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PM – En skola för alla 

 

Hemmasittande barn i skolan 

Hemmasittande barn i skolan är ett komplext och växande problem som 

omfattar många elever med funktionsnedsättning. Med hemmasittare menas 

elever som har haft en 100 % frånvaro från skolan under minst 3 veckor, 

sammanhängande tid, och i stället väljer att sitta hemma. Det handlar om barn 

och unga som vill gå i skolan, men inte vågar eller kan förmå sig att gå dit. 

De flesta som sitter hemma har ofta haft en hög frånvaro sedan mellanstadiet. 

Hemmasittande barn får inte tillgång till den undervisning och det stöd som 

skolan har en skyldighet att erbjuda. Den utbildning som ska bygga en 

plattform för livet misslyckas. Ett livslångt utanförskap riskerar att 

grundläggas tidigt. 

 

I en undersökning med 600 föräldrar, gjord av Autism- och 

Aspergerförbundet (2010) framkom att 60 % av barnen hade varit borta från 

skolan i perioder utan att vara fysiskt sjuka. 21 procent av elever med 

Aspergers syndrom hade varit frånvarande mer än en månad från skolan 

någon gång. Även de yngre eleverna hade hög frånvaro. Enligt föräldrarna i 

undersökningen var orsaken till frånvaron pedagogernas bristande 

kompetens.  

 

Skolverket menar att bra rutiner, tidig upptäckt och snabba åtgärder är 

grundläggande för att förhindra att frånvaron blir långvarig. För att få 

förståelse för orsaker till elevfrånvaro och förstå hur man ska kunna åtgärda 

den måste man se till elevens hela livssituation. Skolverkets rapport 

”Skolfrånvaro och vägen tillbaka” från 2010 pekar på faktorer både inom 

skolan och hemmet som grund till problemet. Faktorerna gällande skolan 

delas in i pedagogiska, organisatoriska och sociala faktorer. Alla elever har 

rätt till stöd för att nå sin fulla potential. Rätt till en skola som främjar 

delaktighet och inflytande och som motverkar utanförskap och mobbing. 
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Kommunerna är ansvariga att se till att alla barn i kommunen får utbildning 

och vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan. När en elev 

har hög frånvaro är det skolans och kommunens ansvar att komma till rätta 

med problemet. 

 

Utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Artikel 24) erkänner konventionsstaterna rätten till 

utbildning för personer med funktionsnedsättning. För att förverkliga denna 

rätt måste konventionsstaterna säkerställa att elever med 

funktionsnedsättning på lika villkor som andra, får tillgång till en 

inkluderande och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet. Hemmasittande 

barn i skolan är utifrån detta åtagande ett misslyckande för skolan och för 

svensk utbildningspolitik. 

 

Skolans kompetens på funktionshinderområdet 

I det rektorsprogram som är obligatorisk för rektorer som anställts efter 15 

mars 2010 ingår inte fördjupande kunskap om personer med 

funktionsnedsättning eller specialpedagogik. Våren 2014 reviderade 

Skolverket rektorsprogrammets måldokument. Här slås fast att elever i behov 

av särskilt stöd och barn och elever med funktionsnedsättning särskilt ska 

uppmärksammas. I programmet som omfattar 30 högskolepoäng ligger dock 

fokus fortfarande så gott som helt på rektors generella ledningsansvar för 

verksamheten. I rektors ansvar för sin skola ingår att fördela resurserna så att 

alla elevers behov tillgodoses. För att rektor fullt ut kunna ta ställning till 

åtgärder i lärmiljön, behovet av åtgärdsprogram och hur skolans ekonomiska 

resurser bäst ska fördelas osv. behövs betydligt mer djupgående kunskap hos 

rektorer kring funktionshinder och specialpedagogik än vad dagens 

rektorsutbildning ger.   

 

Lärare som kommer ut från lärarutbildningarna ställs inför en verklighet som 

de har svårt att klara av. Här möter de elever som med vitt skilda 

förutsättningar i sitt skolarbete och som har ett varierande behov av stöd. 

Bland dem många elever med dolda eller synliga funktionsnedsättningar. 

Elever som med rätt stöd och andra förutsättningar i skolan skulle kunna ha 

samma mål och nå samma goda resultat i skolan som andra elever. 

 

Under sin grundutbildning läser dagens lärarstudenter enbart 7,5 

högskolepoäng specialpedagogik av utbildningens totala 240 poäng. I denna 

kursdel ingår centrala teorier kring specialpedagogik och internationella och 

nationella styrdokument som ligger till grund för det pedagogiska arbetet. I 

utbildningen ingår också att ge viss kännedom om olika 
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funktionsnedsättningar som pedagogen kan komma att möta i sitt arbete. 

Flera lärosäten plussar också på kursen med enstaka praktikpoäng men fokus 

ligger fortfarande till största delen på att ge studenterna en rent teoretisk grund 

att stå på inför den verklighet som de sedan möter i skolan. Dagens lärare 

saknar därmed i stor utsträckning nödvändig erfarenhet, kompetens och 

pedagogiska redskap för att ge ett gott stöd till alla de elever som behöver det.  

 

Enligt de ändringar i skollagen som genomfördes under 2014 ska 

åtgärdsprogram i skolan begränsas och inte utarbetas i onödan. I första hand 

ska elever som är i behov av särskilt stöd få detta inom ramen för ordinarie 

undervisning. Därmed ställs större krav på att läraren både ska kunna bedöma 

behovet av stöd och att kunna ge ett stöd som motsvarar elevens behov. Först 

om eleven trots det särskilda stödet inte når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska behovet av ett åtgärdsprogram utredas. Rektor har här ansvaret 

för att så sker.  

 

Kunskap om personer med funktionsnedsättning måste framförallt omfatta att 

kunna se och förstå olika hinder som eleven möter. Det handlar om de lokaler 

som används, teknikstöd, pedagogikens utformning, den sociala miljön mm. 

Lärare och rektorer måste utifrån sina respektive ansvarsområden ha en 

grundkompetens som innebär att kunna förstå och reflektera över 

pedagogiska konsekvenser i olika sammanhang.  

 

Rätten till stöd över nivån godkänt 

I den skolagsändring som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2014 förtydligas att 

”Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. ”Bakom denna skrivning 

ligger ett behov av att förtydliga att elever med en funktionsnedsättning även 

ska ha rätt att få stöd över nivån godkänt. Något som i praktiken inte alltid 

varit fallet i ett historiskt perspektiv. Förtydligandet är i linje med förarbeten 

och lagstiftarens ursprungliga intentioner.  

 

Handikappförbunden ser den ändrade skrivningen som ett steg i rätt riktning. 

Av stor betydelse för om lagändringen ska få önskat genomslag är dock 

Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram. Här är vi dock bekymrade över att dessa inte utvecklar och 

beskriver lagstiftarens intentioner på ett tillräckligt tydligt sätt. Fortfarande 

klargörs inte att elever har rätt att få stöd även utöver nivån godkänt. 

Genomgående använder Skolverket skrivningar om att stödet kan ges upp till 

att eleven når de kunskapskrav som minst ska uppnås. Stöd ska även kunna 

ges för att bibehålla de kunskapskrav som minst ska uppnås. Skrivningen, 

som minst ska uppnås, menar Handikappförbunden, kan tolkas som att eleven 
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har nått kraven då denne blivit godkänd. Ingen stans i de allmänna råden 

uttrycks att stöd även ska kunna få stöd för att nå längre och att utvecklas fullt 

utifrån sina förutsättningar. Skolverket menar att rätten till stöd utöver nivån 

godkänt ryms i de allmänna råden men vi delar inte denna bedömning. 

 

Det finns anledning att noga följa utvecklingen för att se om rätten till stöd 

utöver nivån godkänt blir en realitet enligt lagstiftarens intentioner eller om 

så väl skollagen som Skolverkets allmänna råd behöver skärpas ytterligare. 

 

Ekonomiska och organisatoriska svårigheter som grund för att avslå 

ansökan om tilläggsbelopp 

 I promemorian Vissa skollagsfrågor del 2 läggs förslag till ändringar i 

bestämmelserna om tilläggsbelopp Handikappförbunden är positiva till 

utredningens förslag till förtydligande av bestämmelserna om tilläggsbelopp. 

Vi ser det som nödvändigt att det förtydligas att tilläggsbelopp även ska kunna 

betalas ut för särskilt stöd i direkt relation till själva undervisnings-

situationen. 

 

Trots den positiva förändringen i bestämmelserna för tilläggsbelopp ser vi 

med oro på hur det kan komma att se ut i framtiden. Ett grundläggande 

problem är kommunernas ovilja att över huvud taget bevilja tilläggsbelopp. 

Med en många gånger till synes automatisk hänvisning till främst ekonomiska 

men också organisatoriska svårigheter försöker kommunerna ofta kringgå sitt 

ansvar. Vi är därför kritiska till att denna möjlighet kvarstår. FN:s 

övervakningskommitté om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning har i sina rekommendationer riktat kritik mot Sverige och påtalat 

det allvarliga i att elever med funktionsnedsättning fortfarande nekas tillträde 

till skolan med hänvisning till ekonomiska och organisatoriska svårigheter. I 

den nuvarande regeringsförklaringen anges att regeringen avser att göra 

Barnkonventionen till svensk lag. Det innebär att skrivningarna i skollagen 

ska harmoniera och förtydligas i enlighet med konventionens intentioner. Det 

vill säga att elevens behov av stöd i skolan är överordnat kommunens 

ekonomi och organisatoriska planering. Det får aldrig handla om att 

kommunen på grund av bristande ekonomiska resurser eller otillräcklig 

organisering av sin verksamhet inte kan tillgodose elevens rätt att utifrån sina 

egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt.  

 

Alarmerande är också att det i dag finns exempel på kommuner som helt 

enkelt låter bli att informera skolor om möjligheten att söka tilläggsbelopp. 

Vi kan inte se annat än att det innebär ett klart brott mot vad som måste 

betraktas som kommunens informationsansvar. 
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Ytterligare en komplicerande faktor kan även den enskilda kommunens 

möjlighet att hänvisa till att elevens behov kan tillgodoses inom ramen för 

grundbeloppet i en kommunal skola utgöra. För en liten resursskola som har 

inriktat sin verksamhet mot speciella elevgrupper riskerar det att bli en 

omöjlig ekvation. Den lilla skolan har inte den stora skolans stordriftsfördelar 

och möjlighet att omfördela resurser. I slutändan inbär detta att elever i behov 

av särskilt stöd i en anpassad miljö och en i övrigt högt specialiserad 

verksamhet i praktiken inte omfattas av det fria skolvalet. Att regelverket ska 

vara detsamma för skolor med en enskild huvudman och skolor med en 

kommunal huvudman tycker vi i grunden är riktigt men små skolors möjlighet 

att klara sin verksamhet enbart på grundbeloppet blir i praktiken många 

gånger omöjligt och man tvingas tacka nej till elever med 

funktionsnedsättning. Det måste alltid ytterst vara barnets behov av stöd och 

anpassningar i skolmiljön som ska vara avgörande för tilläggsbeloppet. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Ingrid Burman 

Ordförande 
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