktionVisst statligt av

SÖfrånövergick tillfunktionshindermedhandikappade vuxna
vårdartjänst.fördåvarande NämndenSisus,

deuppföljning med anledningårgenomförde 1993RRV aven
årSlL 1990.revisionfunnit i sinproblem och brister avmansom

bådamålkonflikten huvudupp-mellan dekonstaterade attRRV nu
tillsynnämligen överorganisationen, att utövatidigaregifterna i den

bristläromedel,produktionläromedelsområdet främjaoch att av
gällerSIH. När detSlL tillombildandethade upphört avgenom

åtgärdsförslagflertaletRRVkonstaterade attproduktionsuppgifter
Även fortfa-detinom myndigheten.föremål för behandlingvarit om

inriktningenbedömer RRVförbättringar attförfannsrande utrymme
fått tillfredsstäl-hadeLagerhållning och distributionden rätta. envar

förbättra be-vidtagits förhade attAnsträngningarlösning.lande
Även ansvarsfördelningenresultatuppföljning.ochhovsinventering

enligt RRVhadeproduktionsenheternaochmellan huvudkontoret
tidigare.förhållande till hur detförbättrats i var

funktionshindradeförLäromedel10.2

från Utred-läromedel härrörbegreppettolkningenDen gängse av
definierade1980:15SOUIäromedelsmarknadenningen somom

attelev kommer överenssådant lärare ochläromedel äratt omsom
i dagensmål. tolkning harDenna vidanå uppställdaanvända för att

information ochmeddimension i och attfått ytterligarelT-värld en
multimediaGenom lT ochformer.tillgänglig ikunskap finns nyanu

traditionella lärome-fram bland övrigaläromedeltypväxer aven ny
ochtidningarolika slag,databaserbladel. Det innebär att av

faktasökning.används föromfattningtidskrifter i ökande
fallläromedelsanpassningar i vissasärskildaOavsett medium är

skall kunnafunktionshindermedför eleverförutsättning atten
undervisningen.tillgodogöra sig

skallläromedelalltid hurintefunktionshinder i sig sägerEtt vara
hindernågot vissaMen detenskilda elever. sägerbeskaffade för om

synskadad,på eleven tmåste beroende äröverbryggas exomsom
utvecklingsstörd. Det ärellerrörelsehindraddöv/hörselskadad,

fortfa-grunden ochutgjortbehoveleversfunktionshindrade som
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rande målgruppendessa eleverär för den statliga läromedels-
framställningen.

Läromedel för döva/hörselskadade

För döva, hörselskadade mångaochgravt dövblinda barn teck-är
enspråket förstaspråkderas och skriven svenska deras andraspråk.
En del eleverna med hörselskada behärskar måni viss taladav
svenska.

Teckenspråket skriftspråk.saknar För dövt barnett svenskanär
språk måste utifrånett tyst läras med skrivnaett systernsom

krumelurer. Målet tvåspråkighet i specialskolan innebär attom
eleverna förståskall och på teckenspråkuttrycka sig väl lärasamt
sig läsa påoch skriva svenska. Särskilda läromedel utformas a

vanliga läromedel teckenspråk påatt till filmöversätts ellergenom
video eller såatt texten bearbetas och denattgenom anpassas
språkliga nivån någrablir den Det ñnnsrätta. läromedelnumera som

på teckenspråk utifrånutvecklats dövas behov.
Det produceras lättlästa böcker och läromedel för läsare med

sådansärskilda behov Lättlästa i allmänhet gjordatext. texter ärav
främst påmed tanke vad lätt för hörande. Det blir lättareärsom som
för svårare Dåhörande kan bli för döva. bantastextmassaen
kraftigt blir komprimerad. Man bort mångatexten tar känneteck-av

språket, svårti det blir känna igenatt sig i och den kan blitextennen
förstå. ocksåomöjlig Det viktigt föratt är döva elevers identitet att

finns på språk.det läromedel deras Liksomeget hörande elever kan
döva ha behov specialundervisning föroch material detta.av

Läromedel för elever med rörelsehinder

Många elever med rörelsehinder har, utöver nedsatt motorik, per-
svårtceptionsstörningar, de kan ha bläddra, lyfta och skriva.att

Många också svårtkan ha innehålltyda och illustrationeratt om
layouten påupplevs rörig. Böcker diskett och cd-rom-skivor ger nya
möjligheter slåbläddra i litteratur,att ord i lexikon, anteck-göraupp
ningar. En del elever talar inte och lär sig inte läsa med vanliga
bokstäver. falll dessa används alternativa kommunikationsmetoder,

Bliss bestårtex kommunikationssystemär ett streck-som som av
symboler i olika sammansättningar. Bliss- harsystemet anpassats
för ocksåWindowshantering vilket underlättar kommunikation med
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behovharörelsehinder kanmedMånga eleverE-post. avBliss via
talböcker.

synskadamedeleverLäromedel för

skriven textdelskall kunna tasynskadamedelev enFör att aven
illustrationerpunktskrift,tillskriftfrån tryckttranskriberasmåste den

överförasellerin,materialet läsashelareliefbilder,tillföras över
alltidsåinnehåller gottLäromedeldiskett.till somelektroniskt en

förklararexempel ellerbelysandetabellerochillustrationer gersom
någonkompletterasmåste därförLäromedlet somproblem. avolika

lösningar närochproblemmatematiskaförklara texordmedkan
normaltomvärldserfarenheterde ger,eller synensnararesynen,

måsteRedigeringenförklaringen.förstödanvändaskaninte som
illustratio-tabeller,bland texter,hittakanså elevenockså attgöras

övningsboken.ielleruppslagetpå sidan,kommentarerochner

produkter.likartadeförbegreppolikaanvändssynområdetInom
enligtframställdpå kassett,inlästbok ärtalbok ärEn somen

synskadade.förhandURL7 förstaiupphovsrättslageniregler , bildereventuellatonsignaler,hänvisandedärförinnehållertalbokEn
iköpafinns inte attTalböckerord.ibeskrivnaåretcoch diagram

URLireglerasVillkorenbibliotek.pålånasenbartkanhandeln utan
För-Sverigesmedtillämpningsföreskrifterl avtaloch i§ samt17

lånasfår endastTalböcker pg asomfattarförbund. personerav
böcker textrycktavanligaläsakanintefunktionshindernågot

också till dehörAfatikerskrivsvårigheter. grup-ochläs-synskada,
biblio-iGenerellt räknartalböcker.låna manrätt attharsomper

berätti-befolkningen ärprocentfyraminstmed attteksvärlden av
talböcker.lånagade att

och kan taspå diskettfinnsbok där textendiskettbok ärEn en
storstil.punktskrift ellersyntetiskt tal,form tpå idator exavenupp

E-ellerE-textbokalltmeranvändsdiskettbokbegreppetförIstället
cd-rom-skiva.ofta ärlagringsmedieteftersom enbok numera

reglerasfrågornaupphovsrättsligaDekraftigt.Efterfrågan ökar
inteframställning ärelektroniskfråganeftersomavtal omgenom

innebär attbranschorganisationernamedavtalSlH:sreglerad i URL.
vissaocheleversynskadadetill gravtfår levererasendastE-böcker

197 1993:1007ändr1960:729,SFS
19° 1993:1212SFS
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andra elever med funktionshinder försetts med personligtsom
datorhjälpmedel landstingets försorg. E-boken skallgenom vara
försedd med kopieringsskydd.

En kassettbok bok påär inläst kassett och kommersiellären en
produkt kan köpas i handeln lånas påoch biblioteksom av vem som
helst. finns ocksåDet kassettbokklubbar. Benämningen användes
också för de talböcker SlH, innan årmyndigheten 1997 ñcksom
talbokstillstånd, framställde enligt särskilda avtal med författar- och
utgivarorganisationerna, dvs vanliga läromedel inlästa för synska-
dade. Ett begreppsynonymt läromedelskassett,är dvs intaladen
version läromedel, förett avsedd elever med läs- skrivsvå-ochav
righeter/dyslexi. En läromedelskassett kommersiellär produkt,en
framställd respektive läromedelsförlag, ofta med ekonomiskt stödav
från Skolverket. En läromedelskassett dock inte fulltär ut anpassad
för synskadad elev.en

Läromedel för dövblinda elever

En del läromedel för döva respektive synskadade kan användas
de dövblinda elever. l vissa fall måsteär även dock speciellasom av

lösningar utarbetas i huvudsak påbygger känseln.som

Läromedel för elever med utvecklingsstörning

Elever med utvecklingsstörning mycket heterogenär Inomen grupp.
särskolan spännviddenär vad gäller elevernasstor förutsättningar
att tillgodogöra sig undervisning och kunnaatt använda olika läro-
medel. En del lär sig läsa förståoch texter anpassade tillärsom
deras utvecklingsnivå. En del kan behöva använda alternativa
kommunikationssätt, Pictogram. För åter måstetex andra individu-
ella kommunikationsprogram utvecklas i samspelet mellan eleven
och påläraren. Beroende utvecklingsnivå har eleverna olika förut-
sättningar förståatt orsak och verkan, förstå liknelseratt och att

jämförelser.göra
För måstedel elever förlopp och skeenden konkretiseras meden

hjälp taktil och sensomotorisk upplevelse, medan detta för andraav
elever kan tydligtgöras med bilders eller datorers hjälp. Läromedel
för utvecklingsstörda därför olika karaktärär laborativa, tryckta,av -
datorprogram, Mångavideoprogram. utvecklingsstörda har tilläggs-
handikapp och kan därför också ha behov ytterligare lärome-av
delsanpassningar.
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medierteknik och10.3 Ny nya
utveck-starkunderkommunikationsteknologin ärochInformations-

nödvän-medsamhället ochiförändringarmedför storavilketling
medFörundervisningssammanhang.också idighet personer

betydelsesärskildalldelesfåttutvecklingenharfunktionshinder en
handikappandefunktionshindersettreduceraIT kaneftersom

datorba-hareleverfunktionshindradeantalEtt stortkonsekvenser.
förutsättninghjälpmedel ärDessahjälpmedel.personligaserade en

särskildademedDatornskolarbetet.ideltaskall kunnadeför att
heltskapatpenna ochochpapperblivit derasharanpassningarna

skolan.iarbetakunnasjälvständigtför dem attförutsättningarnya

utvecklingbörjanibefinner sigutbildningssammanhang enavlT i
synska-förläromedelexempel årEttkraftigt.ökaattkommersom

60till drygt1995/96läromedeltrycktaAnpassningardade. varav
1997UnderE-böcker.punktskriftsböcker, resten vartrycktaprocent

Utveck-E-böcker.ochpunktskriftsböcker restentryckta34 procent
inaktuell.snabbtockså blirbeskrivningvarjeså snabbt attgårlingen

möjligt ivad ärantydanendasttekniken somdigitalaDen omenger
multimediasamhälle.framtidaett

speci-detinommultimediateknikenpågårutvecklingstarkEn av
ochanimationerljud,bilder,rörligaområdet. Text,alpedagogiska

blireffekternapedagogiskaoch desamtidigthanterasstillbilder kan
överföraattmöjlighetertteknikendigitalaförstärkta. Den nyager ex

årnågralnompunktskrift.ochtalsyntestillböckerochtidningar
kommu-interaktivtillgång tillhaattteleabonnenterallakommer a

med hjälpTalstödbilder.kapacitetskrävande rörliga avmednikation
avdispIay/tang-olika formerochinspelat taldigitaliserattalsyntes,

eleverförtillgängligaläromedelför att göraanvändasentbord kan
utvecklingpågårS|Hlnomfunktionshinder. avslagmed olika av

digitaliseradutnyttjarteckenspråksområdetläromedel inom som
varithararbetedettautmaning iEnpå cd-rom. anedlagdvideo

bety-teckenspråkets allaåtergekanbildkvalitetfå framatt somen
rörelser.delsebärande

och kva-tillgänglighetförbättradinnebärakanteknikenDen nya
såväl fram-förförutsättningarnaallmännaDeprodukterna.hoslitet

ocksåvilketpåverkas,försäljningochdistributionställning som
i dag.billigare änbetydligtblikanfaktisktprodukterinnebär att

Kostnadernaofta höga.utvecklingskostnadernasjälvaSamtidigt är
närvarandeförteckenspråk texpå ärläromedelframställaför att

funktionshindrade.läromedel förandraförgånger högre änfyra
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Men utvecklingen har också medfört del tillgänglighets-en nya
problem. Det finns flera påexempel detta allmänna databasera

inte beaktat funktionshindrades behov vilketsom gjort deatt inte är
tillgängliga för dem. Manuella tjänster har automatiserats utan att
automatiska terminaler gjorts tillgängliga. Det finns också stora
skillnader mellan olika funktionshindrade vad gällergrupper av
användning IT. Gravt synskadade har sedan länge varit flitigaav
användare teknik medan hjärnskadadetex eller utvecklings-av ny
störda påinte motsvarande blivitsätt delaktiga i de möjligheter som

teknik kan innebära.ny

För många funktionshindrade elever datoriseradeär elektroniska
läromedel inte komplementett till traditionella läromedel detutan
enda möjliga alternativet. Det är självklar förutsättning atten nya
medier då också skall tillgängliga för funktionshindrade elever.vara
Datorn kan kompensera motoriska brister eller stimulera kausaltän-
kande. Men tekniken kan inte fylla alla behov och lT-baserade
läromedel inteär alternativ förett funktionshindrade.alla Behovet att
få ita och manipulera med konkreta ting och upplevelser kan fört ex
många utvecklingsstörda inte ersättas abstrakta bilder ellerav

Ävenförlopp på bildskärm. lT inte kan undanröja lärome-en om
delshindren för alla elever med funktionshinder finns här storen
potential inteännu utnyttjas fullt ut.som

Den tekniska utvecklingen i sig ingenär garanti för att läromedlen
för funktionshindrade blir bättre eller tillgängliga. Trots attmer
innehållet i läroböcker i dag lagras elektroniskt i samband med
tryckningen det såär längeän dyrare bearbetaatt denna lagrade
form än att det färdiga materialet för anpassning för texscanna
synskadade.

Tekniska tillämpningar förbra funktionshindradeär kommersom
inte fram sig själva i den allmänna produktutvecklingen. Det krävsav
också mycket god kännedom såväl teknikens möjligheter ochom
begränsningar funktionshindrades möjligheter svårigheteroch isom
olika inlärningssituationer. Det oerhörtär viktigt dettaatt beaktas
redan i samband med utvecklingen såteknik att produkter förav ny
funktionshindrade inte skall komma på efterkälken eller behöva bli
kostsamma den anledningen måsteatt göra särlösningar iav man
efterhand. Som finnsnämnts tyvärr flera på sådant.exempel
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lT-propositionenlgg redovisattill1i bilagahar genom-Regeringen
ochbredda ut-åtgärder för attkommandeochpågåendeförda,

fram-propositioneninformationsteknik. lanvändningenveckla av
special-denbetydelse ifått alltlT störreoch"datorerhålls bla att

får medfunktionshindermedEleverundervisningen.pedagogiska
många eleverlärande Förför sittförutsättningarökadedatorstöd

nödvän-hjälpmedelpersonligtdatorfunktionshinder är enmed som
undervisningi skolansdelkunna taöverhuvud tagetfördighet att

också möjlig-IT ökarGenomkunskaper.sinautveckladärmedoch
ocheleverandramedkommuniceraelever attför dessaheterna

möjligt."intetidigarepå sättettundervisningendelta i varsom
sigbefinneroftamultimediaprodukterocksåpåpekar attMan nya

och attutbildningsprogramochdataspelmellangränslandeti rena
läromedia tarframutsträckning taökadiviktigt att somdärfördet är

kursplaner.ochläroplanersvenskaiutgångspunktsin
resurscentrumnätverksbaseratdärförföreslås ettpropositionenl

lärome-IT-baseradeframväxtenstimuleraochfrämjaför att av
kompetensermedknytasbörcentretTilldel/läromedia. personer

århar iSkolverketdatateknik.ochvideo-bildljud,pedagogik,inom
resurscent-nätverksbaseratutveckla ettuppdrag attfått regeringens

läromedel.lT-baseradeförrum

attbehovetaktualiserarläromedia avutvecklingenochlT nyaav
dentillanslutninguppstår ifrågor nyaupphovsrättsligalösa som

tekniken.

aktörerOffentliga10.4

sig iengagerataktivtformerolikai1960-taletsedanharStaten
främstedendagl ärsmå målgrupper.läromedel förproduktion av

funk-förläromedelsinsatserför statensSlHaktören ansvararsom
offentligadetinomaktörenandraDenskolan.itionshindrade elever

produktionstöd tillförmedSkolverket avskolväsendet är ansvar
invandrar-läromedel inomförmålgrupper,småandraförläromedel

dyslektiker.förläromedelssituationenfrämjaföroch attundervisning
talboksberätti-förstudielitteraturutlåningochproduktionFör av

och punkt-Talboks-högskolapåstuderargade ansvararsomvuxna
antal aktörerettytterligarefinnsTPB. Det somskriftsbiblioteket

produktiontillbidragellerproducerar avmedelstatligamed ger

1997/98:19199 rskr1995/961125,Prop
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läromedel och studiematerial används för funktionshindrade isom
olika studieformer.

10.4.1 SIH Läromedel

Uppdrag och verksamhet

SIH skall enligt sin instruktion2°° "utveckla, framställa och distribuera
läromedel för synskadade, rörelsehindrade, hörselskadade/döva
och utvecklingsstörda elever. Institutet skall informeraäven om
lämpliga läromedel påfinns marknaden." Vidare skall SIH verkasom
för läromedlenatt skall kunna användas utanför de mål-primära

Regeringen har föreskrivit2°l "tillgängligaatt talböckergrupperna.
eller andra läromedel kan användas dyslektiker skall tillhan-som av
dahållas ocksåSIH för sådana personer."av

SlH:s verksamhet består läromedelsutveckling, produktion,av
distribution, information och försäljning. De målgruppernaprimära är
elever med synskada, rörelsehinder, dövhet/hörselskada eller
utvecklingsstörning. Mindre än eleverna i grund-,procent sär-en av
och gymnasieskolan har rörelsehinder, eller hörselskada. Detsyn-
innebär målgrupp på 80 elever årskurs.en ca per

Behovsinventeringar

SIH har gjort flertal behovsinventeringarett årunder senare genom
enkäter/intervjuundersökningar med lärare, elever och föräldrar.
Åren 1995 och riktades1996 undersökningar till lärare undervi-som
sade elever med funktionshinder. Endast drygt hälften svarade att
läromedelsbehoven väl eller mycket väl tillgodosedda.var

År 1995 gjordes enkätundersökning kring läromedel fören syn-
skadade riktad till 400 lärare och elever. Av framkom attsvaren a
valet läromedel i 75 fallen inte påverkatsprocent hade attav av av

synskadad elev fanns i klassen trots det vidatt tidpunkten samma
påbrist läromedelstor för synskadade i vissa ämnen. Diskett-var

böcker läsåretutvärderades 1994/95 lärare och elever. Omdö-av
mycket positiva vid jämförelse med punktskriftsböcker.mena var en

2°° SFS 1991:1081, ändrad 1996:546senast
m Skrivelse 1993-10-07
2 Vissa nyckeltal avseende antal elever redovisas i bilaga 5
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behovsinventering läromedel för rörelsehindrade harEn mindre av
i Västsverige.gjorts i kommunertre

läromedel för döva och hörselskadade be-När det gäller görs
analyser, prioriteringar och utvärderingar till-hovsinventeringar,

beståendetvå samrådsgrupper företrädare förmed avsammans
SDR, HRF och institutionerna för lingvistik ochspecialskolorna,

språk Stockholms universitet.nordiska vid
Inom SlH:s flerhandikapprogram, inriktat utvecklings-är motsom

finnsytterligare funktionshinder, ledningsgrupp medstörda med en
från SIH SlH:s Iäromedelsenheter,i Härnösand,representanter

Handikappinstitutet. Inom fler-FUB:s forskningsstiftelse "ala" och
gjorts utvärdering läromedelsinsat-handikapprogrammet har en av

särskolan. Analysenför med ytterligare funktionshinder ieleverser
såmånga falluppskattade i inteprodukternavisar äratt mena

läromedelstillgången föroch eleverönskvärtkända attsom vore
funktionsnedsättningar där rörelsehinderkombinationermed av

efterfrågadeingår direkt elevrelaterat materialeftersatt. Lärarnavar
Iärarinriktat material.komplement till mersom

med Handikappinstitutetår tillsammansSIH bildade 1991 en
Landstingsförbundet, Svenska Kom-samrådsgrupp, i vilken även

policyfrå-ingår.Skolverket Syftet diskuteramunförbundet och är att
funktionshindrade elevers användningkringoch samverkan avgor

Stiftelsen föringår inomSIH i denteknik i skolan. styrgruppny
bedömerKK-stiftelsenkompetensutvecklingkunskaps- och som

området handikapp och lT.ansökningar inom
såvälmed deväl utvecklat samarbeteSIH Läromedel har ett nor-

ingår flertal olikaländer och i ettdiska länderna andra samver-som
samrådsgrupper.kans- och

läromedelproduktionUtveckling och av

tillbefintliga läromedelläromedel ochSIH utvecklar anpassarnya
SlH:s produkter läromedelmålgrupper.berörda 20 procent ärav

speciell kompe-SIH, främst produkter därhelt inomutvecklassom
SlH,eller konsulenter inomprojektledare/producentfinns hostens

utvecklingsarbete skerkommunikationssystem.alternativatex
frånläromedel lärare ochutifrån och idéerbehovsanalyser om

respektive lärome-vid SlH:sProjektledarna/producenternaandra.
läromedelsområden.olikaför utvecklingen inomdelsenhet ansvarar

mkrIåromedelsutveckling 39kostnaderna förDe totala var ca
anslaget A6budgetåret de 12 mkr inom avsatts1997. Av somca
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läromedelsutveckling gick 80 till k produk-särskilt för procent sca
SIHläromedelsutveckling, dvs lägger uppdrag hostionsstyrd ut

fåföretag för underlag till produktenskilda lärare, attexperter, en
mkr används för direkt bidrag,få hel produkt. Knappt 3eller en

läromedelsproducenter.produkter hos privataproduktionsstöd, till
mångfaldigande och tillskerframställningenDen genomrena

omfattar den huvudsakligaFör synskadadeviss del tryckning.egen
och bild iförlags-bearbetningpedagogisk textframställningen av

årsredovisningarna förgjorde SIH enligtmaterial. l övrigtproducerat
någon förlagsproduce-anpassning1995/96 inte ett1994/95 och av

material för eleverhar utvecklati Göteborgläromedel. Enhetenrat
områ-förlag inomproduceras mindremed rörelsehinder avsom nu

framtagningmed förlag ihar samarbetat ettenheten i Solnadet och
År 1997för dyslektiker.läromedelskassetttalbok respektiveav

rörelsehind-E-böcker förSIH projekt med gravtinleddes inom ett
företagsamverkan med privatsker i ettrade elever. Arbetet som

detandra möjligheterhar vissa änutvecklat programvara somen
synskadade elever.nyttjas försom

distributionmarknadsföring och utgörinklusiveFörsäljning en
finns utställ-läromedelsenheternaVidVerksamhetsgren. enegen

specialpedagogisktoch visstprodukter annatning SlH:söver
material.

Produktionsstöd

stöd till denfördelauppdraghar gemensamt attSIH och Skolverket
fårIäromedelm. läm-Statsbidragför produktionfria marknaden av

förnas

på lä-lämpligadär det bristläromedel i ärproduktion ämnenav
endast för produktionlämnasromedel. statsbidrag av

användas vidavseddaläromedel attärsom
hemspråksträning i förskolan,

står Skolverkettillsynundervisning under avsom
1§.tolkordlistor2.

lä-det gällerSkolverket eller,Frågor statsbidrag prövas omavom
Statsbi-SIH 2-3§§.funktionshinder,medromedel för elever av

får formlämnas idrag av

del denna,produktionskostnaden ellerbidrag till hela en av
eller delåterbetalningsskyldighet helabidrag med2. avenav

bidraget,

2°3SFS 1991:978
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3. garanti stöd vid förlust 4§.om
fårBeslut i ärenden statsbidrag inte 5§.överklagasom

får på områdeMyndigheterna och sitt meddela före-devar en
skrifter 6§.behövssom

Två gånger år SIH fack-i och dagspress möjlig-per annonserar om
heten söka produktionsstöd. utgåatt Bidrag kan till förlag, organisa-
tioner och idéandra har till utveckling läromedel. Ettettsom en av

kriterierna produkten bedöms ha så mål-är att begränsadav en
den inte kan bära sinaatt utvecklings- och produktions-grupp egna

kostnader. l huvudsak det antal mindre förlagär ett eller lärare som
ansöker medel. Produktionsstödsärenden beslutas centralt iom
samråd med enheterna och deras producenter/projektledare. 1997
utbetalades mkr till SIH år2,9 projekt. har underarton de snart sju
myndigheten funnits fördelat produktionsstöd till totalt 81 produkter

hälftendrygt till tryckta läromedel.varav

Organisation

SlH:s Iäromedelsarbete femsker vid enheter utvecklar, fram-som
lånarställer, distribuerar, säljer, och i undantagsfall förläromedelut

elever inom den obligatoriska skolan och gymnasieskolan men
också inom förskola och viss vuxenundervisning. Vid huvudkontoret
i Härnösand finns central ledningsfunktion.en

År årsarbetskrafter1997 totalt 85 73 anställda vidvar personer
SlH:s finns kansliresurserläromedelsenheter. Därutöver centrala i
form personalfunktion informa-ledning, ekonomi- och vissasamtav
tions- och ADB-tjänster.

målgruppenVid SIH Läromedel i Göteborg barn och ungdomarär
språkstörning.med rörelsehinder eller tal-, och Man produce-röst-

lånarsäljer, i undantagsfall huvudsakligen färdighetstränandeut,rar,
elevmaterial, komplement till vanliga läromedel eller laborativt
material och material inom det alternativa kommunikationssystemet
Bliss.

ÖrebroVid SIH målgruppenLäromedel i den primäraär
döva/hörselskadade teckenspråk förstaspråk.elever med som
Enheten på teckenspråk,producerar och säljer läromedelegna
videogram översättningar och bearbetningar förlags-samt gör av
producerade läromedel.
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Örebro centralSIH Läromedel Datapedagogen i är somen resurs
såväl SIH:s andra producentersinformerarsäljer och om som

för funktionshindradedatorprogram, lämpliga

Umeå och säljer läromedelutvecklar, producerarSIH Läromedel i
åldrar. En specialproduktelever i alla ärför utvecklingsstörda

bildsymboler för kommunikation. lmedPictogram, ett system en-
ingår tryckeri.heten ett

med synskada.läromedel till eleverLäromedel i SolnaSIH anpassar
förlagsproduceradeuppgiftenhuvudsakliga attDen är anpassa

E-bok och utarbetapunktskrift, till talbok eller atttillläromedel
tillsammansskall använda böckernaför lärareanvisningar de som

också läromedel.utvecklar delEnhetenmed eleverna. egnaen
utifrån pri-behoven hos eleverLäromedelsanpassningarna görs

Överföringgymnasieskolan.obligatoriska skolan ochinom denmärt
mångfaldigandekopiering och görsbildframställning,till punktskrift,

på 15-tal lärare,arvodesbasis ettpå redigeringAll görsenheten. av
SIH:selever.synskadadehaft eller harofta ämneslärare, som

redigerarna.och fortbildarpersonal utbildar
frånköpstalböcker externaför produceralnläsningstjänster att

utlåning tillskolbibliotek förtill kommunensTalböcker säljsföretag.
eleverna.

enheternamellanSamverkan

åtgärder för ökadåren flertalvidtagit ettSIH under de senastehar
läromedelsproduktio-och förenheterna att görasamordning mellan

specialpe-och försäljningproduktionBl hareffektiv. avanen mer
enhetendensamordnatsdagogiska datorprogram genom nya

Örebro,Översyner Umeå ochivid enheternaDatapedagogen.
tvåSIH:savvecklinginriktning, ettSolna har lett till snävare av av

Verk-lokaler.rationaliseringverksamhet,förändradtryckerier, av
samordnats under ettharrikscentralernavid de tidigaresamheterna

namn.
särskilda projekt, ut-inomenheterna,mellanl samverkan men

förfunktionshinder ochmedför invandrareleverläromedelvecklas
flerhandikapp.elever med

pånärvarandesker föroch försäljningLagerhållning, distribution
produkt-pågår byggaför gemensamtArbete attvarje enhet. upp en

på internet. Enpå information översyntankebla meddatabas
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pågår för skapa rationellareatt hantering order, lager, distri-en av
bution fakturering.och

Information m m

l SlH:s ingåruppdrag informeraatt lämpliga läromedel finnsom som
på marknaden. Detta skall i relation till myndighetens uttaladeses
uppdrag för specifika SlH deltar regelbundet i ochmässorgrupper.
utställningar och tiotal katalogerut ett sinaöver produkter.ger egna
Samtliga kataloger finns på SlH:s webbsidor. Förberedelser pågår
för att produktdatabas pågöra tillgänglig Internet. Viden gemensam
läromedelsenheterna finns utställning SlH:söver produkter ochen
visst specialpedagogisktannat material.

SlH också fram pedagogiskttar material för lärare och annan
personal informationsmaterialliksom funktionshindrade elever iom

fårskolan. SlH avgift anordnamot seminarier fortbildningoch kring
läromedelsfrågor Omfattning och effekt avgiftsbelagdm m. av
informationsverksamhet skall redovisas till regeringen.

SlH redovisar allt måsteatt större till informa-avsättasresurser
tion. Den förändrade påstrukturen skolområdet har medfört detatt

svårare nåär enkelt med informationatt ut föravsedd specifika
Kontaktpersoner i kommunerna saknas ofta.grupper.

Avgifter/Prissättning

l redovisningspromemoria årsredovisning för budgetåretöver
1994/95 påpekade RRV SlH:s avgifteratt skall beräknas enligt §5
avgiftsförordningen 1992:191, sådvs full kostnadstäckningatt
uppnås.

samrådl RRVmed beslutade SlH emellertid tillämpaatt pris-en
sättning på produkterna anpassad till den friaär marknadenssom
priser, vilket fråninnebar ett avgiftsförordningen. Produkteravsteg

likvärdiga till omfångär och utseende skulle vägledandesom vara
för påpriset jämförbar SlH-produkt.en

From budgetåret 1995/96 gångenregleras för första fördel-
ningen kostnaderna mellan och skolhuvudman.stat Enligt regle-av
ringsbrev året fårdet SlH tillhandahålla"mot avgift läromedel och
förteckningar informationmed läromedel. SlH beslutarom om
avgiftemas storlek. Avgifter för punktskriftsböcker och kassettböcker
får uppgå hälftentill framställningskostnaderna. Den resterandeav
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utvecklingskostnadernahälften framställningskostnaderna samtav
kassettböcker finansieras SIH."för punktskriftsböcker och av

frånformellt undantagFörst i regleringsbrev för 1998 meddelas
SIH själv beslutar avgifternasavgiftsförordningens krav och att om

Iäromedlen säljs till prisHuvudprincipen ettstorlek. är att som
jämförbart läromedel. Ettförlags pris för ellermotsvarar ett samma

skolformer inteläromedel för synskadade i är attundantag är som
för framställ-full täckningobligatoriska. Här utbetrakta tassom

10.9.se vidare avsnittningskostnaden

intäkterKostnader och

läromedelskall verka för deföreskrivit SlH atthar attRegeringen
utanför deanvändasSIH skall kunna ävenproduceras avsom

uppdrog i1993-03-11. Regeringenmålgrupperna skrivelseprimära
ellertillhandahålla tillgängliga talböckeråt SIHoktober 1993 att

Regleringsbrevendyslexi.för medläromedelandra även personer
produktivitet.ökadföreskrivitmyndigheten hartill en

bredare,intentioneråligganden indikerarNämnda merom en
läromedelsproduktio-den statligainriktningmarknadsanpassad än

intentioner.fullföljt dessahög gradhaft. SIH har ihadetidigarenen
framförökatproduktionenårsredovisningar harEnligt SlH:s senaste

två områden SIHoch videokassetter,allt datorprogram somav
Datapeda-enhetenår, främst via denunderprioriterat nyasenare
Örebro.iför videoinspelningi studioinvesteringoch via engogen

år, till grund-framför alltockså för varjeökatFörsäljningen har
1995/96 utgjordestotala intäkternatredjedel deskolan. Drygt aven

huvudsakligenSolna, dvsIäromedelsenheten iförsäljning vidav
påinte säljsE-bok vilkapunktskrift tal- ellerpå ochläromedel som

intäkter hän-dessaUngefär 10 procentmarknaden.den öppna av
vuxenundervisningen.på punktskrift inomläromedeltillförde sig

Året andel 20 procent.dennainnan cavar
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för IäromedelsframställningTabell 10.1 Kostnader och intäkter
1994/95 1997, tkr-

1995/96"1994/95 1997 1997
%

36 474 39 084 57Läromedelsutveck- 28 442
ling

891 14 356 21Läromedels- 13 530 13
produktion

2 16 092 15 158 22Försäljning 11 400

45766 68 598 100Totalt 53 372
från 11 091 11 21210 558Intäkter

försäljning
budgetåretårsredovisning för 1997SIH:sKälla:

12-mánadersperiod1 Omräknat till
ingårför informationför information 6 mkr. Kostnader2 Exkl kostnader o mca

1995/96 i kostnadsslagresp
% övrigaIönekostnader, 12 % Iokalkostnader, 453 utgjordes30 % avavav

överförda kostnader%kostnader och 14 av

läromedelsuppdragSkolverkets10.4.2

dåvarande för Iä-SlL:sSkolverket nämntsövertog ansvarsom
och produktions-invandrarundervisning, tolkordlistorromedel inom

år Skolverket gjortsmå målgrupper. Sedan 1993 harför vissastöd
skrivsvårigheter/dyslexi.med Iäs- ochför eleversärskilda insatser

påoch olikauppdrag stödjaVåren regeringens att1994 fick verket
förIäromedelskassetterför produktionförutsättningarskapasätt av

Verketför Skoldatanätet.Skolverketdyslexi.elever med ansvarar
lT-området: utvecklatvå inom attregeringsuppdraghar ytterligare

läromedel ochför lT-baserade attnätverksbaserat resurscentrumett
utbildningsområdet.förinformationssystemutveckla ett

fördela statsbi-med SlH uppdrag attSkolverket tillsammanshar
uppdragläromedel. för dettaInomdrag till produktion ramenav

för med dyslexi.Iäromedelskassetter eleverbidrag tillges
förlexikonför utveckling och utgivningSkolverket avansvarar

producerarLexin-projektet, utarbetar ochförinvandrare inom ramen
antal Iärome-invandrarundervisning och ut ettläromedel för ger

delsförteckningar.
vad gäller läromedelinsatsernaEnligt Skolverkets rapporter är

omfattning vidinvandrarundervisningen mindre änavsevärtinom av

2°4 ändrad 1993:1191SFS 1991:978, senast



SOU 1998:66352 Läromedel

kommenterade lärome-då SIL tillhandahöll80-taletslutet aav
läromedel förspråk. utställningför 30 Den överdelsförteckningar ca

från 1992 tillSIL flyttades överinvandrarundervisning övertogssom
årunderSkolverkets insatserStockholm.Lärarhögskolan i senare

förläromedelsinsatsertill akutahuvudsakligen koncentreratshar
Efterfrågan påfrån fd Jugoslavien.flyktingarden stora gruppen

modersmålsundervisningen harförtill läromedelproduktionsstöd
mångkulturellmedandelen eleverminskat attenligt verket trots

årentiounder de senastefördubblatsharbakgrund i det närmaste
elever.totala antaletdet18 procentoch utgör avcanu

till olika lärome-drygt 6 mkrtotaltBudgetåret 1997 avsattes
förläromedelskassettertillför stöd0,6 mkrdelsinsatser varav

till Lexin, 1,1produktionsstöd, 1,2 mkrför övrigt2,9 mkrdyslektiker,
mkroch 0,2invandrarundervisninginomläromedelsinsatsermkr till

från 0,5 mkr.LexinInkomsterarbetsstipendier.till var
läromedel förinformationfinnsPå webb-platsSkolverkets oma

språk i Sve-på utgivnaläromedel olikainvandrarundervisning och
andraspråk ochsvenskainformationLikaså finnsrige. somom

Därpå Skoldatanätet.tillgängligtfinnsLexinför invandrare.svenska
förfinns inlästaläromedelockså 130deinformeras somom ca

dyslektiker.
län-nordiskamed desamarbeteutvecklatvälSkolverket har ett

invandrarundervis-förläromedelutvecklinggällerdetderna när av
ning.

aktöreroffentligaAndra10.4.3

studiematerialochläromedelstöd tillgenomgång statensVid aven
finansie-statligtfinns flerafunnit dethar attfunktionshindradeför

läromedelsupp-statligaanknytning till demedverksamheterrade
målgrup-huvudsakligaskolväsendet. Denoffentligaför detdragen

Utredningen harTPB.demEn ärför dessa aktörer är avvuxna.pen
TPB.SIH ochmellansamordningi uppdrag att överväga en

litteraturochnyhetsinformationlättlästStiftelsen förLL-stiftelsen
läshandikappadeförböckersäljer lättlästaproducerar och vuxna

har"8 sidor" stornyhetstidningenden lättlästasamt ut somger
drivasenligt stadgarna utanskallVerksamheteni skolan.spridning

Enförsäljningsintäkter.ochanslagfinansierasvinstsyfte. Den av
skolan.hänför sig tillbokförsäljningendelstor av

gälleranknytning till detmed vissuppdragDövas TV har ett som
Örebro. påvideogramskall produceraTVDövasSIH Läromedel iför
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infor-nyheter,dövas behovsyfte tillgodoseteckenspråk i att av
skall särskiltungdomarför barn ochVideogrammation, kultur m m.

SDR:sanslutning tilliinspelningstudioTV har sinDövasprioriteras.
Leksand.folkhögskola ihuvudkontor och

Även uppdragför sittUR inomharUtbildningsradion an-ramen
funktionshinder.målgrupper medförsvar

för anpassningSisus medelviafår regleringsbrevenligtSRF av
Materi-dövblinda.ochför synskadadestudiecirklar,istudiematerial

ickeförmotsvarande detprisnormalpris, dvstill ettsäljsalet en
Även mångaochhandikapporganisationerandraprodukt.anpassad

inomanvänds texstudiematerialdelframstudieförbund tar somen
särskolan.

studielitteraturuppdragTPB:s10.4.4

skallochKulturdepartementetunderbiblioteksmyndighetTPB är en
handikap-andraochsynskadadeförarbeta attinstruktionenligt sin

låtabestår främst i attUppgifternatillgång till litteratur.fårpade
och lämnapunktskriftsböcker attochlåna talböckerframställa och ut

Huvuddelenoch andra.råd folkbibliotektillochinformation av
utskriv-TPB harvuxenlitteratur.utlåningochproduktion enavser

synskadade ochdövblinda ochpunktskrift förpåningstjänst ansva-
finnsTPBTillteckensprâksvideogram.katalogiseringför avrar

ingår. underTPB harSIHpunktskriftsnämnd därknuten senareen
TPBDAISY.talböcker,digitalamedår systemutvecklat ett samar-
ledsTPBbildframställning.gällerdetmed SlHbetar när enav

regeringen.styrelse utses avsom
lånaoch ut stu-producerasärskilt uppdrag attockså ettTPB har

rörelse-synskadade,högskolestuderande ärfördielitteratur som
finansieras viaProduktionskostnadernadyslektiker.ellerhindrade

1997utgiftsområde anslagUtbildningsdepartementetsanslag under
anslag.TPB:sförvaltningskostnaderna belastarmedan576 mkr22

punktskrift, tilltillskrivenlåta överföra textinnebär attUppdraget
externaAllt dettaE-bok. görseller tilltill talbokförstorad text, av

producenter.
hög-studielitteraturenhet 327betjänade TPB:sBudgetåret 1997

199rörelsehindrade och8synskadade,120skolestuderande varav
sedanfördubblatshar nästanDendyslektiker. gruppensenare

kalenderåret 1996.
verksamhetför dennaregler gällerupphovsrättsligaSamma som

alltsåfår endastTPB. Böckernavidbiblioteksverksamhetför övrig

18-092812
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lånas frånunder studietiden. All service TPB såvälkostnadsfri förär
den förenskilde de bibliotek förmedlar lånen.som som

Myndigheten har 70 anställda sju arbetar med studielit-ca varav
teraturhanteringen.

10.4.5 jämförelser SIHVissa mellan och TPB

ingårl kommitténs uppdrag samordningatt överväga mellanen
SIH:s sådanoch TPB:s läromedelsproduktion. En lösning kan
förefalla naturligt eftersom bägge arbetar med punktskrifts-tal- och

ocksåböcker. Det ñnns likheter mellan myndigheterna, väsent-men
liga skillnader.

Målgrupper

TPB för litteraturförsörjning i form talböcker förhar enansvar av
målgruppbetydligt vad myndighetens förtäljer.änstörre namn

såsomAnsvaret gäller alla läshandikappade synskadade, läs- och
begåvningshandikappade, afatiker,skrivhandikappade, dyslektiker

åldrar. Huvuddelen talböckerna fram-och rörelsehindrade i alla av
ställs enbart för synskadade de uppräknade har rättmen grupperna

låna målgrupp sålunda såsomej, SlH:s, relateraddem. TPB:satt är
ålder förutom just anpassningentill eller form verksamhet, avav

studiematerial till högskolestuderande.
målgrupp den bemärkelsenSlH:s med TPB:s iöverensstämmer

omfattas SlH:s stöd tordealla läshandikappadeatt som av vara
innefattaslåna Men alla talboksberättigadeberättigade talböcker.att

målgruppeftersom SlH:s för närvarandeinte i SlH:s uppdrag är
funktionshinder. l vissi skolan med namngivnabegränsad till elever

ingårmån dyslektiker eftersom SIH har särskiltkan dock hävdas att
tillhandahålla förtalböcker och andra läromedeluppdrag att perso-

skrivsvårigheter. målgruppenHär sammanfallermed läs- ochner
målgruppockså Skolverkets för särskilt stöd till produktionmed av

för dyslektiker eftersom de berättigadeläromedelskassetter attär
låna talböcker.

Talbokstillstånd

tillstånd fram-Bägge myndigheterna har regeringens attnumera
ställa talböcker.
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talbokstillstånd kan för närvarande inte gälla generelltSIH:s anses
SIH:s nuvarandebeträffande läromedel skall i relation tillutan ses
synskadade. Detspecifika i skolan, här främstuppdrag för grupper

talbokstillstånd till statlig myndighetför sig rimligti och att ett envore
också talboksberättigade. Detta skulleSIH omfattar samtligasom

läromedelsåta-utökning det statligabetydandedock innebära aven
påverkasannoliktnuvarande Det skulleoch SIH:sgandet ansvar.av

fria mark-uppdrag stimulera denförutsättningen för Skolverkets att
läromedelkommersiella versionerintaladenaden produceraatt av

finnskomplikationeraktualiserarför dyslektiker. Dettaavsedda som
samband med detta.i

Produktion/framställning

lånas via folkbib-TPB:sBåde producerar talböcker. utTPB och SIH
utlåning.förskolbibliotekSIH:s säljs tillliotek och

privataanlitarinläsningarTPB utanVarken SIH eller gör egna
ochpunktskriftsframställningsköterSIHföretag, ofta samma.

framställ-internTPB har ingensjälva.mångfaldigande kassetterav
böcker.såsom SIH trycktahellerproducerar intening och nya

tillförlagsproducerad tryckt textBåda myndigheterna anpassar
framställstalböckerde flestasynskadade ochförmedier läsbara

väsentligt attdock att noterabehov. Detför synskadades ärprimärt
utifrån synska-talböcker gravtSIH tillläromedel gör anpassassom

inlärningssituationen.behov idade elevers
läraranvisningar ochE-böckerpunktskriftsböcker och görsTill

hitta blandkanså hjälpeleven utanböckerna redigeras att synenav
på uppslaget, isidan,illustrationer och kommentarertabeller,texter,

SIH:soch förklaras.beskrivsövningsboken. Bildereller iregistret
inte utarbe-synskadad elevför ärsåsom talbok gravtläromedel en

talboksberättigade utan ärför samtligaheller avseddatade och inte
Både förfaringssätt ochsärskild produkt.betraktaatt ensomsnarare

producerafrån huvudsakliga uppdrag attTPB:sprodukt skiljer sig
finns där-studielitteraturframställningpå TPB:slitteratur. Ser man

verksamhet.Solna-enhetenslikheter medemot

Avgifter

avgifter.regleringsbrev utfrån skall SIH enligt taskillnad TPBTill
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Samarbete

TPB SIHoch samarbetar när det gäller förvärv och upphandling och
visst utvecklingsarbete. SIH är i Punktskriftsnämndenrespresenterat

SÖbildades år 1970 och knuten Påär till TPB.som av numera upp-
drag nämnden har SIH och TPB tillsammans gjort två hand-av
böcker, för redigerare och för lärare och föräldrar.en en

10.5 friaDen marknaden

Enligt samstämmiga uppgifter från läromedelsförlagen, såväl stora
små, har den totala försäljningen läromedel minskat medsom av ca

20 under de fem åren.procent Förlagensenaste har under senare
är radikalt krympt sin fasta personalstyrka. Egna läromedelskonsu-
lenter, i landet och informerarrunt produkterna, blirsom reser om
alltmer sällsynta, distribution läggs Ingen harut. längre tryckerieget
eller fast anställda grafiker och tecknare.

Föreningen Svenska Läromedelsproducenter FSL är en samman-
slutning 30 företrädesvis ochstora medelstora läromedelsförlag.av
FSL årvarje branschstatistik påbaserad frånut uppgifter med-ger
lemmarna. försäljningDeras totala Sverigei minskade med 2,6

år årmellan 1995 ochprocent 1996. Totalt uppgick den till 1 161
mkr exkl moms. Försäljningen läromedel avsedda för grund-av
skolan ökade under period med 3,5 medan denprocentsamma
totala försäljningen läromedel föravsedda gymnasieskolan,av
komvux, högskola, övrig vuxenutbildning minskade med 5,7-m m
14,5 procent.

Enligt FSL minskade inköpen läromedel i grundskolan medav ca
12 elev under periodenprocent 1989 till 1996, räknat fastaiper
priser. I gymnasieskolan minskade de med knappt 6 underprocent
perioden 1994 till 1996. Enligt FSL uppgick läromedelskostnaden

elev till årknappt 500 kronor 1996, vilket motsvararper ca en
den läsårprocent totala kostnaden för elev i grundskolan.av per en

FSL också årvarje förteckningut läromedelstitlar.överger en
Vem helst betalar för fårannonsplats iförteck-medsom som vara
ningen. månDen i vissupptar läromedeläven inom specialunder-

fåtalvisning. Ett specialförlag områdetinom brukar med.vara
Förteckningen kan komplementett till förlagensses som egna
produktkataloger eftersom den innehåller beställningsserviceen

oftast används kommunerna.som av
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funnits mindre skara privataDet finns och har sedan länge en av
läromedel för funktionshindrade.aktörer producerarsom

medel för stöd till1970-talet infördes särskilda statligal början av
avsåg småpå Stödet generelltproduktion den fria marknaden.

första året.målgrupper mkr det Läromedels-och beloppet var en
mångadåoch flera de storabranschen blomstrade rättäven av

för produktionsstöd. Imed intressenterläromedelsförlagen var som
Någrafåtal förlag dem producerarfinns kvar.dag endast storaett av

språk för elever med läs-och lay-out anpassatsdel material dären
läromedlen. Tillskrivsvårigheter, oftast versioner de vanligaoch av

också förkassettversionerläromedel producerasdel vanligaen
flesta fall medi deDessa inläsningarelever med dyslexi. görs

från Skolverket.produktionsstöd
ellerfinns 40-tal enskilda aktörerförlagenVid sidan de ettstörreom

läromedel och studiemate-material,producerar laborativtförlag som
kanUngefär tio dem sägas utgöraför funktionshindrade.rial enav

små förlag. Därtill kommeretablerad kärnasedan längerätt av
organisationerlärare ellerframtagna enskildaprodukterenstaka av

små förlagen produ-SIH. Defått för produktionen viaofta stödsom
1998 försko-sex-årsverksamhetför förskolan,primärt o mcerar

Någramaterial. harlaborativtspråkträning ochleklass, och görtal-
material för barn ochutländsktpå återförsäljningspecialiserat sig av

invandrarundervis-och inombåde specialundervisninginomvuxna
ungdomslitteratur.lättlästproducerarning. Andra

Ett undantag ärkommunerna.läromedelinköpare ärDagens av
läromedels-besökerkunden. Köparnadärspecialskolan staten är

ochlärarorganisationersamverkan mellananordnade ioftamässor
ocksåförlag skickar utSamtligaläromedelsbranschen. pro-egna

samband medprodukter iMånga sinaduktkataloger. presenterar
fortbildningsdagar.

be-skolområdet fört med sighar attDecentraliseringen inom a
Införandet kom-förändrats.läromedelinformationhoven avomav

decentraliseratoftamundelsnämnder/stadsdelsnämnder har ansva-
tillskolan ellerenskildaelever till denför funktionshindraderet

särskoleorganisation hargivna kanaler iTidigareenskilda lärare. en
inte hafttidigareoch andraförflyttats till rektorer, lärare ansvarsom

får självai hög gradi skolanmålgrupp. De arbetarför denna som
på effek-medfört kravDetta harinformation läromedel.söka enom

Problemennå berördamarknadsföring för kunnativare att grupper.
läromedel.säljerför allatorde gemensamma somvara
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10.6 upphovsrättslagen

Enligt URL2°5upphovsrättslagen upphovsrätt till litterära ochom
konstnärliga verk har och framställarätt att exemplar ivar en
blindskrift utgivna litterära verk. När det gäller talböcker krävsav

tillståndregeringens för ljudupptagningatt med hjälpgenom av
inläsning fråneller överföring fåljudupptagning framställaen annan

utlåningexemplar utgivna litterära förverk till synskadade ochav
andra funktionshindrade inte kan del verken i skriftligtasom av
form.

Regeringen, Justitiedepartementet, har hittills givit 32 rättorgan
framställa tvåtalböcker, de myndigheternaatt TPB och SIH, 24

länsbibliotek, SRF företag.5 privatasamt
Royalty utgår för talböcker liksom för tryckta böcker det sär-ur

skilda föranslaget detta under Kommunikationsdepartementets
utgiftsområde. Elektronisk framställning inte reglerad i URL. Förär

kunna framställa E-böcker avtalar TPB SIH författar-att och med
Såoch utgivarorganisationerna. Skolverket det gällergör även när

läromedelskassetter för dyslektiker.

Dyslektiker ochtalboksberättigade samtidigt iär är storen grupp
samhället. Det rimligt deras behov intalade läromedelvore om av

på ocksåkunde ske kommersiella grunder. Det bakgrunden tillvar
främja sådanSkolverkets uppdrag utgivning. Framställningatt av

fårtalböcker URL dock inte verk vilka ljudupptagningenligt avse av
handeln. Detta innebär läromedel finns ikommit i attut som en

URL.intalad kommersiell version inte kan bli talbok enligt Deten
fler kommersiella intalade böcker desto färrebetyder i sin tur att

för eftersomtalböcker och därmed tillgänglighet synskadadesämre
anpassade efter synskadades behov.läromedelskassetter inte är

påverkarDen digitala tekniken balansen mellan allmänna och
i den traditionella upphovsrätten. Starkaenskilda intressen ensam-

information blir tillgänglig, vilket kan leda tillkan hindrarätter att en
forskning förbesvärlig situation inom utbildning och och särskiltt ex

funktionshindrade. Samtidigt kan medier och teknik betydanya ny
förtjänstmöjligheter för upphovsmännen.nya

frågor digitalteknikenUpphovsrättsliga relaterade till den ärnya
föremål såvälför nationellt internationellt. Detöversyn ärsom

dessa sammanhang bevakaoerhört angeläget i anpassningaratt att
funktionshindrade skallkan för kunna del kunskapgöras att ta av

2°5 1960:729upphovsrättslagen
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konfliktdetta i medoch information i teknik kommerutan attny
upphovsrätten.

överväganden förslag10.7 och

åtagande förharKommittén har kunnat konstatera att staten etta
beståroffentliga skolväsendet. Dettaläromedelsfrågor inom det

fårockså småmycket elevgruppertillhuvudsakligen i attatt se
Åtagandetinformera läromedel. ärtillgång läromedeltill samt att om

också iakttagitKommittén har attSlH och Skolverket.delat mellan
Iäromedel/studiematerial förförharandra statliga aktörer ansvar

skolväsen-det offentligadock inte primärt inomfunktionshindrade,
på marknadenden privata ärstödet till produktiondet. Det statliga

marginellt.
funktionshinder. En elev-elever medKommitténs uppdrag gäller

anpassade lärome-behov särskiltha betydandekan avgrupp som
flertaletskrivsvårigheter/dyslexi. Förmed läs- ochdel vissa eleverär

omfat-på medfria marknaden. Eleverläromedel dendem finnsav
särskiltemellertid beroendekaninlärningsproblemtande avvara
eleversböcker. Dessai form inlästaläromedel, texanpassade av

funktionshind-medjämförbaraläromedelsanpassningarbehov ärav
marknaden. l dagenskan inte alltid mötasrade elevers och av

används dyslexiSlH och Skolverketläromedelsuppdrag tillsärskilda
dettaansluta sig tillKommittén har valt härattbegrepp. som ensom

åtagande begränsadmarkering röratt statens grupp.enav

Utgångspunkter10.7.1

särskolan2°7grundskolan, special-elever iskallEnligt skollagen
tillgång böcker,gymnasieskolan tillkostnad haskolan utanoch

utbildning.för tidsenligbehövshjälpmedelverktyg och andra ensom
föran-inslag kanfår förekomma enstakadockverksamhetenl som

gymnasieskolanför För elever ikostnad elever.leda obetydligen
skallfår elevernabesluta atthuvudmannengäller dessutom att om

hålla hjälpmedel.med enstakasig egna

2°° § skollagen4 kap 4
2°76 kap 4 § skollagen
2°° § skollagen7 kap 4
2°9 § skollagenkap 215



360 Läromedel SOU 1998:66

grundskoleförordningenzl stadgas att "särskild vikt skall läggas vid
eleverna tillgångi undervisningen har tillatt läromedel täckersom

väsentliga delar ellerett ämne ochämnesgrupp ärav en som
ägnade fasthet och sammanhang i Samma for-att studierna."ge

återfinnsmulering i specialskoleförordningen sameskolförord-och
ningen.

på fårBrist lämpliga läromedel inte förutgöra hinder barn ochett
funktionshinder genomgå påungdomar med utbildning lika villkoratt

många funktionshinderandra elever. För elever med särskiltärsom
utvecklade eller anpassade läromedel förutsättning för deatten
skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Eleverna skall ha

tillgång till läromedel sina icke funktionshindradesamma som
sådanakamrater. Framtagning läromedel viktig delärav en av

förstödet till skolan den skall kunna elevernas behov.att möta
utgångspunktKommitténs har varit den definitionengängse av

sådantläromedel lärare och elevläromedel, nämligen att är som
nå mål.förkommer använda att uppställda Dennaattöverens om

framtiden, utveckling ochvida tolkning kommer i med teknikens
påtill ytterligare förändrad läromedel.möjligheter, ledaatt en syn

beståsannolikt i högreFramtidens läromedel kommer grad att av en
bla tillgängliga via IT, och inte nöd-mängd olika komponenter,

framståvändigtvis färdig Iäromedelsprodukt.att som en
utgångspunktMål på område föroch riktlinjer skolans skall vara

småläromedelsåtagandet och omfatta samtligadet offentliga grup-
beroende särskilt läromedelsstöd,elever oavsettärper av som av

utformning.medium eller

åtagande10.7.2 Ett statligt

Kommittén

åtagandeföreslår det framgent skall statligt attatt ettäven varao
med funktionshinder, beroende särskilttill eleveratt ärsom avse

tillgång sådanaanpassade läromedel, tillutvecklade eller ges
läromedel,
föreslår läromedelsåtagandet omfattadet statliga skall eleveratto

fördet offentliga skolväsendet barnmed funktionshinder inom
friståendemotsvarande skolor,och ungdom jämte elever

åtagandetföreslår offentliga grad i dag skalldet i högreatt äno
på fria läromedelsmarknaden.stimulera produktion den

21° grundskoleförordningen2 kap 14 §
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Kommittén föreslår det framgent skall statligtatt även ettvara
åtagande funktionshinder,tillse elever med beroendeatt att ärsom

tillgångsärskilt utvecklade eller anpassade läromedel, tillav ges
sådana Syftet skall tillförsäkra dem medläromedel. attvara en

skolgång.andra elever likvärdig
småFrågan åtagande förstatens att garantera grupper avom

årtillgång sedan,till läromedel har, sedan för 30elever starten ca
Samtligaflertal utredningar och organisationsöversyner.belysts i ett

organisatoriskaaspekter roll och olikahar olika övervägt statensur
resulterat i detförändringar genomförts. Ingen utredning har atthar

små ifrågasätts.för till elevgrupperstatliga läromedelengagemanget
små förfunktionshinder elevgrupperungdomar medBarn och är

användbara.läromedel inte alltid tillgängliga ellervilka vanliga är
småförsäljning läromedel i uppla-produktion ochUtveckling, av

påUpplagorprodukterna blir sällan lönsamma.kostsamt ochärgor
läromedelsbranscheni allmänhet i3 000 exemplar varaanses

i de flestaförsäljningsupplaga. Mindre upplagorminsta tänkbara gör
ikommersiellt ointressant. Detfall läromedelsframställning staten

på enstaka exemplarSIH i allmänhet upplagordag producerar via är
några Som jämförelsetill exemplar.till i vissa fall tusen500,upp upp

nåför i grundskolan kanbasläromedel eleverkan att ettnämnas en
på exemplar.000 40 000upplaga 30 -

således fort-åtagandeföreslå fortsatt statligtför ärMotivet ettatt
funktionshinder produce-för medläromedel eleverfarande vissaatt

så kostnaderoch/eller medför höga attså småi upplagor enras
stånd på fria läromedelsmark-denskulle komma tillproduktion inte

framför alltnågon form. gäller i dagstöd i Detnaden offentligtutan
bildbeskriv-talböcker medpunktskriftsböcker,utveckling av

förspecialpedagogiska datorprogram texningar/kommentarer,
på kommunikationssystemenmaterial byggersynträning eller som

teckenspråks-digitaltgäller i dagSamma sakBliss och Pictogram.
material.

i dagden produktionKommittén bedömer att merparten somav
uppmärk-finns dock skäldenna Det attinom SIH art.sker är av

utvecklingsstörda i vissaläromedel förproduktionenattsamma av
svårt särskilja SlH:sgråzon, detfall befinner i där attsig ären

småvissafrån produktion, denviss texproduktion somannan
förlag för.svarar

läromedelsåtagandet skall omfattaföreslårKommittén det statligaatt
särskola,förskoleklass, grundskola,funktionshinder ielever med

föroffentliga skolväsendetgymnasieskola, dvs detochsameskola
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friståendei motsvarande skolor. lbarn ungdom, jämte eleveroch
kommitténs förslag specialskolan skall upphöraoch med att som

i dagens specialskola tillhöraskolform kommer eleverna attegen
gå ellermålgruppen kommer i grundskolande attattgenom

särskolan.
erfarenhet arbete med barnSåväl beprövadforskning avsom

avgörande för bar-visar tidiga insatsermed funktionshinder att är
harIäromedelsinsatsernautveckling. De statligakognitivanens

för för-färdighetstränande materialockså innefattat deldärför en
Många funktions-barn medmed synskador.skolan, främst för barn

barn. Det innebärfärdigheter andravissa änhinder utvecklar senare
material behövsfärdighetstränande pedagogisktsådantdelatt en

också i skolan.
förslag skallkommitténsåtagandet enligtstatligaDet somses

förtydligande tillmålgrupp innebäroch ettgälleroförändrat vad
dag skallskolan". Liksom iför eleverSlH:s nuvarande ansvar

Kommitténläromedlen.behövertill demläromedel säljas som
börför ytterligareIäromedelssituationenemellertid att vuxnamenar

till andrastöd och i relationbristfälligtframför alltbelysas, pg a
10.7.5 ochområde se vidare avsnittdettaåtaganden inomaktörers

10.9.

skallåtagandet gradi högreföreslår offentligadetKommittén att
på Iäromedelsmarkna-den friaproduktionstimulerainriktas mot att

produktion.utveckling ochstöd tillökatDetta bör skeden. genom
självutformning. Staten kanolikaåtagandet kanDet statliga ges
ochutvecklingeller stimuleraproduktionutveckling ochförsvara

SIH Läromedelläromedelsmarknaden. Vidpå friaproduktion den
produktion.på ochutvecklingtyngdpunkteni dagligger egen

Iäromedelsut-produktionsstyrdpå produktionsstöd,SIH skiljer
förkostnadernade totalautveckling. Avveckling samt myn-egen

mkr,budgetåret totalt 68,6läromedelsåtagande 1997,dighetens
till15 procentproduktionsstöd och knappttillfördelades 4 procent

kostnaderna80verksamhet. Drygt procentproduktionsstyrd av
Iäromedelsförsälj-förIntäkternasåledes verksamhet.gällde egen

11,2 mkr.ningen var
projekt,budgetåret till1997 artonfördeladesProduktionsstödet

året.avslutades undervilka trettonav
läggerpå SlH utinitiativProduktionsstyrd utveckling sker somav
produk-enskilda Denpå förlag eller experter.företag,beställningen

särskilt anslagfinansierades etttionsstyrda utvecklingen över som
Över 80 procentIäromedelsutveckling.fördisponerarmyndigheten

utvecklingen,produktionsstyrdatill denanslag gickdetta somav
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samtidigt stod för fjärdedel myndighetens totala kostnaderca en av
för Iäromedelsutveckling.

Kommittén bedömer den utvecklingatt och produktion SIHsom
för i dag i ökad grad bör kunna omorienteras till stöd tillsvarar

Särskilt SIHaktörer. gäller detta verksamheten vid Lärome-externa
Umeå.del i Det kan i sammanhanget SIH det tredjenoteras att är

påläromedelsförlaget i Sverige i dag, antaleträknatstörsta an-
mindre det intäkter.ställda, självklart de gällerett näravmen

finns flera skäl eftersträva ökatDet att ett externt engagemang.
Det fler i utvecklingen och produktionen lärome-skulle avengagera

pådel för funktionshindrade och det innebära investering isättet en
utanför Som kommittén uppfattar detkompetens myndigheten. är

påSIH mindre sin kompetens flerai dag ellermer ensamma om
områden. för utvecklingen och produktionenAtt själva ärsvara

kompetens. Samtidigt leder detnaturligtvis dennaett sätt att värna
Kommittén framför allt Iäromed-lätt till viss stagnation. bedömer att

mångfaldpåvinna den ökadelen för utvecklingsstörda skulle som
skulle kunna leda till.ökad produktionexternen

förhållande funktions-åtagande till elever medSkolverket, ivars
viaredan i dagtill elever med dyslexi, verkarhinder begränsatär

utveckling.eller produktionsstyrdproduktionsstöd

pågår någon den friaområden finna producentInom där det inte att
produktion, kommerstöd för utveckling ochmarknaden, medens

stårliksom hittillsframgent nödvändigtdet att att statenäven vara
distribution. Ettsåväl framställning, försäljningför utveckling, som

behöva innefattaläromedelsåtagande bör emellertid i sig intestatligt
lagerföringkopiering, ellerfasta för tryckning,texegna resurser

distribution.

Mål för10.7.3 och uppdrag det statliga
läromedelsätagandet

Kommittén

målet verka för godföreslår övergripande skalldet attatt vara eno
funktionshinderför de elever med ärläromedelssituation som

läromedel,utvecklade eller anpassadeberoende särskiltav
föreslår omfattauppdraget bör attatt ao
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läromedelsförsörj-vidmakthålla strategi förutveckla och en-
mng,

läromedel,behovinventera av-
första handbristläromedel, iproduktionstimulera genomav-

fria Iäromedelsmark-produktionsstöd till denochutvecklings-
naden,

läromedel,informera om-
läromedelsprojekt, kompetensupp-utvecklings- ochinitiera-

forskning,byggnad och
internationelltochnationellttillgängligochförmedla göra-

utvecklad kunskap,
informationsteknologinutvecklingen inomfölja och omsätta-

läromedelsförsörjningen,så främjardenatt
försäljning.mångfaldigande ochframställning,för visssvara-

Mål

verka förmålet skall attföreslår övergripandedetKommittén att vara
funktionshindermedför de eleverläromedelssituationgod somen

Syftetläromedel.anpassadeellerutveckladesärskiltberoendeär av
andratillgång läromedeltillskall haeleverdessaattär somsamma

målen undervisningen.uppnå iså de kanelever att
för SIH Lärome-gällermed vadvälMålet överensstämmer som
budgetåret 1997förårsredovisningmyndighetensli dag.del redan

läromedelsverksamheten ärutgångspunkt förredovisar att enman
budgetpropositionenredan igjordesuttalandeföljande som

1986/87:100:

läromedelsområdet gällerdetpå närinsatserMålet samhälletsför
fåskallpå läromedel inte ut-lämpligabristbör atthandikapp vara

på likagenomgå utbildningför de skall kunnaatthinderettgöra
således haskallmed handikappEleverelever.med andravillkor

handikappade kamra-på sina icketillgång läromedel somsamma
ter.

börkommitténmålsättningväl denformulerarUttalandet ansersom
längreintehandikappbegreppetockså l dag,gälla även an-om

på sätt.vänds samma



SOU 1998:66 Läromedel 365

Uppdrag

vidmakthålla strategi för läromedelsförsörjningUtveckla och eno

utnyttja olika för förbättra lärome-Det nödvändigt attatt vägarär
för funktionshindrade elever. Strategin skalldelssituationen ettvara

målet Iikvärdighet och kvalitet inationellt verktyg för realiseraatt om
funktionshinder harundervisningssituation där elever meden

ingårtillgång andra elever. l strategintill läromedel attsomsamma
påfinnsinformation läromedeleffektiva former förutveckla somom

målgruppen. uppdragetanvändbara för lochmarknaden ärsom
områdetför utnyttjasingår också till disponiblaattatt resurserse

övergripande ochmedför ett näraoptimalt. Uppdraget ett ansvar
förlag.offentliga aktörer och privatasamarbete mellan

läromedelInventera behov avo

behov iäro-åtagandet inventerastatliga attEn viktig roll i det är av
tillfredsställas.på bäst skall kunnavilket demedel och bedöma sätt

möjlig-måste och motske kontinuerligt stämmasinventeringar av
på marknaden.befintliga läromedeloch hinderheter att anpassa

förutsättningartydligt kunna preciseranödvändigt mycketDet attär
stimulera till nödvän-kunna initiera ochbehov föroch prioritera att

insatser.diga

första handbristläromedel, iproduktionStimulera genomavo
iäromedeismarkna-till den friaproduktionsstödutvecklings- och

den

får undervisning inomi dag sinfunktionshinderflesta elever medDe
gymnasieskolan. Dettavanliga grund- ochtill deneller i anslutning

statligapå produkterna. DeIikvärdighet hoskravställer allt större
intentionenfortsättningsvis präglas attinsatserna bör även av

framtidastimuleras. Denpå fria marknaden skalldenproduktion
marknadenså den privatafungerahänseende attrollen bör i detta

eftersträva samarbeteStaten skallstöd ochkan känna uppmuntran.
måste ochbli tydligareför genomföra dettaMedlenmed förlagen. att

statligamåste i relation till denStödetattraktivare. sättas egna
förfaktiska kostnadernahela deproduktionskostnaden, dvs egen

måste förfogagenomföra uppdraget statenstatlig produktion. För att
friastimulera denlösgöras förverktyg. Medel bör atteffektivaöver

mångfal-därigenom ökatill samverkan ochläromedelsmarknaden
den.
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ocksåUtvecklings- och produktionsstöd skall i högre grad användas
för målgrupperolika till produktion där SIH:satt uppmuntra parter

målgrupper sammanfalla.och den fria marknadens skulle kunna
frånStaten därigenom kunna retirera viss produktion tillskulle

förmån något läromedelsområde.för eftersattannat

Informera läromedelomo

aktiv roll i informera hur läromedels-Uppdraget innebär atten om
aktivitetersituationen och behovenut är störst samt att stöttaser var

ocksåfrån förlag. innebär informeraenskilda lärare och Det att om
målgruppernafinns för och kan köpavilka läromedel som var man

på skolområdetårs medfört det iSenare förändring har attdem. a
på skolnivåoch med givna kanalerdag saknas struktur kommun-en

funktionshindrade elever. Detta ställerför information och stöd till
på effektivare marknadsföring för Iäromedelsinsatsernakrav atten
nå och lärare. Det finns uttalat behovskall till berörda elever ettut av

användbara för funktionshindrade.information läromedel ärsomom
intensiñeras.insatserna bör därför

Iäromedelsprojekt, kompetensupp-utvecklings- ochinitierao
forskningbyggnad och

initiera utveck-ingår samverkande insatserI uppdraget att genom
kostnaderMed hänsyn till delings- läromedelsprojekt. storaoch a

skall klarlagdaframställa läromedelförknippade med attär nyasom
specifikaeller för vissavissabehov, inom ämnentex grupper,

också vadför eventuella privata producentertydliggörakunna som
angeläget.mestär

ingå stimulera kom-skall initiera ochläromedelsuppdraget attl
området.forskning lutvecklingsarbete och inompetensuppbyggnad,

medläromedel för eleverforskning kringdag saknas i stort sett
funktionshinder.

och internationellttillgänglig nationellt ut-Förmedla och görao
kunskapvecklad

ochförutsätter läromedelsutvecklareIäromedelssituation attEn god
prak-elevernas behov och dethar god kännedomproducenter om

ha samlad kunskapUppdraget innebärtiska arbetet i skolan. att en
former medier ochfunktionshindrade i olika och attläromedel förom

brukare,kunskap och erfarenheter mellanförmedla och sprida
läromedelsproducenter.författare, förlag och andra
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såinformationsteknologinutvecklingen inomFölja och omsättao
Iäromedelsförsörjningenfrämjardenatt

informationstekno-följa utvecklingen inomuppdragEtt viktigt attär
och kom-så blir tillgängligalT-läromedelden attlogin och omsätta

ochhjälpmedelTekniskaelever till godo.funktionshindrademer
undervisningen ochinslag iökandeläromedel ettdatorbaserade är

få bättre stödmånga funktionshindrade att ettförmöjligthar gjort det
förförutsättningmånga tekniken att över-Förvid inlärningen. är en

tillgänglig.få kunskaphuvudtaget
inne-ytterligare attoch kommerinnebär redanlT-utvecklingen

effektivi-lett tillhar redanDenrevolutionerande möjligheter.bära
läromedel förframställningen texsamband meditetsvinster av

datorbaserademångfaldigandeochFramställningsynskadade. av
läromedel. De ställerför trycktabilligareenklare och änläromedel är

uppdatera.ochrevideralättarepå attlagerutrymme, ärmindre krav
väsentligtytterligare attförändrat och kommerharDigitaliseringen

förförutsättningardetta kanproduktionskedjan. Alltförändra hela ge
utvecklingsfasenOfta självaökad kvalitet. ärtillmångfald och sporra

mycket kostsam.läromedel dockenskildaav
ochskerinnovationertekniskautnyttja deviktigt attDet är som
dagredan iskersamarbeteEttinför framtiden. näraberedskapha

Utvecklingsar-mfl.HandikappinstitutetKK-stiftelsen,mellan SIH,
och ilångt frammemåste liggafunktionshindradevad gällerbetet

skälideologiskainte enbartutvecklingen,snabbamed denfas av
kostnadsskäl.ocksåutan av

lä-IT ochgällerdetingå närskall centrumuppdraget attl vara
förreurscenternätverksbaseratEttfunktionshindrade.förromedel

de harelever oavsettomfatta allasjälvklartlT-läromedel skall om
ej.funktionshinder eller

försäljningochmångfaldigandeframställning,för vissSvarao
tillkommerproduktionnödvändigtill attinnebär attUppdraget se

så långtproduktioninriktningen attärstånd. huvudsakligaDen
stödmed ochsamverkanskall ske ihandoch i förstamöjligt genom

för vilkenproduktionvissfinns emellertidDetfria marknaden.till den
mångfaldigandeframställning,måstestaten egengenomansvara

och försäljning.
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10.7.4 Organisation och styrning

Kommittén

föreslår för läromedelsfrâgoratt statens ävenengagemango
framgent organiseras i myndighetsform,
föreslår verksamheten skall ledasatt den föreslagna styrelsenavo
för frågor.stöd i specialpedagogiskastatens

Kommittén har olika alternativaövervägt organisationsformer för ett
läromedelsåtagandestatligt stiftelse, bolag eller myndighet. l-

betänkandet SOU 1994:147 Former för statlig fastslåsverksamhet
statlig verksamhet bör drivas i myndighetsform.att l de fall staten

samverkar med kan det aktuellt förapart att verk-överannan vara
ocksåsamheten i privaträttsligt Detta kan aktuelltett organ. vara om

verksamheten i behov självständig framtoning.är enav
Nämnda utredning föreslog vidare före-aktiebolag eller ideellatt

ning borde väljas för anslagsberoende verksamhet där staten
Stiftelseformenmedverkar med förordades eftersompart. inteannan

ändamål gårstiftelsers inte och därföratt blirgärnaanpassa omo-
derna. Dessutom kan stiftelser sällan upplösas. Möjligheterna till
insyn och kontroll begränsade.är

Såväl riksdag deladeregering utredningenssom syn.

organisationsform såledesAnnan myndighetsformen skulleän
främst kunna motiveras läromedelsverksamheten skulleattav
kunna drivas tillsammans med andra huvudmän. Kommittén bedö-

aktuellt.detta inteatt ärmer
föreningMöjliga intressenter i skulle kunna kommu-staten,vara

någotfria finnsoch den marknaden. Det dock inte skäl attnerna
förvänta förkommunerna skall känna aktivtatt ett attansvar agera
denna läromedelsproduktion de i läromedelsproduktionnär agerar
i övrigt. Efter kontakt med företrädare för förlag kommitténkan

någotkonstatera finns fråndet inte heller intresse den fria mark-att
ingå någonnaden i samhällelig förlagsförening.att
organisationsformAnnan skulle kunna motiveras verksam-om

heten i behov självständig framtoning. Kommittén bedö-avvar en
så inte fallet. Tvärtom skulle statligatt ett statligt bolag medärmer

påfinansiering i högre grad kunna upplevas konkurrentän som
läromedelsmarknaden. Det statliga läromedelsuppdraget innebär
dessutom fördelahög grad myndighetsutövning, stöd tillattav a

föreslårprivat produktion, uppdrag kommittén dessutomett som
fåskall ökad tonvikt i framtiden. Kommittén har observerat atten
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målgrupper. läromedel kom-nå Om ettläromedel kanvissa stora
produktionsstöd övervägas.upplagor böri störremer upp

fortsättningsvisredan konstaterat att staten ävenKommittén har
småför mycketIäromedelsförsörjningföråtagandeskall ha ett

målfölja ochmåste kontinuerligtåtagandetstatligaDetelevgrupper.
anslag.beroendeochutbildningstatsunderstödd ärförriktlinjer av

också kunnakontinuerligt styradärförböroch riksdagRegering
åtagandet.statligaför detutvecklingen

läromedelsfrågorförföreslår statensKommittén att engagemang
myndighetsform.iorganiserasframgentäven

nivåer.på fleraskerläromedelsproduktionenstyrningStatens av
finnsskolan. l demförstyrinstrumentnationellaLäroplanerna år

statligaför denstyrande ävenmål och riktlinjer ärövergripande som
påkravställerkursplanerFörändradeläromedelsproduktionen.

läromedel.förändrade
insynsråd.något Kom-någon ellerstyrelseS|H har inteDagens

börläromedelsverksamhetenstatligadendockmittén attmenar
såväl statenstilluppdragmed att tastyrelseledas somvaraav en
området.inomintressenmarknadensochkonsumenternas

styrelsedenledasskallföreslår verksamhetenKommittén att av
frågor sespecialpedagogiskastöd iförföreslagit statenskommittén

8.kap

läromedelmedför arbetetrådgivandebör knytasTill styrelsen organ
målgrupper.för olika

många aktörerolikaviktigt attdetfunnit att ärKommittén har ges
såväl gällervadprioriteringar,påverka beslutmöjlighet att om

rådgivandefinnsS|HInomproduktion.utvecklingsinsatser som
förinteläromedelsproduktion,för viss annan.organ

frånrådgivandetillhämta kompetensenviktigtDet attär enorgan
regio-föreslagnadegivetvissamarbetspartner ärViktigabred krets.

lärare,frågor, brukare,liksomspecialpedagogiskaförnala centren
institutio-pedagogiskaforskare,ämnessakkunniga,Iärarutbildare,

inomområde samarbetaviktigt attEtt annatmyndigheter mner,
också inomrollfår allt starkareinformationsteknologinär som en

läromedelsområdet.

utvärdering,uppföljning ochockså formske iStyrning skall av
pedago-i detdelLäromedel ärkvalitetsutveckling.viktiga led i en

läro-skeUtvärdering bör ävenskolan.isammanhangetgiska av
utvärderingeningå i denoch gängseundervisningenmedlens roll i
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skolan. Detta bör gälla alla läromedel mål-medium ochoavsettav
grupp.

Samordning inom Iäromedelsverksamheten

Kommittén ocksåhar haft att samordning mellan SIH:söverväga en
nuvarande Iäromedelsenheter.
Den statliga Iäromedelsverksamheten inteär större denän att

pårimligen borde kunna samlas ställe i landet. Detta särskiltett om
kommitténs förslag genomförs i ökadatt utsträckning omprioritera
från utveckling och produktion till sådan. Det skulle ledaexternegen
till antalet fastaatt tjänster kan minska. Det finns dock historiska skäl

påför verksamheten uppdelad olika enheter.att är
Var och Iäromedelsenheterna har sin kompetens ochen av egen

utifrånsin profil de specifika funktionshindren. geografiskaDenegen
spridningen har sitt i verksamheterna utvecklades iattursprung

samverkan med den undervisning för respektive elevgruppnära
påfanns Trots denna anknytning inte längre likaorterna. att ärsom

gårstark, eftersom de allra flesta funktionshindrade elever i vanliga
kommunala skolor, har fortfarande olika profil.orterna

Läromedelsenheten för elever med rörelsehinder i Göteborg har
naturlig anknytning till kunskapscentret för rörelsehindrade,en

Örebro såväl teckensprå-enheten för döva och hörselskadade i till
kig grundskola dagens regionala specialskola RGD/RGH. Därsom
har SIH dessutom investerat i inspelningsstudio för video. len
Umeå, där läromedelsenheten inriktad utvecklingsstörning,är mot
finns specialpedagogutbildning med inriktning utvecklingsstör-mot

Stockholm, finnsning. I där enheten inriktad synskadade,är mot
såväl för synskadade.TPB resurscentersom

TilI detta kommer de föreslagna regionala för stöd iatt centren
frågorspecialpedagogiska kan förväntas fokusera viss utvecklings-

på områden.verksamhet olika

påAtt Iäromedelsenheterna detta specialiseratsätt sig olikamot
både såhar för- och nackdelar. Naturligtvis det olikaär attgrupper

funktionshinder påtagligtkräver olika kompetens. Det blir särskilt när
det gäller läromedel för synskadade och hörselskadade, ävenmen
för Samtidigtandra det viktigt samverka kringär attgrupper. ge-

frågor frågoroch framför allt kring elever medrörmensamma som
flerfunktionshinder. frånMan skall inte heller bortse samord-att en

påning olika kompetenser kan förskapa mervärdeort ettav samma
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stånd enstaka ochsvårligen kommer tillverksamheten genomsom
samverkan.planerad

redan i dag. Fleraskermellan enheternasamverkanökandeEn
från de olikapågår där kompetensutvecklingsprojektgemensamma

invandrareleverflerhandikappade, förförutnyttjasenheterna tex
fullföljas. EnbörutvecklingDennaläshandikapp.medför eleveroch

verksamheten.utvecklasannoliktskullesamordningytterligare
Kommittén attspridd.geografisktdenmotverkas ärDetta anserom

produk-hanteringfrågor, inventering,övergripandeochledning av
funktion.centralmotiverarinformationtionsstöd, enm m

för funk-läromedelinformerarSIHinomkonsulenterDagens om
naturligtvisbörDetmed skolorna.kontakttionshindrade vid vara en

gällaoch obero-stödorganisationenframtidadenuppgift föräven
konsu-dagensVissaläromedlen.produceratende avsomvemav

det sker iläromedel, ävenockså utvecklingenideltarlenter omav
mindre skala.

splittradesamordna dagensförslagkommitténs attGenom re-
kraftfull,uppnåsfunktionshindrade eleverstöd tillför ensurser
framtidai dennaDelarnabaseradregionaltochsamlad resurs.

undervisninggällervadbred kompetensverksamhet utgörs enav
dagliksom iutgörkompetensfunktionshinder. Dennamedför elever

utvecklingsarbetebehov,bedömningarförsjälvklar avaresursen
regionalaframtidavid dePersonalenprodukter.utprövningoch av

framtiden kanlaktörer.viktigafleradärförutgör mancentren en av
utvecklapå uppdrag attsigregionala tarcentrendetänka sig att

producenter.andramedkonkurrensläromedel, i

aktörernastatligademellanSamordning10.7.5

Kommittén

frågorförnuvarandeSkolverketsochföreslår SlH:satt ansvaro
medoch eleverfunktionshindermedför eleverläromedelrörsom

förstyrelsen statensföreslagnadenundersamordnasdyslexi
frågor,specialpedagogiskastöd i

det statligamellansamordningnärvarande ingenföreslår föro
TPB,inomverksamhetochläromedelsåtagandet

för produktionstatensföreslår översyn avengagemangaveno
vuxenutbildningskola,för förskola,studiematerialochläromedel

studier.eftergymnasialasamt
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Det finns flera statliga aktörer det gäller läromedel,när studiemate-
rial och studielitteratur för funktionshindrade, främst SIH, Skolverket
och TPB. Enligt direktiven skall kommittén särskilt belysa en sam-
ordning mellan TPB:s SIH:soch Iäromedelsenheter. Kommittén har
dock funnit det finnsatt minst lika starka skäl belysaatt relationen
mellan SlH och Skolverket eftersom det dessa tvåär myndigheter

har för läromedelsfrågor inom det offentliga skolväsen-som ansvar
det.

SlH Skolverket-

Kommitténs förslag omfattar för frågor särskiltröransvar som
anpassade läromedel för elever med funktionshinder och elever
med dyslexi. Som följd föreslårdetta kommittén SIH:satt ochen av
Skolverkets för områdendessa samordnas.ansvar

Både SlH Skolverketoch har för läromedelsfrågor inom detansvar
offentliga skolväsendet. SIH:s uppdrag i dag vissaavser grupper av
elever med "traditionella" funktionshinder, primärt inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdomar. Skolverket inom helasvarar
det offentliga skolväsendet för läromedel inom invandrarundervis-
ning, tolkordlistor, produktionsstöd för små målgruppervissa samt
läromedel för elever med dyslexi. Regeringen åthar uppdragit
Skolverket att upprätta nätverksbaseratett för IT-resurscentrum
läromedel. Ett syftena bakom förslaget ocksåatt behovmötaav var
för elever med funktionshinder.

områdeDet inom vilket myndigheternas uppdrag delvis sam-
manfaller gäller läromedlen för elever med dyslexi. Skolverket ger
stöd till Iäromedelskassetter för dyslektiker medan SlH har i särskilt
uppdrag tillhandahållaatt talböcker och andra läromedel för perso-

med dyslexi.ner
Elever med dyslexi är Det därförstor är rimligt tänkaatten grupp.

sig derasatt behov inlästa läromedel kan långttäckas ganska viaav
marknaden. Det också bakgrunden Skolverketstill uppdrag attvar
främja utgivning kassettböcker. Personer med dyslexi emeller-ärav

ocksåtid lånaberättigade talböcker,att vilket grund förär etten
samlat uppdrag vad gäller dessa elever.

Att bådade myndigheterna i dag har uppdrag riktar sig tillsom
målgrupp skapar oklarheter och riskerar leda till mindreattsamma

effektiv resursanvändning.
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förSkolverketsS|H:s ochföreslår därför attKommittén ansvar
styrelsenföreslagnadenundersamordnasdyslektikertillläromedel

frågor.specialpedagogiskastöd iför statens

TPBSIH -

TPBmellansamordningingennärvarandeföreslår förKommittén
Läromedelssituationenläromedelsverksamheten.statligaoch den

i stortåtagandetstatligaoch detfunktionshindermedför vuxnaa
10.9.avsnittvidareseytterligarebelysasbehöver

högskolestude-förstudielitteraturlånar utochTPB vuxnaanpassar
Kom-dyslektiker.ellerrörelsehindradesynskadade,rande ärsom

TPB.ochSlHmellansamordninghaft övervägaattmittén har en
ochTPBmellanlikheterfinnsdetattkonstateratharKommittén

nämnarenskillnader. Denockså väsentliga gemensammaSlH, men
skillnaderna stora.övrigtl årpunktskriftsböcker.tal- ochår

samordning attttillmöjligheterolikaflera exövervägtKommittén har
enskildedenFörviceTPB ellertillSIHdelarellerföra hela versa.av

organisation atthasmidigt attsäkertdetskullelåntagaren envara
skolaniMentalböcker.ellerpunktskrifts-lånaförtill attsigvända

SlH imaterialpedagogisktockså annatfallflesta somi debehövs
högskole-delbestår storoch omvänttillhandahåller, avdag en

TPB.inomfinnsvanlig litteraturlitteraturen somav
år 1997förårsredovisningsinmedsamband aisjälvtTPB har

anpassningföransvaretstatligadetsamordning avföreslagit aven
studielitteratur-statligtcentralttillläromedel ettochstudielitteratur

alltifrån för-studerandeochläshandikappade eleverförbibliotek
läromedelallagöraattSyftet skulledoktorandstudier.tilIskola vara

högskolebibliotek.ochskol-såväl folk-lån viaförtillgängliga som
ratio-skullebiblioteksådantettmed atthåller ge enKommittén om

och tillgäng-servicenförbättraochlånehanteringöverskådlignell,
Men etttalböcker.ochpunktskriftsböckerför läsareligheten av

statligamellanansvarsfördelningenintestudielltteraturbibliotek löser
ekonomiskanuvarandeochläromedel,andra typerföraktörer av

omprövas.behövatordeskolhuvudmänochför statförutsättningar

delendastsynskadade ärförläromedelsåtagandet enstatligaDet
attKommitténi dag.SIH harläromedelsåtagande menardet somav

börungdomsskolanochför barn-läromedelsinsatsernastatligade
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hållas funktionshinder.oavsett Det ñnnssamman gemensamma
frågeställningar bör hanteras i organisation. Behovensom samma
för elever med flerfunktionshinder och, icke minst, multimedialanya
läromedel kräver också samverkande pedagogiska utvecklingsin-
satser.
Mot samordning, oberoende i vilken riktning, talar också atten av
läromedelsframställning skiljer sig frånväsentligt TPB:s huvudsak-
liga uppdrag att producera lånaoch skönlitteratur.ut Läromedel för
barn och ungdom måste tillgängliga förgöras eleven på heltett

förannat sätt brukareän böcker på punktskrift elleren van av som
talbok. Ett annat skäl det förär att barn- och Ungdomsskolan handlar

bibringaatt eleverna skolans basfärdigheter och instrueraattom
läraren i hanteraatt materialet tillsammans med eleven. Det är
skillnad mellan detta och att studielitteratur tillanpassa vuxna
unlversitetsstuderande.

Kommittén ocksåhar föraövervägt att TPB:s studielitteraturverk-
samhet till den statliga läromedelsverksamheten för offentligadet
skolväsendet. Detta skulle innebära fårdenatt för hög-ett ansvar
skolestuderande frågan förutan att löst andraär stude-vuxna som

i studieformer oftast förbereder för högskolestudier.rar som
Kunskapslyftskommittén har i uppdrag att utreda situationen för

studerande med funktionshinder inom vuxenutbildningen se vidare
avsnitt 10.9. Emellertid ocksåbehöver belysas frågor såvälkring
läromedel, studielitteratur studiematerlal för studerande medsom
funktionshinder inom andra studieformer.

Kommittén det finnsatt inte skäl för föreslåattanser nu en sam-
manslagning bådade myndigheterna. Kommitténs bedömningav
utgår från för läromedel föransvaret barn och ungdom.

De iakttagelser kommittén gjort tyder istället på det behövsatt en
översyn det statliga läromedelsengagemanget brettettav ur per-
spektiv. Det finns frågor,övergripande finansiell och organi-a av
satorisk karaktär, bör beaktas det gäller statligtnär stöd tillsom
produktion läromedel, studiematerlal och såvälstudielitteratur förav
förskola, skola, formerolika vuxenutbildning högre studier.av som
Kommittén föreslår därför bred översyn det statliga lärome-en av
delsengagemanget. Därvid bör särskilt beaktas behoven för barn

funktionshindermed i förskolan liksom behoven för studerande med
funktionshinder i olika former vuxenutbildning, eftergymnasialav
utbildning, universitet och högskola.

l på sådanavvaktan detöversyn naturligtvisär önskvärt meden
ett samarbetenära mellan myndigheterna. SIH Läromedel Solnai
och TPB integör likartade saker. De samarbetar redansamma, men
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ochutvecklingtekniskbildframställning,kringi dag tex genom
dock kunnaböremellandemSamarbetetPunktskriftsnämnden.

också mellanfinnasbörkopplingEn tydligväsentligt.förstärkas
myndigheterna.bäggeför destyrelserna

TPB attSIH ärsåväl dagensförproblemetöverskuggandeDet som
frågorDessa ärotydlig.ochotidsenligupphovsrättslagstiftningen är

läromedel. Dettalitteratursåväl anpassningförstyrande avsomav
lagen.återigen översynaktualiserar aven

Upphovsrättslagen10.8

Kommittén

kunnaför attsnarast överupphovsrättslagenföreslår att aseso
funktionshindrade,förteknikläromedel i nyanpassa

synskadadeförtalböckertillleda attbörföreslår att översyneno
kassettbok.läromedel utgettsettframställas även somkan om

syftei attsnarast överupphovsrättslagenföreslår attKommittén ses
ifunktionshindradeförläromedelanpassadeframställakunnaa

framställamöjligt attÖversynen blirdettillleda attbörteknik.ny
synskadade ävenförtalböckerläromedelförlagsproducerade som

dyslektiker.förkassettbok/läromedelskassettgetts utboken somom

fåfunktionshindrade till attmångaförnyckelnUpphovsrättslagen är
inteår ochsedan är40för snartskrevsläromedel. Lagentillgång till
intereglerarDenframställningssätt.tekniskatill dagensanpassad

därför intetillgodoserDentryckt text.framställningelektronisk av
på likautbildningochinformationtillrättfunktionshindradesheller

kringoklarheterfinnsDessutomsamhället.iandravillkor som
E-ochkassettböckertillrelationallt iframförtalbok,begreppet

talböcker.framställatillstånd attockså vad gällerböcker men
upphovsrätts-motsvarandekompletteradesFinlandochNorgel

framställningelektronisktillmed rättenår 1995 avparagrafer redan
lagår 1996USA antogslsynskadade somenförexemplar m

från upphovsrätts-tillståndverksamhet att, utanauktoriseradtillåter
förverk till etticke-dramatiskadistribueraochkopierainnehavaren,

dvsformat,läsbartspeciellthandikappadefysisktandraochblinda
lagrad text.digitaltljud ellerpunktskrift,
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Kommittén har erfarit finnsatt det rädsla inom författar- ochen
utgivarbranschen för att talboksbegreppet skall urholkas Iik-om
nande förändringar genomförs i Sverige. Kommittén attmenar
denna rädsla obefogad. Kommitténär övertygadär att läro-ettom
medel talbok eller kassettbok inte konkurrerar med vanligsom en
tryckt bok, eftersom elev inte kan läsa tryckt intetext helleren som

någon sådananvänder bok.
En kraftfullare lagstiftning såledesbehövs också Sverigei för att

funktionshindrade tillgånggarantera till kunskap i olika Såvälmedia.
SIH TPB påtalathar behoven förändringar i upphovsrättsla-som av
gen.

10.9 Läromedel för medvuxna
funktionshinder

fåMycket elever med funktionshinder går vidare till högre studier
efter gymnasieskolan. finnsDet flera orsaker till detta detmen
faktum mångaläromedelsstöd föratt vuxenstuderande bristfälligtär
är starkt bidragande orsak.en

genomgångVid statens stöd till läromedel och studiemate-en av
rial för funktionshindrade har kommittén funnit bildenatt statligtöver
stöd till läromedel för funktionshindermed i vissaärvuxna avseen-
den än komplex vadän gäller barn- och ungdomsskolan. l storamer
delar saknas stöd.

SIH säljer läromedel till och framtar del förmaterialvuxna en
utvecklingsstörda. TPB förser högskolestuderandevuxna vuxna

talboksberättigade med studielitteratur. Servicen kostnadsfri.är
Sisus fördelar enligt regleringsbrev medel till SRF för anpassning av
studiematerial, enbart för synskadade och dövblinda i studie-men
cirklar. Någon motsvararande subventionering för andra grupper
med funktionshinder inom folkbildningen ñnns inte. Inget uttalat
läromedelsstöd finns heller för studerande med funktionshinder vid
Statens förskolor kommunal vuxenutbildning eller svensk-vuxna,
undervisning för invandrare, dvs det offentliga skolväsendet för

LL-stiftelsens uppdrag har syften starkt anknyter tillvuxna. som
TPB:s uppdrag också till de nuvarande statliga läromedelsupp-men
dragen.

Kommittén har vidare konstaterat principerna föratt prissättning
anpassade läromedel för olika.ärav vuxna
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Regeringen har tilläggsdirektiv U 1997:104 givit Kun-genom
skapslyftskommittén föri uppdrag utreda situationen studerandeatt

formermed funktionshinder inom alla vuxenutbildning. De hinderav
funktionshindradeföreligger för del vuxenutbildningenatt tasom av

kartläggas och analyseras. Ett de hinder i direk-ska nämnsav som
förtiven höga kostnader läromedel och avsaknad läromedelär av

funktionshinder. Kommitténför studerande med börvissa även
åtgärder kan funktionshindrade möjlighetanalysera vilka attsom ge

på villkor med övriga vuxenstuderande.studera likvärdiga
Kunskapslyftskommitténs ställningstaganden bör delutgöra en av

kommittén föreslagit avsnittgrunden för den breda översyn ovan
10.7.5.
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Särskilda yttranden

ÅkerhielmSärskilt yttrande ledamoten Anna mav

Huvudlinjen i betänkandet renodling och tydliggörandeär etten av
det för elever i behovkommunala särskilt stöd. Föransvaret attav
uppnå föreslås bådedetta organisatorisk modell med regio-en en

Målet såvälnalt och riksbaserad stödorganisation. skolaär att som
få tillgångelev skall till den tvärfackliga kompetens nödvän-ärsom

dig i pedagogiska situationen.den
frågorFlera statliga myndigheter har idag för ele-rörsomansvar

Skolverket Statens förmed funktionshinder i skolan. och institutver
båda huvudfrå-handikappfrågor, SlH, har centralt Enett ansvar. av

fortsättningsvis skall finnasdet separat-ävenärgorna om en
handikappmyndighet, eller den tiden inte bordesärskiljande om vara

förbi.
frågornaKommittén i kapitel 4 funktionshind-konstaterar att om

rade elever inte bör särskiljas i den statliga myndighetsorganisatio-
väljer inte ställning och avvaktar den granskningatt tanen, avmen

Skolverket Riksdagens revisorer genomför.som

Moderata Samlingspartiet har i flertal motioner till Riksdagen,ett
1997/98Ub208, föreslagit Skolverket SlH slåsochsenast att sam-

uppfattningen avstårtill myndighet. Den delar jag, iman menen
från eftersom frågan fårnuläget mig, fortfarandeatt reservera anses

öppen.vara
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sakkunnig Laina KämpeSärskilt yttrande av

Åtgärdsprogram

föreslår följandeFUNKIS-utredningen

åtgärdsprogram för elever i behovutarbetapersonal skall"1. berörd
särskilt stödav

och elevensinitieras elevenåtgärdsprogram skall kunnaäven av
föräldrar

samrådoch ii samverkan med elevenutarbetasskallprogrammet
berördaoch andravårdnadshavaremed

föranvändasstudieplan börindividuellbegreppet4. attmenar
innehåll"utbildningensplaneringplaner avavsersom

§1grundskoleförordningen 5 kaplydelseNuvarande av

åtgärdspro-stödåtgärder, skallsärskilda ettelev behöver"Om en
utarbetandetskolpersonal. Vidberördutarbetas pro-avavgram

elevenssamråda med eleven ochskolpersonalenbörgrammet
vårdnadshavare".

åtgärdsprogram ska görasbehöverelev ettBedömning om en
Åtgärdsprogrammet innehållakanskolsituation.utifrån elevens

särskiltsåvälundervisningeninnebär stöd iåtgärder som avsom
villorganisation. Detanpassad sägaläromedel ochanpassade en

utifrån enskildeIärandemiljön denpedagogiskadenanpassning av
förbehålls skolansidagbedömningarbehov. Detta ärelevens som

professionella
.

Synpunkter

således redanåtgärdsprogram finnsutarbetaSkyldighet att avse-
stödåtgärder grundskolan,isärskildabehöverende elever som

så tillutökninginnebärspecialskolan. Förslagetsameskolan och en
offentliga skolväsendet samt mot-detskolformer inomallavida att

Jagskyldighet.omfattasfristående skolor skallsvarande av samma
stödåtgärdersärskildabehovharalla eleveriinstämmer att avsom

ijagåtgärdsprogram. Vidare instämmertillomfattas rättsammaav
i dejag inteDäremot instämmerpunktsatsen.och fjärdeförsta

punk-redovisas underförordningstextentill ändringförslag somav
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tvåterna och Detre. begreppen innebär tolkningssvårigheternya
och kan leda till onödiga tvister.

Föräldrars initiera åtgärdsprogramrätt att arbete med kan tolkas
kräva ochrätt att vad händer berörd skolpersonal ochsom en om

föräldrarna olika bedömningar.gör

Begrepp initiera samråda och samverka kan tolkas olika.som ,
Naturligtvis såvälskall eleven elevens föräldrarlvårdnads-som
havare samråderbjudas det ska frivilligt.men vara

förslagMitt regleringden finns iär grundskoleförordningen medsom
ändring enligt FUNKIS förslag i första fjärdeoch punktsatsen.

Merkostnader för kommunerna

Av direktiven till utredningen funktionshindrade elever skolaniom
framgår för finansieringenatt ansvaret utbildningarna vid speci-av
alskolorna och riksgymnasieverksamheten ska Direktivenöver.ses
innehåller inga sparkrav.

innehållerFöreliggande förslag flera slutsatser utgår ifrån attsom
ståkommunerna förska betydligt andelstörre kostnaderna viden av

de föreslagna teckenspråkiga grundskolorna och riksgymnasie-
verksamheten. Däremot finns inga konkreta förslag väg-som ger
ledning avseende hur den totala kostnadsökningen kanstor bli. För
närvarande betalar kommunerna år75 000 kronor för elever iper
specialskolan. någotLägeskommunerna betalar lägre avgift. Fören
riksgymnasieverksamheten gäller ersättning motsvararen som
interkommunal ersättning och särskild avgift för rh-gymna-en som
sierna 4 000 kronormotsvarar kostnader församt eventuell assi-

framgårAv förslaget blandstans. den särskilda avgiftenannat att
ska höjas och ståhemkommunen ska för påatt personlig assistent
fritiden.

Det brist i utredningen det inte framgårär att vilka kostnaderen
det kommer handlaatt i slutändan och hur dessa ska finansie-om
ras.

Med hänvisning till tinansieringsprincipen förutsätter jag kom-att
kompenseras för merkostnaden.munerna
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LiljeqvistMargaretasakkunnigyttrandeSärskilt av

rörelsehindrade. Statenförriksgymnasiumgår elever i165l dag ca
Habiliteringinkl habilitering.kostnader för elevernastår för samtliga

år vilketelev och gör000 kr130genomsnittikostar enperca
kronor.på 20 miljonerårskostnad drygt

betalafortsättningen skaiföreslår hemlandstingetattUtredningen
elev.för varjehabiliteringskostnadenhälften av

ochförutsätter jag atttinansieringsprincipentillhänvisningMed om
landstingenkraft kommerträder ifinansieringenförändradedennär

fullo kompenseras.till att
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Kommittédirektiv

Dir.
1995:134

Utredning funktionshindrade elever i skolanom

Beslut vid regeringssammanträde den 23 november 1995

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté skall utreda hur för omvårdnadutbildning ochansvaret i
anslutning till utbildning funktionshindrade elever skall fördelas mellanav

kommun och landsting finansierastat, samt skall verksamheten.vem som

Den svenska handikappolitiken

Grunden för den svenska handikappolitiken uppfattningen allaär om
såmänniskors lika värde och lika Strävan utformarätt. att samhälletär att

fördet blir tillgängligt alla medborgare. Människor med funktionshinder
således fåskall beredas möjligheter andra god utbildning, deltaatt isom en

arbetslivet och leva ett aktivt och självständigt liv. Begrepp delaktighetsom
påoch förjämlikhet uttryck denna Den svenska politiken handi-ger syn.

kappområdet långhar sedan tid tillbaka haft denna inriktning.
december FN:s generalförsamlingl 1993 antog enhälligt förslagett

förinternationella regler med funktionshinder de s.k. Standard-om personer -
reglerna. Syftet med reglerna funktions-att säkerställa att människor medär
hinder har rättigheter och skyldigheter andra medborgare isamma som

ståndpunkterrespektive land. Reglerna uttrycker tydliga principiella detnär
gäller rättigheter, möjligheter och konkreta förslag hursamt ettansvar ger. om
land kan undanröja hinder för funktionshindrade och skapa ettpersoner
tillgängligt samhälle.

Sektorer arbetsmarknadsområdenasocial-, utbildnings- och ärsom
på olika för innehåll.sätt ansvariga att handikappolitiken reelltett Ettges
uttryck för områdedetta sektorsprincipen. Den innebär varjeär att skall ta

målenför för handikappolitiken förverkligas.att Sverige har intematio-ansvar
pådrivande området ocksånellt varit inom fullföljeroch denna linje inomnu

för medlemskapet i EU, FN och andra internationella organisationer.ramen
Kommunerna genomförandeansvaret förhar bl.a. barnomsorg, skola och

äldreomsorg. sjukvårdsom-Landstingen har främst uppgifter inom hälso- och
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medför elevervissa fall,skolområdet i t.ex.detta mönsterrådet. På bryts
gymnasieutbild-specialskolorna,statligagäller bl.a. deDetfunktionshinder.

särskildavissaresurscentren,elever,funktionshindradeför vissaning
lärome-vissaoch utvecklinganpassningstödinsatser samtpedagogiska av

del.

socialaKommunernas ansvar

år.genomförts underreformerområdet fleraharPå socialadet senare
hos hu-samlatshuvudsak hariansvaretinneburit attharReformerna en

olikasamlakunnatorganisationsininomkommunerna,vudman, som
omsorgsbehoven.vård- ochdagligadetillgodoseför attkompetenser

speciali-kräverför de behovfortfarande ansvaretdockharLandstingen som
landstingochmellan kommunersamarbetsformerNyavårdkompetens.serad

på attreformerna ärExempelreformerna.delockså utvecklatshar avensom
handi-vård ochtill äldreochserviceförfått ansvaretta överkommunerna

enligt lagenÄDEL-reformen funktionshindradetillstödetochkappade m.m.
LSS. Denfunktionshindradevissatillservicestöd och1993:387 om

omsorgsverksamhetengällerinstitutionsvård, särskilt vadpåändrade synen
förändringarna.drivkraft tillstarkvård, varitharpsykiatriskoch en

skolanföransvaretlandstingen delarochkommunernaStaten,

under degenomförtsförändringarÄven omfattandeområde harpå skolans
åren.senaste

iskolformerför allagällaskallmål riktlinjerochskallStaten somange
skolformsförordningar,slås skollagen,fast imål riktlinjerochlandet. Dessa

dehurutvärderaockså ochföljaskallStatenkursplaner.ochläroplaner upp
uppnås bedrivamålen samthurefterlevs ochbestämmelsernanationella

tillsyn.
från medochgenomgripandeändradestill kommunernaStatsbidragen

ändamålskolansförstatsbidragenspecialdestinerade1993. Dejanuari1den
för kommunerna.statsbidragssystemgenerelltinordnades i ett

allförarbetsgivaransvaroch odelathelt1991 ettsedanharKommunerna
fastregering lagtriksdag ochdeinomoch avgörpersonal i skolan somramar

ändamålsenligförKommunernautformas.skallverksamhetenhur ensvarar
läromedel ochlokaler,finnsför detoch attskolverksamhetenorganisation av

ochskolanuppgifter ipersonal för olikafinnsför detattDeutrustning. svarar
får deskolantillskall attoch defortbildning somresurserpersonalensför se

målen ochnationelladeskall motskolverksamhetenförbehövs att svara
skolverk-sinutvärderaockså för attettharKommunernariktlinjerna. ansvar

samhet.
grundskolan ochför bl.a.således driftansvaret gymna-harKommunerna

Landstingen ärför särskolan.1996januari ävenden 1fr.o.m.sieskolan samt
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omvårdnads-fårockså anordnaför gymnasieskolan endasthuvudmän men
motsvarande specialkurser.och naturbruksprogram samtprogram

och avregleringenutvecklingen decentraliseringenDen fortsatta rym-av
i skolan, stimulera den pedago-åtgärder förhindra utslagningför bl.a.attmer

föräldrainflytandet i skolan. Dettautveckla elev- ochgiska utvecklingen samt
på kommittédirektiven Det inre arbetet ibl.a. iuttryck olika sätt,kommer till

Ökat förâldrainflytande utveck-dir.1995:19 propositionen överoch iskolan
1994/95:212.skolgång prop.försöksverksamhetlingsstörda barns en-

således genomförts under genomfö-ellerförändringar har ärOmfattande
någon ansvarsfördelningenområde,på skolans översynrande avmen

liknande denfunktionshinderför elever medhuvudmänmellan olika som
någonområdet heller harinte gjorts. Intepå sociala hargenomförts det

mellan utbildning ochgränsdragninggenomförts prövatöversyn om ensom
eller önskvärd.elever möjligomvårdnad för funktionshindrade ärsocial

oklarheterskaparDelat ansvar

dagungdomar ifunktionshindrade barn och ärutbildningAnsvaret för av
påberoende vilkaolikaAnsvarsfördelningenpå huvudmän. ärdelat flera

funktionshinder.fall gradeni vissahar samtfunktionshinder eleverna av
fårfunktionshindrade elever sinflertaletattHuvudlinjen kan sägas vara

den specialpeda-på Genombostadsorten.skolorkommunalautbildning i
handikappfrågor iinstitut förStatenskonsulentorganisationen vidgogiska
för underlättaråd atttill kommunernastöd ochSIHskolan statenger

påockså tagitskolgång på Staten harhemorten.eleversfunktionshindrade
ochspecialskolans eleverförkostnadsansvaretdelmycketsig stor aven

vid övrigaför andra handikappgrupperverksamhetenpå tillbidrar olika sätt
skolformer.

funk-till vissastödinsatserutbildning ochvad gällerAnsvarsfördelningen
uteslutas beslutkan inte attoklarheter. Detskapartionshindrade elever om

finansierapåverkas skallskolformvisselever iinskrivning vem somavenav
boende,kostnader föreventuellaundervisningskostnaderna respektive

på likartadeelever medtyder attomvårdnad finns teckenDet somm.m.
på överväganden.ekonomiskafår beroendeolika stödfunktionshinder

funktionshindrade eleverförKommunernas ansvar

anordna grund-1985:1100 skyldiga attskollagenenligtKommunerna är
Kommu-kommunen.skolpliktiga barn iför allasärskolaskola respektive

utbild-ungdomarbosattaockså erbjuda i kommunenskyldiga attärnerna
funktions-Flertaletgymnasiesärskolan.respektivegymnasieskolanning i

Staten bidrar tillskolor.får kommunalautbildning isinhindrade elever
statsbidraget till kommunerna.generelladetverksamheten genom

13 8-0928
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Skolhuvudmännen enligt skollagen skyldiga till barnär att att med behovse
fårsärskilt det. För funktionshindradestöd elever kan det stödet ta sigav

många formuttryck, i särskilda hjälpmedel, särskilda Iärarlnsatser,t.ex. av
elevvårdande insatser, specialanpassade lokaler eller anställning sär-av
skilda elevassistenter.

Från principen det kommunala samlade vissa skoloransvaret ärom un-
åttadantagna, bl.a. de statliga specialskolorna för framför allt döva och

också på långt gåendehörselskadade barn. Staten har tagit sig olika ansvar
svårtför hörselskadade och rörelsehindradedöva, ungdomars gymnasieut-

för särskolelever.bildning vissasamt
hörselvården.förLandstingen den pedagogiska En del dennaansvarar av

hörselskadadeverksamhet stöd till elever det stödutgör motsvararsom som
funktionshindrade SIHSlH:s konsulenter till andra skall enligt singrupper.ger

hörselvårdmed landstingens pedagogiska det gällerinstruktion samverka när
hörsel-skadade elever.

hjälpmedelsförsörjningen.exempel där delatEtt annat ansvaret är är
funktionshind-har förLandstingen och kommunerna gemensamt attansvar

får livsföringen,de behöver för klara den dagligade hjälpmedel attrade som
tillgångfunktionshindrade tillför elever harmedan kommunerna attansvarar

skolsituationen.hjälpmedel relaterade tillpedagogiska

funktionshindrade eleverStatens föransvar

Specialskolan

påorganiserad fem regionskolor, med regionala upptag-Specialskolan är
ningsomrâden med hela landet upptagningsom-riksskolorsamt tre som
råde. för specialskolorna och för kostnadernaStaten huvudmanär svarar

hemresor För de eleverför undervisning, elevhemsboende, ärsomm.m.
fastställdbetalar elevernas hemkommunerinskrivna i specialskolan, en

uppgårnärvarande beloppet till 75 000 kronor elevavgift till Förstaten. per
läsår.och

Kristinaskolan, Stockholmfinns i HärnösandRegionskolor
Örebro Birglttaskolan, Vänerskolan LundManillaskolan, Vänersborg och

Östervångsskolan. döva och hörselskadade elever. ElevernaDe tar emot
iföljer i huvudsak kursplaner elevernavid regionskolorna samma som

anpassningar bl.a. med anledning elevernasgrundskolan. Vissa görs av
hörselskadade elever i specialskolanfunktionshinder. För döva och är

teckenspråk obligatorisktdessutom ett ämne.
Åsbackaskolan i Gnesta, Hällsboskolan i Sigtuna ochRiksskolorna är
ÅsbackaskolanÖrebro. döva och hörselskadade eleverEkeskolan i tar emot

också utvecklingsstörda. Hällsboskolan döva eller hörsel-tar emotärsom
emotionella störningar hörande elever medskadade elever med samt grava

ocksåspråkstörningar. synskadade elever döva,Ekeskolan tar emot ärsom
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Åsbackaskolanhörselskadade eller utvecklingsstörda. Undervisning vid och
Ekeskolan följer i huvudsak särskolans kursplaner.

Styrelsen för respektive specialskola beslutar inskrivning elever iom av
påskola. finns tecken tyder kriterierna för inskrivning varierarsin Det attsom

skolorna, vilket leder till elever med liknande behov behandlasmellan att
också pås.k. klasserolika. Vissa specialskolor anordnar externa ortannan

förlagd.den där specialskolanän är
Frågan ställning organisation har behandlatsspecialskolomas och vidom

decennierna, bl.a. lntegrationsutred-flertal tillfällen under de senasteett av
NågonSIH-utredningen.Statskontoret, Riksrevisionsverket ochningen, mer

special-skolornas ställning har emellertid integenomgripande förändring av
gjorts.

Döva autistiska barn

tillstånd behov tillautismliknande har vid rättElever med autism eller
borde därför enligt SlH:sDöva autistiska barnutbildning i särskolan.

ÅsbackaskolanÅsbackaskolans målgrupp. Eftersomuppfattning tillhöra
den heldygns-förutsättningar för elevgruppeninte ekonomiska atthar ge

fårföreslagit specialskolanhelårsomsorg har SIH attönskvärd,och ärsom
uppstår förmerkostnaderför deelevens hemkommundebitera som

skolår. Förslaget innebär avstegomvårdnad normalt ettboende utöveroch
erbjuditaldrig tidigarefrån rådande Specialskolorna harprinciper.nu

sådana skoltiden.den vanligatjänster utöver

svårt rörelsehindrade ungdo-hörselskadade ochRiksgymnasier för döva,
mar

Örebro 1992:394 anordnafår gymnasieförordningenenligtkommun
påfrån för ungdomarhela landet liksomför ungdomarutbildning döva som

döva. Kom-språkstörning slagbehöver insatsergrund somav sammaav
på kommunikationockså muntligutbildning byggeranordnar sommunen

från hela landet.för hörselskadade ungdomarhjälpmedelmed tekniska
avtal mellanstatligt stöd reglerat ifinansieras delsVerksamheten genom

Örebro frånersättning elevernasdels visskommun och staten, genom
ersättning.s.k. interkommunalhemkommuner till kommunen

Umeå anordnarStockholm ochGöteborg, Kristianstad,Fyra kommuner
gymnasieutbildningRh-anpassadmed s.k.enligt överenskommelse staten

utbild-svårt speciellt anpassadungdomar behöverför rörelsehindrade som
verksamhetsstöd,statligtfinansieras dels särskiltning. Utbildningen genom

gymnasieutbild-ersättning. Den Rh-anpassadeinterkommunaldels genom
omvårdnadsinsatser i anslutning tillmed särskildaningen kompletteras

omvårdnadsinsatser NämndenStaten finansierar dessautbildningen. genom
elevhem, omvårdnadbestår i boendet ochvårdartjänst boende iför och de av
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habilitering. Huvudmän omvårdnadsverksamhetenför vid de olika
riksgymnasieorterna Stockholmsär läns landsting, Stiftelsen Bräcke Diakoni-
gård, Umeå kommun Kristianstadssamt kommun.

Bidrag för fråntill kostnader till och hemorten liksom för påboendetresor
utbildningsorten kan elever vid dessa utbildningar enligt förordningen
1995:667 bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.om
Bidraget administreras Centrala studiestödsnämnden och för den delav ges

kostnaderna för boende och överstiger förtidspension/detdenav resor som
sjukbidrag eleverna kan ha tillerkänts enligt lagen allmän försäkring.som om
Bidrag enligt denna förordning infördes den 1 juli 1995 och ersätter ett
tidigare särskilt bidrag förordningenenligt 1987:406 arbetsmarknadsut-om
bildning.

Skolverket, har i uppdrag utvärderaatt dessa utbildningar, kommersom
att under 1996 uppdraget.avrapporteramars

Särskoleutbildning med statligt verksamhetsstöd

Landstinget Sörmland och landstinget i Västmanlands län anordnar enligt
överenskommelser med utbildning vid Vingåkerstaten Dammsdalskolan i
respektive Salbohedskolan Salai för vissa utvecklingsstörda barn och

Örebrofrånungdomar hela landet. Vidare anordnar kommun enligt över-
enskommelse med förstaten yrkesutbildning hörselskadade utvecklings-

frånstörda ungdomar hela landet. Verksamheten finansieras dels genom
statligt stöd reglerat i avtalen, dels interkommunal ersättning.genom

Läromedel

Elever i grundskolan, sameskolan, specialskolan, särskolan och gymnasie-
tillgångskolan skall kostnadutan ha till böcker, verktyg och andra hjälpme-

del för Någonbehövs tidsenlig utbildning. motsvarande regleringsom en
för elever i kommunal vuxenutbildning komvux eller vid folkhögskolor
finns inte.

åtagitStaten har sig framställaatt utveckla, och distribuera förläromedel
synskadade, rörelsehindrade, hörselskadade/döva och utvecklingsstörda

Påelever. uppdrag och mot ersättning SIH läromedel förävenanpassar
synskadade inom kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning.
Talboks- och Punktskriftsbiblioteket TPB förser påsynskadade högskolor
och universitet med studielitteratur.

Länsarbetsnämnderna kan bidrag förordningenenligt 1987:409ge om
bidrag till arbetshjälpmedel till kostnader för tal- och punktskriftslitteraturm.m.

synskadade behöver för kunnaatt delta i arbetsmarknadsutbildning.som
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Statliga myndigheter

Statens skolverktvå myndigheter,statligainrättadesjuli 1991Den 1 nya
handikappfrågor SIH.skolaniförStatens institutoch

förochhuvuduppgifter utvecklaattSkolverkets ärEn ansvara enav
skolverk-utvärdering alluppföljning ochsammanhållen samordnadoch av

ochorganisationomfatta utbildningens resultat,skallUtvärderingensamhet.
skolverksamhetensamlade bilddenSyftet attkostnader. är somavge

uppnås skolornai de olikavilka resultatbedömaför kunnabehövs att som
utvärderingenUppföljningen ochförändringar.beslutföroch underlag omge

tillsyn.kompletterasskall av
till utvecklingförslagfram underlag ochhuvuduppgift att taärEn avannan

och attkursplanernautvärderafortlöpandeattskolan, t.ex. genom gegenom
förockså vissthar ettSkolverketreferensmaterial.ochkommentar-ut ansvar

spridning.resultatenområdet stimuleras samt attforskningatt ges
dessskolan liksomutvärderautveckla ochför attSkolverkets ansvaransvar

elever.också funktionshindradenaturligtvisför tillsyn omfattar
funk-förkommunernaoch stöd tillhjälpför SIH attHuvuduppgiften är ge

påuppdeladskolgång på Verksamheten ärhemorten.tionshindrade elevers
specialpedagogiskaområdet denområden. ärtvå Dethuvudsakligen ena

tillbidrarråd till kommunernaoch stödkonsulentorganisationen, genomsom
områdetandraDetfunktionshinder.skolgången medför eleverunderlättaatt

SIHfunktionshinder.olikamedför eleverläromedel vissaframställningär av
föråtta samtspecialskolornaför deförvaltningsmyndighetockså centralär

resurscenter.Tomtebodaskolans
fördelningengjortshar översynUtbildningsdepartementet avInom aven

dessamellanoch SIH samtSkolverketmellanoch kompetensarbete, ansvar
Översynen nyligen presente-harUtbildningsdepartementet.ochmyndigheter

1995:60. Nämn-stöd Dsochstyrningoch skolanStateni rapportrats en -
för utbildningförutsättningarnauppgift förbättraattvårdartjänst har tillförden

funktionshinder attsamtmedochföroch studier personervuxnaunga
studiesitua-omkringi ochbehövsolika stödutvecklaochadministrera som

folkhög-förutnyttjas attstöden har kunnatviss deltionen. En anpassaav
funktionshinder.medtillutrustningtekniskaskolornas personer

Arbetsmarknads-delhandikappade ärförinsatserSärskilda avenunga
med sjukbi-ungdomarfördels insatserDetverksamhet. ärverkets reguljära

särskilda insatserdels de1963 ochföddaförtidspensionochdrag senare,
med skolan.samverkanihandikappmedSkolungdomartillsom ges

SIHvidkonsulentorganisationenspecialpedagogiskaDen

medeleverhardels till kommunersigstöd riktarKonsulenternas som
förskolebarn,synskadadesamtflerhandikappellerrörelsehindersynskada,

rådgiv-gäller stöd ochVaddövblinda.hardels till kommuner vuxnasom
landstingensSIH medsamverkarhörselskadade eleverochning till döva
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hörselkonsulenter. harElever funktionsnedsättningar medicinsksom av
karaktär omfattas inte det specialpedagogiska stödet.av

Konsulentresurserna fördelar sig i dag ojämnt mellan handikappgrup-
Så har exempelvis 3 200 elever tillgångmed rörelsehinder till 25pema. ca

konsulenter medan 1 000 elever med synskada har 30 konsulenter.ca

Samordnade utbildningsinsatser regional artav

Staten ocksåfinansierar verksamheten vid de finnsresurscenter vidsom
Åsback-de rikstäckande Ekeskolan,specialskolorna Hällsboskolan och

askolan vid Tomtebodaskolanssamt resurscenter.
Från påanslaget A Särskilda skolområdetinsatser fördelar SlH statsbi-

drag till kommuner för samordnade utbildningsinsatser regional förartav
vissa handikappgrupper. fårBland vissaannat kommuner statligt förstöd att
anordna särskilda undervisnings-grupper för hörselskadadet.ex. elever.
Dessa målgrupp,elever tillhör i regel inte specialskolans har behovmen av
undervisning teckenspråkigi mindre och ibland miljö.ävengrupper av en
Från fördelaranslag SlH medel till kommuner och regionalaävensamma

påspecial-skolor för drift Kunskapscenter inriktar sig specialkun-av som
utgårnande rörelsehinder ocksåoch hörselskador. Bidrag till landsting-om

regionala REDHA-centradataresurscentra för data-pedagogiskaens
insatser anslutningi till utprövning och ordination datorhjälpmedel förav
elever med funktionshinder.

fåttl regleringsbrevet för 1995/96 SlHhar i uppdrag precisera uppgifteratt
och utvecklingsinriktning för syfte effekti-viseraresurscentren i ochatt

såvälefterverksamheten kommunernas elevernas behov.anpassa som
Uppdraget skall redovisas den 1 1996.senast mars

Uppdraget

Kommittén skall först kartlägga samhällets nuvarande förinsatser funk-
tionshindrade elever i skolan beskriva hur dessa insatser tillgodosersamt

Därefterderas behov samhälligt stöd. skall kommittén analysera hurav
skall fördelas mellanansvaret stat, kommun och landsting för utbildning av

omvårdnadfunktionshindrade elever och deras i anslutning till utbildningen.
utgå frånAnalysen skall hur funktionshindrade elevers behovav utbildning

omvårdnadoch i anslutning till utbildningen bäst kan tillgodoses och
förslag förutmynna i till klara och finansiering.gränser Det viktigtäransvar
och andras kompletterande insatser inteatt statens motverkar kommuner-

initiativ använda och utveckla sina effektivtatt för undervis-nas resurser
ning funktionshindrade barn och ungdomar.av

Kommittén skall analysera hur elevgrupperna har förändrats tidenöver
föreslå förändringaroch de motiveras analysen skolfor-vadsom av avser

kompetensområden, lokalisering, finansiering och huvudmannaskap.mernas
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förasför specia|skolorna helt kanKommittén skall undersöka ansvaretom
fortsättningenOm kommittén finner itill att staten ävenkommunerna.över

föreslåför specia|skolorna, skall kommittén hurskall huvudmanvara
omvårdnadensåväl skolverksamheten i anslutning tillförkostnaderna som

ocksåoch kommun. Kommittén skallskall fördelas mellan statutbildningen
demokratiska inflytandetföreslå åtgärder behövs för stärka detde attsom

i varje special-klargöra vilket styrelsenspecia|skolorna samtöver ansvar
skola skall ha.

såväl konsulentorganisa-den specialpedagogiskaskall utredaKommittén
och kunskaps-stödverksamhet resurscentrendentionen ges avsomsom

ingår ansvarsfördelningen mellan densärskiltl uppdraget att prövacentren.
berörda myndig-mellanlokala huvudmännen samtstatliga sektorn och de

emellan och, vidsamverkan demskall särskilt studeraKommitténheter.
effektivitet.flexibilitet ochföreslå åtgärder kan leda till ökadbehov, som

för döva,med riksgymnasierverksamhetenskall utvärderaKommittén om
föreslå nödvändigasvårt ungdomar ochrörelsehindradehörselskadade och

både utbildnings- ochskall omfattaUtvärderingenförändringar systemet.av
såväl effektivitetsaspekterkvalitets-omvårdnadsinsatserna och beakta som

Rh-anpassad gymnasieutbild-den del uppdragetverksamheten. l avserav
vårdartjänstför ochmed Nämndenha samarbeteskall kommittén näraning

utbildning.Rh-anpassadNämnden för
före-läromedelsproduktionen ochstatligaskall kartlägga denKommittén

beakta hur denkommittén särskiltslå Härvid skalleffektiviseras.hur den kan
området gradpå ökad kvalitet och högrekanutvecklingentekniska avge

föreslå läromedelsproduktionskall vilkenKommitténkostnadseffektivitet. som
på fri läromedels-kan skötasstå vilken produktionför ochbörstaten ensom

ocksåskall belysaproduktionsstöd. Kommitténvissteventuellt medmarknad,
samordning mellanrationaliseringsvinsterocheffektivitets-eventuella enav

samordning inomläromedelsproduktion alternativtoch SlH:sTPB:s enav
läromedelsenheter.SlH:s

organisatoriskaekonomiska ochredovisa eventuellaskallKommittén
föreslås.åtgärderdekonsekvenser somav

uppdragetRedovisning av

september 1997.den 15slutfört sitt uppdrag senastKommittén skall ha
riksgymnasierna för döva,specia|skolorna ochl de delar uppdraget avser
skall kommittén redovisarörelsehindrade eleverochhörselskadade gravt

1996.den 15 oktoberöverväganden senastsina

Övrigt

och förslag nyligendel de analyserKommittén skall i sitt arbete ta somav
Ds 1995:60.och stödStaten och skolan styrningredovisats i rapporten -
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ocksåKommittén skall ta del de utvärderingar för pågårnärvarandeav som
områdeninom berörda vid Skolverket och SIH.

Det särskild vikt kommittén följerår att regeringens direktiv till samtligaav
kommittéer och särskilda utredare åtagandenatt offentliga dir.prövaom

framgår1994:23. Därav bl.a. kommitténatt skall analysera och redovisa om
förslagen förenliga oförändrademed utgifter för offentligaär den sektorn samt

påeffekternabedöma den kommunala ekonomin.
Kommittén skall beakta regeringens direktiväven redovisaatt regionalpo-

dir. 1992:50lltiska konsekvenser jämställdhets-politiskasamt konsekvenser
dir.förslagen 1994:12.av

samrådaKommittén skall med handikapporganisationerna.

Utbildningsdepartementet
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Referensgrupp

De Handikappades Riksförbund DHR
De Handikappades Riksungdomsförbund DHR UNG
Sveriges Dövas Riksförbund SDR
Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDU
Hörselskadades Riksförbund HRF
Unga Hörselskadade
Riksförbundet för döva, hörselskadade språkstördaoch barn
DHB
Synskadades Riksförbund SRF
Riksorganisationen Unga Synskadade
Föreningen Sveriges DövBIinda FSDB
Föreningen för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
FUB
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU
RiksFöreningen Autism RFA
Riksförbundet Reumatism RMRmot
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund SSR
Afasiförbundet i Sverige
Riksförbundet ungdom för social hälsa RUS/RSMH
Handikappförbundens samarbetsorgan HSO
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standardregler

för tillförsäkra människoratt

funktionsnedsättningmed

delaktighet och jämlikhet

SocialdepartementetNATIONS UtrikesdepartementetUN|TED
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FÖRORD

generalförsamling förslagFN:s enhälligt ett1993l december antog om
funktionshinder. medför med Tillsammansinternationella regler personer

standardregler förför handikappade dessaVärldsaktionsprogram ärFN:s
och jämlik-funktionsnedsättning delaktighetmänniskor medtillförsäkraatt

för i FN:s allabetydelse handikappolitikengrundläggandehet av
ståndpunkter dettydliga principiellaReglerna uttrycker närmedlemsländer.

förslag huroch konkretaochmöjlighetergäller rättigheter, omansvar ger
och skapa ettför funktionshindradehinderundanröjaland kanett personer

samhälle.tillgängligt

måletinnehålletmellan i reglerna ochöverensstämmelsefinns klarDet en
naturligt haSveriges del det atthandikappolitiken. För ärför den svenska

pågåendeutgångspunkt handikappolitiskai detstandardreglerFN:s som
reglerna i praktiskför omsättaaktivt verka attkommer attarbetet och

handling.

på praktiskt tagethärmed svenska. De berörpresenterasStandardreglerna
påoffentliga allaregeringen,samhällsområden. samhället,Alla ialla organ

reglerna blirför attm.fl., har ettnivåer, organisationerföretag, ansvar
för alla,samhällevision ettoch denrespekterade attochkända somom

också blir verklighet.uttrycker,reglerna

1995Stockholm i mars

Hjelm-WallénLenaThalénIngela
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tillförsäkrastandardregler för människor medatt

funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet

INTRODUKTION
och nulägeBakgrund

åtgärderTidigare internationella
standardreglerVägen mot

innehållsyfte ochStandardreglernas
i handikappolitikenGrundläggande begrepp

INLEDNING

PÅFÖRFÖRUTSÄTTNINGAR VILLKORDELAKTIGHET LIKA
Ökad medvetenhetRegel

vård behandlingMedicinsk ochRegel 2.
RehabiliteringRegel
Stöd och serviceRegel 4

PÅFÖRHUVUDOMRÅDEN VILLKORDELAKTIGHET LIKAIl.
TillgänglighetRegel 5.
UtbildningRegel
ArbeteRegel 7.

social trygghetEkonomisk ochRegel 8.
personlig integritetFamiljeliv ochRegel 9.

KulturRegel 10.
och idrottRekreationRegel 11.

ReligionRegel 12.

GENOMFÖRANDEm.
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INTRODUKTION

Bakgrund och nuläge

på samhällsnivåervärlden, i landl alla delar varje och allaav
funktionsnedsättningar.finns människor med Deras antal i världen stortär

och det ökar.

och konsekvenser olika olika2. Funktionsnedsättningens orsaker iär
påvärlden. Skillnaderna beror olika sociala och ekonomiskadelar av

på åtgärderförhållanden vilka vidtar för sina medborgaresoch staterna
välfärd.

handikappolitik resultatet utveckling under deNuvarande är av en
åren. Pâ många återspeglar utvecklingen de allmänna200 sättsenaste

sociala och ekonomiska politiken under olikalevnadsvillkoren och den
mångaPå handikappområdet finns det emellertid faktorer harepoker. som

levnadsförhållandenapåverkat för människor med funktionsnedsättning.
vidskepelse och rädsla sociala faktorerOkunnighet, Iikgiltighet, är som

gång människor med funktionsnedsättningarhistoriens har isoleratunder
utvecklingsmöjligheter.och fördröjt deras

åren från tillhandahållaHandikappolitlk har under utvecklats4. att
funktionsnedsätt-vård på utbildning för barn medinstitutioner till att ge

fåttmänniskor funktionsnedsättning ioch rehabiliteringningar av som en
ålder. och rehabilitering har de själva aktivtGenom utbildning mervuxen

handikappolitiken vidare. De, deras familjerutvecklingenkunnat driva av
för bättrebildade organisationer kämpadeoch deras företrädare som

Efter världs-med funktionsnedsättningar. andramöjligheter för människor
integrering och normalisering, vilket ettinfördes begreppenkriget var

förmåga ochökade medvetenheten dessa människorsuttryck för den om
möjligheter.

1960-talet började handikapporganisationerna iMot slutet av
några Detta begreppformulera handikappbegrepp.länder att ett nytt nya

medmellan den begränsning människorantydde det sambandetnära som
beskaffenhet och deni miljöns utformning ochfunktionshinder upplevde

handikappfrågornaSamtidigt kom ifanns hos allmänheten.attityd som
någralyftas fram och I dessa länderutvecklingsländerna att avmer mer.

befolkningenmed funktionsnedsättning iberäknades antalet människor
flesta dessa fattiga.mycket högt och de ytterstav varvara

åtgärderTidigare internationella

harFörenta nationerna och andra internationella organisationer6.
åtlång för människor medtid uppmärksamhet rättigheterunder ägnat stor

handi-funktionsnedsättning. Det viktigaste resultatet Internationellaav
handikappadekappåret, världsaktionsprogrammet för1981, somvar

37/52.Generalförsamlingen i resolution Internationella handi-antogs av

A/37/351/Add.1 recommendation IV.andCorr.l, VIII, lsect.annex,
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åstadkommakappåret bidrog starkt till attvärldsaktionsprogrammetoch
Båda funk-på området. tonvikten vid människor medlade attframsteg

få andra medborgaremöjlighetertionsnedsättning har atträtt samma som
resultatetfå förbättringar levnadsvillkordel i de äroch likaatt som avav

också gångenför förstadefinieradesutveckling. Härekonomisk och social
funktionsnedsättningförhållande människor medmellanhandikapp ettsom

omgivning.och deras

århandikappfrågor hölls i Stockholm 1987.FN:s expertmöte7. om
förtill vägledning vadutvecklas synsättföreslogs det skulle ettDär att som

åren. skulleGrunden attkommandeunder deskulle prioriteras vara
har rättigheterfunktionsnedsättningmänniskor mederkänna att samma

andra.som

Generalförsamlingen skulledärförrekommenderade attMötet
tilluppgift utkastmed ettkonferens att görasärskildsammankalla enen

avskaffa all diskrimineringMålet skulle attkonvention.internationell vara
vidkonventionen skullefunktionsnedsättningar ochmedmänniskormot

allahandikappårtiondets ratificeras stater.slut av

framItalien och ladesförbereddestill konventionstextEtt utkast9. av
Ytterligare förslagsession.fyrtioandraunder dessGeneralförsamlingenför

GeneralförsamlingensunderSverigeframkonvention lades avom en
uppnå enighet behovetemellertid inte attgickfyrtiofjärde session. Det om

Många representanternågot tillfällen.dessasådan konvention vid avav en
redanrättigheter garanterarmänskligaansåg dokumentexisterandeatt om

andra männi-rättigheterfunktionsnedsättningmedmänniskor somsamma
skon

standardreglerVägen mot

komGeneralförsamlingeniöverläggningarnaVägledd10. manav
ordinarie session 1990rådets förstasocialaEkonomiska ochunder
internationellt instrumentpå utveckla ettsig attkoncentreraattöverens om

rådet FN:s1990/26 maj 1990den 24resolutionlslag.ett annat gavav
trettiotredje sessionunder sinuppdragutvecklingskommission i attsociala
uppgift utarbetamed attarbetsgruppsärskildtillsättaattöverväga en

ochför ungdomarjämlikhet barn,delaktighet ochförstandardregler vuxna
bestå regeringsexper-skulleArbetsgruppenfunktionsnedsättning.med av

Arbetet skullefrivilliga bidrag.finansierasskullemedverkanter genomvars
mellanstatliga organisa-berörda fackorgan,medsamarbeteigöras nära

handikapporganisationerna.speciellt medfrivilligorganisationer,ochtioner
så denreglerna attslutföra tillockså textenRådet kommissionen attbad

vid dessGeneralförsamlingenår och föreläggas1993behandlaskunde
år.fyrtioåttonde session samma

tredjegeneralförsamlingensidiskussionernaefterföljande11. De
brett stöd fördet fannsvisade attfyrtiofemte sessionenunder denutskott

människor medtillförsäkraförstandardregler attutarbetainitiativet att
och jämlikhet.delaktighetfunktionsnedsättningar
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12. När den sociala utvecklingskommissionen höll sin trettiotredje
session fick initiativet till standardregler stöd ett stort antalav represen-

och diskussionernatanter ledde till resolution 32/2att den 20antogs
februari 1991, i vilken beslöts att särskild arbetsgrupp skulle tillsättas ien
enlighet rådetsmed Ekonomiska och sociala resolution 1990/26.

Standardreglernas innehållsyfte och

13. Standardreglerna utifrånhar utvecklats erfarenheter gjortssom
1983-19922.handikappårtiondeunder Förenta nationernas Den politiska

och moraliska förgrunden dessa regler utgör de internationella reglerna
bestårmänskliga rättigheter. Dessa den allmänna förklaringenom av om

rättigheternaide mänskliga den internationella konventionen ekono-om
rättighetenmiska, sociala och kulturella den internationella konventionen

rättigheter5,medborgerliga och politiska konventionen barnetsom om
rättigheter och konventionen avskaffandet all slags diskrimineringom av

kvinnors liksom världsaktionsprogrammet för handikappade.av

Även14. standardreglerna inte juridiskt bindande,är kan de bliom
internationell praxis de används antalnär ett stort folk-staterav som en
rättslig Standardreglerna åtaganderegel. innebär ett moraliskt och politiskt
från sida samhälletstaternas att till människor med funktionsned-anpassa

Där finns viktiga principersättning. agerande och samarbete.om ansvar,
Områden pekas avgörande betydelse förut är livskvaliteten och försom av

nå fullmöjligheter delaktighet och jämlikhet. Standardreglernaatt erbjuder
ett instrument kan användas vid utformningen handikappolitikensom av

åtgärderoch lämpliga till för människor funktionsnedsätt-medanger gagn
ocksåning och deras organisationer. De förutgör grund tekniskt ochen

ekonomiskt samarbete mellan medlemsländerna, Förenta nationerna och
andra internationella organisationer.

Syftet15. med reglerna säkerställa flickor,att pojkar,är att ochmän
kvinnor med funktionsnedsättning medborgare har rättighetersom samma
och skyldigheter andra medborgare i samhället. l alla samhällen isom
världen finns fortfarande hinder det omöjligt för människorgör medsom
funktionsnedsättning försvårarsina rättigheter friheteratt utöva och och för
dem fullt sådanaatt delta i samhällets aktiviteter. Ansvaretut undanröjaatt

påhinder vilar medlemsländerna. Människor med funktionsnedsättning och
deras organisationer bör spela aktiv roll i den Atten processen. anpassa
samhället till dessa människor viktigtett bidrag till den allmännaär och
världsomfattande strävan mobiliseraatt mänskliga Särskildresurser.

bör åldringar,uppmärksamhet riktas kvinnor, barnmot fattiga, migrerande
arbetare, människor med flera och komplicerade funktionsnedsättningar,
ursprungsbefolkningar och etniska minoriteter. Dessutom finns det ett stort

zProclaimedby theGeneralAssemblyin its 37/53.resolution
3Resolution217A III.

Seeresolution2200A XXl, annex.
5Resolution44/25,annex.
5Resolution34/180,annex.
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flyktingar funktionsnedsättning har speciella behovantal med som som
behöver uppmärksammas.

i handikappolitikenGrundläggande begrepp

genomgåendeanvänds i reglerna.följer nedan16. De begrepp som
på föranvända i världsaktionsprogrammeti huvudsak begreppDe bygger

avspeglar de den utveckling underI vissa fall ägthandikappade. som rum
handikappårtionde.Förenta nationerna

handikappFunktionsnedsättning och

innefattar antal olika"funktionsnedsättning" ett stortBegreppet17.
överallt i världen. Människor kanbefolkningsgrupperfunktionshinder i olika

på fysiska eller intellektuella skadorgrundfunktionsnedsättningarha av
-sjukdomar, medicinskahörselskador ellerellereller sjukdomar, syn-
tillståndSådana eller sjukdomarskador,tillstånd mentalsjukdomar.eller

övergåendebestående eller natur.kan vara av

eller begränsning möjligheterna attförlustHandikapp18. avavser
beskriverpå andra. "Handikapp"samhällslivet sättdelta i samma som

Syftetfunktionsnedsättning och omgivningen.medmänniskormellanmötet
på miljön och inom olika samhälls-brister ifästa uppmärksamhetenattär

utbildninginformation, kommunikation ochområden, iexempelvis brister
från på likafunktionsnedsättning deltaattmänniskor medhindrarsom

villkor.

två och"funktionsnedsättning"de begreppenAnvändningen19. av
paragraferna och 18, bör i ljuseti 17definieras"handikapp", de ses avsom

fanns stark reaktion1970-talethandikapphistorien. Underden moderna en
för handikapporganisa-språkbruk bland representanternaden tidensmot

handikappområdet. Begreppeninomyrkesverksammationerna och de
påofta oklart och"handikapp" användes ettoch"funktionsnedsättning"

dålig för politiska strategier ochvägledningförvirrande vilketsätt, gav
diagnostisk inställningspråkbruket medicinsk ochåtgärder. speglade en

samhället.omgivandebristerna i dethänsyn tillinte togsom
År WHO internationellVärldshälsoorganisationen20. 1980 antog en

och handikappfunktionsnedsättningsjukdom,klassificering skada, somav
internationellaflexibel inställning. Densamtidigtprecis menangav en mer

handikapp7funktionsnedsättning ochsjukdom,klassificeringen skada,av
sjukdom", "funktionsnedsättning"skada ellerskillnad mellanklargör en

områdenautsträckning inomiDen har använts storoch "handikapp".
lagstiftning, demografl, sociologi,politik,statistik,rehabilitering, utbildning,

uttrycktklassiñceringen hardel användareoch antropologi. Enekonomi av
"handikapp" fortfarande kanfarhågor begreppetför definitionenatt av

på individen ochalltför starkt inriktat attalltför medicinsk ochanses vara
förhållanden förvänt-mellan ellersamspeletden inte tillräckligt belyser

7 of Disabilities,andInternational Classification Impairments,World HealthOrganization,
1980.the of diseaseGeneva,ClassificationrelatingHandicaps: manualofA to consequences
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förmåga.ningar i samhället och den enskilda farhågor,människans Dessa
årenoch andra uttryckts under de tolv sedan publiceringen klassi-som av

ficeringen, klassificeringenkommer att tas revideras.närupp

Ökade förståelse handikappfrågor21. kunskaper och förstörreom
påden terminologi används har utvecklats efter hand. Dettaoch berorsom

erfarenhet samband med genomförandet världsaktionsprogrammeti av
och den allmänna diskussion ägde under Förenta nationernasrumsom
handikappårtionde. terminologi i bekräftar detDen används dag att ärsom

både t.ex.hänsyn till individens behov rehabilitering ochnödvändigt att ta
hjälpmedel och samhällets brister.tekniska

åtgärderFörebyggande

åtgärder åtgärder syftar till hindra22. Förebyggande attär som
psykiska skador eller sjukdomar ellerfysiska, intellektuella,uppkomsten av

åtgärderförebyggande.hörselskador primärt Förebyggandeoch ärsyn-
beståendeockså åtgärder funktions-skall hindra skador orsakarattsom

sekundärt förebyggande. Före-funktionsnedsättningbegränsning eller
mångaåtgärder primärhäl-olika slag. Det kanbyggande kan varavara av

spädbarnsvård, smitt-sovård, näringslära, vaccineringoch motmödra-
hållaåtgärder underför endemiska sjukdomarsjukdomar och attsamma

säkerhetsåtgärder för ioch handlingsprogram attkontroll. Det kan vara
inbegrips anpassning arbetsplat-förebygga olycksfall; härolika miljöer av

före-så förebyggs. Det kanarbetshandikapp och sjukdomaratt varaser
på miljöförore-åtgärder funktionsnedsättningar grundbyggande mot av

konflikter.och väpnadeningar

Rehabilitering

syftar till"rehabilitering" att23. Begreppet avser en process som
uppnå behållaskall och bästamed funktionsnedsättningarmänniskor

funktionsförmåga ochintellektuella, psykiska eller socialamöjliga fysiska,
uppnå oberoende.förändra sina liv och ettmöjligheter att störreatt demge

återställaåtgärderinnefatta skilda slag,Rehabilitering kan attsom enav
funktion ellerförlusten eller avsaknadenfunktion, kompensera av en

innefattarfunktionsbegränsning. Rehabiliteringsprocessenkompensera en
sjukvård. innefattar antalDäremot den stortprimär hälso- och ettinte
från rehabiliteringåtgärder grundläggande och allmänoch aktiviteter, mer

målorienterade till exempel yrkesrehabilitering.aktiviteter,till som

Delaktighet jämlikhetoch

bådeinnefattar leder till olikaatt24. Begreppet en process som
församhällsområden blir tillgängliga för alla, särskiltoch omgivningen

infor-gäller service, aktiviteter,funktionsnedsättning. Detmänniskor med
och dokumentation.mation

värde.innebär varje individ har likaPrincipen lika rättigheter att25. om
måsteockså för samhälls-individens behov ligga till grundDet betyder att
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måste på sådantplanering och alla användasatt ett varjesätt attresurser
individ lika möjlighet delta i samhället.attges

26. Människor med funktionsnedsättningar samhällsmedborgareär
fåfåoch kvar där de bor. De bör det stöd de behöverhar att stannarätt

sjukvård,inom de för utbildning, hälso- och arbets-reguljära systemen
socialmarknad och service.

fårfunktionsnedsättning27. l takt med människor medatt samma
också fåde skyldigheterrättigheter andra bör andra.som samma som

också påEfterhand öka sina förväntningar dem. Somkan samhället delen
åtgärder vidtas för människor med funktions-denna utveckling bör attav

samhällsmedborgare.nedsättning skall fullt kunnaut ta ansvar som

INLEDNING

Vi stater,
utfästelse i enlighet med Förentaden gjortsmedvetnaär somom

åtgärdersärskilda ividta ochnationernas stadga att gemensamma samar-
levnadsstandard, full sysselsätt-organisationen, främja högrebete med att

framsteg utveckling,ekonomiska och sociala samtning och
pa förpliktelse stadgan respek-bekräftar den uttalas i attnytt som

grundläggande friheterna,mänskliga rättigheterna ochoch detera värna
och värde,och människans värdighetsocial rättvisa

påminner internationella regler mänskligasärskilt de omom
förklaringen de mänskligafastställts i den allmännaharrättigheter omsom

rättigheterna3, ekonomiska, socialainternationella konventioneni den om
rättigheter konventionen med-i den internationellaochoch kulturella om

rättigheter,politiskaborgerliga och
föreskrivs de rättigheterdessa instrument attunderstryker att det i

tillförsäkras alla diskri-skall rättvist utanerkänns i dessa instrumentsom
minering,

rättigheter5, förbjuderpåminner konventionen barnets somomom
på funktionsnedsättning och kräver särskildagrunddiskriminering av

åtgärder för med funktionsnedsättning,säkerställa rättigheter barnför att
förskydd rättigheter allainternationella konventionendensamt avomom

familjer, föreskriverderasoch medlemmarmigrerande arbetare somav
åtgärder funktionsnedsättning,för förhindravissa att

avskaf-påminner också i konventionenbestämmelserna omom
kvinnors för säkerställa rättigheterfande diskriminering attall slags avav

med funktionsnedsättning,för flickor och kvinnor
för människor med funktions-deklarationen rättigheterbeaktar om

rättighetennedsättningg, förståndshandikappadesdeklarationen om

3 45/Resolution 158,annex.
9Resolution3447XXX.
° Resolution2856XXVI.
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utveckling,deklarationen sociala framsteg och förprinciperna skyddom
psykiatrinpsykiskt sjuka och förbättring samt andra instrumentav av som

antagits generalförsamlingen,av
ocksåbeaktar de konventioner och rekommendationer som

antagits |LO Internationella arbetsorganisationen med särskild hänvis-av
ning till förreglerna människor med funktionsnedsättningrätten attom
delta i arbetslivet diskriminering.utan

,medvetna UNESCO:s, WHO:s, UNICEF:s ochär andra be-om
rörda organisationers arbete och rekommendationer, särskilt UNESCO:s

allavärldsdeklaration utbildning förom
vårt åtagande påbeaktar med avseende skyddet miljön,av

den förödelsemedvetna orsakas väpnad konfliktär om som av
ståroch beklagar de knappa till förfogandeatt används iresurser som

vapenproduktionen,
bekräftar Världsaktionsprogrammet för handikappade och dessatt

definition delaktighet och jämlikhet tolkar internationella samfundetsdetav
allvarliga internationella instrument och rekommendationersträvan att ge

praktisk och konkret innebörd,en
målet handikappårtiondeförerkänner Förenta nationernasatt

1983-1992 genomföra Världsaktionsprogrammet fortfarande gäller ochatt
åtgärder,och fortsattakräver skyndsamma

påminner påVärldsaktionsprogrammet grundat idéeratt ärom
mån både utvecklingsländer och industrialiserade länder,gäller i lika isom

förövertygade det behövs ökade insatser att människorär attom
på åtnjutafulltfunktionsnedsättning och lika villkor skall kunnamed ut

rättigheter och delaktighet i samhället,mänskliga
på funktionsnedsättningbetonar människor med och derasnytt att

måsteföreträdareföräldrar, förmyndare, och organisationer aktivt med-
åtgärder påverkargenomförandeverka vid planering och derasav som

medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
rådets utgårresolution 1990/26 ochföljer Ekonomiska och sociala

åtgärderfrån för funktionsned-de särskilda krävs att människor medsom
uppnå jämlikhet med andra i enlighet med Världsaktionspro-sättning skall

grammet,
för tillförsäkrahar antagit följande standardregler människoratt

syftefunktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet imed att
åtgärder på handikappområdeta understryka alla byggeratt

på förhållandenerfarenhetadekvat kunskap och ochom
funktionsnedsättningsärskilda behov människor medsom

har,

" Resolution XXIV.2542
Z 46/Resolution 119,annex.
3 Conference Educationfor All: Needs,Final of the World MeetingBasicLearningReport on

Thailand, March 1990, ComissionUNDP, UNESCO,UNICEF, WorldJomitien, 5-9 Inter-Agency
EducationBank for theWorld Conference for All, New York, 1990,appendixon
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måldet grundläggande i den socialab understryka ettatt är
utvecklingen samhället tillgängligtekonomiska att görsoch

för alla,
handikappområ-för socialpolitiken inomc dra principerupp

, stöd till tekniskt och ekonomisktdet, vilket inbegriper sam-
arbete,

för den politiska beslutsprocess be-d skapa modeller som
måsteuppnå delaktighet och jämlikhet. Därvidförhövs att

och ekonomisk utvecklingskillnaderna i tekniskde stora
också förståelsenmåste förl beslutsprocessenbeaktas.

återspeglas och hänsynsammanhang tasolika kulturella
funktions-roll människor medviktigatill den ytterst som

spelar i dennanedsättning process.
mellan FN-föreslå för samarbete stater,e metoder nära

handikapporga-mellanstatliga ochandrasystemet, organ
nisationer,

för uppföljning och utvärderingföreslå effektivtf systemett
såuppnåförsöker attutveckling staternaden somav

nåskall kunna del-funktionsnedsättningmänniskor med
och jämlikhet.aktighet

PÅFÖRFÖRUTSÄTTNINGAR VILLKORLIKADELAKTIGHET

Ökad medvetenhetRegel

människor medsamhälletmedvetenheten iökaStaterna bör aktivt om
möjligheter ochbehov ochrättigheter,derasfunktionsnedsättning, omom

med.vad de kan bidra

informeraransvariga myndighetertill attStaterna bör omse
funktionsnedsättning.medför människoroch tjänstertillgängliga program

så för alla.den tillgängligatt ärInformationen bör presenteras

informationskampanjeroch stödjainitiativ tillStaterna bör ta2. om
handikappolitik. Dessaochfunktionsnedsättningmedmänniskor om

människor funktionsnedsättningmed ärskall upplysa attkampanjer om
andra, ochoch skyldigheterrättighetermedmedborgare somsamma

för full delaktig-åtgärder undanröjer alla hindermotiveradärigenom som
het.

människor medmassmedia skildraattStaterna uppmuntrabör
rådfrå-börpå Handikapporganisationernapositivtfunktionshinder ett sätt.

sammanhang.i dettagas

utbildningsväsendetdet ordinarieförsäkra sig attStaterna bör4. om
och jämlikhet.återspeglar full delaktighetpå principenalla sätt om
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5. Staterna bör erbjuda människor med funktionsnedsättning och
familjerderas och organisationer deltaatt i informationsprogram om

handikappfrågor.

Staterna bör företaguppmuntra inom den privata sektorn att
handikappfrågorbeakta i alla sina verksamheter.

Staterna7. bör initiativta till och stödja handlingsprogram syftarsom
till hos människoratt med funktionsnedsättning öka medvetenheten om
vilka rättigheter och möjligheter de har. Genom ökad självtillit och med

åtgärderhjälp kraftfulla kan människor med funktionsnedsättning tilltaav
stårde möjligheter till buds.vara som

Åtgärder för ökaatt medvetenheten bör bådeviktig del ivara en
utbildningen barn med funktionsnedsättning och i rehabiliteringspro-av

Också sina organisationers arbete kan människor medgram. genom
funktionshinder öka sin medvetenhet.

9. Insatser för ingåökad medvetenhet bör i utbildningen alla barnav
och bör del utbildningen lärare och andra yrkesgrupper.vara en av av

vårdRegel Medicinsk och behandling

Staterna bör för effektiv vårdatt medicinsk och behandling finnsansvara
tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.

Staterna bör arbeta för att skapa handlingsprogram där specialis-
från kompetensområden ingårter olika med uppgift upptäcka,att bedöma

och påbehandla skador eller sjukdomar tidigtett stadium. Detta kan
förebygga, minska eller undanröja orsaker till funktionsnedsättningatt en
uppstår. Program detta slag bör kunna garantera människoratt medav
funktionsnedsättning och deras familjer kan delta. Handikapporganisatio-

bör delta i planeringen och utvärderingen.nerna

på nivå2. Personal arbetar lokal bör utbildas i tidigtatt upptäckasom
skador primärvårdeller sjukdomar, och hänvisa till service.rättge

3. Staterna bör människorgarantera att med funktionsnedsättning,
fårspeciellt spädbarn och barn, vårdmedicinsk vårdsystem.inom samma

4. Staterna bör all vårdpersonalgarantera att läkar- och har tillräcklig
utbildning och utrustning för att människor funktionsnedsättningmedge

vårdmedicinsk tillgångoch att de har till aktuella behandlingsmetoder och
utrustning.

5. Staterna vård-bör läkar-,garantera att och berörd personalannan
har den utbildning behövs och att personalen rådinte felaktiga tillsom ger
föräldrar på såoch vis förhindrar alternativa lösningar. Denna utbildning
bör påregelbundet och baseras senaste rön.ges

6. Staterna bör människorgarantera att med funktionsnedsättning
tillgånghar till den regelbundna behandling och de mediciner desom

behållabehöver för eller förbättra funktionsförmåga.att sin
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RehabiliteringRegel

erbjuds för människor med funktions-Staterna till rehabiliteringbör attse
uppnå behålla självständighetoch möjliganedsättning för kunna störstaatt

funktionsförmåga.och

för alla handi-utveckla rehabiliteringsprogramStaterna bör egna
påSådana funktionshindradesbör baseras dekappgrupper. egnaprogram

på full delaktighet och jämlikhet.principernabehov och om

Sådana bör inbegripa olika aktiviteter,rehabiliteringsprogram2.
förbättrasåsom funktionsträning kan eller kompenseragrundläggande som

familjer, självförtro-rådgivning människor och derasfunktion, till dessaen
rådgivning.bedömning ochsärskilda tjänsterendeträning och som

behöver rehabilite-funktionsnedsättningmänniskor medAlla som
med omfattandetillgång sådan. gäller människorDettatill ävenring, bör ha

funktionsnedsättningar.eller flera

deras familjer börfunktionsnedsättning ochmedMänniskor4. ges
berör dem självarehabiliteringsinsatser utar-deltamöjlighet att när som

betas och organiseras.

människor med funk-finnas tillgänglig, därbörrehabiliteringAll5.
måluppnå bestämda med rehabilite-vissaFörtionsnedsättning bor. att

rehabiliteringsin-tidsbegränsadefall särskildaemellertid i vissaringen kan
lämpligt.bedömspå institutioner, detanordnassatser somom

familjer börfunktionsnedsättning och derasmedMänniskor6.
till exempelrehabilitering andra,delta isjälvaattuppmuntras somav

rådgivare.ellerinstruktörerlärare,

expertishandikapporganisationernas närtillStaterna bör7. ta vara
utvärderas.utarbetas ellerrehabiliteringsprogram

serviceRegel Stöd och4.

tillgången stöd och service,tillutvecklingen ochStaterna bör garantera av
funktions-medbidrar tillsådana hjälpmedel attinbegripet personersom

och sinadet dagliga livet utövaoberoende iblinedsättning kan mer
rättigheter.

utrustning,finns hjälpmedel ochdetattStaterna bör garantera
uppfyller de behovoch tolkserviceassistanspersonlig som personersom

funk-människor medbehövs för atthar. Dettafunktionsnedsättningmed
få möjligheter.jämlikationsnedsättning skall

såväl distribution ochutveckling, tillverkning,bör stödja2. Staterna
dessa.informationutrustninghjälpmedel ochservice omsomav

punkt 23.Se Introduktionen,
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uppnå3. För dettaatt bör tillgängligt tekniskt kunnande användas. I
länder där det finns högteknologisk industri bör den såutnyttjas till fullo att
hjälpmedlens och utrustningens standard effektivitetoch förbättras. Det är
viktigt att stimulera utvecklingen och produktionen enkla och billigaav
hjälpmedel och möjligt använda lokalt material och lokala produk-om
tionsmöjligheter. Människor funktionsnedsättningmed kan själva delta i
framställningen dessa hjälpmedel.av

så långt4. Staterna bör det möjligtär till allaatt människor medse
funktionsnedsättning behöver hjälpmedel tillgånghar till dem. Dettasom
kan innebära hjälpmedel ochatt utrustning finns fåatt antingen gratis eller

så lågtill kostnad att människor funktionsnedsättningmed eller derasen
familjer rådhar att köpa dem.

5. När det gäller personlig assistans och tolkservice inom rehabilite-
ringsprogram bör staterna till hjälpmedelatt och utrustning för flickorse
och pojkar med funktionsnedsättning åldersanpassadeär och passar
barnens eller ungdomarnas särskilda behov formgivning hållbarhet.ochav

Staterna bör stödja utvecklingen tillgångoch till förav program
personlig assistans och tolkservice, speciellt för människor med omfat-
tande eller flera funktionsnedsättning. Sådan hjälp kan det möjligt förgöra
människor med funktionsnedsättning delta i påatt vardagslivet i hemmet,
arbetet, i skolan fritidsaktiviteter.och i

Personlig såassistans bör utformas människor funktions-att med
nedsättning utnyttjar den har ett avgörande inflytande hur denöversom
sköts.

HUVUDOMRÅDEN FÖR PÅll. DELAKTIGHET LIKA VILLKOR

Regel Tillgänglighet

Staterna bör inse tillgänglighetens på områdenbetydelse alla i utveck-
fulllingen delaktighet. Oavsettmot vilka eller hur funktionshinderstora

människor har, skall staten
a införa handlingsprogram den fysiskagör miljön till-som

förgänglig dem och
b får tillgångtill deatt till information och möjlighet tillse

kommunikation.

Tillgånga till den miljönyttre

åtgärderStaterna bör ta initiativ till i den miljön föryttre att undan-
röja hinder tillgänglighet.mot Detta bör innebära regleratt och riktlinjer
utvecklas och detatt lagstiftningsvägenövervägs att säkra tillgängligheten
på områdenolika i samhället, t.ex. tillgängligheten till bostäder och andra
byggnader, kollektivtransporter och andra kommunikationsmedel, gator
och andra miljöer utomhus.
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2. Staterna bör till arkitekter,att byggnadsingenjörer och andrase
yrkesmässigtär engagerade i utformningen och uppbyggnadensom av

den fårmiljön tillräckligyttre information handikappolitik och vadom om
bör för tillgängligheten.görassom

på3. Krav fråntillgänglighet bör ställas början, dennär yttre miljön
utformas och byggs upp.

4. Handikapporganisationerna bör höras reglernär och riktlinjer för
tillgänglighet ocksåutvecklas. De bör påredan planeringssta-engageras
diet offentliga byggnader ochnär anläggningar planläggs lokalt. Detta för
att möjliga tillgänglighet.garantera största

Tillgångb till information och möjlighet till kommunikation

5. Människor funktionsnedsättningmed och, där det lämpligt,anses
deras familjer påoch företrädare bör alla stadier full information om
diagnoser, rättigheter samt tillgänglig service och handlingsprogram.
Informationen sådana formerbör i den tillgänglig förgör männi-ges som
skor med funktionsnedsättning.

6. Staterna bör utveckla metoder för att informationgöra och doku-
mentation förtillgängliga olika människor funktionsned-medgrupper av
sättning. Punktskrift, kassetter, stilstor och lämplig teknik börannan

för tillgånganvändas människor medatt synskador till skriven informa-ge
Påtion och dokumentation. liknande börsätt lämplig teknik användas för

att människor med hörselskador inlärningssvårighetereller tillgång tillge
muntlig information.

teckenspråk7. Användandet i undervisningen döva barn, inomav av
familjerderas och i samhället bör Teckenspråkstolkarövervägas. bör

också finnas tillgängliga för att underlätta kommunikation mellan döva
människor och andra.

också8. Hänsyn bör tas till de behov människor med andrasom
kommunikationshandikapp har.

9. Staterna bör uppmuntra media, speciellt television, radio och
tidningar, sina tjänster tillgängliga.att göra

10. Staterna bör till datoriserade informations-att och service-se nya
systern erbjuds allmänheten tillgängliga såellerär att desom anpassas
blir tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.

11. Handikapporganisationerna tillfrågasbör innan det informa-nya
tionssystemet byggs upp.

Regel Utbildning

Staterna bör erkänna principen lika möjligheter påtill utbildning grund-om
skole-, högskolenivågymnasie- och för barn, ungdomar och medvuxna
funktionsnedsättning. sådanDe bör till utbildningatt integreradär delse en

den ordinarie utbildningen.av
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för utbild-har attutblldningssektorn ansvaretinomMyndigheterna
integreradfunktionsnedsättning iägermedmänniskorningen rum enav
utbildning,ingå nationella planeringeni denUtbildningen börmiljö. av

skolorganisation.ochläroplansutveckling

finnsförutsätter detskolsystemet attordinariei detUtbildning2.
förfinnas rutinerlämpligt stöd. Det börteckenspråkstolkar och annat

tillfreds-tillgänglig ochutbildningenlämplig hjälp görochstödlämpligt som
funktionsnedsättning har.medmänniskorbehovställer de som

nivåerpåbör allahandikapporganisationerochFöräldragrupper3.
utbildningsprocessen.idelta

till flickor ochobligatorisk bör denutbildningen ärdärl stater4. ges
funktionsnedsättning, ävengraderochallamed typer gravapojkar av

sådana.

på följanderiktasuppmärksamhet börSärskild grupper:
funktionsnedsättning,små medbarna mycket

funktionsnedsättning,medförskolebarnb
särskilt kvinnor.funktionsnedsättning,medc vuxna

utbildasfunktionsnedsättningmänniskor medmöjliggöra attFör att
bör staternaskolsystemetordinariei det

förstådd accepterad inomochpolicy,uttaladklarthaa en
övrigt,samhället iochutbildningsväsendet av

läroplanen,anpassningutbyggnad ochtillåta flexibilitet,b av
kvalitet,godundervisningsmaterialfinnsdettillc att avse

stödlärare.lärare samtutbildningfortlöpande av

på nivå ettskalllokaloch insatserutbildningintegrerad somses7.
funktionsned-medmänniskorförutbildningochundervisningatt görasätt

börhandlingsprogramutformadeCentraltkostnadseffektiv.sättning
så attutveckla sinaochutnyttjaattkommunerna resurseruppmuntra

hemmet.få undervisning näraskall kunnamänniskordessa

behovettillgodoseinte kanskolsystemetordinariedetNär av
specialunder-funktionsnedsättning kanmedmänniskorallautbildning hos

förstuderandemål deförberedaha attbörDenvisning övervägas. som
ha likaSådan undervisning börskolsystemet.ordinariedetundervisning i

undervisningenordinariedenambitionerhögaoch likastandardhög som
funktionsnedsättningmedStuderandeden.tillknutenbör näraoch vara

studerande utanutbildningsresurserminsterbjudasbör somsamma
mål stegvis integ-ha attMedlemsländerna börfunktionsnedsättning. som

står dockDetundervisningen.vanligai denspecialundervisningenrera
lämpligastedentillfälligt kanfalli vissaspecialundervisningklart att vara

funktionsnedsättning.studerande medför vissaundervisningtypen av
ochkommunikationspeciella behovdöv-blinda harochDöva av

special-specialskolor elleribättretillgodosesutbildningderasdärför kan
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klasser eller i speciella enheter i vanliga skolor. Särskilt i början utbild-av
ningen behöver särskild åtägnas undervisningsmetoder skallomsorg som
resultera i döva elleratt döv-blinda skall kunna kommunicera effektivt och

såbli självständiga möjligt.som

Regel Arbete

Staterna bör erkänna principen förutsättningaratt skapas för människor
funktionsnedsättning såmed att de skall kunna utnyttja sina mänskliga

rättigheter, särskilt Såvälrätten till arbete. på landsbygden i städernasom
måste de ha lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande arbete.

påLagar arbetsområdetoch regler får inte diskriminera människor
funktionsnedsättningmed och inte heller hindra deras anställning.

Staterna bör aktivt stödja människoratt med funktionsnedsättning
integreras i den arbetsmarknaden.öppna Detta påstöd kan olika sätt,ges
t.ex. yrkesutbildning, stimulansskapande kvoteringssystem, befatt-genom
ningar för låndessa människor, eller småföretag,bidrag tillsom reserveras

förmånsrättensamrätt eller till viss tillverkning, skattelättnader, kontroll av
kontraktsuppfyllelse eller annat tekniskt eller biståndekonomiskt till företag

anställer med funktionsnedsättning. Staterna bör ocksåsom personer
uppmuntra arbetsgivare tillräckligaatt göra anpassningar för att människor

funktionsnedsättningmed lättare skall komma i arbetslivet.

l handlingsprogram ingåstaternas bör följande:
a åtgärder så arbetsplatseratt utformas och på ettanpassas

sådant sätt de blir tillgängligaatt för med olikapersoner
slag funktionsnedsättning,av

b stöd till att teknik utnyttjas och hjälpmedel,att verktygny
och utrustning utvecklas och åtgärdertillverkas samt som

sådana hjälpmedel ochgör utrustningar lättillgängliga för
människor med funktionsnedsättning och det möjligtgör

få behållaför dem att och ett arbete,
c lämplig utbildning och arbetsplacering fortsattoch stöd

t.ex. personlig assistans och tolkservice.genom

4. Staterna bör ta initiativ till och stödja statliga och kommunala
kampanjer ökar allmänhetens medvetenhet och därmed övervinnersom
negativa fördomarattityder och anställda med funktionsnedsättning.om

Som arbetsgivare bör staterna skapa förutsättningargynnsamma
för anställning offentligamänniskor med funktionsnedsättning i denav
sektorn.

6. Stater, arbetstagarorganisationer och arbetsgivare bör samarbeta
för att trygga rättvis rekryterings- och befordringspolitik, och rättvisaen
anställningsförhållanden och lönestrukturer. Staterna bör för bättreagera

såarbetsmiljöer, skadoratt eller sjukdomar kan leda till funktionsned-som
sättningar förhindras såoch att anställda fåtthar arbetsskador kansom
rehabiliteras.
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funktionsnedsättning skallmänniskor medMålet alltid attbör vara
behov intemänniskorarbetsmarknaden. Förpå denarbete öppna vars

småanställning iarbetsmarknaden kanpå dentillgodoses öppnakan
dockDetalternativ. ärsärskilt stöd ettmedanställningeller varagrupper

möjligheterdessa människorssådana anställningarvikt attstor gagnarav
arbetsmarknaden.på ordinariefå denarbeteatt

Åtgärder funktionsnedsättningså människor medattbör vidtas
ochden privataarbetsutbildning inomträning ochideltaskall kunna

informella sektorn.

medsamarbetabörarbetsgivareocharbetsorganisationerStater,9.
medmänniskorförmöjligheterskapaför atthandikapporganisationerna

flexibelhjälp t.ex.arbete medfå ochutbildningfunktionsnedsättning att av
i egeteller ettpersonlig assistentdelat arbete,deltidsarbete,arbetstid,

företag.

social trygghetEkonomisk ochRegel

funktionsnedsättning harmänniskor medför attansvarigaStaterna är
inkomster.tillräckligatrygghet ochsocial

fårfunktionsnedsättningmänniskor medgarantera attbörStaterna
inkomst,förlorat sintillfälligt hardestöd,ekonomiskt omtillräckligt stort om

hanågon allsmöjlighet attde inte harreducerad ellerfått dende har om
faktorerfunktionsnedsättning ellerföljddetta ärocharbeteett enen avom

kostnadertill debör attStaternafunktionsnedsättning.påberor seensom
funktions-får till följdoftafamiljeroch derasmänniskordessa enavsom

beräknas.stödbeaktasnedsättning när

socialförsäkring ellertrygghetssystem,socialthar ettStater som
sådantpå systemhåller utvecklaattochvälfärd statersocial somannan

ellerutesluterintedessa systemtill attbörbefolkningen,för hela se
funktionsnedsättning.medmänniskordiskriminerar

medvårdarmänniskorockså till attbör personStaterna ensomse
trygghet.och socialstödfår ekonomisktfunktionsnedsättning

till attinnehålla åtgärder bidrarbörtrygghetsocialförSystem4. som
sittförmåga tjänaåterfår självaattsinfunktionsnedsättningmedmänniskor
ut-organisera,tillför och bidra attsörjabörSådana systemuppehälle.

arbetsför-också innefattaDe böryrkesutbildning.finansieraveckla och
medling.

också männi-motiveratrygghet börsocialförHandlingsprogram
fårpå så ellerså visdesöka arbete attfunktionsnedsättning attmedskor

inkomst.tillfår möjlighetentillbaka egen

behålla ekonomisktettbörfunktionsnedsättningmedMänniskor6.
skall dockStödetfinns kvar.funktionsnedsättningså deraslängestöd som

eller drasminskasinteDet börfrån arbete.sökaavhålla attdeminte
inkomst.uppnått ochtillräcklig tryggfår hardetdenförrän som
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7. Stater, socialförsäkring i stor utsträckning ombesörjsvars denav
privata sektorn, bör uppmuntra kommuner, frivilligorganisationer och
familjer att utveckla hjälp till självhjälp och motivera till arbete eller arbets-
relaterad verksamhet för människor med funktionsnedsättning.

Regel Familjeliv och personlig integritet

Staterna bör främja möjligheten för människor med funktionshinder levaatt
familjeliv. De bör främja deras tillrätt personlig integritet och till lagarattse
inte diskriminerar människor med funktionsnedsättning detnär gäller
sexuella relationer, äktenskap och föräldraskap.

Människor med funktionsnedsättning bör ha möjlighet att leva med
sina familjer. Staterna bör uppmuntra att det familjerådgivningeni ingår
ändamålsenlig rådgivningupplysning och funktionsnedsättning ochom
dess effekt på familjelivet. För familjer har medlem funktions-medsom en
nedsättning bör finnasdet möjlighet till avlösarservice. Staterna bör
undanröja alla onödiga hinder för den vill adoptera ett barn ellersom en

med funktionsnedsättning eller erbjuda henne eller honomvuxen ett
familjehem.

2. Människor med funktionsnedsättning får inte förnekas möjligheten
till sexuella erfarenheter och sexuella relationer eller till att bli förälder.
Eftersom människor med funktionsnedsättning kan svårighetermöta deom
vill gifta sig och bilda familj bör staterna till att det finns nödvändigse
rådgivning. Människor funktionsnedsättningmed måste hjälpsamma

andra familjeplaneraatt måsteoch de kunskap hur kroppensom om
fungerar sexuellt.

Staterna åtgärderbör uppmuntra mot negativa attityder som
fortfarande finns mot att människor med funktionsnedsättning dåoch
särskilt flickor och kvinnor gifter sig, har ett sexualliv eller blir föräldrar.
Media bör sådanauppmuntras till bekämpaatt negativa attityder.

4. Människor med funktionsnedsättning och deras familjer måste
informeras vad de kan göra över-mot sexuella och andra formerom av

Dessa människor sårbaraspecielltär för inom familjen,övergreppgrepp. i
påsamhället eller institutioner. De behöver därför kunskap både hur deom

skall undvika ocksåövergrepp, och hur övergrepp skall uppmärksam-om
och rapporteras.mas

Regel 10. Kultur

Staterna skall till att människor funktionsnedsättningmed kan delta ise
kulturlivet på lika villkor.

Staterna bör till människoratt med funktionsnedsättning harse
möjlighet att använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella
färdigheter. Detta oavsett de bor i stad påeller landsbygden. Deom en
skall få den möjligheten inte bara för sin skull, ocksåutan för attegen
berika sin omgivning med dans, musik, litteratur, målningteater, och
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särskild vikt vidläggaskallutvecklingsländernaSärskilt iskulptur. man
såsom upplåsningdockteater,konstformeroch modernabåde traditionella

berättande.och

med funktions-förtillgänglighetenfrämjabörStaterna2. personer
biografer ochmuséer,kulturutbud teatrar,förlokalernedsättning till som

bibliotek.

tekniksärskildanvändandeochutvecklingfrämjabörStaterna av
funktions-medtillgängliga föroch görsfilm teaterså litteratur,att personer

nedsättning.

och idrottRekreationRegel 11.

funktions-medmänniskortillförsäkraåtgärder för attvidtaskallStaterna
andra.och idrottrekreationtillmöjligheternedsättning somsamma

ochrekreationföranordningaråtgärder för attvidtabörStaterna
tillgängligaidrottshallar, görsochidrottsplatserstränder,hotell,idrott, t.ex.

funktionsnedsättning.medmänniskorför

ochfrivilligorganisationerresebyråer, hotell,Turistmyndigheter,2.
erbjudabörellerfritidsaktiviteteri ordnaengagerade attandra är resorsom

speciella behovtill dehänsynskall de taåt Därvid somalla.sina tjänster
förordnasutbildning börLämpligfunktionsnedsättning har.medmänniskor

detta.underlättaatt

medförunderlättaattuppmuntrasldrottsrörelser bör personer
skefall dettakanl vissaidrott.delta i genomfunktionsnedsättning att

särskildabehövasdetfall kanandraltillgänglighet. arrange-förbättrad
människorförunderlättabörStaternaidrottsgrenar.speciellaellermang
tävlingar.internationellaochnationellaideltafunktionsnedsättning attmed

kunnaböri idrottdeltarfunktionsnedsättningmedMänniskor som4.
deltagare.andrakvalitetträningfå ochinstruktion somsammaav

rådfrågabörfritidsverksamhetochmed idrottarbetarDe som
männi-försådana aktiviteterplanerardehandikapporganisationerna när

funktionsnedsättning.medskor

Religion12.Regel

möjlig-jämlikaskapasyftar till attåtgärderskall uppmuntraStaterna som
religion.sinfunktionsnedsättning att utövamedmänniskorförheter

religiösaföransvaretharmed demsamverkanibörStaterna som
verksamhetreligiösundanröjs och attdiskrimineringfrågor attuppmuntra

funktionsnedsättning.medmänniskorförtillgängliggörs

handikappfrågor spridsinformationattuppmuntrabörStaterna om
också uppmuntrabörStaternasamfund.ochinstitutionerreligiösatill

tillsåväl utbildningenihandikappolitikinformeraattreligiösa omorgan
religionsundervisning.iyrkenreligiösa som
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Staterna ocksåbör underlätta för med skador ellerpersoner
sjukdomar påverkar eller hörseln få tillgångatt till religiössom synen
litteratur.

4. Stater och/eller religiösa samfund rådfrågabör handikapporgani-
åtgärdersationer förnär jämlika möjligheter för människor med funktions-

nedsättning deltaatt i religiös verksamhet planernas.

GENOMFÖRANDEm.

Regel 13. Kunskap och forskning

Staterna tar det yttersta föransvaret kunskapatt levnadsvillkoren förom
människor funktionsnedsättningmed samlas och sprids ocksåoch för att
stöd påtill forskning områden,alla inklusive det tillär hinder iges som
deras liv.

Staterna bör regelbundet bådesamla statistik är uppdeladsom
efter kön information förhållandenoch vilka människor funktions-medom
nedsättning Sådanlever under. datainsamling kan i sambandgöras med
allmänna hushållsundersökningarfolkräkningar och och i nära samarbete
med bland universitetet, forskningsinstitutionerannat och handikapporga-
nisationer. innehållaInsamlingen bör frågor och tjänster ochom program
hur dessa utnyttjas.

2. Staterna bör överväga att upprätta databank funktionsned-en om
sättning, ingåi vilken kan statistik över dels vilka tjänster och detprogram
finns, dels olika handikappgrupper. måsteHärvid påkravet skyddom av
den enskildes privatliv och personliga integritet beaktas.

Staterna bör initiativ tillta och forskningsprogramstödja hurom
människor med funktionsnedsättning och deras familjer påverkas i sin
Iivsföring sociala förhållanden.och ekonomiska Sådan forskning börav
innefatta studier funktionsnedsättningar orsaker, och förekomst.art Denav

ocksåbör innefatta pågåendestudier tillgänglighet ochav programs
ändamålsenlighet och i vilken omfattning stöd och service behöver ut-
vecklas och utvärderas.

4. Staterna bör i samarbete med handikapporganisationerna utveckla
och anta den terminologi skall användas och de kriterier skallsom som
uppfyllas landsomfattandenär undersökningar genomförs.

5. Staterna bör underlätta för människor med funktionsnedsättning att
delta i datainsamling och forskning. Staterna bör speciellt uppmuntra
anställning kvalificerade funktionsnedsättningmed sådantillav personer
forskning.

6. Staterna bör verka för utbyte forskningsresultat och erfarenhe-av
ter.
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åtgärder information och kunskapför spridavidta attStaterna bör7.
nivåer,på administrativaalla politiska och cent-funktionsnedsättningom

och lokalt.ralt, regionalt

Policy planeringRegel 14. och

i alla relevantahandikappaspekterna beaktastillStaterna skall attse
riksnivå.påoch i planeringpolicysammanhang

policyplanerainitiativ till ochStaterna bör ta som gynnaren
stödjastimulera ochoch dessutomfunktionsnedsättningmedmänniskor

nivå.åtgärder på och lokalregional

i beslutspro-handikapporganisationernabörStaterna2. engagera
funktionsnedsätt-medför människorochplanerrör programcesser som

sociala situation.påverkar ekonomiska ochderasning eller som

funktionsnedsättningmedmänniskoroch intressenDe behov3. som
särbehandlas.och inteingå utvecklingsplanerbör i allmännahar

för människoransvarethar det ytterstafaktum staternaDet att4.
från Alla ärderasbefriar inte andrafunktionsnedsättningmed somansvar.

samhälletinformation iförmedlingellerserviceför stöd ochansvariga av
förtillgängligaverksamheterderas görstill attattbör uppmuntras se

funktionsnedsättning.medmänniskor

handlings-utvecklaattför kommunernaunderlättabörStaterna5.
Ettfunktionsnedsättning.människor medföråtgärder tilloch gagnprogram

ochchecklistorellerhandböckerutarbetaattkandettasätt att göra vara
anställda.för deutbildningarordna

LagstiftningRegel 15.

åtgärdergrund förrättsligför det skapasattStaterna har ansvaret somen
funktionsnedsättning.människor medförjämlikhetdelaktighet ochleder till

skyl-ochrättighetermedborgaresbehandlarlagstiftningAll som
medmänniskorförskyldigheterochockså omfatta rättigheterbördigheter

för dem attmöjligtdetskyldiga att göraStaternafunktionsnedsättning. är
pårättigheterpolitiskamedborgerliga ochmänskliga,sinautöva samma

handikapporganisa-måste tillStaterna attmedborgare.andrasätt sesom
funktions-medmänniskorsåväl lagar rörnärtionerna somnyaengageras

sådan lagstiftningförbereds närrättigheteroch derasnedsättning som
utvärderas.fortlöpande

förhållanden kanför undanröjabehövas attLagstiftning kan2. som
deras livfunktionsnedsättning ochpå människor mednegativtinverka som

diskrimine-dem. Allvåldshandlingar riktas motofredande ellert.ex. som
måste undanröjas.funktionsnedsättningmedmänniskorring av

princi-kränkningarinnehålla sanktioner motreglerLagstiftning bör avom
icke-diskriminering.pen om
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för människor medLagstiftning rättigheter och skyldigheter3. om
på två införlivasutformas olika Antingenfunktionsnedsättning kan sätt.

ocksålagstiftningen elleri den allmännaoch skyldigheterderas rättigheter
Sådana för människor medspeciella lagarlagfästs i speciella lagar.dessa
påstiftas olika sätt:funktionsnedsättning kan

handikappfrågor.behandlaruteslutandea lagargenom som
handikappfrågor i lagstiftning rörb tasatt somgenom

områden.speciella
funktionsnedsättning imed nämnsmänniskorc attgenom
lagstiftning.tolka vissskallde texter som

önskvärd.lagstifta kandessa olika sätt attEn kombination varaav
också behö-kangenomförandeplanerTillämpningsföreskrifter samtm.m.

vas.

besvärsordning förformell attinrättakan att4. Staterna överväga en
intressen.funktionsnedsättning och derasmedskydda människor

politikEkonomiskRegel 16.

ochför nationella handlingsprogramekonomiska ansvaretStaterna har det
funktionsnedsättning delak-människor medåtgärder tillförsäkraskallsom

jämlikhet.tighet och

budgetarbetethandikappfrågor i det reguljäramedStaterna bör ta
nivåer.på alla

börintresseradefrivilligorganisationer och andraStaterna,2. organ
åtgärderochför stödja projektmetodereffektiva attutvecklagemensamt

funktionsnedsättning.medför människorbetydelseär avsom
lån,åtgärderanvända ekonomiskaattStaterna bör överväga3.

osv för stimulerafonder attsärskildaöronmärkta bidrag,skattebefrielse,
pådeltafunktionsnedsättning attmedmänniskormöjligheten föroch stödja

samhället.lika villkor i

särskildönskvärt att upprättamånga kan det4. l stater envara
påsjälvhjälpsprogrampilotprojekt ocholikaför stödjahandikappfond att

gräsrotsnivå.

SamordningRegel 17.

ellersamordningskommittéernationellaföransvariga attStaterna är
handikappfrågor samordnas.säkerställer attinrättas,liknande somorgan

motsvarandesamordningskommittén ellernationellaDen organ
lagstiftning.reglerad iochbör permanentvara

offentliga kanochorganisationerkombination privataEn2. organav
allamångfacetterad mellansamverkanåstadkommatroligen bäst en

från departe-berördaområden. kan kommaberörda Representanterna
frivilligorganisationer.andrahandikapporganisationer ochment,

14 18-0928
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Handikapporganisationerna bör ha betydande inflytandeett i
fåför församordningskommittén gehör sina intressen.att

Samordningskommittén bör ha den självständighet och4. de resur-
för uppfylla sina förpliktelser och fattakrävs att nödvändiga beslut.ser som

direkt till regeringen.Den bör rapportera

HandikapporganisationerRegel 18.

Staterna erkänna handikapporganisationersbör rätt att representera
på nivå.funktionsnedsättning riks-, regional och lokalmänniskor med

rådgivandeockså handikapporganisationernas rollStaterna bör erkänna
handikappfrågor.fatta beslut idet gäller attnär

påekonomiskt och andra och stödjaStaterna bör sätt uppmuntra
bildas människor med funktionsnedsätt-handikapporganisationeratt av

och/eller företrädare de stärks.deras familjemedlemmar samt attning,
organisationers roll i utformningen handi-Staterna bör erkänna dessa av

kappolitiken.

fortlöpande kontakt med handikapporganisatio-haStaterna bör
utformningen den allmännasäkerställa de kan delta ioch att avnerna

politiken.

identifiera behov ochHandikapporganisationernas roll kan attvara
genomförandet och utvärderingeni planeringen,prioriteringar och att delta

åtgärder människor med funktions-andraoch service och rörstöd somav
också öka allmänhetensIiv. Deras roll kan attnedsättning och deras vara

förespråka nödvändiga förändringar.medvetenhet och att

främjar handikapporganisatio-till självhjälp stödjer och4. Som hjälp
områden,på olika det ömsesidiga stödetkunskapsutvecklingennerna

informationsbyte.ochbland medlemmarna

rådgivande pårollkan spelaHandikapporganisationerna en
representation i styrel-många exempelvis ha ständigolika attsätt, genom

delta i offentliga utredningarfinansierade attför statligt organ, genomser
inom olika projekt.bidra med expertisoch attgenom

rådgivandebör ha fortlöpande roll iHandikapporganisationerna6. en
fördjupa idéer och information mellanför utveckla och utbytearbetet att av

organisationerna.ochstaten

samordnings-bör ha ständig representation iOrganisationerna
motsvarandekommittén eller organ.

utvecklas ochhandikapporganisationernas roll bör8. De lokala
frågor på nivå.så påverkakan kommunalstärkas deatt
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Regel 19. Personalutbildning

på nivåerStaterna för detansvariga att alla finns lämpligär utbildning för
all personal deltar i planeringen och genomförandet ochsom av program

för funktionsnedsättning.service människor med

Staterna till alla tillhandahållerbör myndigheteratt servicese som
på handikappområdet personalen lämplig utbildning.ger

full2. Principen delaktighet och jämlikhet bör allom genomsyra
på handikappområdet,utbildning yrkesverksamma liksom all förmedlingav

handikapp i allmän utbildning.kunskapav om

3. Staterna utveckla utbildningar ibör samarbete med handikappor-
ganisationerna. Personer med funktionsnedsättning bör delta lärare,som

rådgivareinstruktörer eller i personalutbildning.

nivåpåUtbildningen personal lokal vikt4. stor särskilt iärav av
funktionsnedsättningutvecklingsländerna. Människor med bör delta i

bör innefatta värderingar, kompetensutbildningen, vilken och tekniska
färdigheter praktiska kunskaper förlikaväl kan bli till nytta männi-som som

föräldrar, familjerskor med funktionsnedsättning, deras och andra sam-
hällsmedborgare.

Nationell granskning och utvärdering handikap-Regel 20. av
i samband med standardreglernas genomförandeprogram

Staterna ansvariga för fortlöpande granskning och utvärderingär av
tjänster för tillförsäkra människor med funk-nationella och attprogram

och jämlikhet.tionsnedsättning delaktighet

systematiskt utvärdera nationellaStaterna bör regelbundet och
såväl grunderna förhandikapprogram och sprida kännedom om som

utvärderingarna.resultaten av

utveckla och den terminologi skall2. Staterna bör anta använ-som
uppfyllasdas och kriterier skall handikapprogram och tjänsterde närsom

utvärderas.

påoch kriterierna bör utvecklas tidigt stadium i3. Terminologin ett
planeringen och i samarbete med handikapporganisationerna.nära

för4. Staterna bör delta i internationellt samarbete att utveckla ett
på handikappområdet. Sta-för nationell utvärderinggemensamt system

samordningskommittéer medverka i detta arbete.bör uppmuntra attterna

på handikappområdetför utvärdering olikaEn metod av program
såplaneras,bör med redan dessa atttas när program programmens

ändamålsenlighet kan utvärderas.
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TeknisktRegel 21. och ekonomiskt samarbete

bådeStater, industri- och utvecklingsländer, har förett tillsam-attansvar
levnadsförhållandenaförbättra för med funktionsnedsätt-mans personer

ning i utvecklingsländerna.

Åtgärder åstadkommaför delaktighetatt och jämlikhet för männi-
för flyktingarskor med funktionsnedsättning, funktionsnedsätt-även med

ning, bör arbetas i utvecklingsprogrammen.

Sådana åtgärder måste ingå former såväl2. i alla samarbete,av
tekniskt ekonomiskt, bilateralt muitilateralt, offentligt privat.som som som

handikappfrågorStaterna bör med i diskussioner med deta stater man
samarbetar med.

l planeringen och utvärderingen tekniskt och ekonomisktav
sådantsärskilt uppmärksamma konsekvensernasamarbete bör man av

för funktionsnedsättning.samarbete människor med Det viktigtär ytterst att
rådfrågasfunktionsnedsättning och derasmänniskor med organisationer

utvecklingsprojekt dem. De bör direkt engagerade iom som avser vara
sådanatillämpningen och utvärderingenutvecklingen, projekt.av

områden4. Prioriterade i tekniskt och ekonomiskt samarbete bör
vara:

a utvecklingen mänskliga utveckla deattav resurser genom
förmågafärdigheter, kunskaper och den människorsom

funktionsnedsättning initiativ tillmed har samt att tagenom
åtgärder.sysselsättningsskapande

b spridning lämplig teknik och expertkun-utveckling och av
handikappfrågor.tillnande med anknytning

ocksåStaterna stödja bildandet och stärkandet5. uppmuntras att av
handikapporganisationer.

åtgärderStaterna för förbättra kunskapernabör vidta att om
handikappfrågor personal arbetar med tekniska och ekono-hos den som
miska samarbetsprogram.

InternationelltRegel 22. samarbete

åtgärderStaterna aktivt i internationellt samarbete det gällerskall delta när
för tillförsäkra funktionsnedsättning delaktighet ochmänniskor medatt
jämlikhet.

Staterna bör delta i utformningen handikappolitiken inom FN,av
fackorgandess och andra mellanstatliga organisationer.

så för-2. När lämpligt bör med handikappaspekter iär staterna ta
informationsutbyte, utvecklingsprogramhandlingar standarder, etc.om

kunskaper och3. Staterna bör och stödja utbyteuppmuntra av
erfarenheter mellan:

handikappfrågor,a frivilligorganisationer arbetar medsom
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b forskningsinstitutioner och enskilda forskare sysslarsom
handikappfrågor,med

c för lokala och för yrkesgrupperrepresentanter program
handikappområdet,inom

d handikapporganisationer,
e samordningskommittéer.

FN fackorgan,4 Staterna bör garantera och dess liksom allaatt
mellanstatliga på nivå,interparlamentariska global och regionaloch organ

organisationer för människor funk-inkluderar globala och regionala med
verksamhet.tionsnedsättning i sin

UPPFÖLJNING UTVÄRDERINGOCHIV.

främjauppföljning och utvärdering standardreg-Syftet med attär
Uppföljningen utvärderingeneffektiva genomförande. och kommerIernas

hur reglerna följs och framstegen.hjälpa bedöma att mätastaterna attatt
svårigheter och lämpligaUppföljningen leda till uppmärksammas attbör att

pååtgärder föreslås genomförs fram-kan bidra till reglerna ettattsom
gångsrikt de ekonomiska, sociala ochUppföljningen bör beaktasätt.

också ingåförhållandena En viktig uppgift bör ii varje stat.kulturella som
rådgivning informationoch erfarenheter ochuppföljningen utbyteär av

mellan staterna.

för de sessionerskall följas inomStandardreglerna2. ramenupp
hålls särskildkommission för social utveckling. En rapportörFN:savsom

handikappfrågorerfarenhet och interna-omfattandemed relevant och av
treársperiod uppgiftför med attorganisationer skalltionella utses en

dettagenomförande. Detta arbete skall,standardreglernasövervaka om
budge-medel utanför den ordinariefinansieras medvisar sig nödvändigt,

ten.

ihandikapporganisationer med konsultativ statusInternationella
rådet organisationersociala och representerarEkonomiska och som

bildatfunktionsnedsättning inte harmänniskor med ännu egna orga-som
vilken organisatio-erbjudas själva bilda expertpanel, inisationer bör att en

skallfunktionsnedsättning hamänniskor medrepresenterarner som
olikaexpertpanelen bildas skall hänsyn till typermajoritet. När tas av

geografisk fördelning. Panelen skallfunktionsnedsättningar och till rättvis
rådfrågas sekretariatet.särskilda och vid behovden rapportören avav

skall anmodas den särskilda rapportören att4. Expertpanelen av
påråd hur reglerna skall stödjas,och ha synpunkterundersöka, ge om

följasgenomföras och upp.

frågor tillskall översända antalDen särskilda rapportören ett5.
frivilligorgani-till mellanstatliga ochinom FN-systemet ochstaterna, organ

påFrågorna skall inriktasdäribland handikapporganisationerna.sationer,
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genomförandeplaner för standardreglerna. frågornaNär förbereds skall
samrådarapportören med expertpanelen och sekretariatet.

rapportörenDen särskilda eftersträvaskall bådedialog meden
staterna och med frivilligorganisationer,lokala beatt synpunktergenom om
och kommentarer den information ingåskall i Rap-rapporternaom som

bistå rådportören skall med hur standardreglerna skall genomförasom
och följas påoch med hjälp frågorna.att utarbetaupp, svar

7. Flera inom FN skall samarbeta denmed särskilda rapportö-organ
vid genomförande uppföljningoch standardreglerna i medlemssta-ren av

terna, bl.a. FN-sekretariatets avdelning för policysamordning hållbaroch
utveckling, i egenskap handikappfrågorsamordnare inom FN-syste-av av

FN:s UNDPmet. utvecklingsprogram och andra inom FN-syste-organ
såsommet, de regionala kommissionerna, fackorganen samord-samt

ningsmöten påmellan olika FN-organ, aktiva handikappområdet.

Den särskilda skall med hjälprapportören sekretariatet utarbetaav
rapporter till FN:s sociala utvecklingskommission till dess trettioüärde och
trettiofemte samrådasession. Rapportören skall med expertpanelen om
utformningen dessa rapporter.av

Staterna bör nationellauppmuntra samordningskommittéer eller
liknande delta i genomförandetatt och granskningen standard-organ av

Sådanareglerna. kommittéer, för handikappfrågor påmed nationellansvar
nivå, bör föruppmuntras skapa rutiner samordningatt standardregler-av

uppföljning. Handikapporganisationerna bör aktiv deluppmuntras att tanas
på nivåer.i uppföljningen alla

Om10. kan uppbringas utanför den reguljära budgeten börresurserna
rådgivarefleraeller regionala biståmed uppgiftutses att staterna meden

att
a anordna innehålletnationella och regionala seminarier om

i standardreglerna;
b utveckla riktlinjer för standardreglernas genomförande;
c sprida information hur standardreglerna bästom genom-

förs.

11. Den sociala utvecklingskommissionen bör vid sin trettiofjärde
session bilda arbetsgrupp skall granska den särskilda rapportörensen som

ochrapport rekommendationer hur tillämpningen standardreg-ge om av
lerna förbättras.kan Vid granskningen skall internationella handikapporga-

rådfrågas,nisationer och fackorgan enligt reglerna 71 och 76 i procedur-
rådetsreglerna för Ekonomiska och sociala funktionella kommissioner.

12. Vid sociala utvecklingskommissionens session efter det denatt
särskilda rapportörens mandatperiod har löpt ut, skall kommissionen
undersöka möjligheten antingen förnyaatt nuvarande mandat ellerav
utnämna ellerrapportör uppföljning.överväga typen ny om en annan av



Bilaga 4233SOU 1998:66

rekommendationer till Ekono-kommissionen lämna lämpligaDärefter bör
rådet.miska och sociala

handikappfondFN:s frivilligabidra tillStaterna bör uppmuntras att13.
genomförande.standardreglernasför främjaatt
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SALAMANCA-DEKLARATION EN

OCH HANDLINGSRAM

för undervisning eleverav

med behov särskilt stödav

Svenska Unescorâdets skriftserie 1996nr
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Förord

värdefulloch delnaturligbehov. Dettahar olika ärolika ochVi allaär aven
utgångs-måste grundläggandedenfaktumoch ettsamhället varasom

uppgiftSkolan har till attoch ungdomar.med barnarbeteför alltpunkten
utifrånoch lärandeutvecklingenskilda barnetsför detmöjligheterskapa

behov.förutsättningar ocheller henneshans egna

skolaskola för alla utanhaskaofta atttalarl Sverige enenom -
alla barnskaskolandenattdetMedförlorare. gegemensammamenar

målsättning omfat-utveckling. Dennaför sinförutsättningaroptimala egen
Målet förskolan tillärfunktionshinder. attmedbarnsedan länge äventar

delaktighetelevernasmiljö därskolan ärverklighetbarn bliralla enom
och handled-erbjuds stödpersonalendärhögt ochvärderasjämlikhetoch

erfarna experter.från välutbildade ochning

Begåvkänner.ingenutvecklingspotential gränserharbarnVarje varsen
Därför har varjeoch ungdomar.olika barnockså förolika utningen ser

organisationSkolansbehov.skolgång utformad eftertillbarn rätt egnaen
utveck-unikabarnstill varjemåste därför hänsyntaresursfördelningoch
på denhelhetssynför lärande. Enförutsättningarochlingsmöjligheter

idelaktighetutveckling ochlärande,förförutsättningarenskilda elevens
utformas.insatserför hur olikastyrandeskaarbeteskolans vara

skolgång individu-där derasgodfunktionshindermederbjuda barnAtt en
målsättningen attkonsekvenssåledestill är geella tas avenvararesurser

efter eleverna,skaskolanutbildning. Det ärbraalla barn anpassassomen
inte omvänt.

i skolan,funktionshindermedbarnplaceramed attnöjaaldrigVi kan oss
ställetpå fungera. lskadethoppas attoch sedanintegreringdettakalla

såväl ijämlikhet,delaktighet ochförarbetamedvetetochmåste aktivt
Salamanca-jag attdetta arbete trorländer. landraivårt landeget som

ihåg attbör dock kommastöd. Manviktigtettkandeklarationen vara
mångapå ländermed tanke attutformadSalamanca-deklarationen är

måste utfor-Våra lösningarsärlösningar.ochinstitutionerfortfarande har
förutsättningar.ochbehovsvenskaeftermas

1996decemberiStockholm

JohanssonYlva
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SALAMANCA-DEKLARATION EN

OCH

HANDLINGSRAM

FÖR UNDERVISNING AV ELEVER
SÄRSKILT STÖDMED BEHOV AV

antagen av

INTERNATIONELLA KONFERENSEN OM
SPECIALUNDERVISNING:
TILLGÅNG OCH KVALITET

Salamanca, Spanien, 7-10 juni 1994

arrangerad av
Unesco Spaniens utbildnings-och och vetenskapsministerium
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Förord

internationellaregeringar och 2592representerande300 deltagareDrygt
juni10Saiamanca den 7spanska stadeni densamladesorganisationer -

målet för allautbildningförverkligaför arbetet attför inom1994 att ramen
princi-för främjakrävs attkursändringargrundläggandedediskutera som

förmöjligtdetskolgång, tanken att göranämligenintegreradenpen om
särskilthar behovdemsynnerhetelever, iallabetjänaskolorna att avsom

samarbeteregeringen ispanskadenorganiseradKonferensenstöd. avvar
skolväsendet,inomtjänstemänsammanförde högreochmed Unesco

förföreträdarespecialister samtochplaneringsansvarigaadministratörer,
organisa-internationellaandraberörda FN-organ,ochnationernaFörenta
bistånds-NGOs ochorganisationerregeringsnivå, icke-statligapåtioner
principer,Saiamanca-deklarationenKonferensen antogorganisationer. om

särskilt stödmed behoveleverundervisningvidpraxisinriktning och avav
attdokument attdessa ärGrundtanken ihandlingsram.och man genomen

åstadkommaskallmålet skolor för allaförarbetaattbehoveterkänna av
olikheter,respekterarför alla elever,tillläroanstalter är somsomsom

egenskapendenindividuella behov. ltillgodoserochinlärningstödjer som
förverkligasträvandena atttillbidragviktigtettdokumenten enutgör

effektivare.pedagogisktskolornaför alla ochskolundervisning göra

fråga berörstödsärskiltbehovmedeleverUndervisning somenavav -
framåtdrivaskaninteprojektettmycket ärSyd likaochNord som-
utbild-övergripandemåste ingå iDetsträvanden.från andraisolerat en

ochsocial-inriktningmåste led iettdetningsstrategi, ja, aven nyvara
skolvä-allmännareform detomfattandekräverfinanspolitiken. Det aven

sendet

på special-internationelluttryckerdokumentDessa samsynen
sammankopplasstolt attöverUnesco ärframtida behov.undervisningens

berörda parterAllaviktiga slutsatser.och desskonferensmed denna
allautbildning förför begreppetattoch arbetautmaningenmåste antanu

sårbara ochFÖR mestför dem ärsärskiltALLA,innebärverkligen som
kommerödesbestämd, utaninteFramtiden ärbehovet.det störstaharsom

delyckas underhandlingar. Hurtankar ochvåra värden,formasatt av
på vadså bero görmycket attinteåren framöver kommer somnärmaste

på åstadkommer.vad

tillhjälpaattskrift kommerdennaläserallaförhoppning attminDet är som
attrekommendationerSaiamanca-konferensensverkställa genomatt

handling inompraktiskbudskap ikonferensensomsättaefter attsträva
ansvarsområde.respektive

UnescoGeneraldirektör,Mayor,Federico
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SALAMANCA-DEKLARATIONEN

OM

PRINCIPER, INRIKTNING OCH PRAXIS

UNDERVISNING AV ELEVERVID

STÖDSÄRSKILDBEHOV AV

Översättningsanmärkning: används flitigt begreppetI denna rapport
med integration. Ettinclusion eller inclusive education här översatta

flitigt special needs educa-uttryck förekommer i rapportenannat ärsom
för elever behov särskilttion vilket med undervisning medöversatts av

undervisningen.stöd eller för elever med behov särskilt stöd iav
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såenskild människas till undervisning,bekräfta varje rättGenom att som
års deklaration de mänskliga rättighe-allmännastadfästs i 1948den om

årsutfästelse vid världskonfe-världssamfundets 1990förnyaoch attterna
rättighet för alla,i avsikt säkerställa dennaundervisning för alla attrens om

individuella olikheter,oberoende av

kulmi-nationernas olika deklarationer,erinra FörentaGenom att somom
delaktighet jämlik-år standardregler ochutfärdadei FNs 1993nerade om

eftertryckligt anmodarfunktionshinder, staternamänniskor medhet för som
funktionshinder till delmed görsutbildningtillse attatt en avpersonerav

utbildningsväsendet,det allmänna

det ökade engagemanget hostillfredsställelse,medGenom notera,att
föräldra-intresseorganisationer, ochmyndigheter, kommuner,regeringar,

organisa-funktionshindradessärskilt deoch hossammanslutningar, egna
tillgången till undervisning för denförbättrai atttioner, deras strävan

inte har det, samtsärskilt stödmed behov ännumajoritet elever somav
det faktum attför erkännabevis dettaettatt engagemangsomgenom

nivå regeringar, specialistorgan ochpå flertalförhög ettrepresentanter
världskonferens,deltari dennaorganisationer aktivtmellanstatliga

världskonferensen undervisningvid1 bekräftar vi, delegaterna avom
regeringar och 25representerande 92särskilt stöd,med behovelever av

Spanien denSalamanca isamlats här iorganisationerinternationella som
målsättningen förundervisningvårt föråterjuni 1994,7 10 engagemang-

angelägenhetennödvändigheten och atterkännersamtidigtalla, avsom
med särskildaochungdomartillhandahålla undervisning barn, vuxnaav
och vidareundervisningsväsendet,ordinariedetutbildningsbehov inom ger

åtgärder för undervisningförvårt handlingsramenstöd tillhärmed av
organisationer kanså ochregeringarsärskilt stöd, attmed behovelever av

rekommendationer,föreskrifter ochdessandan ivägledas av

2 deklarerar attVi ochtror

fåmåstetill undervisning ochgrundläggande rättharvarje barn enen0
skolningsnivá,bibehålla acceptabeluppnå ochmöjlighet att en

och inlärnings-fallenheteregenskaper, intressen,unikaharvarje barno
behov,

utformas och utbildningsprogrammenskallutbildningssystemen ge-o
mångfalden egenska-dessapå sådant bredadennomföras sätt att av

tillvaratas,och behovper

måste tillgång skolortill ordinariehasärskilt stödbehovelever med avo
barnet i cent-pedagogik sätterdem inomskall tillgodose somensom

behov,tillgodose dessakanoch somrum

effektivasteintegrationsinriktning detärmed dennaordinarie skoloro
välkomnandeattityder, skapadiskriminerande attbekämpasättet att en
åstadkommasamhälle ochintegrerat attettbygganärmiljö, att upp
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skolundervisning för alla; dessutom de flertalet barn funktions-ger en
förbättrarduglig utbildning och kostnadseffektiviteten och slutligen- -

hela utbildningssystemet.

3 Vi anmodar och alla regeringar attuppmanar

i sina riktlinjerpolitiska och anslagstilldelningar prioritera förbättringarna-
såsina utbildningssystem deatt kan alla barn,ta emot individu-oavsettav

svårigheter,ella skillnader eller

i lagstiftning eller riktlinjer stadfästa principen integrerad undervis-om-
ning, innebär alla barn undervisas inom detatt ordinarie skolväsendet,som

pådet finns tvingande skäl handlaatt annat sätt,om

fram goda exempel och utbytenta uppmuntra med länder harsom-
erfarenhet integrerade skolor,av

decentraliserade engagemangsfrämjandeoch rutinerupprätta vid-
övervakning och utvärdering utbildningsutbudet förplanering, barn ochav

behov,med särskildavuxna

frånmedverkan föräldrarnas,och underlätta Iokalsamhälletsuppmuntra-
handikapporganisationernas sidaoch i planering och beslutsfattande i

uppbyggnaden utbildningsutbudet församband med barn ochav vuxna
med särskilda behov,

på påkartläggningtidig behoven och styrningsstrategiersatsa avmer-
på yrkesutbildningsaspekterna den integrerade skolundervisning-samt av

en,

fortbildningentillse lärarutbildningen och lärare inom föratt av ramen en-
förändring, till undervisningen eleversystematisk med behovanpassas av

ordinarie skolväsendet.särskilt stöd inom detav

också4 internationella samfundet, synnerhetVi anmodar det i

för internationellt samarbeteregeringar med och interna-programo
biståndsorgan, särskilt finansiärerna Världskonferen-tionella av

Förentaför alla: Unescoutbildning nationernas organisa-sen om
kultur,för främjande undervisning, vetenskap och UNICEFtion av

Förenta barnfond, UNDP Förentanationernas nationernas ut-
vecklingsprogram och Världsbanken att

sitt stöd till principen integrerad skolundervisning och stimuleraomge-
undervisningsprogram förutvecklingen elever med behov särskiltav av

samtliga undervisningsprogram,stöd delsom en av

InternationellaFörenta nationerna och dess särskilt ILOorgan,o
arbetskontoret, WHO Världshälsoorganisationen, Unesco och
UNICEF,
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lika förstärkaför tekniskt samarbete väl attstärka sina insatseratt som-
för effektivt stöd till utökat ochoch sina nätverk ettsitt samarbete mera

stöd;med behov särskiltstöd till utbildning eleverintegrerat avav

NGOsorganisationer medverkar i nationellicke-statliga somo
tillhandahållande tjänster,planering och av

institutionerna ochmed de officiella nationellasitt samarbetestärkaatt-
genomförande ochi planering,växandeintensifiera deras engagemang

elever med behov särskiltintegrerad undervisningutvärdering avavav
stöd;

för främjandeFNs organisationegenskapUnesco, i dess avavo
undervisning, att

behov särskilt stöd ielever med tasundervisningentillse att av uppav-
utbildningsfrågor,foradiskussioner i alla röralla som

frågor förbätt-från gällerIärarorganisationerna istödetmobilisera som-
behov särskiltundervisning elever medlärarutbildningen iringen avavav

stöd,

nätverkforskning och bildavetenskapssamfundet stärkaattstimulera-
vidareinformations- och dokumentationscentra,regionalaoch upprättaatt

sådana verksamhetererfarenhetsutbytencentral förfungeraatt omsom en
uppnåtts påoch framstegkonkreta resultatkunskap despridaoch somom

principer,deklarationsnivå genomförandet dennavidnationell av

medellångpå 1996-siktplaninom sin nästaanskaffa medel attgenom-
samhällsstöd-skolor ochför integreradeutvidgat2002 inrätta ett program

pilotprojekt kanlanseradet möjligt attskulle göra somsomprogram,
förutveckla indikatorermetoder ochför demonstrationanvändas nyaav

behov särskilttillgången elever medtill undervisningbehovet och avavav
stöd.

regering ochvår Spanienstacksamhet mot5 Slutligen uttrycker varma
uppfordrar demkonferensen, och att göraför ha organiseratUnesco att

medföl-ochförmåga denna deklarationstår för bringai deras attallt som
särskilt Toppmötetvärldssamfundets kännedom,tillhandllngsramjande

kvinnokonferen-1995 Internationellafrågor ochKöpenhamnsocialaom
Beijing 1995.sen

juniSpanien, i dag den 10acklamation istaden Salamanca,Antagen med
1994.
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Inledning

Denna handlingsram för specialpedagogiska åtgärder antogs av
den internationella konferensen undervisning elever med behovom av av
särskilt stöd arrangerades spanska regeringen och Unesco isom av
Salamanca den 10 juni 1994. syfte7 Dess är att regeringar, interna-ge-

bistândsorgan,tionella organisationer, nationella icke-statliga organisatio-
föroch andra underlag planering och åtgärdervägledning för iner organ

samband med genomförandet Salamanca-deklarationen principer,av om
inriktning praktik vidoch undervisning elever med behov särskiltav av

påstöd. Handlingsramen bygger i omfattande utsträckning resolutioner,
publikationerrekommendationer och inom FN-organisationen och andra

Standardreglernamellanstatliga organisationer, särskilt delaktighet ochom
funktionsnedsättningfför människorjämlikhet med l handlingsramen

frånförslagen, riktlinjernabeaktas och rekommendationerna de femäven
regionala seminarierna hölls förberedelser inför den internatio-som som

konferensen.nella

Alla barns till undervisning stadfäst2. rätt i den allmänna deklara-är
tionen mänskliga rättigheternade och har kraftfullt bekräftats i denom
internationella deklarationen utbildning för alla. Varje människa medom

önskemål ifrågafunktionshinder har uttrycka sina sin utbildningrätt att om
så rådfrå-mycket de kan Föräldrarna har given bliutrönas. rätt attsom en

den utbildningsform bäst lämpad med hänsyn derasgade tillärom som
förhållandenbehov, och ambitioner.barns

princip ligger till för handlings-Den vägledande grund dennasom
skall plats för alla barn,skolorna hänsyn till derasär att utangeram

språkligasociala, emotionella, förutsätt-fysiska, intellektuella, eller andra
begåvadeomfatta handikappade ochningar. Den skall barn, gatubarn och

från språkliga, etniska eller kulturella minoriteterbarnarbetare, barn samt
områdenfrån andra eftersatta eller marginaliserade eller befolknings-barn

förhållandenDessa skapar rad utmaningar för skolsystemen. Iengrupper.
anslutning till föreliggande handlingsram med uttrycketavses

undervisningspecialundervisning eller elever med behov särskiltav av
undervisning alla de barn och ungdomar vilkas behov härrörstöd av ur

inlärningssvårlgheter. Mångafunktionshinder eller barn upplever inlär-
alltså någon gångningssvårigheter och har under sin skoltid särskilda

måste tinnapedagogiska behov. Skolorna det gäller medvägar attnär
åt svåralyckat resultat undervisning alla barn, däribland dem harge som

funktionshinder.skador och

råderDet allt enighet barn och ungdomar med behovstörre atten om av
särskilda behovsärskilt stöd i undervisningen pedagogiska bör omfattas

l the ofUnitedNationsStandardRules Equalizatiøn Opportunitiesfpr Personswith Disabilities,on
A/RES/48/96, nationernasresolution generalförsamlingenvid sessionFörenta dess48:eantagenav
den20 december1993.
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för flertaletbyggts barn.undervisningssystemallmännade som uppav
skola. Den uppgift den integre-integreradtill begreppetDetta har lett som

pedagogik med barnet istår utveckla centruminför attrade skolan är en
åtframgång undervisning alla barn,medförutsättningar atthar gesom

Fördelenfunktionshinder. medskador ochhardäribland dem gravasom
tillhandahålla undervisning högde kansådana inte bara attskolor är av

sådana avgörandeskolor ett steg näråt inrättandet äralla barn.kvalitet av
skapa välkom-diskriminerande attityder, attändraförsökadet gäller att en

ändring detsamhälle. Enutveckla integreratoch ettnärmiljö attnande av
ofrånkomlig. med funk-Alltför länge harperspektivetsociala är personer

påsighar koncentreratsamhälleetttionshinder betraktats mersomav
på möjligheter.svårigheter derasderas än

påstöd bygger densärskiltmed behovUndervisning elever4. avav
kan komma alla barnprincipervälbeprövadepedagogikenssunda som

emellan normalamänniskorutgår från skillnader ärallaatttillgodo. Den
behovmåste till barnetsföljaktligenoch inlärningenatt snarareanpassas

antagandenförväg fastställdamed ii enlighetskall formasbarnetän att
ipedagogik sätter barnetEntakt och natur.iniärningsprocessens somom

för hela samhället.och, följaktligen,eleverför samtligatill nyttacentrum är
minska den utslag-utsträckningi avsevärdden kanvisar attErfarenheten

många undervis-så inslag iomfattandeettkvarsittning ärning och som
peda-genomsnittsresuitat. Endet bättresamtidigtningssystem, gersom

undvikatill detfrån kan hjälpa attutgår behovbarnetsgogik re-som
alldeles för ofta ärförhoppningaromintetgörandesursslöseri och somav

efterundervisningsmetoder och strävanundermåligakonsekvens aven
frånutgår barnet iundervisning. Skolorfrågaihomogenitet somom

människoorienteratförutbildningsbas ettdessutomcentrum är sam-en
värdighet.såväl skillnadermänniskorsallarespekterarhälle somsom

avsnitt:i följandeuppdeladhandlingsram ärDenna5.

specialpedagogikenNytänkande i

nivåpååtgärder nationellförRiktlinjer

organisationochInriktningA
SkolfaktorerB

personalundervisandeutbildningochRekryteringC av
stödtjänsterExternaD

områdenPrioriteradeE
SamhälisperspektivF
ErforderligaG resurser

nivåinternationellpååtgärder regional ochförRiktlinjerIII.
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NYTÄNKANDE I SPECIALPEDAGOGIKEN

tvåUnder de senaste decennierna har inom den allmännaman
socialpolitiken allt integreringanvänt och delaktighet verktyg imer som
kampen utslagningen.mot Att del samhället och att medverka ivara en av

någotdet förväsentligtär människans värdighet och för hennes tillgodogö-
rande och utövande de mänskliga rättigheterna. Pâ undervisningensav
område återspeglas denna tendens att utarbetar strategier för attav man

människorna verkligt lika förutsättningar. Erfarenheten mångai länderge
visar integreringenatt barn och ungdomar med behov särskilt stöd iav av

uppnåsundervisningen bäst inom reguljära skolor betjänar alla barn isom
lokalsamhälle.ett Det i detta sammanhangär elever med behovsom av

uppnåsärskilt stöd kan de bästa inlärningsresultaten och delaktighet i
samhället. alltsåDe integrerade skolorna erbjuder förutsätt-gynnsamma

förningar skapa likaatt chanser och fullständig medverkan, för deattmen
skall lyckas krävs det frånsamordnad insats, icke blott lärare ochen
skolpersonal från familjerutan även kamrater, frivilliga.och En reform av
samhällsinstitutioner inte bara teknisk uppgiftär den beror framför allten -
på övertygelsen, engagemanget och den goda viljan hos de enskilda
människor utgör ett samhälle.som

Den7. grundläggande principen för den integrerade skolan allaär att
såbarn, närhelst möjligt, skall undervisasär tillsammans, oberoende av

svårighetereventuella eller inbördes skillnader. De integrerade skolorna
måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha förutrymme
både olika inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid allage en
kvalitativt bra undervisning lämpliga kursplaner, organisatoriskagenom

pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete medramar,
lokalsamhället. Stöd tillhandahållasoch tjänster skall kontinuerligt och

mot uppkomsten särskilda behov i varje enskild skola.svara av

Inom8. de integrerade skolorna skall barn med behov särskiltav
fåstöd allt det stöd de eventuellt behöver förextra de skallatt kunna

påundervisas effektivt skolgångIntegreradett sätt. det effektivasteär
byggasättet att solidaritet mellan barn med behov särskilt stödupp en av

och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor eller att sam--
manföra dem i specialklasser eller avdelningar påinom viss skolaen
varaktig basis bör undantagslösning förordasatt endast i devara en-

påvisatssällsynta fall där det har klart undervisningatt i vanlig klass inte
kan tillgodose barns undervisningsrelateradeett eller sociala behov eller

så krävsnär med hänsyn till det barnets eller andra barns bästa.

Systemet för undervisning barn med behov särskilt stödav av
från Såvarierar oerhört land till land. finns det exempelvis länder harsom

väletablerade system med särskilda skolor för elever med speciella funk-
Sådanationshinder. särskilda skolor kan utgöra värdefull för deen resurs

integrerade skolornas utveckling. Personalen vid dessa specialiserade
institutioner har den sakkunskap behövs för tidig kartläggning ochsom
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Sådana skolor kansärskildafunktionshinder.medidentifiering barnav
vanligaför personalen iockså utbildnings- och resurscentratjäna som

specialavdelningar inomspecialskolor ellergäller attskolor. Slutligen
skolform deharframledes denkanske ärintegrerade skolor även som

för detundervisningenlämpligastedenförutsättningarna attstörsta ge
kan erbjudasfunktionshinder intemedeleverlilla antalrelativt ensom

Investeringar i deeller skolor.klassrumi vanligaundervisningfullgod
och utvidgadederasmotspecialskolorna bör styrasexisterande nya
hjälpa demför attreguljära skolorna attexpertstöd till deuppgift att ge

En viktigundervisningen.särskilt stöd ibehovharelevertillgodose avsom
skolornaför de vanliga ärpersonal kan göraspecialskolornasinsats som
individuellainnehåll metodik till elevernasochkursplanernasatt anpassa

behov.

iregel klokastskulle ifå specialskolor göraingaellermedLänder10.
skolor ochpá integreradeutvecklaattansträngningarsinakoncentreraatt

ochflertalet barnför betjäna det storaattbehövsspecialfunktionerde som
ochspecialpedagogiklärarutbildning ii formsärskiltungdomar, resur-av

skulleskolornatill vilkautrustning,bemanning ochlämpligmedscentra
utvecklingsländer-särskilt iErfarenhetenassistans.sig förvändakunna -

tillpraktiken leder attikostnaderhögaspecialskolornasvisar attna -
drarfrån stadsbefolkningselit,vanligenelever,minoritetlitenendast enen

särskilt stöd,med behovelevermajoritetenDen storadem.nytta avav
många utveck-alls. lfår serviceföljaktligen ingenpå landsbygden.särskilt

särskiltbehovelever medandelenverketi självaberäknaslingsländer av
uppgå mindretill änstrukturerexisterandeomfattasstöd enavsom

på integrerade skoloratterfarenhetentyderDessutom somprocent.
framgångsrika detnärlokalsamhälle mesti ärelever ettsamtligabetjänar

okonventionellaochkreativaoch hittastöd attsamhälletsutverkagäller att
står förfogande.tillbegränsadedeutnyttjaattsätt somresurser

utbildningsvä-planeringenförstatligaiDe11. avansvararorgansom
allai landsmänniskor, ettför allapå undervisningsigriktasendet bör

både och privataoffentligaviaskikt,socio-ekonomiskai allaregioner och
skolor.

harfunktionshinder tidigarefå medbarnjämförelsevisEftersom12.
Utvecklingsområden, finnsi världenssärskilttillgång undervisning,tillhaft

densaknar t.o.m.funktionshindermedmänniskormiljonerdet somvuxna
försatsningalltså samordnadgrundutbildning. Det krävselementäraste en

funktions-medmänniskorläravuxenundervisningsprogramviaatt vuxna
färdigheter.grundläggandesigtillägnaochräknahinder läsa,att

ofta har drabbatskvinnornainser attviktigt attSärdeles är13. avman
förhållandet attdetoftast härrörnackdelhandikapp,dubbeltett ursomen
svårigheterna.orsakadefunktionshindretdeförvärrarkvinnahon är av

på utbildningsprogrammensinflytandelika stortskall haochKvinnor män
Särskildadem.dra nyttamöjligheter attoch hautformning avsamma
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satsningar skall för flickoratt stimulera och kvinnorgöras deltaatt i utbild-
ningsprogrammen.

Denna14. avseddär att övergripande vägledning vidram vara en
åtgärder påplaneringen specialundervisningsområdet. Den kanav uppen-

barligen inte beakta de mycket olikartade situationer förekommer isom
måstevärldens olika regioner och länder och följaktligen tillanpassas

förhållanden. måstelokala behov och För bli effektivatt den kompletteras
med nationella, regionala och lokala handlingsplaner är genomsyradesom

åstadkommapolitisk och folklig vilja att utbildning för alla.av en en

ÅTGÄRDERFÖR PÅ NIVÅRIKTLINJERu. NATIONELL

A INRIKTNING OCH ORGANISATION

Integrerad undervisning och samhällsbaserad15. rehabilitering utgör
kompletterande och ömsesidigt understödjande metoder betjänaatt
människor särskilt i undervisningen. Bådamed behov stöd begreppenav
utgår från principerna tillhörighet, integrering och stårmedverkan ochom

tillvägagångssättför vä/beprövade och kostnadseffektiva främja likvär-att
tillgång till undervisning fördig elever med behov särskilt stöd, inomav

för rikstäckande strategi för förverkligaatt utbildning för alla.ramen en en
nedanstående åtgärderbeaktaJordens länder att meduppmanas avseen-

påde deras utbildningssystems inriktning och organisation.

Lagstiftarna skall erkänna principen för16. barn, ungdomarrättenom
funktionshinderoch med till lika möjligheter inom den obligatoriskavuxna

skolan, gymnasieskolan och den postgymnasiala utbildningen. Detta skall,
så långt förverkligas integrerademöjligt, inom institutioner.som

lagstiftningsåtgärder på17. Parallella och kompletterande skall vidtas
områden hälsovård, välfärd, yrkesutbildning och sysselsättning förrörsom

skollagstiftningenstödja och fullt genomslag.att ge

på nivåer, från nivå,18. Skolpolitiken alla nationell till lokal skall bygga
på barn med funktionshinder bör följakravet att ett undervisningen i den

gåttskolan, dvs. den skola i vilken barnet skullenärmaste ha detom
från ifrågakom-hade haft funktionshinder. Undantag dennaett regel skall

frånendast vid överväganden fall till tall, där undervisning i särskildama
skolor eller specialiserade institutioner skall väljas endast det kanom
påvisas sådan undervisning tillgodoser detatt enskilda barnets behov.

19. Metoden inte särbehandla barn funktionshinderatt med skall vara
beståndsdelnormal den nationella planeringen för förverkligaattaven

Ävenmålet utbildning för alla. i de undantagsfall där barn placeras i
särskilda skolor behöver undervisningen dem inte helt segregerad.av vara
Deltidsundervisning måtti normala skolor bör Nödvändigauppmuntras.

ocksåoch bör vidtas för säkerställasteg att att ungdomar och medvuxna
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högskolenivåpå gymnasie- ochdelta i undervisningkansärskilda behov
åtuppmärksamhet börSärskild ägnasyrkesutbildningsprogram.och i

tillgångmed funktionshinder skall hakvinnorflickor ochkravet att samma
områdepåförutsättningar detta män.utbildning ochtill somsamma

och ungdomar medskall barnuppmärksamhet ägnasSärskild20.
funktionshinder. De harmed fleraellersvårt funktionshinder samma
uppnå möjliga oberoendei samhället att störstaalla andrarättigheter som

få så utbildning kanomfattande desyftetskall i detoch somensom vuxna
sig.tillgodogöra

skillnader ochfullo beakta individuellaskall tillSkolpolitiken21.
teckenspråkets kommunikations-betydelseSå skallsituationer. t.ex. som

åtgärder vidtas förskall attochmänniskor erkännas,dövablandmedium
teckenspråk. Påpå nationellasitttillgång undervisningtillalla döva har

kommunikationsbehov,särskildamänniskorsdövblindaochgrund dövaav
undervisning till specialsko-derasförläggalämpligare atteventuelltdetär

skolor.i vanligaspecialavdelningarochspecialklasserlor eller

utvecklas delrehabiliteringen börsamhällsbaseradeDen22. som en
kostnadseffektiv undervisning ochför stödstrategiövergripande avenav

stöd i undervisningen.särskiltbehovmedutbildning avpersonerav
tillvägagångssättsärskiltetthabilitering skallSamhällsbaserad somses

funktionshindrade människorsallamotsamhällets strävanförinom ramen
Den börsamhällsintegrering.ochmöjligheterlikavärdigahabilitering,

från funktionshindrade själva,desamordnade insatserförverkligas genom
yrkesutbild-hälso-,från undervisnings-,behörigafrån familjer samtderas

socialaochnings- organ.

skall stimule-finansiellaSåväl politiska23. arrangemangsomprogram
för utvecklingenskolor. Hinderintegreradeframväxtenoch underlätta avra
ochundanröjas,skolor skallordinariespecialskolor tillfrånbort gemen-en

riktning integre-i motFramstegenstruktur byggasadministrativ upp.sam
uppgifterstatistiskainsamlingföljasnoggrantskallringen somavgenom

funktionshinder drarmedantalet eleveruppfattningklarkan somomge en
och utrustning samtsakkunskapspecialundervisningensnytta resurser,av

inskrivna i vanligaundervisningsbehov ärsärskildamedantalet elever som
skolor.

arbetsmarknads-social- ochmellan skol-,Samverkan24.
och arbetsför-samordningpå föralla plan attstärkasskallmyndigheterna

samordningsarbetet skallochplanerings-Vidske.skall kunnadelning
halvoffentli-spelaskanmöjliga rollfaktiska ochdentillhänsyn tas avsom

satsning börNGOs. särskild görasEnorganisationericke-statligaochga
behovtillgodose elevernasdet gäller attstödsamhällets närutverkaför att

stödjande insatser.av
övervak-försärskilthar ettmyndigheternanationellaDe25. ansvar

förspecialundervisningen och attfinansieringenden externaningen avav
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i samverkan med sina utländska partners tillser finansieringen stårattman
i samklang med nationella prioriteringar och för förverkligaattprogram
målsättningen utbildning för alla. Organ för bilateralt och multilateralt
bistånd bör för sin del noggrant beakta de nationella myndigheternas
riktlinjer för undervisning elever med behov särskilt stöd, denärav av
planerar och genomför handlingsprogram inom utbildning och närbesläkta-

områden.de

B SKOLFAKTORER

26. För utveckla integreradeatt skolor kan ta emot ett stort antalsom
både påelever i tätorter och landsbygd krävs följande: formulering av en

tydlig och kraftfull integreringspolitik tillsammans med erforderliga finansie-
ringsåtgärder, effektiv informationssatsning på allmänheten för atten
bekämpa fördomar och skapa upplysta och positiva förhållningssätt, ett
omfattande för information och personalutbildning tillhanda-samtprogram
hållande nödvändiga stödtjänster. Förändringar på alla följande områ-av
den inom undervisningsväsendet, påliksom många områden,andra är
nödvändiga för integreradede skolornas framgång: läro- och kursplaner,
sko/lokaler, sko/organisation, pedagogik, utvärdering, bemanning, etiska

i skolan icke schemalagdasamt aktiviteter.normer

27. flesta erforderligaDe de förändringarna hänför sig inte enbartav
till integreringen barn med behov särskilt stöd. De utgör delav av en av en
större utbildningsreform behövs för förbättraatt dess kvalitet ochsom
aktualitet samtliga inlärningsnivåer.och höja elevers Internationella dekla-
rationen utbildning för alla har understrukit behovet metodikom av en som
sätter barnet i och syftar till framgångsrikcentrum utbildning för allasom
barn. Om flexiblatillämpar och anpassningsbara kansystemman mer som

bättre hänsyn till olikata barnens behov, bidrar både till pedagogiskaman
framgångar och till integreringen. Följande riktlinjer påkoncentrerade deär
faktorer behöver beaktas vid undervisningen barn med behovsom av av
särskilt stöd i integrerade skolor.

Flexibla kursplaner

28. Kursplanerna skall till barnens behov, inte tvärtom.anpassas
Skolorna därförskall erbjuda alternativa kurser barn med olikasom passar
förutsättningar och intressen.

29. Barn med behov erhållasärskilt stöd bör ytterligare inlärnings-av
stöd inom för den ordinarie kursplanen, inte annorlunda kurs-ramen en
plan. Den vägledande principen bör att alla barn undervis-vara ge samma
ning, samtidigt ytterligare assistans och stöd till de barnsom man ger som
behöver det.

30. Förvärvandet kunskaper inte frågabaraär formella ochav en om
teoretiska redogörelser. Undervisningens innehåll bör riktas högtmot
ställda och individens behov i syftemot att honom eller hennesättanormer

ståndi fulloatt till delta i utvecklingsarbetet. Undervisningsmetoderna bör
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ha samband med elevernas erfarenheter och praktiska angelägen-egna
för motiveras bättre.heter de skall kunnaatt

31. För följa varje enskilt barns utveckling, skall bedömningsruti-att
Utvärderingen inlärningsutvecklingen bör byggas iöver.nerna avses

så hållsden normala undervisningsprocessen, elever och lärare under-att
kunskapsnivå uppnåtts svårig-och för kartläggarättade den attsomom

övervinna dem.heter och hjälpa eleverna att

särskilt stöd skall erbjudas kontinuerligt32. Barn med behov stöd.av
frånallt minimum stöd i det vanliga klassrummetDet kan sig ettröra avom

för inlärningsstödkompletterande inom skolan vid behovtill program som
från speciallärare ochutvidgas till assistans extern stödpersonal.kan

överkomlig teknologi skall vid behov utnyttjas för33. Lämplig och att
framgångsrika skolstudier och stödja kommunikation,öka chanserna till

påTekniska hjälpmedel kan erbjudasrörlighet och inlärning. ett mer
tillhandahålls fråneffektivare de centralekonomiskt och sätt, om en

på finns sakkunskap för val lämpligavarje där detresursbank ort av
förtill individuella behov och service.hjälpmedel med hänsyn

påforskningoch genomföras nationell34. Kapacitet skall byggas upp
nivå stödteknologisystem förför utveckla lämpliga special-och regional att

ratificerat Florensavtalet skallharundervisningen. De stater uppmunt-som
för friverktyg underlätta handel med material ochanvända detta attattras

funktionshinder. Samtidigtanknytning till människor medutrustning med
anslutit sig till det förinte har avtalet att attde görastateruppmanas som

tjänster pedagogisk och kulturellfri handel med ochunderlätta varor av
natur.

Skolledning

skolchefer spela huvudrolladministratörer och kan när35. Lokala en
lyhörda för elever med behov särskiltskolornadet gäller att göra mer av
erforderliga behörigheten och lämpligför dettastöd, de den engesom

fram flexiblare ledningsrutiner, invente-utbildning. De bör att tauppmanas
pådiversifiera studiealternativen,pedagogiska tade vararesurserna,ra

åt svårighetererbjuda elever ivarandra, stödden hjälp eleverna kan ge
till föräldrar och närmiljö. För skolanrelationer attbyggasamt näraupp

framgångsrikt måstepå lärare och skolpersonalskall kunna ledas ett sätt,
måstepå kreativt och byggaaktivt och sättsig ett man upp enengagera

effektivt lagarbete för tillgodose elevernaseffektiv och attsamverkan ett
behov.

SkoIcheferna/rektorerna för stimulera tillhar särskilt att36. ett ansvar
förhållningssätt skolan och tillse det sker effektivinom hela attpositiva en

klasslärare och stödpersonal. Lämpligasamverkan mellan arrangemang
arbetsfördelningenoch den exakta mellanför organisera stödinsatsernaatt

samråds-fastställas ochundervisningsprocessen börde olika aktörerna i
förhandlingsvägen.
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samfällighet kollektivtenskild skola skall37. Varje ärvara en som
framgång eller misslyckande. Detför varje enskild elevsansvarig är

skall deladen enskilde lärarenundervisningsgruppen änsnarare som
med behov särskilt stöd. Föräldrarför undervisningen barnansvaret av av

aktiv del i skolans arbete. Lärarna spelarfrivilliga inbjudasoch bör att ta
för undervisningsprocessennyckelroll i sin egenskap ledaredock aven

bådetillgängligaanvändningskall stödja elevernaoch av resursergenom
utanförinom och klassrummet.

forskningInformation och

framgångsrikapåkännedom exempelsprida38. Genom att om
inlärning. Informa-undervisning ochförbättraskulle kunnaarbetssätt man

värdefull.skulle likaledesforskningsresultattillämpligation varaom
doku-erfarenhetsinsamling och uppbyggnadi formVerksamheter avav

tillgångenpå nivå till källornanationell ochstödjasmentationscentraler bör
breddas.

forskningsinstitutionernasinkluderas iSpecialundervisningen skall39.
läro-enheter utarbetaroch vid deutvecklingsprogramforsknings- och som

området uppmärksamhetPå bör särskild ägnasdetoch kursplanerna.
på framtagningvidmed tonvikt konceptaktionscentrerad forskning avnya

bådeiaktivt deltainlärningsstrategier. Klasslärarna börundervisnings- och
sådanaingårretlektionsverksamhet ioch denpraktiska insatserde som

ocksåfördjupningsstudier börprojekt ochExperimentellaundersökningar.
vägledning införbeslutsunderlagen och bättrebreddaförinitieras att ge

kunnastudier skulleexperiment ochåtgärdsprogram. Dessaframtida
flera länder.på grundgenomföras samverkans av

UNDERVISANDEUTBILDNINGOCH AVREKRYTERINGC
PERSONAL

framstår nyckel-undervisande personalallUtbildning40. som enav
integreradei riktning denmotstimulera arbetetgäller attfaktor detnär

funge-funktionshinder, kanmedrekrytera lärareVikten attskolan. somav
Nedanfunktionshinder, inses alltför barn medförebilder mer.ra som

vidtas.åtgärder kunnaskulleangivna

såväl gymnasieskola börgrund-förLärarutbildningarna41. som

inställning tillpositivskaparinnehålla lärarkandidaternahosinslag ensom
förståelse för vadutvecklardärigenomochfunktionshinder somensom

kunska-stödtjänster. Delokalt tillgängligaåstadkommas skolor medikan
förmåga läragod att ut,huvudsakligenfärdigheter krävsoch är ensomper

kursplanensbehov,förmågan särskildaingår bedömavari att anpassa
undervisningsmeto-hjälpmedel, individualiserainnehåll, tekniskautnyttja

l lärarut-uppsättning färdigheterbredareså dederna att osv.avenpassar
åt förbe-attuppmärksamhetsärskild ägnaspraktiska del börbildningens

färdigheter i attsinaautonomi och tillämpasinreda lärarna att utöva
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kursplaner och metoder för tillgodoseatt barnens behov och attanpassa
samarbeta med specialister och samverka med föräldrar.

42. De färdigheter förkrävs tillgodoseatt specialundervisningenssom
behov bör beaktas vid betygssättning och utexaminering lärare.av

Åtgärder43. bör prioriteras framtagning skriftligtär materialsom av
och anordnande förseminarier lokala skoladministratörer, inspektörer,av
rektorer och studierektorer och huvudlärare för de skall kunnaatt utveckla

förmågasin på områdeledarskapatt utöva detta och stödja ochatt utbilda
lärarpersonal med begränsad erfarenhet.

44. Huvudutmaningen fortbildningatt alla lärare, påär med tankege
svåra förhållandende skiftande oftaoch under vilka de tjänstgör. Fortbild-

såningen påbör, där möjligt, skolnivå i formär äga undervisningrum av
under ledning handledare, varvad med distansstudier och andraav
självinlärningstekniker.

45. Specialiserad utbildning i pedagogik för undervisning eleverav
med särskilda behov, leder till meriter,extra bör normalt integrerassom

föregåsmed eller utbildning och praktik vanlig lärare, för attav som
mångsidighetvederbörandes och flexibilitet skall säkerställas.

46. Utbildningen speciallärare bör i syfteöver att dessagöraav ses
lärare kapabla arbeta i olikaatt miljöer och spela nyckelroll vid utform-en
ningen förkursprogrammen undervisning elever med behovav av av
särskilt stöd. Som kärna bör generell metodik fram,tasen gemensam en

omfattar alla funktionshinder, påtyper innan specialiserar sigsom av man
områdeneller flera specifika funktionshinder.ett av

Universiteten/högskolorna rådgivande47. har viktig funktion inomen
påarbetet föratt utveckla pedagogiken undervisning elever med behovav

särskilt stöd, särskilt vad gäller forskning, förberedelseutvärdering,av av
lärarutbildare utformningsamt utbildningsprogram och utbildningsmate-av
rial. Uppbyggnaden nätverk bland universitet och högskolor i industri-av

påoch utvecklingsländerna bör främjas. Att det sammankopplasättet
forskning ocksåoch utbildning har betydelse. Detstor viktigtär att engage-

funktionshindermänniskor med i forsknings- och utbildningssamman-ra
såhang, att säkerställer deras perspektiv till fullo beaktas.attman

återkommande48. Ett problem i alla undervisningssystem, deäven
erbjuder utmärkta utbildningstjänster för elever med behov särskiltsom av

på sådanastöd i undervisningen, bristen förebilder för elever.är Elever
med behov särskilt stöd i fåundervisningen behöver chans attav en
fungera i växelverkan nåttmed med funktionshinder harvuxna som
framgång, så att de kan modellera sin livsstil och sina ambitio-egen egna

på grundval förväntningar.realistiska Därutöver bör elever medner av
funktionshinder få påutbildning och exempel funktions-medges personer

påhinder sålyckats bra och exempel ledarskap, att de kan medverkasom
vid utformningen påverkade riktlinjer kommer att dem isomav senare
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välutbildade lärarerekryteraförsökadärförbörUtbildningsväsendetlivet.
och börfunktionshinder ävenmedpersonalundervisandeoch annan

funktionshindermedframgångsrikaenskildaförsöka personerengagera
specialundervisningen.iregioneninom

STÖDTJÄNSTEREXTERNAo

förtillhandahållas vikt attstörstaärtjänster kan enAtt externa49. av
påtjänstersäkerställa att externaFör attskall lyckas.skolpolitikintegrerad

särskilt stöd,behovmedför barnstår förfogandenivåer tillsamtliga av
följande.beaktasko/myndigheternaskall

tillhanda-skulle kunnaskolorreguljäratillKompletteringstjänster50.
stårpersonalspecialskolornasIärarhögskolorsåväl somhållas som avav

utsträck-ökandeibörSpecialskolornasådana insatser.förförfogandetill
stöddirektochskolornavanligaför deresurscentraanvändas gening som

lärarutbildningsinstitutio-Bådeundervisningsbehov.särskildamedtill barn
materialspecialutrustning ochtillhandahållakanspecialskolorochner

erbjudas ikanstrategierpedagogiskasådanautbildning i somsamt
skollokaler.vanliga

från verksam-olikaformistödtjänsterExterna resurspersoner51. av
skolpsy-rådgivande lärare,institutioner, t.ex.ochavdelningarhetsställen,
nivå.på Attlokalsamordnasbörarbetsterapeuter,ochlogopederkologer,

förstrategianvändbarsigvisatharisammanföra skolorna envaragrupper
Skolornanärsamhället.ochpedagogiskamobilisera engageraatt resurser

detillgodoseför attkollektivtettkunnaskulle ansvarinom gesgruppen
få hand-område ochderaselever ihosbehovenpedagogiskasärskilda

Sådanabehov.lokalaenligtresurstilldelning arrange-förlingsutrymme
tyder iErfarenhetenicke-pedagogiska tjänster.omfattabör ävenmang

på störreavsevärtskulle tjänaundervisningenpå omattverketsjälva
tillgängligallutnyttjandeoptimaltpå säkra ettattgjordes avsatsningar

tillgängligaoch allasakkunskap resurser.
OMRÅDENPRIORITERADEE

undervisnings-särskildamedungdomarochbarnlntegreringen52. av
utveck-iframgångar,nå störreeffektivare och manskulle ombehov vara

åt följandeuppmärksamhetsärskildägnadeskolväsendetförIingsplanerna
möjligheter attbarnsstärka allaförskoleundervisning för attmålområden:

utbildning och över-flickornassko/undervisning,reguljärsigtillgodogöra
förvärvsarbete.medvuxen/ivtillfrån utbildninggången

Förskoleundervisning

pågradi högberorlyckasmöjligheter attskolansintegreradeDen53.
destimuleraochidentifiera, bedömakanpå stadiumtidigtettmanom

Tillsynenundervisningsbehov.särskildahar avsmå barnmycket som
årstillför barnpedagogiskaoch sexutvecklassmåbarn bör uppprogram

fysiska,derasfrämjaförinriktning attoch/ellerframålder bör tas nyges en
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intellektuella och sociala utveckling och stärka deras mentala beredskap
för den reguljära skolundervisningen. Sådana har ett eko-stortprogram
nomiskt värde för individ, familj och samhälle det gäller förhindranär att att
de handikappande faktorerna förvärras. Programmen på nivådenna bör

integreringsprincipen och påbyggas ut ett övergripande sättanamma
förskoleverksamhetenatt kombineras småbarnshälsovården.medgenom

Många54. länder har valt att systematiskt främja inskolningsaktiviteter
barnaåren,i de tidiga antingen att stödja förskolornas och dag-genom

hemmens utveckling eller att organisera familjeinformation ochgenom
upplysningsaktiviteter i samband med de samhället tillhandahållnaav
tjänsterna hälso-, mödra- och spädbarnsvård, skolgång samt lokala
föräldra- eller kvinnoföreningar.

Flickors utbildning

55. Flickor funktionshindradeär dubbelt handikappade.är Sär-som
skilda insatser nödvändiga för flickorär att med särskilda pedagogiskage
behov undervisning och utbildning. Förutom tillgånghaatt till skolunder-
visning skall flickor med funktionshinder dessutom kunna information
och vägledning och förebilder skulle kunna hjälpa dem att görasom
realistiska val och förbereda fördem deras framtida roll kvin-som vuxna
nor.

Förberedelse för vuxenlivet

56. Ungdomar med särskilda få såbehov skall hjälp att smidigt som
övergången frånmöjligt klara skolans värld till vuxenliv förvärvsarbete.och

Skolorna bör hjälpa dem bli självständigaatt och dem de färdigheterge
behövs i vardagslivet sådanaatt erbjuda dem övning i socialasom genom

och kommunikativa färdigheter i vuxenvärlden förväntas besitta.som man
Detta kräver lämplig utbildningsteknik, inklusive erfarenhet verkligaav
situationer utanföri livet skolan. Läroplanerna för elever med behov av

årskursersärskilt stöd i grundskolans innehållaskall konkretasenare
övergångsfasför denna såoch, närhelst möjligt,är stöd ochprogram

övergångenföruppmuntran underlätta tillatt gymnasieskolan därpåoch
följande såhögskolestudier, de förutsättningaratt fungeraattges som
självständiga, bidragande samhällsmedlemmar efter skolan. Dessa verk-
samheter bör genomföras under aktiv medverkan yrkesvägledare,av
arbetsförmedlingar, fackföreningar, lokala myndigheter samt de olika
berörda myndigheterna och institutionerna.

Vuxen- och vidareutbildning

57. Personer funktionshindermed skall särskildägnas uppmärksam-
het vid utformningen genomförandetoch och vidareutbildning.av vuxen-
Personer funktionshindermed bör företräde vid antagningen eleverges av

sådanatill Specialkurser ocksåutbildningar. bör fram förtas att tillgodose
behov hos förutsättningar föroch funktionshinder.medvuxna
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SAMHÄLLSPERSPEKTIVF

särskiltmålsättningen med behovatt barnförverkliga58. Att avge
utbildningsmi-arbetsuppgift för enbartinteutbildningfullgod ärstöd enen

från sidafamiljernas ochsamarbeteDet krävernisterier och skolor. en
frivilliginsatser, liksomorganisationer ochnärsamhälletsmobilisering av

från områdenellerländerErfarenheternafrån allmänheten.denstöd stora
på förutsättningar förskapa likaattframsteg i arbetetbevittnatharsom

innehåller åtskilliga nyttigasärskilda behovmedungdomarochbarn
lärdomar.

Föräldramedverkan

särskilt stödmed behov ärundervisa barnUppgiften att59. enav
positiv inställningyrkesfolk. Enbåde ochföräldraruppgift förgemensam

integreringen.socialafrämjar denskolan ochföräldrarnahos gynnar
föräldrar tillsig rollen ettiklädastöd för kunnaattbehöverFöräldrarna som

roll skulleoch föräldrarnasFamiljernassärskilt stöd.med behovbarn av
påinformationennödvändigadendemstärkas attkunna man gergenom

information ochspråk. behovettillgodoseAttoch tydligtenkeltett geav
grannla-särdelesbehöverföräldrarna ärfärdigheterutbildning i de ensom

ringa.utbildningsstraditionendär ärmiljöersådana kulturellauppgift iga
gällerdet attstöd och stimulansbehöva närkanSåväl lärareföräldrar som

jämställda partners.tillsammansarbeta som

barns behovbeträffande derasprioriterade partnersFöräldrarna är60.
mån möjlighetskall i möjligasteochundervisningen,särskilt stöd i gesav

räkning.önskar för sitt barnsdeutbildningdenvälja typatt somav

grundömsesidiga stödetsoch detpå samarbetetspartnerskapEtt61.
föräldrar, ochochlärareskoladminstratörer,mellanbör byggas upp

beslutsfattandet.iintressenteraktivabetraktasskallföräldrarna som
undervisningsverksamheter hemmaideltaattbör uppmuntrasFöräldrarna

och hureffektiv tekniksigläraskulle kunnadär dei skolanoch manen
stödjaochaktiviteter övervakasamt atticke-schemalagdaorganiserar

inlärning.sina barns

fråga föräldrarnasfrämjaattinitiativet ibör taRegeringarna62. om
ochpolicyinriktningbåde attaktiva genomangegenomengagemang,

utveckling börFöräldraföreningarnasföräldrarättigheter.lagstiftning om
utformningen ochirepresentanteroch derasstimuleras ge-engageras

barnsförbättra derasavsedda attde ärnomförandet somprogramav
också beträf-skebörhandikapporganisationernaSamråd medutbildning.

genomförande.ochutformningfande programmens
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Samhällsengagemang

63. Om planeringen decentraliseras och baseras på lokala förhållan-
den, främjas ökatett hos närsamhället i undervisningen ochengagemang
utbildningen människor med behov särskilt stöd i undervisningen.av av
Lokala skoladminstratörer bör stimulera sådantett frånengagemang
samhällets sida stödjaatt berörda intresseorganisationer ochgenom
inbjuda dem att delta i beslutsfattandet. l det syftet bör upprättaman
mobiliserings- och uppföljningssystem, bestående företrädare för denav
lokala offentliga förvaltningen, skol-. hälsovårds- och planeringsmyndig-
heterna, förtroendevalda och frivilligorganisationer, inom geografiska
områden småtillräckligt förär att meningsfull samverkan medsom en
närsamhället stånd.skall komma till

64. Närsamhällets skall eftersträvas komplement tillengagemang som
verksamheterna inom skolan, möjlighet tillhandahållaatt studie-som en
hjälp i hemmet och kompensera avsaknaden familjestöd. l dettaav sam-
manhang skall även boendesamfälligheternasnämnas möjligheter att
tillhandahålla lokaler, vidare bör familjesammanslutningarnas, ungdoms-
klubbarnas folkrörelsernasoch roll nämnas, vilket även gäller de insatser

kan pensionärergöras och andra frivilliga, bl.a. medsom av personer
funktionshinder, i verksamheter såväl inom utanför skolan.som

65. Alltid samhällsbaserad habiliteringnär utifrån,initieras detär
närsamhället skall frågaavgöra iprogrammet skall bli del desom om en av
pågående verksamheterna för samhällsutveckling eller ej. Olika intres-
senter i närsamhället, däribland handikapporganisationer och andra icke-
statliga organisationer, bör rätt ta föratt såprogrammet. Om ärges ansvar
lämpligt, påbör såvälstatliga nationell nivålokal ävenorgan som ge
finansiellt bistånd.och annat

Frivilligorganisationernas roll

66. Eftersom frivilligorganisationer och nationella icke-statliga organi-
sationer NGOs har större handlingsfrihet och kan påsnabbarereagera
redovisade behov, bör de stödjas i påsitt arbete utvecklaatt idéer ochnya
göra experiment med okonventionella arbetsmetoder. De kan spela
innovatörens och katalysatorns roll och öka utbudet stårav program som
till närsamhällets förfogande.

67. Handikapporganisationer, dvs. de organisationer i vilka de funk-
tionshindrade själva har det inflytandetavgörande bör inbjudas att aktivt-
delta i kartläggningen behoven, framföra påsynpunkter prioriteringen,av
administrera tjänster, utvärdera resultat och förorda ändringar.

Allmänhetens medvetenhet

68. påPolicyansvariga nivåer,alla däribland inom undervisningsvä-
sendet, bör regelbundet bekräfta sitt förstöd principen den integreradeom
skolan och främja positiv inställning bland barn, bland lärare och blanden
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särskilt stöd ibehovmänniskor medgentemotallmänhetenden stora av
undervisningen.

främja positivaförkraftfull insats attkanMassmedierna göra69. en
funktionshinder,medmänniskorsamhälletintegreringen itillattityder av

samtvanföreställningarochmissuppfattningarfördomar,övervinna om
på funktionshindrade männi-förväntningarochoptimismöverföra större

skapaarbetsgivarnaockså hosbidra till attkanMediernakapacitet.skors
Medier-funktionshinder.medanställatill attinställningpositiv personeren

undervisningsmeto-allmänheteninformeratillanvändas attbör om nyana
i vanligaspecialundervisningtillgångenpå tillavseendemedsärskiltder,

exempel ochgodainformerarattskevilket kanskolor, ommangenom
erfarenheter.lyckade

RESURSERERFORDERLIGAG

effektivaste sättetdetskolorintegreradeUppbyggnaden70. somav
nyck-ettmåste erkännasallaundervisning föråstadkomma somatt en

på natio-prioriterad platstilldelasochregeringspo/itikenelområde för en
på kandet sättetEndastutvecklingsarbetet.frågaidagordning omnens

Ändrade inteprioriteringar kanriktlinjer ochutverkas.erforderliga resurser
omfattning.iti/Iräckligtillgodosesintebehoveneffektiva,bli resurseravom

både förnivå, krävslokalnationellpå såvälpolitisktEtt somengagemang,
existeran-använda deoch för attkompletterandefå deframatt resurserna

huvudrollenmåste närÄven spelalokalsamhälletpå sätt.nyttde ett om
stimu-regeringarnasskolorna,integrerade ärdebyggagäller attdet upp

skall kunna taför attfaktorerockså väsentligastödlansåtgärder och man
lösningar.överkomligaekonomiskteffektiva ochfram

på realistiskt sättettskallskolornatillresursfördelningenVid man71.
tillhandahålla lämpligdet gäller attnärutgiftsbehovende olikatillhänsynta

bakgrund.ochbehovderasbeaktandeunderalla barn,förundervisning av
skolordestödjamed attbörjamodell attrealistisk somkanDet envara

någrapåpilotprojektskolgång och initieraintegreradfrämjaönskar en
utbyggnadförnödvändigärerfarenhetdenvinnaområden, för enatt som

denförverkligandetgenerellaVid detgeneralisering. avsuccessivoch
ochtillhandahållna stödetdetomfattningenmåsteskolanintegrerade av

efterfrågevolymen.relation tilliställasexpertkunnandet

utbildningstödåtgärder förtillmåste avsättas avävenResurser72.
ochspecial-ochresurscentratillhandahållandeordinarie lärare, avav

tillställasmåste likaledeshjälpmedeltekniskaErforderligaresurslärare.
fungera bra.skall kunnaskolsystemetintegreradeför detförfogande, att

koppladdärförintegreringsprincipen börpåbygger varametodikEn som
nivåer.mellanliggandepå ochcentralastödtjänsternautbyggnadtill aven

materiellalogistiska,institutionella,mänskliga,sammanföra deAtt73.
hälsa,utbildning,regeringsdepartementi olikafinansiellaoch resurserna
lokalaochregionalaosv, hosungdomarbetsmarknad,välfärd,social
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myndigheter och andra specialiserade institutioner effektivtettär sätt att
maximera deras genomslagskraft. Om bådevill kombinera denman

påpedagogiska och sociala aspekten undervisningen elever medav
stöd, krävs det välfungerandebehov särskilt iedningsstrukturer,av som

stånd på såvälolika enheterna i samverkakan sätta de att nationell som
nivå, närståendeoffentliga myndigheterlokal samtidigt och demsom organ

får möjlighet förena sina krafter förstnämndas.därigenom att med deen

FÖR ÅTGÄRDER PÅRIKTLINJER REGIONAL OCHIII.
NIVÅlNTERNATlONELL

Internationell samverkan bland statliga och icke-statliga, regionala74.
interregionala organisationer kan spela mycket viktig roll detoch nären

stödja utvecklingen i riktning integrerade sko/or. Medgäller mot ut-att
områdegångspunkt påtidigare erfarenhet detta skulle internationellai

mellanstatliga och icke-statliga bilaterala stödorgani-organisationer, samt
genomförandet följandeförenade insatser vidsationer kunna överväga av

tillvägagångssätt.strategiska

bistånd verksamhetsområ-bör riktas strategiska75. Tekniskt mot
synergieffekter förväntas, särskilt i utvecklingsländerna. Enkanden, där

arbetsuppgift för internationella samarbetet stödja lanse-det attviktig är
syftar metoder och tillpilotprojekt till utprovningringen som av nyaav

kapacitetsuppbyggnad.

regionala samprojekt eller samverkanOm organiserar nära76. man
pålikartad undervisningen barn med behovländer medmellan av avsyn

förenadetill planerar aktivi-stöd, skulle detta kunna leda attsärskilt man
andra samarbetsstruktu-för existerande regionala ellerinomteter ramen

såSådana utformade ekonomiskdrar nyttaaktiviteter bör att manvararer.
främjarerfarenheter och detde deltagande ländernasoch utnyttjarav

nationella kunnandet.

åvilar internationella organisatio-uppgiften deDen viktigaste77. som
informationsutbyte, information och resultatunderlättaattär om avnerna

områdepå ochmellan länder regioner.specialpedagogikenspilotprogram
på frågajämförbara framsteg iinternationellt indikatorerInsamling omav

på arbetsmarknad bli del denutbildningssystem och börintegrering i en av
utbildningsdatabasen. Knutpunkter skulle kunna inrättas ivärldsomfattande

Existerandeför underlätta informationsutbytet.subregionala attcentra
nivåpå internationell bör stärkas och deras aktivi-regional ochstrukturer

områdensådana policyskapande, personalutbild-utsträckas tillteter som
ning och utvärdering.

på dåliginformation, fattigdom ochresultatet brist78. Det direkta av
Eftersom andelen drabbadedel funktionshindren.hälsa orsakar storen av

särskilt utveck-funktionshinder internationellt ökar, imänniskor med sett

18-092815
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åtgärderinternationellaborde samordnade vidtas ilingsländerna, nära
pånationella satsningar att med utbildningens hjälp hejdasamverkan med

skulle minska förekomstfunktionshinder, vilket i sin tur ochorsakerna till
påytterligare minskafunktionshinder och därigenom trycketutbredning av

finansiella och mänskligalandets begränsadedet aktuella resurser.

bistånd till undervisning eleverInternationellt och tekniskt med79. av
därförflertal källor. Det väsentligtsärskilt stöd härrör ett är attbehov urav

och arbetsfördelning mellan FN-organisationernasäkerställa konsekvens
bistånd på område.tillhandahåller dettaoch andra institutioner som

förorganiseras stödja avanceradeInternationell samverkan bör att80.
på nivåandra specialister regionalför skolledare ochutbildningsseminarier

universitet/högskolor och andramellangrunden till samarbeteoch lägga
genomförande jämförandeländer förutbildningsinstitutioner i olika av

och instruerande material.underlagoch publiceringstudier av

vidanvändas komplementInternationell samverkan bör81. som
intresseorganisationer förinternationellaregionala ochutveckling av

på för undervisningutveckla pedagogikenarbetar attyrkesfolk avsom
hjälp vid skapandet och sprid-särskilt stöd ochmed behovelever somav

tidskrifter och genomförandet regionalanyhetsblad ochningen avav
konferenser.sammankomster och

behandlarsammankomsteroch regionalaInternationella82. som
elever medtillse undervisningfrågor till utbildning bör attanslutningi av

och intedel huvuddebattenstödsärskilt tasbehov somavupp som enav
undervisningenfråga. exempel kan attSom konkret nämnasettseparaten

på för destöd skall dagordningensärskilt tasmed behovelever uppavav
och andraUnescoministerkonferenserregionala arrangeras avsom

internationella organ.

finansieringsamverkan ochinternationell teknisk ärOrgan för83. som
inomför och utvecklingen initiativstödverksamhetenengagerade i av

förpedagogikenmålsättningen för alla bör tillseutbildning attförramen
blir del allabehov särskilt stödelever medundervisning avenavav

utvecklingsprojekt.

finnas för främja universiellsamverkan bör attInternationell84.
på informa-den framväxandelT-teknologintillgänglighet till som respons

infrastrukturen.tionsteknologiska

ochmed acklamation efter diskussionhandlingsram antogs85. Denna
den 10 juni 1994. Denkonferensens avslutande möte ärvidrevidering

för icke-statligaför medlemsstater ochvägledning FNsavsedd att vara en
genomförandet Salamanca-NGOs vidi dessa staterorganisationer av

vid undervisning eleverinriktning och praxisdeklarationen principer, avom
särskilt stöd.behovmed av
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Nyckeltal

Tabell 1 Antal elever i grundskolan, den obligatoriska
läsåretsärskolan och specialskolan, 1996/97

Grundskolan Obligatoriska särskolan Specialskolan
därav

grundsär- -tränings--
skolan skolan

Kommuner 957 083 6 920 3 492 -
Landsting 12 4- -
Fristående 26 933 169 113 -
Stat 155 792- -
Totalt 984 171 7 101 3 609 792
Källa: Skolan siffror Skolverketsi 1998: Del 148rapport

Tabell 2 Antal elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,
läsåret 1996/97

Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan
Totalt därav därav

yrkes- indivi-- - - -
RGDIRGH rh-gymn förbere- duella

dande program
program

Kommuner 286 576 390 165 1 882 2 064
Landsting 16 781 94 80
Fristående 9 579 48 154

Totalt 312 936 390 165 2 024 2 298
Källor: Skolan isiffror Del Skolverkets1998: 148 Sisusrapport ochsamt
skolorna
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läsåretfunktionshinderElever i grundskolan medTabell 3
1996/97

Antal Andel Andel Andel i AndelFunktions-
hinder" elever flickor med särskild med

tilläggs- undervis- annat
handi- nings- moders-

målkapp ängrupp
svenska

%% % %
50 10 7 10108Gravt synskadad

18 10 10181 42Uttalat synsvag
644 17 7603Synsvag

syn-Dövblind o ..
7hörselskadad

2 54 6101 51Döv
Hörselskadad,

3 21 101604 48Vord hörapparat
Dubbelsidigt

647 1 21091hörselskadad,
ord hörapparat

6 16 51364 41Rörelsehindrad
hjärnskadapga

Övriga 1 645 5121 6
rörelsehindrade

Totalt 12 76125 45
97; Skolverkets rapport 135skolverksamhetenBeskrivande dataKälla: nrom

därförhörselskadade elever i D län. Antalet äruppgifter lämnats1 harInga om
något underskattat.

i totalsumman.dubbelrapporteradeUngefär 125 elever2 är ovan, men
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läsåretElever i gymnasieskolan med funktionshinderTabell 4
1996/97

på påAntal Därav Andel elever olikaFunktions- program
hinder %elever riksgymn

SP NV IV övrigao
50 11Gravt synskadad 28 39

57 39 7 54Uttalat synsvag
99 26 12 62Synsvag

207 183 31 9Döv 60
1012 196 27 5 68Hörselskadad

383 102 18 15 67Rörelsehindrad
hjärnskadapga

Övriga 410 32 10 57
rörelsehindrade

28 9 642196Totalt
sko/verksamheten 97; Skolverkets 135Beskrivande data rapportKälla: nrom

hörselskadade elever i D-län. Antaletuppgifter har lämnats1 Inge om
således något underskattat.ej riksgymnasiethörselskadade är
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läsåretelevers boende i specialskolanTabell Elever och5
1996/97

Antal Antal elever boende iSkoltyp Elever
hem- Föräl- Annat Elev- Elev-Totalt därav eleverSkola

från kom- dra- enskilt hem hemannan
påboen-hem utomkommun muner

de skolan skolanAndelAntal
%

456 13 0 107296 51,4 133Region- 576
skolor
därav
Birgitta-
Skma" 0 3439 146 766 35,3187
Kristina-
sk°|an 0 3644 254,9 2082 45
Manilla-
Skma" 137 3 0 262,7 25142 89
Väner-
Skolan 45 1 0 2458,6 264170
Öster-
Vångs 184 0 0 157,9 275595
skolan

Riks- 0 5 21185190 87,8216skolor
därav
Eke-
Sk0|3" 5 3033 8 088,443 38
Hällsbo-
Skolan 0 6265 O85,0 66108127
Åsbacka-
Skolan 0 3412 03444 95,746

233541 13 561,4 180486Samtliga 792

148Skolverkets rapportsiffror 1998: DelSkolan iKälla: nr
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Antal elever vid de Rh-anpassade gymnasieskolornaTabell 6
Iäsåren 1991/92 1997/98-

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98
12 22 33 385Kristianstad

32 40 4423 26 25 25Göteborg
47 54 54 51 5335 47Stockholm

Umeå 25 30 3015 14 229
154 16588 91 113 13367Samtliga
årför 1997/97 förskolorna och statsliggaren 1998enskildaKällor: De

1997/98RGD/RGH 1984/85vidEleverTabell 7 -

SummaLäsår RGHRGD
20 2692161984/85

124 3021781988/89
447194 253994/951

208 4182101995/96
196 3891931996/97
186 3902041997/98

ÅR boende och fritid för eleverbeskrivning förändratSENARE EnETTKällor: av
ÖrebroUtvärderingsenhetenBergstén, Rapport 10:1995på RGD/RGH; Per-Ola

Örebro kommun.kommun och

obligatoriska särskolan,grundskolan,Lärare iTabell 8
ochgymnasieskolan, gymnasiesärskolan

år42 1997specialskolan, vecka

Antal lärare Antal tjänster
82 176 74 257Grundskola

89,8 91,6ped. utb.andel % med
334 290Specialskola

87,7 88,6utb.% med ped.andel
60,2 64,2spec.ped. utb.andel % med
653 2 3913särskolaObligatorisk

91,5 93,6% med ped. utb.andel
28 460 23 055Gymnasieskola

82,3 85,8% med ped. utb.andel
1 422 996Gymnasiesärskola

89,2 91,7med ped. utb.andel %
Skolverkets 1481998: Del rapporti siffrorKälla: Sko/an
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grundskolan, specialskolanLärartäthet iTabell 9
åroch gymnasieskolan, vecka 42 1997särskolan

heltidstjänster 100 eleverAntal lärare i per
exkl lärare itotalt --

hemspråk Sv2o

7,27,5Grundskolan
36,6 36,6Specialskolan

26,226,4särskolanObligatoriska
7,37,4Gymnasieskolan

25,325,5Gymnasiesärskolan
148Del Skolverkets rapportsiffror 1998:Källa: Skolan i

specialskolangrundskolan,Kostnader förTabell 10
påfördeladegymnasieskolan,ochsärskolan

årkostnadsslag, 1996

GymnasietSpecialskolan SärskolanGrundskolan
Total KostnTotal KostnTotal KostnTotal Kostn
kostnkostnkostnkostn perperperper

kr mkr elevkr mkr elevmkr elevmkr elev
krkr

20 452 65 7002 535 214 200336 430 60060049 020 51Totalt
därav

26 30096 20070013024 000undervisning
17 00028 00062 50040012lokaler
2 9004 300800100 153Skolmåltider

200 5 50058 2002 100bibllärom, utr,
100300 2400 6111 800skolledning

20087elevhem
skolskjuts/

2 51020 30037 8005001reseersättning
000 800700 514900elevvárd

690300800 11220syo
900400 47 600 7606005övrigt

Skolverkets 13597; rapportsko/verksamhetenBeskrivande dataKälla: om
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Tabell 11 Regionskolor för döva och hörselskadade. Huvud-
kostnader kalenderåretelev, kr, 1996.mannens per

Öster-Samtliga Birgitta- Kristina- Manilla- Väner-
skolan skolan skolan vångs-skolan

skolan
Skolledning 10 500 8 800 12 200 10 100 13 800 10 500
Undervisning 113 100 109 600 125 000 111 800 115 800 109 500
Lokaler/ 55 200 36 000 52 000 59 400 111 500 00050
inventarier
Läromedel/ 200 38 100 9 900 14 300 8 400 7 700
utrustning/
skolbibliotek
skolmåltider 13 600 9 500 17 500 13 300 22 600 12 500
elevhem 44 500 44 500 102 100 0 110 500 13 200
skolskjuts/ 26 600 21 600 26 600 31 400 24 600 30 400
reseersättning

7001 1 400 2 100 5001 1 700 2 400syo
elewård 8 700 6 200 10 600 7 100 12 800 11 400
övrigt 57 100 49 200 67 800 52 800 71 700 59 300
Källa: Skolan i siffror 1997: Del Skolverkets 133rapport

Tabell 12 Riksskolor. Huvudmannens kostnader elev, kr,per
kalenderåret 1996.

Åsbacka-Samtliga Ekeskolan Hällsbo-
skolan skolan

Skolledning 14 100 16 700 20 800 10 300
Undervisning 180 700 253 800 163 700 160 500
Lokaler/ 83 200 110 300 114 100 60 500
inventarier
Läromedel/ 8 300 11 300 5 600 2008
utrustning/
skolbibliotek
skolmáltider 22 000 48 100 10 200 17 200
elevhem 208 100 418 600 227 700 121 600
skolskjuts/ 69 700 54 800 112 600 57 600
reseersättning

1 800 3 500 4 200 200syo
elewárd 31 700 73 300 28 200 17 700
övrigt 69 800 114 000 129 900 28 600
Källa: Skolan siffrori 1997: Del Skolverkets 133rapport
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efterSIH disponerar,SIS-medelFördelningTabell 13 somav
ändamål i tkr

19971995/96 1997 %1994/95medelFördelade
62 414 5593 99064 148Sjukhusundervisning

m m
1416 4933662513 585Kunskapscenter
23955581 253635521Regionala

undervisningsinsatser
494647 1351354REDAH-center
11 70252144 228ochutvecklingsprojekt

analyser
33 000GöteborgiDövklasser

100114 510167 593451107Summa
årsredovisning 1997SIH:sKälla:

1997A8. FörSIS-anslagettotaladel detendastdisponerar varSIHNot: aven
för dentkr avsatta109 215tkr,243 856anslagetpá helastorleken varvarav

riksrekryterandeför viss19 700 tkrochgymnasieutbildningenriksrekryterande
utvecklingsstörda elever.förutbildning
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Kommunenkät

En kommitténs huvuduppgifter har varit kartläggaatt hurav
samhällets insatser för elever med funktionshinder tillgodoser
elevernas behov samhälleligt stöd. Denna enkät harav som
utarbetats i samverkan med Svenska Kommunförbundet är del ien
denna kartläggning.

Enkäten sändes till påurvalut ett 68 kommuner. Inför urvalet delades
landets kommuner fyrai utifrån kommunstorlek. Enkätengrupper
skickades till samtliga de tio kommunerna,största 50 procentav av
kommunerna invånarantalmed påett 50 000-100 000, 19 procent av

invánarantalkommunerna med påett 20 000-50 000 och 16 procent
kommunerna färremed invånare.20 000än Enkäternaav

besvarades under perioden maj-augusti 1997. Sammanställningen
har utförts kommittén.av

Enkäten omfattar hela ungdomsskolan. Där detta särskiltanges
Övrigaendast grundskolan och gymnasieskolan. frågor,avses

bland frånavseende stödet andraannat huvudmän, omfattar även
den obligatoriska respektive frivilliga särskolan.

Vid redovisning kommentarer och beskrivningar har vissa mindreav
redigeringar utförts. påNamntexterna kommuner ochav
verksamheter har tagits bort.

InvånarantalKommungrupp
41 100 000

2 50 000 100 000-
3 20 000 50 000-
4 20 000

Antal Kommungruppsvar
Totalt 1 2" 3" 4

Inkomna 64 10 14 14 26svar
Bortfall 4 2 1 1-
" Svaren från Göteborg inte fullständigaår uppdelningen pá stadsdelsnämnder.p.g.a.
Svaren från Uppsala gäller endast gymnasiet.
" Svaren från Huddinge gäller gymnasiet sju kommundelar.samt tre av
" Svaren från Nybro gäller endast grundskolan.
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resursfördelningochStyrning
till kommunensfördelashuvudprincipervilkaEnligt resurser

förmodellingår i kommunensvariablerdeskolor Ange som
resursfördelning.

Kommungru pp
4321Totalt

2614141064Antal svar

231112753Antal elever
235invånareAntal --

476825Invandrartäthet
287724sociala faktorerAndra

medAntal/andel elever
11 155233behovsärskilda

medAntal/andel elever
1485330funktionshinder

522312vilkavariabler,Andra ange

variablerövrigapunktenunderredovisasHuvudprinciper som
bakgrund.utomnordiskmedAndel barn

kr/ár.000200underinkomstmedbarnfamiljerAndel
stabilitet.områdetsgeografiskaDet

Elevrörlighet.
nytillkommande,åretför underavsättscentralmindreEn reserv

stöd.behovmycket storamedeleverförutsedda, av
utbildningsnivå.Föräldrars

lärare.dyrareför äldrekompensationLönebilden
hemspråk.ochSv 2tillmedelSärskilda

utfall.ekonomiskaårsTidigare
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l.2 Hur fördelas medel till elever med omfattande behov till följd
funktionshinderav

Kommungrupp
Totalt 1 2 3 4

Antal 62 10 13 14 25svar

Särskild finnspott avsatt
centralt i kommunen och
fördelas vid behov 30 2 6 9 13

fördelasSärskilda tillresurser
skolan i samband med övrig
resurstilldelning 30 7 6 4 13
Rektor har finansieraatt även
omfattande behov inom ramen
för den generella
resurstilldelningen 13 2 3 3 5
Enligt princip,annan ange

6vilken 16 3 3 4

principHuvudprinciper redovisas under annansom
Anslagsfinansiering till skola, skoldaghem, ellerresurscentrum,o
liknande.

förfinns vissa behov.Elevassistenter
inventerar behov.Ledningsgruppen

behov.Rektorlskolchef/övriga berörda eleven bedömerrunt
för tidigare haft stöd LSS.Resurser finns elever enligtavsatta som

Stadsdel/kommundel avgör.
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någon centralSkolförvaltningkommunensiI.3 Finns
på övergripandeför attsärskiltmedbefattningshavare ansvar

funktionshindermedför elevernivå situationenfölja upp

Kommungru pp
431 2Totalt

14 25131062Antal svar

13104 734Ja
4 126628Nej

ansvarsområdenpåExempel
stödinsatserBevakning av

Elevvården
Elevvårdsteam
Fördelning resurserav
Personalutbildning

enhetermed andraSamverkan
Skoldaghem
Särskoleelever
Uppföljning

behovsbedömninganalys,Utredning,
Utveckling

Tjänstebenämningar
utbildningskonsulentochBarn-

utbildningschefochBiträdande barn-
Central rektor
Elevvârdschef
Enhetschef

samordningsansvarmedFörskollärare/specialpedagog
Förvaltningschef

synkonsulentochHörsel-
Områdeschef
Pedagogkonsult

förvaltningencentralaiPsykolog
Resultatenhetschef
Resurschef
Resurspedagog
Samordnare
Specialundervisningskonsulent

utvecklingsledareUtvecklingschef,
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Organisation undervisningenav

det i kommunensll.1 Finns grundskola och gymnasieskola
undervisningsgrupper för elever funktionshindersärskilda med

Frågan Med särskilda undervisningsgrupper1997. för elevervtavser
funktionshinder med elevermed med texavses grupper

språkstörning,rörelsehinder, hörselskada, DAMP och därmm
Fråganeleverna tillbringar hälften sin undervisningstid.änmer av

gruppintegrerade särskoleelever.avser

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

64 10 14 14 26Antal svar

32 9 14 7 2Ja
32 1 7 24Nej -

frågaFråga med ja.ll.1 besvaratslI.2 Il.3 besvaras om-

gymnasieskola andelengrundskola ochlI.2 Har i kommunens
för elever medundervisningsgruppersärskildaelever i

årenfemdefunktionshinder förändrats senaste

Kommungru pp
2 3 4Totalt 1

9 14 11 539Antal svar

Andelen har
ökat
ökat

oförändradär
minskat
minskat
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II.3 Redovisa nedan de särskilda undervisningsgrupper för
elever funktionshindermed finns i kommunens grundskolasom
och Frågangymnasieskola. huvudsakligaavser gruppernas

såledesinriktning, inte varje enskild elevs diagnos. Avser
gruppintegrerade särskoleelever.

Kommungrupp
Totalt 1 2 3 4

Antal 32 8 14 8 2svar

Grupper för vilka det finns särskilda undervisningsgrupper
Målgrupp Antal kommuner
MBD/DAMP 18
Rörelsehinder 9
Aspergers syndrom 9
Språkstörning 8
Samverkansklass 7
Särskilda behov 5
Autism 4
Psykosocial problematik 4
Dyslexi 2
Hörselnedsättning 2
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andragymnasieskolaellergrundskolai kommunensII.4 Finns
medeleverundervisningenlösningar förorganisatoriska av

undervisnings-i särskildaundervisningfunktionshinder än
särskildstödorganisatorisk lösningMedgrupper avavses

i klassrummet.resursperson

Kommungru pp
31 2Totalt

211314957Antal svar

både i storundervisasElever
i litenoch liten gruppgrupp

149 7838°/o50mindre än
iklasstorlekAnpassning av

respektivegrundskole-vanlig
5 78323gymnasieklass

grundsärskole-Integrering i
gymnasiesär-ellergrupper

267520full tidskolegrupper,
grundsärskole-Integrering i
gymnasiesär-ellergrupper

6 22 212tiddelskolegrupper, av
5128vilkalösningar,Andra ange -
11Nej ---

alternativ.medFanns som
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lll. Kommunens specialpedagogiska resurser

III.1 Har antalet speciallärare/specialpedagoger i kommunens
grundskola och gymnasieskola förändrats under de femsenaste
åren

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

Antal 61 9 13 14 25svar

Antal speciallärare/
specialpedagoger
har ökat betydligt 3 1 1 1-
har någotökat 8 1 1 6-

oförändratär 14 3 5 6-
någothar minskat 24 5 5 6 8

har minskat betydligt 12 3 3 2 4

III.2 Hur har specialIärarenslspecialpedagogens arbetsuppgifter
i grundskolan och gymnasieskolan förändrats de femsenaste
åren Observera fråganatt gäller lärarens/pedagogens såledesroll,
inte t specialundervisningen har ökat eller minskat totalt.om ex

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

Antal 60 8 13 14 25svar

Individuellt inriktad
specialundervisning
har ökat 15 3 2 2 8

oförändratär 18 1 7 10-
har minskat 25 5 9 4 7

Konsultativa insatser
har ökat 42 5 12 10 15

oförändratär 10 1 1 3 5
har minskat 3 3- - -

Utredning och dokumentation
har ökat 36 5 6 10 15

oförändratär 15 2 6 1 6
har minskat 2 2- - -
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speciallärare/gymnasieskolansochgrundskolansharIII.3 Var
hemvist iorganisatoriskahuvudsakligasinspecialpedagoger

anges.alternativ kanFlera1997.Frågan vtkommunen avser

Kommungru pp
431 2Totalt

14 261463 9Antal svar

Speciallärarnal
sinharspecialpedagogerna

organisatoriskahuvudsakliga
hemvist

181110948på skolorna
1266327rektorsomrâdenainom

specialpedagogiska teaminom
för kommunengemensamma

1 2115kommundeleneller
elevvårdsteaminom

för kommunengemensamma
4 21310kommundeleneller

form,organisatoriskannan
1113beskriv -

finnsi kommunendetendastIII.5 besvarasFråga ochlII.4 om
special-elewårdsteam medellerspecialpedagogiska team

kompetens.pedagogisk

elewårds-ellerspecialpedagogiska teamArbetarlII.4 samma
förskolanockså ibarnmedteam

Kommungru pp
4321Totalt
756624Antal svar

432514Ja
3249Nej -
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Om nej, finns det i kommunen särskilda specialpedagogiska
team är riktade endast förskolanmotsom

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

Antal 5 1 2 3 2svar

Ja 3 1 1 1 -
Nej 5 1 2 2-

III.5 Arbetar specialpedagogiska elewårds-team ellersamma
ocksåteam med barn och ungdomar i särskolan

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

Antal 24 6 6 5 7svar

Ja 5 2 1 2-
Nej 19 4 6 4 5

III.6 Finns i kommunen särskilda konsulenter med inriktning
mot elever i särskolan med tilläggshandikapp

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

Antal 49 8 11 11 19svar

Ja 13 4 5 3 1
Nej 36 4 6 8 18
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kunskaps-ellerspecialpedagogiskakommunenII|.7 Har resurs-
exempelvispå funktionshinder,medeleverinriktningmedcenter

mdyslexiMBDIDAMP,rörelsehinder,medför elever m

Kommungru pp
3 421Totalt

14 2414961Antal svar

6 2823 7Ja
2185135Nej

1113utvecklingUnder -
alternativ.medFanns som

specialpedagogiskaharkommunenFråga IlI.8 besvaras om
kunskapscenter.ellerresurs-

specialpedagogisktfrågor varjenedanstående förBesvaraIlI.8
statligtdeinteFrågankunskapscenter.eller avserresurs-

specialskolorna.statligavid definansierade centren

Ange
Centretsa namn

inriktningVerksamhetensb
ellerkommunmedfinansieringochhuvudmannaskapDelas annanc

vem/vilkaAngeorganisation.
från S|HSIS-anslagErhåller centretd

på centretarbetarpersonalkategoriere Vilka som

Kommungru pp
4321Totalt
259723Antal svar

Sammanfattning
vilkenibland osäkertdetoch ärmycketvarierariUtförligheten svaren
eleverarbetar motcentrenMånga atthar.inriktning centren uppger

verksamheten.beskriver inte närmarestöd ochsärskiltbehovmed av

givetvisvarierarvid centrenarbetarpersonalkategorierVilka som
skillnadNågon tydligstorlek.ochinriktningpå centretsberoende
Vanligaurskilja.inte attgår dockkommungruppernamellan

psykologer,läkare,förskollärare,ärvid centrenpersonalkategorier
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specialpedagoger, talpedagoger, kuratorer, Iogopeder, lärare,
sjukgymnaster, skolsköterskor, arbetsterapeuter, hörselpedagoger,
pedagoger, socionomer och speciallärare.

Sammanfattning påuppdelat de olika kommun-av svaren
grupperna

Kommuner flermed invånare100 000än
l de sju kommuner uppgivit att det i kommunen finnssom
specialpedagogiskt eller Kunskapscenter finns sammanlagtresurs-
12 center arbetartre generellt med barn med behovvarav av
särskilt stöd, tre med Iäs- och skrivsvårigheter/dyslexi, tre med
rörelsehinder, ett med hörselskadade, ett med
kommunikationshinder, medett neurologiska funktionshinder och ett
med DAMP och autism. Fem fårcenter bidrag för, eller delar

föransvaret verksamheten med landstinget, Skolverket eller SIH.
Tre erhållercenter SIS-anslag.

Kommuner med 50 000-100 invånare000
I de nio kommuner uppgivit detatt i kommunen finnssom
specialpedagogiskt eller Kunskapscenter finns sammanlagtresurs-
16 Majoritetencenter. dessa, 11 stycken, arbetar med eleverav
med behov särskilt stöd, ofta kombinerat med arbete med eleverav

svårigheter,med sociala två med tvåDAMP, med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi och medett rörelsehinder, Sex fårcenter

frånbidrag eller delar föransvaret verksamheten med landstinget,
länsstyrelsen, Socialstyrelsen eller Allmänna arvsfonden. Tre av

erhållercentren SIS-anslag.

Kommuner med 20 000-50 000 invånare
I de fem kommuner uppgivit att det i kommunen finnssom
specialpedagogiskt eller Kunskapscenter finns sammanlagtresurs-

Två arbetarcenter. med elever med behov särskilt tvåstöd,sex av
med autism, medett DAMP och medett läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Kommunen är huvudman ochensam
finansiär för samtliga center och inget erhåller SIS-anslag.center

Kommuner med färre 20 invånareän 000
Två kommuner detatt i kommunen finns ettuppger
specialpedagogiskt eller kunskapscenter. Båda inriktadeärresurs-

elevermot med behov särskilt stöd. Kommunen ärav ensam
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och inget dembåda dessa centerförfinansiärochhuvudman av
erhåller S|S-anslag.

från andrastödSpecialpedagogisktlV
huvudmän

kompliceradeovanliga elleromfattande,medelevervissaFör
landstingetinomkonsulenterfinnsbehovspecialpedagogiska

synskadade ochrörelsehindrade,SIHinomhörselskadade eller
frågor dettatilläggshandikapp. Följandemedsärskolanielever avser

skolorna.ochkommunernastöd till
erfarenheterharkommunenFråga besvarasIV.4lV.1 avom-

åren.frånhörselvård trede senastepedagogiskalandstingets

hörselvårdÄr pedagogiskalandstingetsmedkontakternalV.1
främstsker deellerkaraktärregelbundenochplaneradfrämst av

behovvid

Kommungru pp
4321Totalt

241414961Antal svar

planerad/Främst av
31228karaktärregelbunden

4 117224behovvidFrämst
ochplanerat/regelbundetBåde

1095529vid behov
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IV.2 Vem denär vanligaste initiativtagaren till kontakten mellan
kommunen/skolan och landstingets pedagogiska hörselvård

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

Antal 61 9 14 14svar 24

Eleven själv 1 1 - - -
Elevens förälder/föräldrar 24 5 6 7 6
Skolledning 20 3 3 2 12
Särskild kommunal samordnare
för elever med särskilda
behov/funktionshinder 13 3 3 4 3
Elevens lärare 13 3 3 3 4
Elevvårdspersonal 17 2 4 5 6
Barn- och
ungdomshabiliteringen 1 1 - - -
SlH-konsulent 9 1 2 6-
Den pedagogiska hörselvården 35 6 7 7 15
Övrig, 6 2 1 3ange vem -

OmIV.3 ett plötsligt behov stöd uppkommer, hur tillgängligtav
dåär det specialpedagogiska frånstödet landstingets

hörselvårdpedagogiska

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

Antal 61 9 14 14 24svar

Mindre
Inte alls
Vet har varit aktuellt

,
Fanns med alternativ.som
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IV.4 Hur värderar kommunen det specialpedagogiska stöd som
hörselvárdenden pedagogiska erbjuder

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

Antal 61 9 14 14 24svar

Stödet
25mycket värde 5 5 5 10stortär av

värde 34 4 8 9 13är stortav
mindre värde 2 1 1är av -

saknar värde - - - -

Fråga kommunen har erfarenheterIV.5 IV.8 besvaras om av-
från åren.SIH:s konsulentstöd de senaste tre

Är SIH:s främstmed konsulenter planeradIV.5 kontakterna av
främst behovkaraktär eller sker de vidoch regelbunden

Kommungru pp
2 3 4Totalt 1

9 14 1460 23Antal svar

planerad/Främst av
8 2 1 5karaktärregelbunden -

23 2 8 7 6vid behovFrämst
Både planerat/regelbundet och

7 1229 5 5vid behov
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till kontakten med S|H:snormalt initiativtagareVem ärIV.6
konsulenter

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

9 14 14 2259Antal svar

24 2självEleven --
320 5 5 7förälder/föräldrarElevens

1131 5 8 7Skolledning
samordnareSärskild kommunal

särskildamedför elever
3 4 613behov/funktionshinder -

64 5 116Elevens lärare
82 6 723Elevvårdspersonal

ochBarn-
22 48ungdomshabiliteringen -

146 833 5SlH-konsulent
Övrig, 2 1 14ange vem -

specialpedagogiskt stödbehovplötsligtOm ettIV.7 av
då specialpedagogiska stödetdettillgängligt ärhuruppkommer,

från konsulenterS|H:s

Kommungru pp
41 2 3Totalt

14 229 1459Antal svar

4et
4Till
1Mindre

allsInte
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lV.8 Hur värderar kommunen det specialpedagogiska stöd
S|H:s konsulenter erbjudersom

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

Antal 58 9 14 13 22svar

Stödet
mycket värdeär stort 23 5 4 4 10av
stort värdeär 30 3 8 8 1 1av
mindre värdeär 3 1 1 1av -

saknar värde - - - - -

Sammanfattning

Positiva kommentarer
SIH-konsulenterna har bra överb|ick.
SIH-konsulenterna värdefullt stöd tillutgör ett medpersoner
övergripande inom kommunen.ansvar
SIH-konsulenternas kunskaper familjerna och barnensom

värdefull.situation mycketär
påSIH-konsulenterna bra tips och idéer.är

Det värdefulltspeciellt med kontakten lärare-specialpedagogär
arbetar med integrerade särskoleelever.som

Negativa kommentarer
SIH-konsulenterna bör pârenodla sin roll och arbeta uppdrag av
skolan och undvika inför föräldraratt ta ställning i
verksamhetsfrågor.
S|H:s bordeuppdrag övergripande karaktär, iställetvara av mer
för på individnivå.arbeta med kontrollatt
SIH-konsulenterna värdefulla vid den praktiska planeringenär

de haratt ekonomiskt skiljer sigmen p.g.a. ansvar
värderingarna kraftigt.
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FortbildningV.

fortbildningsinsatser vanligastV.1 Vilken är vad gällertyp av
frågor tvåfunktionshinder Maxelever med alternativ börom
markeras

Kommungrupp
Totalt 1 2 3 4

63 9 14 14 26Antal svar

enskilda lärareUtbildning av
med elever medarbetarsom

60 9 13 13 25funktionshinder
vid studiedagarEnstaka inslag

34 4 10 7 13motsvarandeeller
vidRegelbundna inslag

4 2 2 1motsvarande 9studiedagar eller
Förekommer - - - --

på medutbildningsaktiviteterexempel eventuellaGe gärna
på förekommit undermed funktionshindereleverinriktning som

år.senare

på fortbildningsaktiviteter.exempelhar19 kommuner gett

Antal kommunerFortbildning om
7MBD/DAMP, ADHD
5Aspergers syndrom
4Autism
4Dyslexi
3Synnedsättning
2Rörelsehinder

4Datorstöd
2Kommunikation

2för elevassistenterKurs
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VI.2 Hur bedömer Ni omfattningen det externa utbudetav av
utbildning elever med funktionshinder Med externt utbudom

utbildning anordnad universitet och högskolor, SIH, enskildaavses av
utbildningsanordnare m .

Kommungru pp
Totalt 1 2 3 4

Antal 63 9 14 14 26svar

Utbudet är
omfattande
normalt

mindre omfattnav
saknas
vet
Fanns med alternativ.som

Vl.3 Hur bedömer Ni inriktningen detta utbud Fråganav avser
utbildningens inriktning målgrupper,avseende ämnesområden m.m.

Kommungrupp
Totalt 1 2 3 4

Antal 62 9 14 14 25svar

Inriktningen av
utbildningsutbudet täcker
i stort de behov finns 39 6 8 8 17som
vissa, inte alla de behovmen

finns 20 2 5 6som
inte de behov ñnns 3 1 1 1som -

Om inriktningen utbudet inte täcker behovav som
påfinns, gärna exempel vad saknas.ge som

Sammanfattning
Större utbud i grundutbildningen för studie- och yrkesvägledareo

påbyggnadskurser eftersamt grundutbildningen.
Utbildning DAMP.om
Handledning för lärare kommer i kontakt med dyslexi.som
Utbildning för elevassistenter.
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problem. Ettudda ochiblandUtbildning saknas nyaomo
värdefullt.vid behovkontaktaattkompetenscenter vore
stöd/program ochpedagogisktkopplingenUtbildning omo

funktionsnedsättningen.
förstå föräldraroch kunna mötavuxenpsykologi; attUtbildning omo

ikris.
specialpedagogik.praktisk tillämpningUtbildning avomo

individuellBättre medbehoven.täcker intefortbildningAllmäno
fall.handledning/rådgivning varje enskilti

framtideninförSynpunkterVl

kommunövergripandedagensinriktningenSvararVI.1 av
behovkommunensstödorganisation mot

Kommungru pp
431 2Totalt

14 14 24961Antal svar

dagensinriktningenJa, av
motorganisation svarar

8 134530stödbehovkommunens av
för vilkafinnsNej, det grupper

kompetenssaknarkommunen
behovdärför haroch av

14 15323specialpedagogiskt stöd
stödetbefintligadetNej,

för vilkabådeomfattar grupper
kompetensharkommunen egen

samtidigt kommunensom
2417för andrastödsaknar grupper -

har denKommunen
specialpedagogiska kompetens

11krävssom ---
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Grupper efterfrågasför vilka stöd
-Funktionshinder Antal kommuner

MBD/DAMP
Aspergers syndrom
Dolda/mycket ovanliga funktionshinder
Dyslexi
Autism
Synnedsättning
Utvecklingsstörning tilläggshandikapp+
ADHD
Beteendestörning
Hörselnedsättning
Integrerade särskoleelever
Språkstörning
Tourettes syndrom

VI.2 Vilken insatser är dettyp särskilt viktigt attav en
kommunövergripande specialpedagogisk stödorganisation
erbjuder

Kommungrupp
Totalt 1 2 3 4

Antal 62 9 13 14 26svar

Individuellt riktade insatser,
direkt till den enskilde eleven 25 1 5 7 12
Konsultativa insatser till den
enskilde elevens lärare 49 8 9 11 21
Konsultativa insatser till
kommunens/skolans
specialpedagoger 43 9 8 11 15
Information till rektorer och
skolledare 33 7 7 8 11
Fortbildning personalgrupperav
kring enskilda elever 40 7 8 9 16
Fortbildning generellt 14 1 4 4 5
Utredningar avseende enskilda
elever 15 3 3 3 6
Övrigt, vad 1 1ange - - -
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sammanfattningiKommentarer
lösningeventuelltvärdefulla äroerhörtSIH:s insatser är enmeno

specifikasig tillriktarmindre resursteamflerhaatt som
autismbarn medsigkunnaskulle röragrundbehov. Det somom

andrabehov, ävenspeciellamyckethar grupper.men
bildakunnaskulle tillsammansfrån teamenRepresentanter en

stödorganisation.pedagogiskkommunövergripande
eftersom behoveninsatsersvårt prioriteraattmycketDet äro

från till elev.elevvarierar
rådfråga. har medAlltkunskapsbank attfinnasbordeDet someno

initiativ ochutifrån kommunensskeskaenskilda elever att göra
påtryckta stöd.ochSIH:s behovinteochbehov

beroende hurvarieravärdet kanviktigaAlla insatser är avmeno
behoven ut.ser

specialpedagogisktförorganisationframtidabörVI.3 Hur en
de behovför motattkommunen/skolan utstöd till somsvarase

haroch kommunenskolan

Kommungru pp
32Totalt 1

1174 830Antal svar

Sammanfattning
rubriker.skildaunderfall delatsvissahar iKommentarerna upp

stödorganisationframtidapå förändradFörslag
invånare100 000flermed änKommuner

bredmedpoolerregionövergripandenågon typVi atttror avo
Vi attvärde. trorstortskullehandikappkompetens vara av

eftersomföredraSlS-medel attmedkommunfinansiering vore
ochhandikappolikaalla slagsmedbekymmerharskolorna

organisationsådanEnkommunernaseftersom det är ansvar.
för ökaattmed skolornasamarbeteha näraettskulle kunna

skolpersonalförvärdeEttbeställarkompetens.ochmedvetenhet
tillkanalerenklareskulleföräldrarochockså för elever varamen

det gäller.handikappvilkenoberoende sortskompetens av
ansvarsområden eller tastydligabör haorganisationframtidaEno

i ställetenhetentillSlH-medel uthelt. Merbort
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invånare000-100 000med 50Kommuner
för stöd till eleverplacerad organisationcentraltfinnasDet bör eno

funktionshinder.med
särskolaför grundskola ochinsatsernade statligaSamordning avo

förmedel byggaVår önskar statliga attkommunbör ske snarast.
kommuner.närliggandeför denna ochresurscentrumettupp

föras ifall detutifrån enkätsvarenDiskussion böro
kommunnivåpå medförasstödet skakommunövergripande ner

åtföljande statsbidrag.
organisatorisktkommunenenhet inomfinnasbörDet someno

inklusivespecialpedagogiskasamtligaomfattar resurser
särskolan.

finns, detbehovdetäcker i stortorganisationDagens som meno
på udda ochstötersvårt finna stöd närattkan nyamanvara

kontaktakunskapsbank attEtt kompetenscentrumproblem. som
värdefullt.behovvid vore

ochtakföras underbörHörselkonsulenterna syn-somsammao
Rh-konsulenterna.

samlas underfördelborde medstödspecialpedagogisktAllt eno
samarbetet medErfarenhetenSkolverket.huvudman, t.ex. av

ochotydligtotympligt,det stort,att ärlandstinget är
svårframkomligt.

invånare000-50 000med 20Kommuner
då varjetill kommunernastödSIH börviaRegionalt eller geso

liten.målgrupp oftast är

invånare000färre 20med änKommuner
olikaallabarnhabiliteringenhörselvård ärochSlH, landstingetso

mångablirDetpersonalkategorier.hel delmedinstanser en
mångaiblandföräldrar ochochbåde skolaförkontakter personer

blirpå konferenser. Detmedkompetens-medibland samma-
det inteKanmånga ringer.till ochmånga ringaatt som

skulle blibarn Dethandlardetintegreras, mersammaom
också billigare.antagligenochlättarbetat

organisationifinnaskanorganisation t.ex.framtidaEn sammao
brafungerarOrganisationenSlH,ellerhabiliteringen nu.som

kommun,nätverk mellanutvecklademed välviktigtDet äro
landsting och stat.

snabbprofessionell ochflexibel,medviktigtDet är eno
handläggning.

16 18-0928
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framtidaEn organisation borde påinriktad svårighetervara mero
för barn och ungdomar funktionshindermed MBD/DAMP,som

syndrom, autism m.fl.Aspergers Rörelsehinder, tal-, ochsyn-
hörselsvårigheter förstå.lättare till sig ochär att ta

finnsDet är bra och bör finnas kvar, eventuelltsom
påförslag förstärkning

invånareKommuner med fier 100 000än
Det viktigt SIH:s funktioner finns kvar eftersomär att deraso

och deras arbetestörre stimulerar ochär stöttar
utvecklingsarbetet. Samtidigt SIH till sammanföra olikaattser

för funktionshinderarbetar elever med och bidrargrupper som
informationsspridning förbättraddärmed till och kommunikation.

SlH-konsulenterna mycket viktiga för elever föräldrarochär
frånde följer eleven skolstart. Det finnaseftersom bör

för hörsel rörelsehinder.konsulenter ochsyn,
specialpedagogerKompetens i med med inriktningresursteamo

på funktionshinder alla slag. Viktigt det ñnnsatt stödär ärav som
i kommunerna. Det krävs aktiv "marknadsföring".väl känt ute en

Önskvärt det finns kontinuerligt fortbildningsutbudett kringatt
funktionshinder olika slag, kring materialnyttav m.m.

invånareKommuner med 50 000-100 000
Konsulentverksamheten, specialskolorna och deras resurscentero

finnas kvar.bör

invånaremed 20 000-50 000Kommuner
Stöd till elever med behov specialpedagogiskt stöd fungeraravo
på tillfredsställande kommunerna.iett sätt

framför nårOrganisationen bör allt bli tydligare. Hur mano
konsulent de uppdragetrespektive Vad kan Vad vill degöra

påblir bättre Vikten samordningkommunerna insatseratt av av
En SlH-dag med respektive konsulent, exempelvis varjestor.är

skulle underlätta.höst, jagtror
finns det kunnande behöver förVi idag klaraatt attanser avo

påbehoven braett sätt.

invånarefärreKommuner med 20 000än
mångaVi riktig glesbygdskommun med skolor utanförär eno

långa avstånd. Följden mångaoch med dettätorten är attav
sårskoleelever finns integrerade, oftast iensamma,
grundskoleklasser. Vi önskar dessa skolor, föräIdrar-eleven-att
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inom SIH,fick specialpedagogernaoftare besökpersonalen, av
ggr/termin.2tex

kommunens behovorganisationDå nuvarande motsvarar avo
bibehållas. Däremot börbör denspecialpedagogiskt stöd

dåkonsulenttjänster upplevttill fleraeventuellt resurser ges
för stödinsatser.väntetid
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Landsüngsenkät

kommitténs huvuduppgifter har varit kartläggaEn att hurav
för elever med funktionshinder tillgodosersamhällets insatser

samhälleligt stöd. Denna enkät harelevernas behov av som
med Landstingsförbundet del i dennautarbetats i samverkan är en

insatser inom barn- och ungdoms-kartläggning. Enkäten avser
hörselvården, ochden pedagogiska syncentralernahabiliteringen,

Förungdomspsykiatriska verksamheten. respektiveden barn- och att
den ikunna besvara enkäten har delatsverksamhet skulle

nedanstående fyra delar.

ungdomshabiliteringenA. Barn- och
hörselvårdenpedagogiskaB. Den

C. Syncentralerna
BUP/PBUungdomspsykiatrinochD. Barn

landstingen kommunernade 23 samthar besvaratsEnkäten av
medEnkäten sändes centraltoch Gotland. utGöteborg, Malmö

nivåpå skullenågon centralönskemål göraatt enom
Om detta inte skett harlandstinget/kommunen.försammanställning

haft problem medDe störst attutförtssammanställningen av oss. som
ungdomspsykiatrin. EnkäternaochBarn-enkätenbesvara är

maj-augusti 1997.periodenunderbesvarades

vissa mindrebeskrivningar harochredovisning kommentarerVid av
på landsting ochNamnutförts.texternaredigeringar av

bort.har tagitsverksamheter

Antal KommentarAntalVerksamhet

landsting svar
Malmöhus: 63ochBarn- av

enheter saknas43ungdomshabiliteringen 26
pedagogiskaDen

28hörselvården 26
3326Syncentraler

Stockholm: 1 3Barn- och av
enheter saknas51ungdomspsykiatrin 26
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A. Enkät till barn och ungdomshabiliteringen
A.1 Vilka med funktionshinder omfattargrupper
verksamheten vid barn- och ungdomshabiliteringen inom Ert
landsting

Antal 26svar:

Antal
Funktionshinder Ja Ja, Summasom

tilläggs-
handikapp

Rörelsehinder 26 26-
Utvecklingsstörning 25 25-
Utvecklingsstörning med
tilläggshandikapp 25 25-
Autism, Aspergers syndrom,
Tourettes syndrom 24 24-
Andra neurologiska
funktionsnedsättningar 22 22-

MBD/DAMPADHD, 21 21-
Synskada 12 9 21
Språkstörning 13 5 18
Dövhet eller hörselskada 7 9 16
Dyslexi 25 7

Övriga funktionshinder Antal
Reumatiska sjukdomar 16
Cystisk fibros 13
Hjärtsjukdomar 9
Dysmeli 6
Epilepsi 5
Tumörsjukdomar 5
Extremitetsmissbildning 5
Traumatiska hjärnskador 5
Astma 3
Blödarsjukdom 3
Muskelsjukdomar 3

personkretsområdeLSS:s l-ll-Ill 3
Utvecklingsstörning 3

Alternativ färre landsting redovisas ej.än tresom anges av
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månganedan hur barn och ungdomar i olikaA.2 Ange
åldersgrupper vid barn- ochär registrerade ungdoms-som
habiliteringen.

Antal 26svar:

frånungefärliga. Uppgifteruppgifter saknasredovisadeNedan är
Stockholms län. Andra enheter har inteMalmöhus ochenheter ivissa

på åldersgrupperuppdelat deuppgifter exaktredovisakunnat som
efterfrågats.

Åldersgrupp %Antal Andel
år 8400 30tom 6Förskolebarn

åråk 7-11 9400 345Grundskoleelever tom
åråk 12-15/16 6300 239Grundskoleelever tom

år-gymnasieåldern 16/17 3800 13Ungdomar i
27 900 100Summa

barn- och ungdoms-andelhur storUppskattaA.3 av
tilltid vänder sigav personalensinsatserhabiliteringens som

åldersgrupper.nedanståendeungdomar iochbarn

26Antal svar:

ingår landsting.andel 21beräkningVid av

Åldersgrupp %Andel
51årtom 6Förskolebarn

åk år 257-11Grundskoleelever 5tom
år 15åk 12-15/169Grundskoleelever tom

år- 9gymnasieåldern 16/17Ungdomar i
100Summa
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det särskilt ungdomsteamA.4 Finns ett inom barn- och
svarsalternativ:ungdomshabiliteringen ja, nej.

Antal 26svar:

Antal
Särskilt ungdomsteam finns 13

finnsSärskilt ungdomsteam 5
finns vuxenhabiliteringenSärskilt ungdomsteam ej, men

har ungdomsverksamhet 4viss
uppbyggnadSärskilt ungdomsteam under 2är

Särskilt under utredning 2ungdomsteam är

övergårålder barn/ungdom tillVid vilken ettA.5 vuxen-
landstingi Erthabiliteringen

Antal 26svar:

Åldern övergår vuxenhabiliteringen mellandå till varierarungdomar
års ålder.sker vid 18-21 VidVanligast dettalandsting. är attoch inom

dåövergång till vuxenhabiliteringenenheter sker ärvissa personen
års ålder.år, förrän vid 23 eller 25vid andra inte16
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skolåldern:A.6 För barn/ungdomar i Vilken funktions-typ av
nedsättningar förekommer inom barn- och ungdoms-
habüüeñngen

Antal 26svar:

Antal
Funktionsnedsättning Ja Ja, Summasom

tilläggs-
handikapp

26Rörelsehinder 26-
syndrom,Autism, Aspergers

25Tourettes syndrom 25-
Utvecklingsstörning med
tilläggshandikapp 25 25-
Utvecklingsstörning 24 24-

neurologiskaAndra
funktionsnedsättningar 24 24-

MBD/DAMP 23ADHD, 23-
13 10 23Synskada

Språkstörning 16 4 20
10 9 19Dövhet eller hörselskada

3 12Dyslexi 9
Medicinska
funktionsnedsättningar
Övriga

frågaSe övrigaA1, grupper.
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skolåldern:barn/ungdomar i Vilken insatserA.7 För typ av
familjdirekt riktade till eleven eller elevensförekommer

26Antal svar:

AntalInsats
26Sjukgymnastik
26Arbetsterapi/ADL-träning
26hjälpmedelUtprovning av

Rådgivning 26föräldrartill
logopedinsats 25Språk- kommunikationsträningoch av

-Övriga Antalinsatser
11PsykoIog/kuratorkontakt

9Gruppverksamhet
9Utredn
7Samtalsstöd
6Fritidsverksamhet
6Läkarkontakt
6Råd stödoch
4Handledning skola

ej.landsting redovisasfärreAlternativ än tresom anges av
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skolåldern:barn/ungdomarA.8 För i Vilken typ insatserav
förekommer riktat till skolan

Antal 26svar:

Insats Antal
rådgivningHandledning till skolanoch avseende

hjälpmedel och fysisk miljö 26
exHandledning till skolpersonal behandlingsom ger

arbetsterapisjukgymnastik 25
Deltagande i skolans fortbildningsaktiviteter, t ex
studiedagar 20

rådgivning till skolan avseendeHandledning och
specialpedagogik 17

Ovriga insatser Antal
elevvårdskonferenserDeltagande vid 10

Rådgivning/information enskild elev 8om
skolpersonal 3Utbildning,

3Utbildning, assistenter
Alternativ färre landsting redovisas ej.än treanges avsom
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finns anställda vid barn-Ange vilka yrkesgrupperA.9 som
heltidstjänstungdomshabiliteringen andeloch som av-

årsarbetskrafteráak.

26Antal svar:

AntalYrkesgrupp
26Sjukgymnast

påbyggnad 26specialpedagogiskmedFörskollärare
26Kurator
26Arbetsterapeut
26Psykolog
25Logoped
24Läkare
18Sjuksköterska

11Förskollärare
7Fritidspedagog

Grundskollärare/gymnasielärare -
specialpedagogiskmedGrundskollärare/gymnasielärare

påbyggnad
påbyggnad 1specialpedagogiskmedFritidspedagog

från barnkllnik.köper tjänsterBoU-habillteringar5
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dessa yrkeskategorier inom barn- ochA.10 Vilka av
ungdomshabiliteringen arbetar normalt med insatser i skolan

Antal 26svar:

AntalYrkesgrupp
Arbetsterapeut 26

26Sjukgymnast
25Psykolog
22Logoped
21Kurator

påbyggnad 16med specialpedagogiskFörskollärare
16Läkare
14Sjuksköterska

4Fritidspedagog
4Förskollärare

Grundskollärare/gymnasielärare med specialpedagogisk
påbyggnad 4

Övriga Antalyrkesgrupper
3Fritidskonsulent

redovisas ej.färre landstingAlternativ än tresom anges av
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pedagogens/pedagogernas huvudsakligaA.11 Vad är uppgift
habiliteringsteametinom

26Antal svar:

uppgifthuvudsakliga AntalPedagogens
pedagogisk kompetens i habiliteringsteamet 16medAtt bidra

elevvårdspersonallärare, assistent,handleda skolanAtt
5m

i habiliteringsteametpedagogisk kompetensBidra med
12handleda skolansamt

Övriga Antalhuvudsakliga uppgifter
9förskolaHandleda
7föräldrarHandleda

övergång från förskola till skola 7Samarbete vid
4vid skolstartHandleda skola

Utredning/bedömning/behandling 4
redovisas ej.färre landstingän treAlternativ som anges av

endast tillpedagogiska insatserlandstingFyra att gesuppger
förskolebarn.
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vanligen barn- och ungdomshabiliteringensVem initierarA.12
skolaninsatser i

26Antal svar:

Antalinitiativtagare
25ungdomshabiliteringenBarn- och
25Föräldrar
24Elevens lärare
21SlH-konsulent
19Elevvårdspersonal
12Skolledning

9Eleven själv
6Syncentralen

för medsamordnare eleverkommunalSärskild
6funktionshinder
6hörselvårdenpedagogiskaDen

Övriga Antalinitiativtagare
3assistent/elevassistentPersonlig

ej.landsting redovisasfärre än treAlternativ anges avsom

habiliteringenNibedömer attfrekvensMed vilkenA.13
påSvaren med krysskonsulenterSIH:smedsamverkar anges

ofta.och 10aldrig motsvarardär 1skala, motsvarartiogradigen

26Antal svar:
medeltal räknatsfrån landsting har ettinkommitDär flera sammasvar

fram.

GenomsnittSamverkanspartners
7,2med synskadaför eleverKonsulenter
7,1med synskadaeleverutvecklingsstördaförKonsulenter
4,7Habiliteringen
2,6med synskadaförskolebarnförKonsulenter



496 Bilaga SOU7 1998:66

frågeställningarA.14 Kring vilken och i vilka situationertyp av
samverkar barn- och ungdomshabiliteringen med SIH:s
konsulenter

Antal 25svar:

Frågeställning Antal
Stadieövergång | I

OSkolstart
Utbildning/information till skola | A

utredning/ordinationHjälpmedel -
elevvårdskonferensskolkonferens/vidDeltagande

Lokalanpassning
Uppföljning skolsituationenav

föräldrarInformation till
skolgångPlanering av

-förskolebarnSynbedömning
Habiliteringsplaner

med specialskolaKontakt
åtgärdsprogramkringSamverkan

Utbildning/information till förskola
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Är, mellangränsdragningenuppfattning,ErenligtA.15
uppdrag tydligkonsulentersS|H:sochhabiliteringens

26Antal svar:

11Ja
10

5ochJa

gällerönskemål vadellerproblemlandsting tar15 upp
olikakonsulentersS|H:sochhabiliteringensmellangränsdragningen

ansvarsområden.

medföransvarsfördelningenioklarheterpåpekar attlandstingFlera
medsammankopplatTättföreligger.dubbelarbeteförriskatt

önskemålansvarsfördelning ärtydligare enönskemålen omom
samverkanochsamarbetebättreettorganisation samttydligare

harlandstingNiokonsulenter.S|H:sochhabiliteringenmellan
organisationtydligareansvarsfördelning,tydligareönskemål om

samarbete/samverkan.och/eller bättre

MBD/DAMP,medför barnSlH-konsulenterefterfrågarlandstingFyra
syndrom.och AspergersAutismADHD,

försynkonsulentS|H:smedproblemnämnerTvå landsting
ingå ibordedessaattlandstingEttförskolebarn. menar

ettnivå. Ytterligarepå statligfinnasoch intebarnhabiliteringen
fråga A.16.underproblematikdennalandsting tar upp

Rh-konsulenter.förtidefterfrågarTvå landsting mer
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uppfattningA.16 Hur bör enligt Er uppdraget till habiliteringen
definierasrespektive SlH:s konsulentorganisation

Antal 23svar:

Några utökat samarbete mellan habiliteringenlandsting nämner att ett
viktigt. Ett landsting tycker kan haoch SlH:s konsulenter attär man

för underlätta samarbetet,lokaler ettatt annatgemensamma
föreslår kontinuerliga konferenser. Ettlandsting gemensamma

överföras till habiliteringen.landsting tycker SlH:s böratt resurser

definierar SIH-konsulenternas respektivekortAv de landsting som
SIH-konsulenternasuppgifter 14habiliteringens att ärsäger ansvar

rådgivning och handledning till skolan. Fyraspecialpedagogiskatt ge
stå för kontroll eller uppföljning detSlH skalllandsting att avmenar

SlHuttrycks landstingsituation. Detta ett attenskilda barnets somav
gå värld". Ett landsting atti skolans "inrelegitimitethar att menar

mellan skolan ochbryggauppgiftkonsulenternas är att vara en
skriver alltuttrycker det landsting attDetsammahabiliteringen. som

gå SlH:s konsulenter,i skolan börbarnets situationrör genomsom
vänder sigsamråd föräldrarna, vid behovi medsedan i sin tur,som

habiliteringen.till

HSL LSS. Habiliteringdefinierat i ochhabiliteringen"Uppdraget till är
behandlings-pedagogiska och socialamedicinska,samordnadeär

medfödda förvärvadeellerminska och kompenseraåtgärder för att
samrådi medungdomar. Arbetet skerbarn ochfunktionshinder hos

och iuppdrag med helhetssyn ettutifrån föräldrars/ungdomarsoch en
personligt stödRådgivning och ärutredningsperspektiv. annat

expertinsatser."särskilda

majoriteten landstingenmycket väl hurbeskriverDetta avsvar
Tre landstingverksamhet. nämner atthabiliteringensbeskriver

råd skolan. Ett landstingoch stöd till atthabiliteringen menarger
tillspecialpedagogiska bör avgränsashabiliteringens resurser

landstingpå familjens uppdrag. Sammaförskolenivå skerdär arbetet
mycketSlH för förskolebarnsynkonsulent inom ärskriver att en

ochföras till Barn-kanske börkonstruktion övermärklig som
förhållande till SlH:slandsting iEtt attungdomshabiliteringen. menar

på basnivå förför arbetethabiliteringen attkonsulenter mersvarar
hjälp SlH extrasedan ta resurs.som enav
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hörselvårdenpedagogiskatill denEnkätB.

ungdomsverksamhetenochbarn-

många i olikaoch ungdomarbarnhurnedanB.1 Ange
pedagogiskavid denregistreradeåldersgrupper ärsom

hörselvården.

26Antal svar:

Åldersgrupp Totalt AndelHörsel-Hörsel-Antal döva
°/oskadadskadad

med
hörapparathörapparat

Förskolebarn
202 151312588302årtom 6

Grundskole-
åk 5elever torn

469 3021 425903141år7-11
Grundskole-

åk 9elever torn
312 5115301800181år12-15/16

iUngdomar
gymnasieåldern

241 9781 236608134år-16/17
160 10084 5038992758SUMMA

pedagogiskadenandelhur storUppskattaB.2 av
sig tillvändertidpersonalensavhörselvårdens insatser som

åldersgrupper.nedanståendeiungdomarochbarn

24Antal svar:

Åldersgrupp Andel %
61årtom 6Förskolebarn
18åråk 7-115Grundskoleelever tom
13åråk 12-15/169Grundskoleelever tom

8år-16/17gymnasieålderniUngdomar
100Summa
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B.3 skolâldern:För barn/ungdomar i Vilken typ insatserav
förekommer direkt riktade till eleven eller elevens familj

Antal 26svar:

Insats Antal
Rådgivning till föräldrar 26
Teckenspráksundervisning till föräldrar och/eller syskon 22
Utprovning hjälpmedel 19av
Teckenspråksundervisning till eleven 16

insatser
Föräldrakurs

Gru et
Alternativ färre än landsting redovisas ej.tresom anges av

skolåldern:B.4 För barn/ungdomar i Vilken insatsertyp av
förekommer riktat till skolan

Antal 26svar:

Insats Antal
rådgivningHandledning och till skolan hjälpmedel ochom

fysisk miljö 25
rådgivningHandledning och till skolan avseende

specialpedagogik 24
Medverkan skolans fortbildningsaktiviteter,i t ex
studiedagar 19

Övriga insatser Antal
Utbildning/fortbildning lärare 10av

elewårdskonferensDeltagande vid 5
Samverkan med hörsellärare 5
Information till skolledning 5

Alternativ färre landsting redovisas ej.än tresom anges av
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vid denanställdafinnsyrkesgruppervilkaAngeB.5 som
heltidstjänstandelhörselvårdenpedagogiska avsom-

årsarbetskrafteråak.

25Antal svar:

Y
iskmedFörskollärare

Kurator

specialpedagogiskmedGrundskollärare/gymnasielärare

Läkare
Förskollärare
F

medF
ksköterska

ielärareGrundskollärarel

Audionom
Hörsel
Hörselvårdskonsulent
T
Tekniker
Hörsel
Tolk

ej.redovisaslandstingfärre treänAlternativ avangessom
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B.6 Vid insatser i skolan: Vilka dessa yrkeskategorier inomav
den pedagogiska hörselvården är normalt berörda

Antal 26svar:

Yrkeskategori Antal
Förskollärare med specialpedagogisk påbyggnad 17
Kurator 17
Grundskollärare/gymnasielärare med specialpedagogisk
påbyggnad 14
Läkare 10
Psykolog 10
Förskollärare 3
Sjuksköterska 3
Fritidspedagog 2
Grundskollärare/gymnasielärare 2
Logoped 1
Fritidspedagog med påbyggnadspecialpedagogisk 1

a
Hörsel ör
Hörselvårdskonsulent
Audionom
T
Tekniker

Alternativ färre än tre landsting redovisas ej.som anges av
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hörselvårdenspedagogiskadenvanligeninitierarB.7 Vem
skolaniinsatser

26Antal svar:

AntalInitiativtagare
23hörselvårdenpedagogiskaDen
15Föräldrar
13lärareElevens
11Elevvårdspersonal
10Skolledning

6självEleven
5SlH-konsulent
3ungdomshabiliteringenochBarn-

medför eleversamordnarekommunalSärskild
1funktionshinder

AntalÖvriga initiativtagare
5Hörsellärare
3Hörselvårdskonsulent

ej.redovisaslandstingfärre treänAlternativ avangessom
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C. Enkät till syncentralerna barn- och
ungdomsverksamheten

C.1 Ange månganedan hur barn och ungdomar i olika
åldersgrupper är registrerade vid syncentralen.som

Antal 26svar:

Från syncentralerna har inkommit från samtliga landsting. Någonsvar
enhet kan dock saknas kännerutan att till någotdet. l fall skilde sig
åldersindelningen från den i enkäten.

Åldersgrupp Antal Andel %
Förskolebarn torn år6 1 060 24
Grundskoleelever åk år7-11tom 5 1 450 32
Grundskoleelever åk årtom 9 12-15/16 1 170 26
Ungdomar gymnasieålderni år-16/17 810 18
Summa 4 490 100

C.2 Uppskatta hur syncentralens insatser av personalens tid
fördelar sig mellan barn och ungdomar nedanståendei
åldersgrupper.

Antal 22svar:

Åldersgrupp Andel %
Förskolebarn årtom 6 35
Grundskoleelever åk år7-11tom 5 31
Grundskoleelever åk 9 5/16 årtom 12-1 22
Ungdomar gymnasieålderni år-16/17 12
Summa 100
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skolåldern: insatserVilken typibarn/ungdomarC.3 För gesav
föräldrareller elevenstill elevendirekt

26Antal svar:

AntalInsats
25hjälpmedelUtprovning av
25föräldrarRåd stöd tilloch

insatsera
iMil

undersökninBedömn
Gru

intränH - ,
iiOrien

tekniksatoriskTrän av
ADL-träni

ej.redovisaslandstingfärre än treAlternativ anges avsom

insatserskolåldern: Vilken typibarn/ungdomarFör avC.4
skolantillriktatförekommer

26Antal svar:

AntalInsats
hjälpmedel ochskolanrådgivning tillochHandledning om

26fysisk miljö
fortbildningsaktiviteter, tskolansDeltagande i ex

9studiedagar
avseenderådgivning skolantillochHandledning

6specialpedagogik

-Övriga Antalinsatser
7skola, elevertillinformationAllmän
3Planeringskonferenser
3angående miljöRådgivning

ej.redovisaslandstingfärre än treAlternativ anges avsom
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C.5 Ange vilka yrkesgrupper finns anställda vidsom syn-
centralen i procentandel heltidstjänst årsarbetskrafterav-
åaky

Antal 26svar:

Yrk ru
Kurator/s nkonsulent
S nin lärarean

tiker
Läkare
S uksköterska
Ps k
Orto tist

Ovriga yrkesgrupper Antal
Chaufför till synkonsulent 3
Tekniker 3

Alternativ färre än landstingtre redovisas ej.som anges av

C.6 Vilken grundutbildning har centralens synpedagogerl
anpassningslärare

Antal 26svar:

Grundutbildning Antal
Sjuksköterska 16
Arbetsterapeut 15
Fritidspedagog 7
Grundskollärare/gymnasielärare 6
Förskollärare 5
Sjukgymnast -
Socionom -

rundutbildnin
Oftalmol istent
Orto tist

uksköterskaons
Alternativ färre landstingän tre redovisas ej.som anges av
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C.7 Vid insatser i skolan: Vilka dessa yrkeskategorier inomav
syncentralen är normalt berörda

Antal 26svar:

l samtliga landsting syncentraler insatser i skolan.gör

Yrkeskat ori
S nin slärarean
Kurator
O tiker
Läkare

i skolanC.8 Vem initierar vanligen syncentralens insatser

Antal 26svar:

Antalinitiativtagare
26SIH-konsuient
20Syncentralen
14Elevens lärare
13Föräldrar

9Eleven själv
Elevvårdspersonal 8

5Skolledare
3ungdomshabiliteringenBarn- och

förSärskild kommunal samordnare elever med
1funktionshinder
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C.9 Med vilken frekvens bedömer Ni att syncentralen
samverkar SIH:smed konsulenter fl Svaren har angivits medm

påkryss tiogradig skala där 1 aldrigmotsvarar och 10 motsvararen
ofta. Där flera fråninkommit landsting har medeltalettsvar samma

fram.räknats

Antal 26svar:

Samverkanspartners Genomsnitt
Konsulenter för elever med synskada 8,7

förskolebarnKonsulenter för med synskada 8,5
Konsulenter för utvecklingsstörda elever med synskada 5,7
Habiliteringen 5,1

frågeställningarC.10 Kring vilken och i vilka situationertyp av
sker samverkan med SIH:s konsulenter

Antal 26svar:

Majoriteten syncentralerna tycks ha kontinuerligt och välettav
SIH:sfungerande samarbete med konsulenter.

Frågor kring vilka samarbetet är regelbundet Antal
Hjälpmedel N

OMiljöanpassning
förskole-/skolsituationFörändrad

Utredning/undersökning/bedömning
med familjenFörsta kontakten

Förskole-/skolbesök
Hembesök
Grupp-/lägerverksamhet
Förskole-/skolförhållande

personal/föräldrarInformation till
Orienterings-/mobilityträning
Kurs-/utbildningsverksamhet
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Är,C.11 enligt Er uppfattning, gränsdragningen mellan
SIH:s tydligsyncentralen och konsulenters uppdrag

Antal 24svar:

Ja 14
9
1Ja

på fråga beskriver majoritetenlandsting dennaAv de svararsom
konsultativför pedagogiken. Deras uppdragSIH äratt avansvarar

Syncentralerna har iställetriktad barnomsorg och skola.karaktär mot
för synträning och tilldet medicinska-optiska samtansvaret ansvarar

Syncentralernarehabilitering.del habilitering ochviss ansvarar
hjälpmedelsutprovning.fördessutom

mellan SIH:sgränsdragningenlandsting tycker attAv de som
flera oklarhetersyncentralerna otydlig attkonsulenter och är menar

synbedömningar. Sjuhjälpmedelsutprovning ochföreligger vad gäller
på syncentralernaskonsulenter sigSIH:slandsting att germenar

arbetsuppgifter.

inte tydliggränsdragningen visserligenNågra ärlandsting attmenar
rutiner. Vissafram till fungerandekommittillsammansattmen man

otydlig vad gällergränsdragningen år mestlandsting attmenar
Någraför skolbarn.den otydligareförskolebarn, andra att ärmenar

till dubbelarbete ochpåpekar otydligheter leder attlandsting att man
varandra.sittapå samarbeta ochskulle tjäna närmareatt mer
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C.12 Hur bör enligt Er uppfattning uppdraget till habiliteringen
respektive SIH:s konsulentorganisation definieras

Antal 21svar:

Landstingen S|H har det specialpedagogiskaattär överens om
eller habilitering/syncentral, i de fall därHabiliteringen deansvaret.

stå rådför och till familjen,organisation, skall stödutgör asamma
miljöanpassning, ADL-träning ochutprovning hjälpmedel,av

förflyttningsträning.

förskolepedagogisktycker SIH:s konsulent medEtt landsting att
förföras till syncentralen konsulentenkompetens borde samt attöver

Ingenorganiseras Rh-konsulenten.skolbarn borde närmaresom
precisering ges.

SIH-Två skulle utnyttjas bättrelandsting tror att omresurserna
tillhörde landstinget.konsulenterna

skilda organisationeroch syncentrall landsting där habilitering ärett
borde uppmärksamma barnenshabiliteringenattmenar man

borde finnas isärskild punktsynproblem och attmer en
huvudansvar för sökahabiliteringen har atthabiliteringsplanen där

åtkonsult habiliteringensådan Syncentralen kan barakunskap. vara
Habiliteringarna bordeflerhandikappade barnen.det gäller denär

Detefterfråga sådant syncentral och S|H-konsulent.samarbete med
konkurrensförhållande mellan de olikafåaldrig förekommaborde

vårdgivarna, uppfattar detvilket ibland att gör.man

landsting. Bland övrigaåsikter framförs ytterligareLiknande ettav
uppmärksamma/inte glömma bortfunktionshinder bör habiliteringen

Habiliteringensyncentralens aktörer.synskadan och samverka med
för utveckling ochbetydelse barnetsbör medvetenvara om synens

synkonsulent blir aktiv deldärför till syncentralen ochatt avense
habiliteringsteamet.

ocksåoch syncentralen skildaEtt landsting där habiliteringen ärannat
inskrivnasynskadade barn bordeorganisationer tycker allaatt vara

vid habiliteringen.
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D. tillEnkät barn- och ungdomspsykiatrin
BUP/PBU

D.1 Omfattar Er verksamhet barn och ungdomar med
funktionshinder Med funktionshinder såväl traditionellaavses
handikapp synskada, dövhet, hörselskada ocht rörelsehindersom ex

neurologiskt, medicinskt eller psykiatriskt betingade funktions-som
nedsättningar. Karaktäristiskt funktionsnedsättningenatt inteär är av
tillfällig art.

Samtliga 26 landsting verksamheten omfattar barn ochattuppger
ungdomar med funktionshinder.

nedanståendeOm vanligt det medja, hur är att grupper
funktionshinder omfattas ofta,Er verksamhet. Alternativ:av
ibland, aldrig.

Antal 26svar:

Funktionshinder Ofta Ibland Mycket Aldrig svar
säll-
synt

MBDIDAMPADHD, 24 2 - - -
Autism, Aspergers
syndrom, Tourettes

14 12syndrom - - -
Andra neurologiska
funktions-

3 22 1nedsättningar - -
21 2 1 2Rörelsehinder -

Dövhetlhörselskada 19 5 1 1-
Synskada 19 5 1 1-

fleraFanns alternativ, det landsting.trotsmen angavs avsom

Ovriga funktionshinder Antal
funktionsnedsättningarPsykiskt betingade 7

Olika former kroniska sjukdomar 6av
psykiskt/mentalt funktionshinderMental retardation med 6

Alternativ färre landsting redovisas ej.än tresom anges av
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många och ungdomarD.2 Ange nedan hur barn med
för närvarande är registrerade hosfunktionshinder som

på ålder.fördelatBUPIPBU. Redovisa

Antal 15svar:

fråga eftersombesvara dennaMånga landsting har inte kunnat man
flera fallsådan inkommit istatistik. De ärinte för grovasvar som

på fådärmed och osäkraSammanställningen byggeruppskattningar.
uppgifter.

Åldersgrupp %Andel
år 20torn 6Förskolebarn

åråk 377-11Grundskoleelever 5tom
åråk 305/169 12-1Grundskoleelever tom

år-gymnasieåldern 16/17 13Ungdomar i
100Summa

tid förav personalensBUPlPBU:s insatserUppskatta hurD.3
mellan nedan-funktionshinder fördelasungdomar medochbarn

åldersgrupper.stående

19Antal svar:

Åldersgrupp påBeräknatAndel %
Förskäabarn landsting vissaår 12 samttom 6

landstinginom 723 enheter
vissaåk 12 landsting samtGrundskoleelever 5tom

landstingenheter inom 741år7-11
vissaåk 12 landsting samt9Grundskoleelever tom

landstingenheter inom 7år 2512-15/16
vissagymnasieåldern 11 landsting samtiUngdomar

landstingenheter inom 7år- 1116/17
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ålder övergårD.4 Vid vilken barn/ungdomett till
vuxenpsykiatrin i Ert landsting

Antal 26svar:

övergårl 25 landsting ungdomar normalt till Vuxenpsykiatrin vid 18
års ålder. årFem kliniker 18-20 och landsting 18-ettuppger uppger

år.25

skolåldernD.5 barn/ungdomar funktionshinder:För i med
eleven ellerVilken insatser direkt till elevenstyp gesav

föräldrar

Antal 26svar:

AntalInsats
Utredning 25
Behandling 25
Råd till föräldrar 25och stöd

-Övriga Antalinsatser
ADHD/DAMP 8Föräldrautbildning vid

personalkategorier 7Handledning till olika
Samverkan institutioner 4med andra

Alternativ färre landsting redovisas ej.treänsom anges av

l7 18-0928
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skolåldern funktionshinder: Vilkeni med typD.6 För elever av
skolanförekommer riktat tillinsatser

Antal 26svar:

AntalInsats
26situationInformation avseende elevens

rådgivning specialpedagogik 22avseendeHandledning och
19studiedagarfortbildningsaktiviteter,Deltagande ti ex

Övriga Antalinsatser
uppföljandeioch föräldrarSamarbetskonferens med skola

8syfte
barnhabilitering 5medSamverkan/samverkansinsatser

3och läkareassistenterpersonligaKonsulthjälp till bla
ej.landsting redovisasfärre än treAlternativ anges avsom
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BUP/PBUanställda vidfinnsyrkesgruppervilkaD.7 Ange som
åak.årsarbetskrafterheltidstjänstprocentandeli av-

24Antal svar:

AntalYrkesgrupp
24Psykolog
24Kurator
24psykiatriLäkare,
23Sjuksköterska
18vårdpsykiatriskSkötare i
10övrigtLäkare,

specialpedagogiskmedGrundskollärare/gymnasielärare
10påbyggnad
10Fritidspedagog

påbyggnad 7specialpedagogiskmedFörskollärare
7Förskollärare
3påbyggnadspecialpedagogiskmedFritidspedagog
3"Grundskollärare/gymnasielärare

medgrundskollärare/gymnasielärarekommunalt anställdaPå BUP/PBU finns5
påbyggnad.specialpedagogisk

projektanställning.Varav 1

FU
Bi

Ps
astu

istentBehandl
ej.redovisaslandstingfärre än treAlternativ avsom anges



516 Bilaga 7 SOU 1998:66

D.8 Vid insatser i skolan: Vilka dessa yrkeskategorier inomav
BUPIPBU är normalt berörda

Antal 25svar:

Yrkesgrupp Antal
Psykolog 24
Kurator 23
Läkare, psykiatri 23
Sjuksköterska 14
Grundskollärare/gymnasielärare med specialpedagogisk
påbyggnad 13
Skötare vårdi psykiatrisk 11
Grundskollärare/gymnasielärare 7
Förskollärare 5
Fritidspedagog 4
Förskollärare påbyggnadmed specialpedagogisk 4
Läkare, övrigt 3
Fritidspedagog påbyggnadmed specialpedagggisk 1

D.8 Vem initierar vanligen BUPlPBU:s insatser i skolan

Antal 26svar:

initiativtagare Antal
Föräldrar 25
Elevvârdspersonal 22
Elevens lärare 18
Skolledning 13
Barn- och ungdomshabiliteringen 11
Eleven själv 4
Särskild kommunal samordnare för elever med
funktionshinder 3
Den hörselvårdenpedagogiska 1
SlH-konsulent 1
Syncentralen -

Övriga initiativtagare Antal
Barn- och ungdomspsykiatrin 9
Primärvård, barnklinik 3

Alternativ färre än landsting redovisastre ej.som anges av
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skolplanerKommunala

från landetsskolplaner1997 beställdesfebruariUnder mars-
13292 dokument,Sammanlagt inkomsamtliga kommuner. varav

från Stad.Göteborgs

fyradelas iutifrån inkomna dokumentkanKommunerna grupper:

218finnsSkol
9saknas

33Skol finns,
25finnsskolF till n

3sammanställnidokument
288Summa

skolplanGällande
omfattar,tidsperiod deframgår vilkenintemånga skolplanerAv vem

Om inget annatgjordes.dettaochfastställt planen närsom
gälla.förutsattsdokumentinkomnauppgivits har

saknasSkolplan
skolplan saknas.uppgivit attharNio kommuner

pågårrevideringfinns,Skolplan
pågår.skolplanrevideringmeddelat atthar33 kommuner av

skolplaner.tidigarepå kommunernasbyggerSammanställningen

skolplanFörslag till ny
Sammanställningenskolplan.tillförslaghar sänt25 kommuner ny

förslag.på dessabygger

Övriga dokument
Göteborgskolplan. Idokumentannat änTvå har säntkommuner
på de 21skolplaner lagts utfastställandeochframtagandehar av

ingår iintedokumentDessastadsdelsnämnderna.
sammanställningen.
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Sammanställning
I sammanställningen redovisas i vilken omfattning stöd till elever

behandlas i de kommunala skolplanerna.med särskilda behov

målNationella
målskolplanerna beskriver kort vissa nationella ochMajoriteten av

särskilt stöd.riktlinjer finns för elever med behov avsom

247skall till elever med särskilda behovHänsyn tas
skall för elever med särskilda behov 220Insatser göras

målKommunala
målformuleringarinnehåller för eleverFå preciseradeskolplaner

målformuleringar finns sällanstöd. Demed behov särskilt ärsomav
målnågot fall ñnns tidsbestämda och mätbaraitydliga och endast

målen uppnås. Dåföransvarigmed angivelse är attom vem som
målformuleringarsvårt rättvis bedömning görsdet attär göra aven

sammanställning.ingen

Resurser
måste för eleverskolplaner markeras att avsättasl vissa resurser

stöd.särskiltmed behov av

133med särskilda behovResurstilldelning för elever nämns
särskilda behov 50för elever med nämnsPersonella resurser

27på kartläggning/behovsinventeringKrav
22särskilda behov säkrasför elever medCentrala resurser

Ökat behov 7med särskildastöd till elever nämns

Prioriteringar
uppfylla allaMånga och kan intekommuner har bristande resurser

mål därför nödvändiga.samtidigt. Prioriteringar är

78skall prioriterasmed särskilda behovElever
5Prioritering motiveras
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uppnåsÅtgärder mål skallfastställdaför att
åtgärderför deredogöraskolplaneniskyldig attKommunen är

uppnås.målen skallnationellaför deattskall vidtakommunen

stödDirekt
22Lokalanpassning nämns
21behovsärskilda nämnsmedIT-stöd för elever
17Assistentstöd nämns
16Hjälpmedel/Iäromedelsanpassning nämns

4böcker/talböcker nämnsBibliotek/lättlästa
1Schemaanpassning/fasta rutiner nämns
1behovsärskilda nämnsmedeleverSyo-stöd för

Undervisning
97Specialpedagogik nämns
67inlärningsmlljö nämnsSärskild

stödIndirekt
99Åtgärdsprogram nämns
69organisationer nämnsandramedSamverkan
62områdetpå nämnsKompetensutveckling
32Stödteam nämns

Uppföljning/utvärdering
skolplanenutvärderaochföljakontinuerligtskallKommunen upp

skolverksamheten.och

244skolplan/skolverksamhet nämnsUtvärdering av
53behovsärskilda nämnsmedeleverförUtvärdering gruppen

164utvärderingförTidpunkt anges

skolplanUtformning av
ochlättlästför huravgörandeutformad ärskolplanen ärHur

dentillgänglig är.

87behovsärskildamedeleveravsnittSärskilt om
69Funktionshinder/handikapp nämns
75särskolaavsnittSärskilt om
62avsnittsärskiltejSärskola nämns
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