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Sammanfattning
Rapporten är svar på regeringsuppdrag: ”Skolverket skall, mot bakgrund av
elevökningen sedan 1992, ytterligare analysera skälen till att andelen elever i
särskolan fortsätter att öka. Analysen skall främst avse grundsärskolan.”
Rapporten bygger på resultat från Skolverkets jämförelsetal, en enkät till
landets samtliga kommuner samt fallstudier i fyra kommuner. Vissa av
jämförelsetalen har tidigare presenterats men också nya siffror presenteras
här i syfte att fördjupa förståelsen. Projektgruppen har bestått av Karin
Wahlström (projektledare), undervisningsråden Sven Sundin, Lena
Hammarberg och Kerstin Hultgren samt expertanställd Magne Dahl.
Resultaten kan i korthet sammanfattas enligt följande;
Antalet elever i obligatoriska särskolan har ökat från 8 200 läsåret 1992/93
till nästan 12 500 1999/00, vilket motsvarar en ökning med drygt 50 procent.
I grundskolan ökade eleverna under samma tid med cirka 18 procent.
Elevökningen, som tilltagit under de senaste åren, är störst inom
grundsärskolan, där ökningen under de senaste 8 åren är 62 procent.
Elevökningen i träningsskolan var under samma tid knappt 33 procent.
Spridningen mellan kommuner och län är stor, både beträffande ökningen
och andel elever i särskolan. Andelen elever mottagna i obligatoriska
särskolan läsåret 1999/00 varierade från 0,94 procent av eleverna i
grundskoleåldern i Kronobergs län till 1,83 procent i Värmland, dvs dubbelt
så stor andel. Flera kommuner i Värmlands län har en högre andel än 2,0
procent av elever i grundskoleålder mottagna i särskolan.
Rutiner för utredning och beslut om mottagande varierar, både beträffande
vilka som deltar och förfaringssätt. Nästan alla kommuner anlitar dock
pedagoger och psykologer i utredningarna. Många kommuner uppger att de
blivit striktare i sin bedömning, vilket kan tyckas paradoxalt i förhållande till
elevökningen. En förklaring är att ökningen framför allt handlar om ett ökat
tryck från grundskolan. Fallstudierna ger en bild av att olikheter i
utredningsförfarande, mottagande och praxis när det gäller elevernas
skolgång, påverkar hur många elever som hamnar i särskolan. Fler
kommuner har idag egen särskola, vilket också innebär att tjänstemän utan
tidigare vana vid särskola är engagerade i utredningar och beslut om
mottagande i särskola.
Elevgruppen i särskolan har förändrats, enligt 40 procent av kommunerna.
Elever med autism eller autismliknande tillstånd i särskolan har ökat liksom
elever med tillkommande handikapp som damp/ADHD och elever med
koncentrationssvårigheter. Många kommuner uppger också att elever med
emotionella svårigheter har blivit flera. Det finns dessutom en
överrepresentation av elever med invandrarbakgrund. Fallstudierna visar
också att det förekommer att elever som inte är utvecklingsstörda enligt
gällande bedömningspraxis, återfinns i särskolan.
Nästan hälften av landets kommuner uppger att de det senaste året tagit emot
elever i särskolan som varit äldre än 15 år. Överströmningen till särskolan
pågår enligt Skolverkets statistik under hela skoltiden. Hälften av eleverna
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som vid 16/17 års ålder avslutar den obligatoriska särskolan har erfarenheter
av att gå i grundskolan.
Ökningen kan förstås som en effekt av flera faktorer, där kommunaliseringen
är en. Men denna rapport visar också att brist på kompetens och resurser i
grundskolan har stor betydelse. Den tendens som materialet visar, att elever
skrivs in sent i särskolan, pekar också på att det nya betygssystemet och det
förändrade läroplansinnehållet i kombination med kraven på skolorna att
elever ska nå målen, har betydelse. En ökad iver att testa och diagnostisera
elever skapar också ett tryck på särskolan.
Cirka 14 procent av särskolans elever får sin undervisning integrerade i
grundskolan. Det tycks i första hand gälla elever med lindrig
utvecklingsstörning. Det förekommer också att eleverna läser enligt både
grundskolans och särskolans kursplaner.
Analysen centreras kring vad vi kallar fem kritiska punkter, som vi anser är
av betydelse för bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. De tydliggör
övertygelser – föreställningar kring eleverna och kring skolans uppdrag.
- Särskiljandet: Vad orsakar särskiljandet av elever och hur särskilda ska
elever vara för att bli föremål för utredning?
- Utredningen: Vilka utredningar görs, vad innehåller varje utredning och
vem/vilka gör dem?
- Åtgärden; på vilka grunder kommer just särskola på tal som lösning?
- Mottagandet till särskola; vem/vilka beslutar om mottagande i särskolan?
- Särskoleplaceringen; var placeras den särskolemottagna eleven och på
vilka grunder?
De kritiska punkterna hanteras olika i kommunerna. De är beroende av
faktorer och omständigheter som kan vara både lokalt och centralt styrda.
Kring de flesta av dessa kritiska punkter finns förordningar och regler,
rättigheter och skyldigheter. Men formuleringarna i dem är ofta trubbigt
formulerade och ger utrymme för tolkningar. De kritiska punkternas
hantering påverkas därför i hög grad av enskildas (kommuners, skolors och
individers) uppfattningar. Tankar kring kategorisering och integrering av
elever i behov av särskilt stöd är av central betydelse, Var förläggs
problemet när svårigheter uppstår i skolan? Vilka elever är i behov av
särskilt stöd och hur bemöts de på bästa sätt?
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Inledning
Hur började det?

Utbildning för personer med utvecklingsstörning startade under senare delen
av 1800-talet. År 1866 öppnade Emanuella Carlbeck ett hem för sinnesslöa i
Göteborg. Hemmet baserades i hög grad på religiöst färgade filantropiska
ideal. Hon fick stöd av Föreningen för Sinnesslöa Barns Vård, som bildades
året innan och som förutom att ge skolan ekonomiskt understöd, så
småningom också svarade för utbildningen av lärarinnor. Det fanns vid
denna tid i vårt land en nymornad entusiasm för att även barn med
handikapp med rätt pedagogik och uppfostran skulle kunna utvecklas och
förbättras och bidra till sin egen försörjning. Att rädda dem från en framtid i
social misär och tiggeri var ett mål och utbildningen byggde därför till stor
del på yrkesträning. Barnen skulle förvandlas till samhällsnyttiga
medborgare och det fanns en stor tilltro till att barnens intelligens och
beteende skulle kunna förbättras med undervisning och kristna budskap. Ett
villkor för att denna utveckling hos barnen skulle kunna komma till stånd var
att de skildes från sina hem och omhändertogs. Engagemanget från
kommuner och stat ökade så småningom, men verksamheten byggde länge
på ett samarbete med filantropiskt engagerade människor. Vid 1880-talets
början fanns fem sinnesslöanstalter som också fick stöd av allmänna medel,
och anstalterna blev successivt flera. I början av 1900-talet startades också
hjälpklasser för psykiskt efterblivna barn och så småningom introducerades
ytterligare en nivå, nämligen svagklasser, eller som de senare kom att kallas,
B-klasser. De var till för barn som inte hörde hemma i hjälpklasserna men
som ändå inte ansågs passa i de vanliga klasserna. (se t ex Förhammar 1991;
Olsson 1999; Hammarberg 2000)
I den fortsatta historien om skolgången för barn med utvecklingsstörning,
finns några milstolpar som förtjänar att särskilt omnämnas. Med 1944 års lag
om undervisning och vård av sinnesslöa fick de utvecklingsstörda som
bedömdes vara ”bildbara” rätt till skolgång. Lagen ledde till en uppdelning i
skolhem respektive vårdhem för bildbara respektive inte bildbara, och ett
delat ansvar mellan Medicinalstyrelsen och Skolöverstyrelsen. (Ekendahl
1996)
Omsorgslagen 1967 innebar att alla barn med psykisk utvecklingsstörning oavsett vilken grad - fick lagstadgad rätt till undervisning. Begreppet
obildbar försvann ur författningstexterna. Träningsskolan blev ett nytt sätt att
organisera utbildningen för de barn och ungdomar som tidigare inte haft rätt
till undervisning. (Grunewald & Westman 1973)
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Ett tredje betydelsefullt beslut var överförandet av särskolan från landstingen
till kommunerna. Sedan 1988 har särskolan successivt kommunaliserats, en
process som var fullt genomförd år 1996. Ett av motiven till denna reform
var att motverka det vårdtänkande som kommit att prägla särskolan. Tanken
var också att särskolan och grundskolan skulle kunna närma sig varandra och
att utvecklingen mot en skola för alla skulle underlättas i och med att
kommunen blev ansvarig för all undervisning. Reformen kan också ses som
en manifestation av det ideologiskt laddade integreringsideal som
utbildningssystemet omfattats av de senaste 20 åren (Börjesson 1997).
Skolverket har på regeringens uppdrag följt upp konsekvenserna av
kommunaliseringen. Bedömningen, som gjordes i början av 1998, var att det
förändrade huvudmannaskapet för särskolan och särvux i stort sett var
positivt. Särskolan accepterades i högre grad som en alternativ skolform, en
ökad samverkan mellan olika skolformer hade kommit igång och många
elever hade fått närmare till skolan. Fler rektorer skaffade sig successivt
kunskap om särskolan som skolform, vilket verket såg som en förutsättning
för ett närmare samarbete mellan särskola och grundskola. Samtidigt kunde
konstateras att eleverna i särskolan blev allt flera, något som sågs som en
konsekvens av kommunaliseringen och närheten mellan skolformerna. Men
det fanns också en tendens till att lätt utvecklingsstörda elever nu
rekommenderades särskola på grund av att de inte ansågs ha möjlighet att nå
de mål som formulerats i grundskolans styrdokument. Utvärderingen visade
också att bedömningar och beslut i samband med mottagande av elever i
särskola var av skiftande kvalitet, dock fanns inga belägg för att gällande
regler inte följdes. Ökningen av antalet elever mottagna1 i särskola har pågått
alltsedan särskolans kommunalisering och ser ut att fortsätta. (Skolverket
1998)
Ytterligare en milstolpe utgörs av den försöksverksamhet som startade 1996
med ökat föräldrainflytande över barns skolgång. Barnet får inte längre tas
emot i särskolan utan vårdnadshavarens medgivande. I de fall föräldrarna
inte accepterar ett mottagande får barnet ”fullgöra sin skolplikt enligt vad
som gäller för barn i allmänhet enligt skollagen” (SFS 1995:1249,§§ 1-3),
det vill säga i grundskolan. Försöksverksamheten med föräldrarnas ökade
inflytande över placeringen bedrevs i sin första fas åren 1996-2000. Varje år
har föräldrar till cirka 100 elever valt att, trots rekommendation om särskola,
låta sina barn gå (kvar) i grundskolan, flertalet i samband med skolstarten i
år 1. Skolverkets utvärdering visade att ytterst få av dessa barn nådde
grundskolans mål. Cirka 40 procent av de elever som följts under tre år, gick
över till särskola under perioden. (Skolverket 1999)
Regeringen beslöt i mars 2000 att förlänga försöksverksamheten med ökat
föräldrainflytande till utgången av juni 2005, bland annat för att ge möjlighet
till att ta fram ytterligare beslutsunderlag. De brister som konstaterats i fråga
1

Inskrivningsbegreppet inom ramen för skolplikt återfinns endast i grundskoleförordningen
och motsvaras i särskolan av begreppet mottagande. (Skolverket 1994)
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om undervisningen borde också rättas till, innan eventuellt beslut om
permanentande av ordningen skulle kunna fattas.
Vilka elever talar vi om?

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans mål för att de är
utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan2. Samma gäller barn som fått ett
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av
hjärnskada samt barn med autism eller autismlikande tillstånd. (Skollagen 1
kap., 5§; 1kap 16§)
Styrelsen för särskolan prövar om ett barn kan tas emot i särskolan. Frågan
om mottagande får även väckas av barnets vårdnadshavare. Beslut om
mottagande får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
(Skollagen, 3 kap. 4§; 3 kap 5§.)
Ansvaret för prövningen om barnet kan tas emot vilar således på styrelsen
för särskolan. Det finns inga närmare bestämmelser för hur detta ska gå till,
men det vanliga är att beslutet grundar sig på en pedagogisk, en psykologisk
och i vissa fall en medicinsk utredning. Två skrivningar preciserar vilka
handlingar som ska ligga till grund för beslutet: ”Ett beslut om
särskoleplacering baseras på såväl pedagogiska som medicinska och
psykologiska utredningar.” (1991/92:UbU21, s8) samt ”Ett beslut om
särskoleplacering baseras i regel på pedagogiska, psykologiska och vid
behov medicinska utredningar” (Prop 1994/95:212, s15). I den utredning
som låg till grund för kommunaliseringen av särskolan (SOU 1991:30, s
113) betonas att beslut om urval av elever till särskolan bör fattas på hög
nivå och under medverkan av personer med särskild kompetens inom
handikappområdet. Oavsett på vilken nivå besluten fattas, kräver
rättssäkerheten att det står fullständigt klart vem som ska fatta och ansvara
för besluten, enligt utredningen. Elevärenden som rör särskolans personkrets
bör ställa krav på särskild kunskap om psykisk utvecklingsstörning och
autism.
Särskolans elevkrets är vid och eleverna har därmed mycket olika
förutsättningar. Den omfattar både de elever som går i träningsskolan,
grundsärskolan och gymnasiesärskolan. I de flesta fall råder det ingen tvekan
om att barnen tillhör elevkretsen. Men det finns elevgrupper som befinner
sig i gråzoner. En sådan grupp balanserar mellan att passa i grundsärskolan
och i träningsskolan. En annan befinner sig i gränslandet mellan grundskola
och grundsärskola. När vi nu talar om ökningen av elever i särskolan är det
främst dessa elevgrupper som avses och framför allt de som befinner sig i
gränslandet mellan grundskola och grundsärskola - den grupp som nu ökar
mest i särskolan (Skolverket 2000). En del av dessa elever får sin utbildning
2

För att fastställa diagnosen utvecklingsstörd finns en internationellt erkänd manual för
klassificering av psykisk sjukdom och psykiska störningar: DSM:IV, Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders. Genom att testa den intellektuella förmågan med
något av de vedertagna psykologiska tester vi i dagligt tal kallar intelligenstest eller
begåvningstest erhålls ett IQ-värde, som, i de fall det understiger 70, visar att en
utvecklingsstörning föreligger.
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i vanlig grundskoleklass men är mottagna i särskolan. Elever i grund- eller
särskola kan på försök under högst sex månader tas emot som elev i en
annan skolform än den de tillhör, förutsatt att skolhuvudmännen är överens
om detta och vårdnadshavaren lämnar sitt tillstånd till detta (Skollagen, 3
kap. 6§). Sedan kommunaliseringen av särskolan är skolhuvudmannen
densamma i båda skolformerna. De särskoleelever som integreras i
grundskoleklass ska läsa efter särskolans kursplan. Elever mottagna i
särskolan ges möjlighet att gå ett tionde år utöver de nio obligatoriska, och
kan sedan söka vidare utbildning inom gymnasiesärskolan.

Genomförande – Metod
Denna studie och analys bygger på en sammanställning av Skolverkets
uppföljningsdata3, en enkät till särskoleansvariga i samtliga kommuner,
fallstudier utförda i fyra kommuner samt en genomgång av några aktuella
studier inom området. Med utgångspunkt i Peder Haugs (1998) resonemang
kring begreppen inkluderande respektive exkluderande integration görs
avslutningsvis en analys i syfte att förstå den variation som konstaterats i
kommuners sätt att bemöta elever i behov av särskilt stöd.

Bakgrund och utgångspunkter
Några aktuella studier

Flera studier har genomförts för att granska och förstå den ökning av elever i
särskolan som märkts under senare år. Skolverket har i tidigare studier
konstaterat att kommunaliseringen är en orsak till ökningen. Genom denna
har särskolan och grundskolan närmat sig varandra och därmed har
mottagande i särskolan avdramatiserats. Även de tydliggjorda målen i
grundskolans kursplan från 1994 pekas ut som orsaker.
En studie av förhållanden i Stockholms kommuns skolor publicerades 1999
(Blom 1999). En av dess ambitioner var att beskriva processen från
grundskola till särskola och vilka de utlösande faktorerna är för att särskolan
som alternativ ska komma att aktualiseras för den enskilde eleven. I studien
jämförs de elever som togs emot i särskolan 1993 och 1997 i Stockholms
kommun. Anna Blom beskriver hur andelen elever med lättare
utvecklingsstörning har ökat liksom elever med lättare utvecklingsstörning i
kombination med beteendestörning. Många av dessa elever har, innan
3

Skolverkets uppföljningsdata över elever och undervisning samt elevströmmar till
särskolan har under senare år blivit mer tillförlitlig, även om brister fortfarande finns i
redovisningen från kommunerna. Detta är en faktor som kan ha betydelse för den
elevökning i särskolan vi nu ser. Elever som funnits där under hela sin skolgång kan
plötsligt dyka upp i statistiken och bidrar därmed till att ett ökat antal elever i särskolan
redovisas. Men elevökningen i särskolan har främst andra orsaker.
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mottagandet i särskolan, gått flera år i grundskolan för att sedan utredas av
skolpsykolog. Hon pekar på några faktorer som efter intervjuer med
föräldrar, psykologer och lärare visat sig kunna utlösa tankar om psykologisk
utredning av en elev: Brist på arbetsro i klassen, stor klass, bristande tillgång
till speciallärare, mobbing och utanförskap. Blom menar dessutom att
intresset för att ställa diagnoser på elever som beter sig annorlunda har ökat
under senare år och att också det har betydelse för ökningen.
En attitydförändring kan spåras i förhållningssätten till annorlunda barn i
skolan. Det är inte längre tabu att tala om skolbarns olikheter bland annat då
det gäller olika begåvning. Orsakerna till detta är troligen flera, men
intervjuade i Bloms studie konstaterar att ”sorteringsmaskineriet” har
kommit igång igen, efter en tid av likhetstänkande (Blom 1999:145). Det
synsätt som under några decennier präglat skolans arbetssätt gentemot barn i
behov av särskilt stöd förskjuts från ett skolfokus mot ett individfokus. En
anledning till detta är den medicinska utvecklingen och tendensen att
medicinskt diagnostisera barns oro och svårigheter. Efterfrågan på
psykologiska utredningar av elever ökar i skolorna. Bland de elever som blir
aktuella för utredning finns de som har svårt för de friare, mer självständiga
arbetssätt som mer än tidigare utgår från elevens eget ansvar och initiativ,
arbetssätt som blivit vanligare i skolan idag. Självständigt arbete har många
gånger genomförts i ett kärvt arbetsklimat, vilket inneburit att den
handledning och det stöd från lärare, som metoden kräver för att alla elever
ska klara det, saknats. Andra vattendelare är kursplanens tilltagande
teoretisering i högre skolår, vilken gör det svårt för elever i gränszonen till
särskolan att hänga med. Finns det en särskoleklass eller särskola i eller nära
grundskolan framstår kanske den som en praktisk och relativt smidig lösning
för alla parter. Tillfälligheter som tillgång till psykolog i skolan som kan
göra en utredning av barnet och/eller närhet till särskoleklasser tenderar att
få skolans personal att fundera över särskola som lösning.
Blom pekar på att omständigheterna och faktorerna ovan är knutna till
elevens yttre miljö och inte till elevens egna svårigheter. De är
situationsberoende, miljörelaterade. Hon ställer avslutningsvis frågorna
”Under vilka omständigheter blir man särskoleelev?”, ”I vilken (sorts) skola
blir man särskoleelev?” (Blom 1999:145).
Magnus Tideman har i sin utvärdering av särskolans kommunalisering i
Halland definierat nio tänkbara förklaringar till elevökningen i särskolan.
(Tideman 2000)
- Decentraliseringen har gjort särskolan mer tillgänglig.
Särskoleundervisning finns på fler ställen än tidigare. Den ökade geografiska
tillgängligheten ger ökad efterfrågan.
- I och med kommunaliseringen blev kommunerna huvudmän för all
undervisning. Detta har bidragit till en normalisering av särskolan. Det är
mindre traumatiskt att vända sig till en kommunal än till en landstingsdriven
särskola.
- Genom kommunaliseringen har särskola och grundskola fått mer kunskaper
om varandra och utbytet dem emellan har kunnat utvecklas. Det är
därigenom lättare att få del av särskolans resurser och pedagogik.
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- Ökade födelsetal och den allmänna befolkningsökningen syns med
automatik i särskolans statistik. Fler födda barn innebär också fler
utvecklingsstörda och därmed fler i särskolan.
- Kunskaperna kring diagnostisering av såväl utvecklingsstörning som
autism har ökat. Fler barn än tidigare kan få en diagnos.
- Kommunaliseringen har inneburit att fler och andra tjänstemän än tidigare
har fått ansvar för bedömningen av vem som hör hemma i särskolan. I flera
kommuner har dessa tjänstemän inte någon tidigare erfarenhet eller någon
utbildning i särskolefrågor. Bedömningarna har blivit mindre noggranna.
- Kraftiga besparingar har skett i kommunerna och dess skolor. En av
effekterna är att elever inte längre får samma stöd som tidigare inom ramen
för ordinarie skolverksamhet. Ett sätt att få detta stöd är nu att bli mottagen i
särskolan.
- Skolans förändring mot mer teoretiskt inriktad undervisning slår ut elever
som är svagpresterande i teoretiska ämnen. Skolans roll som sorterare av
elever blir alltmer framträdande och mottagandet i särskolan är en del av
denna process.
- En omdefinition förekommer av elevernas behov, för att passa de kriterier
som särskolemottagande kräver. Nya grupper har på detta sätt fått del av
särskolans resurser.
Tideman menar att ökningen av antalet barn i särskolan främst kan förstås
som ett resultat av nedskärningar i grundskolan. ”När insatser i generella
system minskas leder det till ett ökat behov av särskilda insatser och att fler
kategoriseras som handikappade”. (Tideman 2000:284)
Sammanfattningsvis pekar Skolverkets utvärderingar liksom Tidemans
studie på hur kommunaliseringen av särskolan fått följder för elevantalet i
särskolan. Att kommunerna blivit huvudmän för båda skolformerna har fått
dessa att närma sig varandra, något som förenklat övergången mellan
skolformerna. Fler och andra tjänstemän än tidigare har fått ansvar för
bedömningen av vilka elever som hör hemma i särskolan. Men andra
faktorer har också spelat in som besparingar i kommunerna, stora födelsetal
och enligt Tideman, skolans förändring mot en mer teoretiskt inriktad
undervisning. Bloms studie visar att andra elever än tidigare skrivs in i
särskolan och intresset för att ställa diagnoser på elever har ökat.
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Skolverkets uppföljningsdata
Ett underlag till denna studie är Jämförelsetal för huvudmän som Skolverket
presenterade i april 2000, som visade att särskolans elevantal ökar kraftigt. Rapporten visade också att ökningen är mycket stor i vissa kommuner, mindre i andra och inte förekommer alls i ytterligare några. Det är uppenbart att olika praxis
och synsätt råder i kommunerna i fråga om vilka elever som hör hemma i särskolan.
Förändringar i riket

Antal elever
i grundskola

Diagram 1: Andel elever i den obligatoriska särskolan och antal elever
i grundskolan. Procent respektive antal under 29 läsår.

1 100 000

elever
elever i i
1 000 000

grundskolan

Andel i obl.
särskola

andel i obl.
andel
särskola

1,20
1,00

900 000

0,80

800 000

0,60

700 000

0,40

600 000

0,20

500 000

Antalet barn och ungdomar i grundskoleålder varierar kraftigt under åren. Främsta orsak till detta är en stor variation i födelsetalen, men även migration påverkar antalet barn i skolpliktig ålder. Elevantalet i grundskolan närmar sig ett maximum läsåret 2001/02 med ungefär 1 060 000 elever. Senast grundskolan hade en
liknande elevtopp var läsåret 1979/80 då antalet elever var drygt 1 040 000.
Elever mottagna i särskolan borde, allting annat lika, följa grundskolans förändringar. Så är dock inte fallet.
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Under 1970- och 1980-talen varierade antalet elever i obligatorisk särskola
mellan 7 000 och 9 000. Lägst antal elever uppmättes läsåret 1988/89 då
knappt 6 900 elever var mottagna i särskolan. Mätt som andel elever i
grundskoleålder sjönk procentandelen mottagna i särskolan från drygt 0,9
procent i början av 1970-talet till ungefär 0,75 procent. Såväl antalet som
andelen elever som undervisas enligt särskolans mål har ökat kraftigt sedan
slutet av 1980-talet. Läsåret 1999/00 var antalet mottagna i obligatorisk
särskola nästan 12 500 elever. Andelen elever var förra läsåret 1,2 procent.
Se diagram 1.
Läsåret 1992/93 var drygt 8 200 elever mottagna i obligatorisk särskola. Sju
läsår senare, 1999/00, studerade nästan 12 500 elever efter särskolans mål.
Detta motsvarar en ökning om drygt 50 procent. Grundskolan ökade under
samma tid med ca 18 procent. Elevökningen i särskolan har tilltagit de
senaste åren.
Elevökningen är störst inom grundsärskolan. Under de senaste 8 läsåren har
antalet elever mottagna i grundsärskolan ökat med nästan 3 300, eller 62
procent. Elevökningen i träningsskolan var under samma tid knappt 1 000
elever, motsvarande ca 33 procent.
I tabell 1 framgår antalet elever läsåren 1992/93 t o m 1999/00 år för år och
efter typ av skolgång. Antalet elever som mottas i år 1 har efter 8 läsår ökat
med knappt 300 elever, eller 35 procent. Elevökning har varit något större i
grundsärskolan, 38 procent, än i träningsskolan, 33 procent. Mottagande i
särskolan sker emellertid under hela grundskoletiden. I tabell 1 kan en
elevkull följas under flera år. Antalet elever som kommer nya till särskolan
med erfarenhet från grundskolan har ökat under 1990-talet. I början av
decenniet kom cirka 50 elever per årskurs till särskolan. Numera mottas ca
100 nya elever per årskurs. Tidigare upphörde i stort sett övergången efter
grundskolans år 6. I slutet av decenniet är emellertid övergång från
grundskola till särskola lika vanligt i grundskolans senare årskurser som i de
tidiga skolåren. Ungefär hälften av eleverna i särskolans årskurs 9 har
tidigare gått ett eller flera år i grundskolan.
Observeras kan också att antalet elever som går det 10:e frivilliga skolåret
varit oförändrat eller snarast minskat under 1990-talet. Flertalet, ca 80
procent, av träningsskoleeleverna fortsätter med det 10:e skolåret. Detta var
också fallet för grundsärskoleelever i början av 1990-talet. Numera fortsätter
färre än hälften av grundsärskoleeleverna med det 10:e skolåret. Elevökning
i särskolan är om hänsyn tas till detta ännu större än vad som redovisats
ovan.
Könsfördelningen i särskolan är, och har alltid varit, skev. Läsåret 1992/93
var andelen pojkar ca 58 procent. Läsåret 1999/00 uppgick andelen pojkar
till ca 60 procent. Uttrycket i andra ord är det numera 50 procent fler pojkar
än flickor som mottagits i den obligatoriska särskola. Under hela 1990-talet
har andelen elever som undervisas integrerat med grundskoleelever varit ca
14 procent. Andelen integrerade elever är ungefär densamma för både pojkar
och flickor, 13 procent respektive 15 procent.

Grundsärskola
Träningsskola
Totalt2)

Grundsärskola
Träningsskola
Totalt

Grundsärskola
Träningsskola
Totalt

Grundsärskola
Träningsskola
Totalt

Grundsärskola
Träningsskola
Totalt

Grundsärskola
Träningsskola
Totalt

Grundsärskola
Träningsskola
Totalt

Grundsärskola
Träningsskola
Totalt

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

596
402
998

567
349
916

515
357
872

502
297
799

Åk 2

632
353
985

570
351
921

538
298
836

451
301
752

Åk 3

637 730 929
437 449 458
1 074 1 179 1 387

631 790 738
449 447 418
1 080 1 237 1 156

686 643 716
463 406 398
1 149 1 049 1 114

544 600 655
429 408 405
973 1 008 1 060

524
417
941

532
385
917

487
354
841

460
332
792

Åk 1

649
330
979

557
305
862

609
296
905

474
303
777

Åk 5

650
304
954

646
292
938

518
316
834

550
308
858

Åk 6

882 958 978
399 388 408
1 281 1 346 1 386

849 850 899
394 417 371
1 243 1 267 1 270

747 814 773
399 372 364
1 146 1 186 1 137

710 700 696
349 375 310
1 059 1 075 1 006

655
364
1 019

596
309
905

526
314
840

548
296
844

Åk 4

626
253
879

564
281
845

628
316
944

1081 1016 983
389 378 339
1 470 1 394 1 322

946 931 794
368 329 313
1 314 1 260 1 107

804 793 779
311 339 292
1 115 1 132 1 071

644
315
959

633
320
953

375
256
631

403
248
651

346
265
611

368
271
639

482
274
756

516
210
726

424
273
697

473
285
758

Åk 9 Åk 10

625 689
333 322
958 1 011

666
318
984

637
240
877

Åk 8

719 749
320 305
1 039 1 054

723
291
1 014

617
325
942

607
323
930

628
299
927

Åk 7

3) Siffervärden med ram kan följas diagonalt, t ex årskurs 1 läsåret 1992/93 följs till årskurs 2 läsåret 1993/94.

2) Exklusive 47 elever i särskild undervisning.

Fotnot: 1) Uppskattade värden.

Typ av skolgång

8 568
3 901
12 469

7 831
3 754
11 585

7 101
3 609
10 710

6 385
3 487
9 872

6 172
3 371
9 543

5 915
3 181
9 096

5 516
3 102
8 618

5 287
2 942
8 229

Totalt

Elever i obligatorisk särskola och årskurs 10 läsåren 1992/93 -- 1999/00.
Redovisning efter årskurs och typ av skolgång. Antal och procent.

Läsår

Tabell 1:

+737
+147
+884

+730
+145
+875

+716
+122
+838

+213
+116
+329

+257
+190
+447

+399
+79
+478

+229
+160
+389

+801)
-701)
+101)

+9,4
+3,9
+7,6

+10,3
+4,0
+8,2

+11,2
+3,5
+8,5

+3,5
+3,4
+3,4

+4,3
+6,0
+4,9

+7,2
+2,5
+5,5

+4,3
+5,4
+4,7

+1,5
-2,3
+0,1

Ökning jämfört
med året tidigare
Antal
Procent
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Förändringar länsvis

Den uppmätta elevökningen i grundsärskolan visar att ökningen har varit
olika stor i olika delar av landet. I
några län har antalet elever mer än
fördubblats sedan läsåret 1992/93.
Jämtlands, Blekinge och Värmlands
län hade störst ökning medan Örebro, Dalarnas och Jönköpings län
redovisade låg elevökning (se diagram 2).

Diagram 2: Elevökning i
grundsärskolan1992-1999.
Redovisning länsvis.
Ökning i procent (antal län)
100 - 12 1 % ( 3 )
80 - 99 % ( 4 )
60 - 79 % ( 4 )
40 - 59 % ( 4 )
2 - 39 % ( 6 )
Hela riket 62 %.

Diagram 3: Andel elever i obligatorisk
särskola av alla i
grundskoleålder 1999.
Redovisning länsvis.
Procent
(antal län)
- 0,99 % ( 3 )
1,0 - 1,49 % ( 16 )
1,5 % eller mer ( 2 )
Hela riket 1,24 %.

Andelen elever mottagna i obligatoriska särskolan läsåret
1999/00 varierade från 0,94
procent av elever i grundskoleåldern (Kronobergs län) till
1,83 procent (Värmlands län)
det vill säga en dubbelt så stor
andel i Värmlands län som i
Kronobergslän (se diagram 3).
Flera kommuner i Värmlands
län hade läsåret 1999/00 en högre andel än 2,0 procent av
elever i grundskoleålder mottagna i särskolan.
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Skillnaden mellan länen ökar under skoltiden. I några län till exempel Örebro och
Blekinge län mottas elever främst i samband med skolstarten åk 1. I andra län
mottas få elever i samband med skolstarten, istället överförs de till särskolan under skoltidens gång. Södermanlands och Västernorrlands län är exempel på detta
förfaringssätt.
Möjligheten att låta särskolans elever gå integrerade i grundskoleklasser utnyttjas
inte av alla kommuner. I hela landet är 14 procent av särskoleeleverna integrerade.
Med integrerad elev avses här elev mottagen i särskolan, som får undervisning i
grundskoleklass minst halva antalet veckotimmar som enligt timplanen gäller för
aktuell årskurs. En rad specialgrupper för undervisning finns i kommunerna och
en elev som beskrivs som integrerad, kan en större del av undervisningstiden vistas i specialanpassade undervisningsgrupper, om än inom grundskolans ram.
Elevökning i särskolan är som omnämnts tidigare olika stor i olika delar av landet.
Mellan åren 1995 och 1999 ökade antalet elever i den obligatoriska särskolan med
nästan 31 procent. Ökningen i grundskolan var under samma tidsperiod drygt 8
procent. Genomsnittligt i landet ökade särskolan 3,7 ggr snabbare än grundskolan.
Läsåret 1999/00 var 1,24 procent av elever i grundskoleålder mottagna i särskolan. I 89 kommuner uppmättes en lägre andel än 1,0 procent i särskolan medan
81 kommuner hade större andel än 1,5
procent. Ökningen av antalet elever i vissa
av landets kommuner sker från en relativt
Diagram 4: Kommuner med minst 4 ggr så stor
sett låg nivå. En hög elevökning i särskolan
elevökning i särskolan som i grundskolan 1995 är i dessa fall mera av en anpassning till
1999 samt minst 1,5 procent av alla
i grundskoleålder mottagna i
förhållanden i landet i övrigt.
särskolan 1999/00.
Redovisning av kommuner.
I diagram 4 framgår de kommuner som
dels har en hög andel, större än 1,5 prokommuner med
cent, av eleverna i grundskoleålder mothög elevökning och
hög andel i särskolan
tagna i särskolan och dels haft en ökningstakt sedan 1995 som varit större än fyra
gånger den som grundskolan haft. I två av
länen som haft den högsta ökningen i särskolan under 1990-talet, Blekinge- och
Jämtlands län, är alltjämt andelen elever
mottagna inte anmärkningsvärt hög. Detta
gäller också två av länen med den näst
Stor-Stockholm största ökningen (se diagram 2) NorrbotStor-Göteborg
tens- och Stockholms län. Båda dessa län
hade i början av 1990-talet en låg andel
mottagna i särskolan. De 71 kommuner
som både har hög ökning och stor andel
(diagram 4) ligger i 15 av landets 21 län.
Sju kommuner av 16 i Värmlands län tillStor-Malmö
hör denna kategori. I Västernorrlands län
finner vi tre av sju, i Skåne 10 av 33 samt i
Västra Götalands län 14 av 49 kommuner.
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Mottaganderutiner – elevsammansättningar
De allra flesta kommuner i Sverige har utarbetade rutiner för utredning och
mottagande i särskola. En rad professionella kan komma att involveras i
utredningarna. Det visar sig att kommunerna involverar olika yrkesgrupper i
utredningar och mottagande till särskolan.
På försommaren år 2000 sändes en enkät ut till landets samtliga kommuner.
Nära nog alla besvarade enkäten, 93 procent, eller 268 av 289 kommuner. I
de svarande kommunerna gick också 93 procent av landets samtliga
grundsärskoleelever läsåret 1999/00. Enkätsvarens representativitet måste
därför anses vara mycket god. I enkäten ställs frågor om
utredningsförfarande och rutiner i samband med mottagandet till särskolan,
eventuella förändringar i fråga om särskoleelevernas svårigheter,
framtidsprognoser angående elever i särskolan mm.
Tabell 2: Hur ofta involveras respektive yrkesgrupp vid mottagandet i grundsärskolan?

psykolog
pedagog
habilitering
läkare
annan/andra1)
Svarande

Alltid
Antal
244
251
37
51
91
268

%
91
94
14
19
34
100

Ofta
Antal
9
7
138
46
17

%
3
3
51
17
6

Ibland
Antal
9
5
72
86

%
3
2
27
32
0

Sällan
Antal
4
1
8
54

%
1
0
3
20
0

Aldrig
Antal

1
10

%
0
0
0
4
0

1) Annan/andra som alltid eller ofta deltar var: rektor/skolledare (54 kommuner),
kurator (19 kommuner), skolsköterska (17 kommuner), föräldrar (14 kommuner),
speciallärare (12 kommuner), förvaltningspersonal (11 kommuner) samt lärare (10 kommuner).

Tabell 2 visar att nästan alla kommuner alltid eller ofta anlitar psykologer
och pedagoger. I 65 procent av kommunerna deltar alltid eller ofta
habiliteringspersonal. 19 procent uppger att läkare alltid är involverade i
utredningen, 17 procent anger att de ofta deltar. 4 procent uppger att läkare
aldrig deltar. En jämförelse mellan de 51 kommuner som alltid och de 10
som aldrig anlitar läkare i samband med utredning visar att de senare har en
betydligt större ökning av särskoleelever än de tidigare. Den genomsnittliga
elevökningen bland kommuner som svarat ja - alltid var 27 procent mellan
åren 1995 – 1999. I kommunerna som svarat nej - aldrig var elevökningen i
medeltal 40 procent. Detta kan jämföras med att elevökningen i hela landet
var 31 procent i grundsärskolan under samma period.
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Variationerna mellan kommunerna gäller inte bara frågan om vilka
yrkesgrupper som är involverade i utredningarna utan också utredningarnas
innehåll. Utredningsrutiner beskrivs av en kommun som ”psykolog
rekommenderar särskolan. Föräldrar gör studiebesök. Rektor redogör för
verksamheten” för att i en annan kommun innehålla dokumenterade sociala,
medicinska, psykologiska och pedagogiska utredningar vars resultat bedöms
av en expertgrupp.
Mer än var fjärde kommun uppger att de förändrat sina utredningsrutiner
sedan 1996. Nästan alla tycks ha blivit noggrannare. Utredningarna har
”tydliggjorts”, ”striktare krav” ställs på utredningarna, ”kvaliteten har höjts”,
”utredningsarbetet görs grundligare” osv. Förändringarna avser både
omfattningen av utredningen och tolkningarna av testresultaten. Föräldrarnas
medverkan vid beslut om mottagande nämns också som en förändring. Flera
kommuner har startat egen särskola sedan 1996 och kan därför ses som
nybörjare när det gäller att utföra utredningar.
Tabell 3: Förutom utvecklingsstörning kan elever ha tilläggsdiagnoser.
Kommuner som svarat att resp tilläggsdiagnos ökat senaste 3 åren.
Autism
DAMP, ADHD
Koncentrationssvårigheter
Emotionella svårigheter
Tal- o språksvårigheter
Rörelsehinder
Syn- el hörselnedsättning
Summa

Antal
117
89
85
78
50
17
14
268

Procent
44
33
32
29
19
6
5
100

För att bli erbjuden mottagande i särskola krävs utvecklingsstörning eller
autism eller autismliknande tillstånd eller att barnet fått ett betydande och
bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada.
Förutom grunddiagnosen kan elever ha ytterligare svårigheter. På frågan om
vilka tilläggsdiagnoser som ökat under de senaste 3 åren uppger 44 procent
av kommunerna att elever med autism eller autismliknande tillstånd har ökat.
Elever med damp/ADHD har ökat i 33 procent av kommunerna och nästan
lika många uppger att elever med koncentrationssvårigheter har ökat. I 29
procent av kommunerna uppges elever med emotionella störningar ha blivit
flera. Det är viktigt att komma ihåg att en del av dessa elevgrupper kan ha
funnits i särskolan tidigare men då utan angivande av dessa diagnoser.
I enkäten till särskoleansvariga i kommunen ställdes en fråga om
elevgruppens sammansättning förändrats på något annat sätt (än
tilläggshandikapp) de senaste fyra åren. Fler än 100 kommuner, eller nästan
40 procent, svarade att så varit fallet. I 29 kommuner uppgavs elever med
invandrarbakgrund, annat modersmål än svenska eller med annan kulturell
bakgrund än svensk ha ökat den senaste tiden. De tre storstäderna och flera
residensstäder ingår bland dessa.
.
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Tabell 4: Har kommunen utrett och mottagit elever äldre än 15 år de senaste två läsåren?
Antal
Ja
117
Nej
89
Ej svar
4
Summa
268

%
44
33
1
100

Läsår
Antal elever
1998/99
145
1999/00
192

På fråga om kommunerna mottagit nya elever äldre än 15 år i särskolan
svarade 117 kommuner, eller snart sagt hälften av landets kommuner, att så
skett de senaste två läsåren. Läsåret 1998/99 uppgick antalet nya elever äldre
än 15 år i särskolan, huvudsakligen med undervisning i gymnasiesärskolan,
till 145 personer. Läsåret 1999/00 uppgick antalet till 192 personer.
Skolverket ställde motsvarande fråga till särskoleansvarig våren 1996 och
fann då att endast ett fåtal, färre än 10, var ”nya elever” i gymnasiesärskolan.
Mottagande i särskolan i högre ålder är således en ny företeelse.
Nästan hälften av kommunerna bedömer att de kommer att få fler, 4 procent
att de kommer att få färre elever i grundsärskolan de kommande fem läsåren.
Lika många, cirka 50 procent bedömer att gymnasiesärskolans elever
kommer att bli fler. Endast 10 kommuner tror att de kommer att bli färre.
Var sjätte kommun tror att eleverna i träningsskolan kommer att bli fler,
något mindre, 23 kommuner bedömer att de kommer att bli färre.
Sammanfattningsvis kan sägas att utredningarna i samband med mottagande
till särskolan varierar i kommunerna både i fråga om innehåll och
involverade yrkesgrupper. Dock deltar pedagoger och psykologer nästan
alltid. I de kommuner som använt sig av läkarmedverkan i utredningar, kan
en lägre ökning av elever i särskolan konstateras jämfört med förhållandet i
kommuner utan läkarmedverkan. De allra flesta kommuner som förändrat
sina utredningsrutiner har gjort dem mer omfattande och formaliserade. De
elevgrupper som flest kommuner uppger har ökat i särskolan är elever med,
förutom utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
damp/ADHD, koncentrationssvårigheter samt emotionella störningar. Elever
med invandrarbakgrund har ökat i flera kommuner, bland annat
storstadskommunerna. Mottagandet av elever i högre åldrar är en ny trend
som kan konstateras.
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Fallstudier, 4 kommuner
Skolverket har genom uppföljningsdata funnit att betydande regionala
skillnader föreligger vad avser elevutvecklingen i särskolan. För att djupare
förstå dessa och om möjligt komma orsakerna till elevökningen på spåren
valde vi att närmare studera fyra kommuner. Dessa kommuner representerar
ytterligheterna såsom de kan följas i statistiken. I tabell 5 redovisas
elevförändringarna i dessa fyra kommuner jämfört med riket för åren 1992,
1995 och 1999. Av tabellen kan utläsas att två kommuner haft en kraftig
ökning av elevantalet medan två haft i det närmaste oförändrat eller
minskande elevantal inom den obligatoriska särskolan. En av kommunerna,
har till skillnad från de tre övriga endast ett fåtal av särskolans elever
integrerade i grundskolan. Kommunerna är tillräckligt stora, har tillräckligt
många elever mottagna i särskolan för att förändringar ska bli intressanta.
Siffrorna i tabell 5 bör inte se som exakta värden. Rapporteringen till
Skolverkets uppföljningssystem innehåller alltjämt vissa brister, framförallt
avseende elever som undervisas integrerat i grundskolan. I Norrköping är,
enligt inrapporteringen från skolorna 1 % av den obligatoriska särskolans
elever integrerade i grundskolan. Fallstudien kunde dock korrigera siffran
som visade sig vara 25 %.
Kommunaliseringen under tidigt 1990-tal påverkar också elevantalet på så
sätt att fler kommuner startade egen särskoleundervisning. Kommuner som
tidigare sänt särskoleelever till en angränsande kommun och kanske inte haft
några särskoleelever alls i sin statistik, har nu plötsligt fått en stor ökning av
elever samtidigt som den angränsande kommunen fått en minskning. Dessa
förändringar rör då samma elever. Ännu en orsak till bristen i siffermaterialet
är att Lekeberg, tidigare en kommundel i Örebro, blivit egen kommun sedan
år 1995. Kommunerna vi valt är dock så stora i förhållande till sin
omgivning att de i huvudsak utbildar elever från den egna kommunen.
I de fyra fallstudiekommunerna intervjuades särskoleansvariga och andra
aktörer med inblick i och/eller ansvar för mottagandet i särskolan. Syftet var
att få kunskaper om hur processen inför mottagandet går till, vilka som är
aktiva i den och hur den förändrats sedan 1992. I fallstudierna kom lärare,
specialpedagoger, psykologer, habiliteringspersonal, administratörer,
föräldrar m fl till tals.
Här följer en kort sammanfattning av fallstudierna som gjorts i Göteborg,
Karlstad, Norrköping och Örebro.

1)

okt-92
okt-95
okt-99

okt-92
okt-95
okt-99

okt-92
okt-95
okt-99

okt-92
okt-95
okt-99

5 287
6 172
8 568

-8%
-7%

88
87
81

+50%
+76%

96
82
144

-10%
-21%

93
106
84

+148%
+57%

2 942
3 371
3 901

+14%
+6%

50
54
57

-4%
-6%

47
48
45

+46%
+43%

39
40
57

-18%
-20%

8 229
9 543
12 469

0%
-2%

138
141
138

+32%
+45%

143
130
189

+7%
-3%

132
146
141

+81%
+33%

3 696
3 874
4 773

+22%
+14%

93
99
113

+39%
+39%

102
102
142

+21%
+58%

72
55
87

+48%
+30%

11 925
13 417
17 242

+9%
+5%

231
240
251

+35%
+43%

245
232
331

+12%
+13%

204
201
228

+69%
+32%

877 258
938 869
1 034 881

+9%
+11%

12 218
12 082
13 369

+17%
+3%

7 192
8 146
8 424

+14%
+8%

11 897
12 581
13 622

+15%
+8%

0,94%
1,02%
1,20%

-9%
-12%

1,13%
1,17%
1,03%

+13%
+41%

1,99%
1,60%
2,24%

-7%
-11%

1,11%
1,16%
1,04%

+58%
+23%

Elever i
Andel i
grundskolanobl sär
34 338 0,86%
36 305 1,10%
39 352 1,35%

Förändring 92-99 %
+62%
+33%
+52%
+29%
+45%
+18% +28%
Förändring 95-99 %
+39%
+16%
+31%
+23%
+29%
+10% +19%
1) Alla uppgifter avser skolkommunen och kommunal huvudman. Detta innebär att
elever med annan bostadsort ingår samt att elever i fristående skola inte är medräknade.
2) Här redovisade uppgifter om Norrköping är inrapporterade från skolorna och stämmer inte
med särskoleansvarig på skolförvaltningen. Av allt att döma saknas 20-talet individintererade elever.
3) Se not 2, en riktigare siffra är ca 25 procent.

Riket

Förändring 92-99 %
Förändring 95-99 %

Örebro

Förändring 92-99 %
Förändring 95-99 %

Karlstad

Förändring 92-99 %
Förändring 95-99 %

Norrköping2)

Förändring 92-99 %
Förändring 95-99 %

Göteborg

Antal elever i särskolan uppdelat efter typ
grundsär träning sum obl gymn
totalt
okt-92
174
120
294
165
459
okt-95
275
124
399
188
587
okt-99
432
99
531
244
775

Tabell 5: Elevuppgifter för de fyra fallkommunerna .

42%
41%
40%

43%
44%
36%

41%
42%
47%

50%
47%
43%

14%
14%
14%

10%
8%
0%

12%
16%
24%

31%
21%
1%3)

14%
15%
15%

13%
13%
0%

12%
20%
33%

32%
14%
2%

Andel
Andel int Andel
flickor
elever
flickor int
i obl sär i obl sär i obl sär
40%
5%
3%
42%
24%
27%
44%
23%
27%
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Göteborg

Fallstudien i Göteborg är en sammanställning utifrån intervjuer med
särskoleansvarig samordnande tjänsteman, rektorer med särskoleansvar, utredande
psykolog, lärare i särskolan, föräldrar tillika företrädare för Föreningen Autism
samt RBU (rörelsehindrade barn och ungdomar), psykologer med ansvar att
granska utredningar innan beslut om mottagande i särskolan fattas samt
administratör med ansvar för handlingar kring berörda elever.
Personkretstillhörighet

Det är inte ovanligt att ansökningar till särskolan i Göteborg skickas för barn som
har lindrig utvecklingsstörning men som ändå dittills klarat målen i grundskolan.
Här anges brist på resurser för att eleven också fortsättningsvis ska klara kraven i
grundskolan som orsak till ansökan. I den pedagogiska utredningen kan det stå ”vi
har inte resurser att ta hand om det här barnet”. Det handlar då både om avsaknad
av ekonomiska och pedagogiska resurser. Samtliga utredningar granskas av två
psykologer. Dessa har inte deltagit i utredningsarbetet utan granskar den samlade
bild av respektive elev som utredningarna skapat. I ungefär 10 procent av
utredningarna kan inte utvecklingsstörning konstateras varvid särskola inte blir
aktuell. Det slutgiltiga ställningstagandet om personkretstillhörighet fattas av ett
inskrivningsteam bestående av de två psykologerna, särskolechefen samt rektor för
särskolan i berörd kommundel.
Autismklasserna ökar mest och dessutom snabbt, säger skolledningen i särskolan.
Men bara de som på grund av autism inte klarar målen i grundskolan skrivs in i
särskolan. Autism har blivit en allt vanligare förklaring som föräldrar ger till
barnets särskoleplacering. Den diagnosen är mer accepterad av föräldrar än
utvecklingsstörning.
Mottagande i särskolan förutsätter, i enlighet med rådande bestämmelser i
kommunen, att föräldrarna gör en formell begäran om särskoleplacering för sitt
barn.
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Organisation

I Göteborg är den obligatoriska särskolan indelad i fem rektorsområden med en
särskolerektor i varje. I huvudsak är organisationen densamma som före
kommunaliseringen 1988. En kraftig ökning av elever mottagna i särskolan och
individintegrerade i grundskolan har noterats under senare år.
Det förekommer att varken rektorer eller lärare i grundskolan vet om att elever i
deras klasser är mottagna i särskolan. Rektor har mottagit extra resurser utan att ta
reda på för vilken elev resursen avsetts. Mottagandet i särskolan är en fråga om att
få tillgång till resurser men förändrar inte på annat sätt skolgången för den enskilde
eleven. Resurstillgången för enskilda grundskoleintegrerade särskoleelever kan
skifta stort och till och med inte finnas alls. En särskolerektor frågar sig hur
grundskolan fungerar när elever ansöker om mottagande i särskola i åttan eller
nian. I kommunen finns sju kontaktlärare med uppdrag att besöka skolor med
särskoleelever som är integrerade i grundskolan. Deras arbetsuppgift är att
handleda personal och bistå med planering av elevernas studier. Enligt planeringen
skall kontaktlärarna ägna 20 minuter till varje elev per vecka. Individuella
utvecklingsplaner ska upprättas för eleverna på respektive grundskola men detta
sker inte alltid. Utvecklingsplanen förväxlas dessutom ofta med åtgärdsprogram.4
Elevökning

Det främsta skälet till elevökningen i särskolan sägs i Göteborg vara det ökade
antalet barn med diagnosen autism samt avsaknaden av de speciallärare som
tidigare arbetade direkt med den aktuella eleven i fråga. Idag arbetar
specialpedagoger på mer konsultativ basis gentemot undervisande lärare.
Rektorerna i särskolans fem områden förfogar över skolformens budget för elever i
särskoleklass och grundskolorna får resurser till de elever som integrerats. Fler
”allmänt oroliga” elever med t ex diagnosen damp ger grundskolan större problem
vilket bidrar till att skolorna blivit mer benägna att föra särskoleplacering på tal.
I kommunen kan också en ökning av antalet barn i särskolan med
invandrarbakgrund konstateras. Att testa dessa barn beskrivs som svårt beroende
på bland annat att barnen tidigare kan ha levt i understimulerande miljöer, något
som kan tolkas som lindrig utvecklingsstörning i de tester som görs.
Språksvårigheter är andra problem som nämns.
Våren år 2000 fanns 160 ansökningar om utredning på kö i Göteborg, vilket
signalerar både ekonomisk och pedagogisk resursbrist i Göteborgs grundskolor.
”Mitt barn behöver mera hjälp i svenska och matte, annars är det inget fel!”
framförs som ett vanligt föräldraargument för mottagande i särskolan i
kombination med integrering i grundskolan.
4

jfr vad som står i Kursplaner för obligatoriska särskolan: ”Utifrån gällande styrdokument
utformar lärare tillsammans med elever och vårdnadshavare de konkreta undervisningsmålen för
respektive elev. Dessa mål, som utgår från elevernas behov och förutsättningar, är utgångspunkt för
lärarens utformning av undervisningens direkta innehåll och val av arbetssätt.” (Skolverket
1995/1999:6)
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Enligt kommunens egen prognos fortsätter elevantalet i särskolan att öka med 10
procent per år de närmaste tre åren.
Sammantaget kan den mycket stora elevökningen i Göteborgs särskola förstås som
strategier för att täcka resursbrister i grundskolan inom integreringens ram snarare
än att ge elever tillgång till särskolans hela kompetens. Flera förhållanden, förutom
intervjuutsagor stärker denna bild; flera elever söker till särskolan relativt sent. De
har trots utvecklingsstörning klarat målen i de tidigare grundskoleåren men slås ut
under de senare skolåren. Integreringsalternativet presenteras ofta som det enda
tänkbara alternativet. De speciallärarresurser som tidigare funnits för barn i behov
av särskilt stöd har försvunnit i takt med pensionsavgångar samt att
kontaktlärarresursen huvudsakligen inriktas mot att handleda den personal som har
vardagsansvaret för de integrerade eleverna.
I kommunen finns en strävan att låta elever gå kvar i sina ursprungsklasser även som
mottagna i särskolan.
Karlstad

Fallstudien är en sammanställning utifrån intervjuer med särskoleansvarig
samordnande tjänsteman, rektorer med särskoleansvar, utredande psykolog samt
lärare i särskolan, utredningsenheten Borgen med funktionerna läkare, lärare,
psykolog, kurator och logoped företrädda samt ekonomiavdelningens företrädare.
Personkretstillhörighet

Utredningsenheten i Karlstad ombesörjer merparten av de psykologiska
utredningarna som görs i samband med att särskola kommer på tal för en elev.
Bedömningen av personkretstillhörighet görs sedan utifrån utredningsunderlaget
av rektor med övergripande särskoleansvar. Denne tar också själv beslut om
mottagande i särskolan.
En aktiv handling från föräldrarna krävs för att elever ska tas emot i särskolan. En
ansökan; ”Framställning om utbildning i särskolan” skall lämnas in.
Det vanligaste argumentet för mottagande i särskolan är möjligheten att få läsa
efter en annan kursplan än grundskolans, säger en rektor. Vid utredningsenheten
menar man att kursplanerna för grundskolan ger svårigheter för elever med
utvecklingsstörning bland annat för att de förväntas klara av att planera delar av
studierna själva. Samtidigt beskrivs, av samma uttolkare kravnivån i särskolan som
sannolikt alltför låg. En lärare i grundsärskolan menar att friare arbetssätt i
grundskolan innebär problem för de elever som har behov av struktur. Hon menar
också att målstyrningen i grundskolan ger fler ”nålsögon” och att duktigare elever
än tidigare har blivit särskoleelever.
I Karlstad tillämpas en relativt ”generös” tolkning av lagen beträffande vilka
elever som har rätt till särskolan. Gruppen barn inom autismspektrat står för den
största ökningen. Utredningsenheten varnar för att alltför kategoriskt utgå från IQ
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70 som gräns för utvecklingsstörning och hänvisar till svårigheten att genom tester
exakt avgöra denna gräns. Istället förespråkas en helhetsbedömning varför det hänt
att mottagande till särskola rekommenderats också för elever som i tester haft
högre kvot, men ändå bedömts inte kunna uppnå grundskolans kunskapsmål på
grund av t ex skolsituationen i övrigt. Det finns elever som är mottagna i
grundsärskolan som definitivt inte hör hemma där, enligt en lärare.
Organisation

Karlstad har sin obligatoriska särskola fördelad på kommunens
grundskoleområden med gemensam rektor för båda skolformerna. Särskolan
kommunaliserades 1995. Integreringen i grundskolan av elever mottagna i
särskolan ökade åren efter kommunaliseringen men kurvan är nu på väg att plana
ut.
I kommunen anpassas ekonomin kontinuerligt till elevförändringarna inför varje
nytt läsår, vilket gör särskolan okänslig för ökat elevtryck. Karlstad har, enligt
Skolverkets uppföljningssystem för 1999, lägre andel barn mottagna i
träningsskolan jämfört med rikets större städer i övrigt samt lägst andel av våra
fallstudiekommuner. Den ökande kategorin grundsärskoleelever innebär en på kort
sikt gynnsam situation för särskolan då elevpengen baseras på
genomsnittskostnaden för såväl grundsärskole- som träningsskoleelever. Det
förekommer också att särskolan bidrar med finansiellt stöd till elever som är
berättigade till särskola men som ändå inte mottagits.
I kommunen prövas nya konstellationer med elevgrupper bestående av såväl
grundskolebarn som särskolebarn, vilka således läser utifrån olika tim- och
kursplaner. Ansvarig rektor beskriver elevgrupperna som samarbetsgrupper mellan
grund- och särskola. Grupperna består av elever med lindrig utvecklingsstörning,
elever med diagnosen autism men utan utvecklingsstörning samt grundskoleelever
med behov av liten grupp. Grupperingarna möjliggör ett bättre anpassat
pedagogiskt stöd, vilket annars ofta är ett problem vid integrering, då speciallärare
saknas. Beträffande integrerade elever bedömer rektor att dessa i regel har
lindrigare utvecklingsstörning än de som undervisas i särskoleklass. Undantagna
kan vara elever vars föräldrar inte accepterat annat särskolealternativ än
integrering. Det är vidare vanligt att integrerade elever läser utifrån båda
kursplanerna. I de ämnen där de kan följa grundskolans kursplan gör de det, medan
i övrigt särskolans kursplan gäller. Betyg ges dock utifrån särskolans kursplanemål
men det har hänt att samma betyg kompletterats med information om att mål inom
grundskolans ram nåtts i visst ämne.
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Elevökning

Elevökningen i grundsärskolan förklaras med att kommunens skolor nu för
särskola som lösning på tal för lindrigt utvecklingsstörda tidigare än förr samt för
elever med diagnosen autism utan utvecklingsstörning. Ökningen i grundsärskolan
hänger också samman med att föräldrar ofta har grundsärskola snarare än
träningsskola som önskad skolform för sina barn. Grundsärskolan har också ökat
på bekostnad av träningsskolan.
Elever med diagnosen autism men utan utvecklingsstörning har ökat och elever
med lindrig utvecklingsstörning är yngre då de kommer än de var förr. Inför
hösten år 2000 är hälften av de nymottagna eleverna i särskolan förstaklassare.
Karlstads kommuns prognos är att elevökningen i särskolan kommer att bli 10
procent per år de närmaste tre åren.
Sammantaget bidrar Karlstads särskolas ”välkomnande” profil med en ”generös”
tolkning av elevkretsen, en kontinuerlig ekonomianpassning till elevökningen samt
en flexibel organisation med efterhand allt fler former av gruppkonstellationer för
elever i behov av särskilt stöd till att eleverna i särskolan ökar. Också föräldrars
önskemål om att låta barnen börja i grundsärskolan och inte i träningsskolan är en
bidragande orsak till ökningen. Friare arbetssätt i grundskolan kan kontrastera mot
många elevers behov av fast struktur, vilket också aktualiserar mottagande i
särskolan som lösning.
Örebro

Fallstudien i Örebro bygger på intervjuer med särskoleansvarig samordnande
tjänsteman, rektorer med särskoleansvar, utredande psykolog samt lärare i
särskolan, tre befattningshavare tillika ”Team 17”, vilka ger service kring
tilläggshandikappen syn, hörsel, rörelsehinder och autism, kurator vid
habiliteringen samt kurator och psykolog vid ett av stödteamen, yrkesvalslärare
och föräldrar.
Personkretstillhörighet

Förutsättningen för berättigande till särskolan i Örebro är att det ska föreligga en
utvecklingsstörning och att eleven inte kan uppnå grundskolans mål. De
pedagogiska utlåtandena tar enbart fasta på vad läroplan och kursplaner innebär för
den enskilde eleven och inte på rådande förhållanden på berörd skolenhet. I
Örebro granskar en särskild referensgrupp samtliga utredningar innan tillhörighet
fastställs. Varje ledamot erhåller sin egen uppsättning av utredningar. Gruppen
träffas en gång per månad då personkretstillhörigheter fastställs på konsensusbasis.
Vid några som helst tveksamheter får eleven gå kvar i grundskolan där den
fortsatta utvecklingen följs. Beslut om mottagande i särskola fattas av
enhetschefen efter överläggningar med den särskilda referensgruppen.
För att eleven skall kunna tas emot i särskolan krävs en formell begäran från
föräldrarna ”Anhållan om mottagande i särskolan”.
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Organisation

I Örebro är den obligatoriska särskolan integrerad i kommunens grundskolor
varvid 7 skolenheter rymmer särskoleklasser. Endast ett fåtal elever är integrerade
i grundskoleklasser. 1995 tog Örebro kommun över särskoleansvaret från
landstinget.
I Örebro ges de kommundelsnämnder som har särskola ökat driftsbidrag, vilket i
princip täcker alla kostnader, såväl fasta som löpande. Rektor har ansvar för såväl
grund- som särskola och förfogar fullt ut över medlen. Med utgångspunkten att
särskolans elever behöver hela särskolan ses här alternativet att som mottagen i
särskolan integreras i grundskolan som en undantagslösning för elever utanför
tätorten, eller för elever där föräldrar ”på kulturella grunder” inte accepterar
särlösningar.
Elevökning

Det finns en tendens att ”titta mera på särskolealternativet idag” i kommunen. En
kritisk gräns är övergången från grundskolans år 6 till 7. I särskolan finns en
ökning av antalet barn med invandrarbakgrund. Ett visst ökat tryck från
grundskolan till särskola har konstaterats i fråga om elever med diagnosen autism.
Sammantaget är dock ökningen av mottagna särskoleelever obetydlig. Andelen
elever i särskolan har minskat.
Sammanfattningsvis kan den obetydliga elevökningen i särskolan i Örebro förstås
som resultatet av en relativt strikt bedömning av vem som har rätt till utbildning i
särskolan. Det ska föreligga en konstaterad utvecklingsstörning och den ska
innebära att eleven inte kan nå grundskolans mål. Grundskolan påkallar inte utan
vidare särskolans tjänster eller resurser. Integrering i grundskolan förekommer
endast undantagsvis vilket ytterligare markerar policyn att särskolan inte ska lösa
grundskolans problem.
I Örebro kommun finns en strävan att låta elevers skolsvårigheter lösas på
respektive grundskola och inom grundskolans ram, så länge inte
utvecklingsstörning föreligger.
Norrköping

Fallstudien i Norrköping bygger på intervjuer med särskoleansvarig samordnande
tjänsteman, rektorer med särskoleansvar, utredande psykolog samt lärare i
särskolan, kontaktlärare för individintegrerade särskolelever, psykolog och
specialpedagog vid habiliteringen, gymnasienämndens ordförande,
utredningssekreterare med ansvar för utvärderingsfrågor inom särskolan.
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Personkretstillhörighet

Utredningsrutinerna i samband med mottagande i särskolan i Norrköpings
kommun har stramats upp på senare tid och förutsätter psykologisk, medicinsk och
pedagogisk utredning/bedömning samt därutöver viss social avstämning. Flera
utredningar har tidigare haft sitt fokus mera på ordination än på diagnos vilket
givit den särskoleansvarige anledning att tydligare markera att det är en diagnos
som efterfrågas.
I Norrköping görs elevbedömningen om mottagande i särskolan av en rektor med
övergripande särskoleansvar, utifrån ett utredningsunderlag. Personen har inte
deltagit i själva utredningen utan har att göra en bedömning utifrån ett underlag.
Denne rektor fattar själv beslut om mottagande efter att också ha fastställt
personkretstillhörighet. Förfarandet liknar det som förekommer i Karlstad.
I Norrköping har beslut fattats att inte ta emot barn med diagnosen autism i
särskolan om inte konstaterad utvecklingsstörning samtidigt föreligger. Som en
motivering anges den risk för godtycklighet som följer av diagnos grundad på
symptom. Däremot har samtliga elever med autism en individuell utvecklingsplan
och får del av särskolans kompetens via det autismteam som finns på en av
skolenheterna.
Från barnhabiliteringen påtalas hur nya arbetsformer i skolan ställer andra krav på
eleverna än tidigare; krav som tydligare synliggör utvecklingsstörning. Den mer
ostrukturerade och flexibla skolvardagen samt målen att uppnå år 5 innebär
svårigheter för många elever enligt kommunens särskoleansvarige och bidrar
kraftigt till överväganden om särskolealternativ för vissa elever.
Mottagande i särskolan förutsätter en formell ansökan från föräldrarna.
Organisation

I kommunen tecknar den särskoleansvarige avtal med respektive rektor som
fortsättningsvis ansvarar för ekonomin. Avtalet föregås av en behovsbedömning
utifrån skolans situation. Med ny elev följer inte automatiskt ytterligare medel, då
varje skola redovisar intervall, till exempel 25-30 elever, inom vilket
elevfluktuation får ske inom given ekonomisk ram.
I Norrköping beskrivs, liksom i Karlstad, de elever som är mottagna i särskolan
och integrerade i grundskoleklasser som genomgående duktigare än de elever som
går i särskoleklass. Detta har visat sig då tidigare integrerade elever placerats i
särskoleklass och då av klasslärare uppfattats som alltför duktiga för att gå i
klassen. Tankar finns att utöka alternativen till så kallad individintegrering med
mindre grupper inom grundskoleklassens ram, vilket hittills prövats framgångsrikt
för en grupp med diagnosen autism. Läsning ur båda kursplanerna är vanligt också
i Norrköping där dessutom såväl grundskole- som särskolebetyg ibland ges till en
och samma elev beroende på utifrån vilken kursplan eleven nått kunskapsmålen.
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Elevökningen

I Norrköping finns ingen elevökning i grundsärskolan. Däremot har eleverna i
träningsskolan och gymnasiesärskolan ökat. Elever med autism men utan
konstaterad utvecklingsstörning har i Norrköping exkluderats ur särskolans
personkrets. Dessutom har kraven på utredningarna inför mottagandet
genomgående skärpts. Nya grupperingar är på väg att prövas ”mellan klass och
individintegrering” utan mottagande i särskolan. Detta är sannolikt faktorer som
dämpar efterfrågan på särskola.
I Norrköping finns en strävan mot mer homogena undervisningsgrupper. Mindre
undervisningsgrupper skapas på prov.
Jämförelse mellan fallstudiekommunerna

De fyra fallstudiekommunerna är valda utifrån att de representerar ytterligheter i
de olikheter som vi har i landet när det gäller elevökningen i särskolan.
Olikheterna gäller som vi sett inte bara i fråga om elevökningen, utan också hur
elevers svårigheter i grundskolan hanteras, utredningsförfarande, mottagande och
praxis när det gäller särskoleelevernas skolgång.
Göteborg har den största elevökningen i särskolan totalt bland de fyra
kommunerna, sett i ett åttaårsperspektiv. De elever med autism som inte klarar
grundskolans mål erbjuds särskola. Autismklasserna är också de som ökar mest i
kommunens särskola. Kommunen har en relativt stor andel särskoleelever
individintegrerade i grundskolan. Av intervjumaterialet att döma tycks det
förekomma att elever placeras i grundskolan men att de inte identifieras och får
stöd som särskoleelever trots att de bedömts tillhöra personkretsen. Den totala
andelen elever mottagna i den obligatoriska särskolan överstiger riksgenomsnittet
och kurvan pekar uppåt.
I Karlstad kan en ökning av elevantalet i särskolan under riksgenomsnittet under
de senaste åtta åren konstateras. Däremot är ökningen mellan 1995 och 1999 störst
av fallstudiekommunerna och klart över riksgenomsnittet. Helhetsbedömningar av
eleverna i vilka inte bara utvecklingsstörning står i fokus, ligger till grund för
beslut om mottagande i särskola och nya konstellationer av elevgrupper prövas.
Grupperna består av både grundskoleelever och elever mottagna i särskolan.
Andelen elever som är mottagna i den obligatoriska särskolan överstiger
riksgenomsnittet och kurvan pekar uppåt.
Örebro har ingen nämnvärd ökning i särskolan. Bedömningsförfarandet är strikt
och formellt. En utvecklingsstörning ska föreligga. Integrering av särskoleelever i
grundskolan förekommer bara undantagsvis. Örebro har en lägre andel elever
mottagna i den obligatoriska särskolan än riksgenomsnittet och kurvan pekar
nedåt.
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Norrköping har en minskning av elever i grundsärskolan men en rejäl ökning i
träningsskolan och gymnasiesärskolan. Utredningsrutinerna är på väg att stramas
upp. Elever med autism erbjuds inte särskola om inte också utvecklingsstörning
föreligger. Nya konstellationer av elevgrupper prövas även här och särskilda
undervisningsgrupper skapas med elever som inte erbjuds särskola. Norrköping
har en lägre andel elever mottagna i den obligatoriska särskolan än
riksgenomsnittet och kurvan pekar nedåt.
I Karlstad ”bjuder man in” till särskola genom den generösaste tolkningen av vilka
som har rätt till och behov av särskolan om man jämför fallstudiekommunerna.
Tillmötesgåendet omsätts också i särskolans ekonomi för att sedan i
organisationen följas upp av en stor flexibilitet vad gäller olika grupperingar, där
skolformerna ibland går i varandra. Karlstad har sin starkaste motbild i Örebros
stramare förhållningssätt vad gäller såväl förutsättningar för att berättigas till
särskola som då det gäller skolformens organisation. Här finns en striktare
uppdelning i tränings- och grundsärskoleklasser och återhållsam tillämpning av
individintegrering. Örebro kan sägas representera en strikt tradition med relativt
tydliga gränsdragningar mellan grundskolan och särskolan men visar också upp en
särskola i förändring, med samarbete över skolformsgränserna. Göteborg kan
placeras mellan dessa två ytterligheter där organisationen idag leder till ett starkt
uttalat behov av resurser till individintegrering. I Norrköping har den politiska
nämnden nyligen antagit regler för en uppstramning av personkretsbedömningen.
Detta, i förening med kravet att utvecklingsstörning ska föreligga också för elever
med autism för att de ska komma på tal för särskola, har lett till att Norrköping har
näst intill samma kravnivå på utredningar som Örebro. Organisationen är dock
flexiblare och individintegrering är ett vanligt erbjudande. Detta placerar
kommunen någonstans i mitten. Jämförelserna kan åskådliggöras med följande
bild:
”generös”
bedömning

”stram”
bedömning

PERSONKRETS

K-d

Gbg

EKONOMI

K-d

Gbg
Ö-o

INTEGRERING

Gbg

K- d

N-g

Ö-o

N-g

N-g

Ö-o
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Varför ökar elevantalet i särskolan?
Från fallstudierna ska vi nu lyfta blicken till landet i stort. I hela Sverige ökade
antalet elever i grundsärskolan med 62 procent mellan 1992 och 1999.
Motsvarande elevökning i grundskolan var 18 procent. I riket i stort har särskolans
alla skolformer ökat; grundsärskolan med 62 procent, träningsskolan med 33
procent och gymnasiesärskolan med 29 procent.
Jämförelser, både mellan fallstudiekommunernas siffror och siffror över landet i
stort visar en påfallande variation. I en kommun har elevantalet i grundsärskolan
ökat med 148 procent medan de i en annan kommun minskat med 8 procent.
Beskrivningar av elevökningen i procent behöver dock nyanseras för att skapa
rättvisa bilder. Tittar man på enstaka små kommuner kan några få elever få stort
utslag i kommunens statistik. Den bör också ses i relation till andelen elever i
särskolan. En sådan sammanställning pekar på att några av de kommuner som haft
en mycket stor elevökning i särskolan, trots det har en relativt liten andel av det
totala elevantalet mottagna i särskolan. Ett 60-tal kommuner utmärker sig dock
genom att ha minst fyra gånger så stor elevökning i särskolan som i grundskolan
samt minst 1,5 procent av alla i grundskoleåldern mottagna i särskola 1999/00. En
annan nyansering av bilden ger en jämförelse av tidpunkter för mottagande i
särskola. I till exempel Jönköpings län tas de allra flesta elever emot i särskolan i
samband med skolstarten. Få barn går över till särskolan under skoltiden. I
Jämtland och Sörmlands län däremot tas relativt få elever emot i samband med
skolstarten medan alltfler elever förs över efter hand.
Fem kritiska punkter

Det förhållandet att grundskolan och särskolan hamnat under samma
”administrativa tak” har inneburit att de också närmat sig varandra rent fysiskt.
Steget mellan grundskola och särskola har därigenom minskat. Fler lärare och
rektorer i de olika skolformerna känner till varandra och kan arbeta i både
särskolan och grundskolan som rektor eller lärare. Särskolan kommer lättare på tal
som lösning, då skolformen har blivit mer ”synlig” (Skolverket 1994; Blom 1999;
Tideman 2000). Men detta är inte den enda orsaken till att eleverna ökar i
särskolan. Den stora variationen mellan rikets kommuner pekar på andra möjliga
förklaringar. En orsak till de variationer i elevökningen som konstaterats är att
kommunerna har olika förhållningssätt, möter barns olikheter, tolkar och utreder
dem på olika sätt.
Livet i skolan, och organiseringen av vardagen där, präglas av lokala planer,
omständigheter och händelser samt av centrala mål och riktlinjer. Vardagen kan
lunka på utan att vanor och rutiner behöver ifrågasättas. Men då och då uppstår
situationer som inte alltid har rutiniserade lösningar. Ställningstaganden måste
göras. Vägen till mottagande i särskolan föregås av några sådana
ställningstaganden, här kallade kritiska punkter. Dessa punkter visar sig vara av
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central betydelse för bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. De tydliggör
övertygelser – föreställningar kring eleverna och kring skolans uppdrag.
- Särskiljandet: Vad orsakar särskiljande av elever och hur särskilda ska elever
vara för att bli föremål för utredning? Synen på normalitet och avvikelse inom
grundskolans ram blir här tydlig.
- Utredningen: Vilka utredningar görs, vad innehåller varje utredning och
vem/vilka gör dem? Vilka som anses besitta relevanta kunskaper i området
tydliggörs här.
- Åtgärden: På vilka grunder kommer just särskola på tal som lösning? Särskolans
roll och uppdrag samt vilka elever som hör dit avtäcks här.
- Mottagandet i särskola: Vem/vilka beslutar om mottagande i särskolan? Vem
eller vilka har de relevanta kunskaperna för att besluta om mottagande i särskolan?
- Särskoleplaceringen; Var placeras den särskolemottagna eleven och på vilka
grunder? Synen på vilka elevernas behov är och hur de bäst bemöts blir här tydlig.
De kritiska punkterna hanteras olika i kommunerna. De är beroende av faktorer
och omständigheter som kan vara både lokalt och centralt styrda. Kring de flesta
av dessa kritiska punkter finns förordningar och regler, rättigheter och
skyldigheter. Men formuleringarna i dem är ofta trubbiga och ger utrymme för
tolkningar. Nedan följer en beskrivning av några viktiga faktorer som påverkar hur
de kritiska punkterna hanteras. Dessa är av stor betydelse för elevökningen i
särskolan.
Pedagogik i grundskola och särskola

Den under senare decennier förändrade synen på kunskap och dess förmedling har
betydelse för den elevutveckling vi nu ser i särskolan. De individualiserade,
processinriktade, självstuderande, forskande, egenplanerade, temainriktade
arbetssätten ställer andra krav på eleverna än klassisk katederundervisning. De
förra arbetssätten förespråkas i Lpo94 och blir allt vanligare, det senare är på väg
bort i grundskolan.
Undervisningsgrupperna i skolan har samtidigt generellt vuxit, antalet elever per
lärare blir fler. De nyare arbetssätten ställer större krav på lärare att se och bemöta
elevers olika förhållningssätt och behov av särskilt stöd. I annat fall finns risk för
att elever i behov av ledning, struktur, ordning, lugn och ro i den situationen får
det svårare. Andra elever, som hade svårt att klara av den mer lärarstyrda
undervisningen har nu kanske fått det lättare. Möjligheten att arbeta i egen takt, att
slippa sitta länge och lyssna kan göra det enklare för några. Förändringarna i
skolan kan vara en bidragande orsak till att elever med lindrig utvecklingsstörning,
som inte kunnat få tillräckligt stöd i grundskolan, flyttas till särskolan. (Dessa
elever kan å andra sidan, enligt fallstudierna, upplevas för duktiga i särskolan.)
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Det krav som nu ställs på skolorna att se till så att alla elever klarar godkänt-målet
(Grundskoleförordningen 7 kap), kan uppmuntra till mottagande i särskolan. De
nationella proven och de kunskapsrelaterade betygen bidrar till att tydliggöra vilka
som inte hänger med i grundskolan. Nästan hälften av landets kommuner uppger
att de det senaste året tagit emot elever i särskolan som varit äldre än 15 år. Två av
fallstudiekommunerna, Göteborg och Örebro, tillhör dem. Hälften av rikets elever
som vid 16/17 års ålder avslutar den obligatoriska särskolan har tidigare
undervisats i grundskola. Statistiken visar också att ökningen till särskolan är ett
kontinuerligt flöde av elever under hela skoltiden. Det förekommer också att
elever hamnar i gymnasiesärskolan utan tidigare erfarenhet av särskola. Det är
troligt att det för många av dessa elever inte är en helt okomplicerad upplevelse att
under tidiga tonår marginaliseras till en särskild skolform. Detta successiva
mottagande av nya elever i särskolan har sannolikt sin viktigaste förklaring i det
med åren ökande teoriinnehållet i grundskolans ämnen, parallellt med kraven på
lärare och skolledare att eleverna ska nå målen.
Diagnostik

Diagnostisering av barn i skolan har under de senaste åren ökat. Senare års allt
större undervisningsgrupper i grundskolan har satt sina spår. De har bidragit till en
ökad iver att upptäcka och diagnostisera elever som ”sticker ut”, i syfte att skapa
mer homogena grupper och därigenom få det lugnare i klasserna (Tideman 2000,
Blom 1999). Diagnostiseringen av avvikande barn kan fylla flera funktioner. I ett
medicinskt perspektiv innebär en diagnos ett första steg i en utredning, som syftar
till behandling och förbättring. En diagnos kan också innebära en moralisk
ansvarsbefrielse för både barnet och dess omgivning. Det är något utanför den
sociala omgivningens makt, det är något biologiskt som är orsaken till avvikelsen.
Diagnosen undanröjer också risker för social stigmatisering för den enskilde, att
bli dum- eller latförklarad. Sist men inte minst bidrar diagnosen till möjligheter att
få tillgång till resurser. Men medikaliseringen av ett problem får också följder av
annan art. En social kontroll med medicinska argument och medel möjliggörs.
Eleven kan behandlas och kanske omplaceras. Expertkunskapen överflyttas till de
professionella. Läkarna blir de som vet bäst vad gäller barnet, inte familjen.
Eventuella sociala förklaringar skyms av de medicinska som får
tolkningsföreträde. (Solvang 1999)
Diagnostiken av såväl utvecklingsstörning som autism eller autismliknande
tillstånd har inneburit att fler elever än tidigare fått en diagnos som gör att de kan
räknas in i särskolans elevkrets5. (Tideman 2000:169) Elever med autismdiagnos
har sedan 1994, genom en ändring i skollagen, kommit att tillhöra särskolans
elevkrets (prop.1992/93: 230). Denna grupp uppger nästan hälften av kommuner
har ökat i särskolan under senare år. Troligen har vissa av dessa elever tidigare
funnits i särskolan men då utan diagnosen autism. Andra nya diagnoser och
svårigheter, som damp, ADHD samt koncentrationssvårigheter, emotionella
5

Diagnosen har dock, lite förenklat uttryckt ingen direkt överensstämmelse med verkligheten
förrän diagnosen formulerats. Före autismdiagnosen fanns inga autistiska osv. ”Diagnoser
producerar sina klienter snarare än avtäcker deras faktiska tillstånd.” (Börjesson 1997)
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störningar har på senare år också blivit vanligare som tilläggshandikapp till
utvecklingsstörning bland elever i särskolan.
En del forskare pekar på att det, trots att diagnostiken utvecklats, fortfarande finns
en vetenskapsteoretisk osäkerhet i testmetoder och tolkning av resultaten
(Börjesson 1997, Haug 1998). Testerna är också starkt präglade av kulturella
värderingar (Haug 1998). Det är svårt att testa barn med invandrarbakgrund. En
del av dem har inte lekt i den utsträckning och på de sätt som testmetoderna
förutsätter och detta blir utslagsgivande i testresultaten. Också språksvårigheter
påverkar testresultaten (Isaksson och Nordlinder 1999; Gustafsson 1999). I två av
fallstudiekommunerna kan en ökning av antalet barn med invandrarbakgrund
konstateras i särskolan. Denna ökning återfinns i flera kommuner, bland annat
storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Den ökade ivern att testa och diagnostisera elever i kombination med osäkerheten i
tolkningarna av dessa resultat är betydelsefulla faktorer för mottagande i särskola.
Utredningsrutiner

I alla de fyra fallstudiekommunerna ställs krav på minst psykologisk och
pedagogisk utredning samt om möjligt också medicinsk, för att frågan om särskola
ska bli aktuell. I landet i stort finns stor variation i fråga om utredningsrutiner.
Utredningarna är inte bara skiftande till antal utan också till innehåll. I en del
läkarutlåtanden och psykologiska eller pedagogiska utredningar ligger fokus
snarare på ordination än på diagnos. Det betyder att det redan innan diagnosen är
ställd finns en rekommendation från de professionella om vilka åtgärder som bör
tas i fråga om elevens skolgång. Det finns då risk att utredning och diagnos får mer
karaktären av formalia. I andra kommuner utgör utredningarna ett omfattande och
mycket formellt material som sedan bedöms av andra personer än de som gjort
utredningarna. Det finns kommuner i vilka utredningarna och beslut om
mottagande i särskola görs av samma personer. Beslutet om mottagande i särskola
görs av olika befattningshavare i kommunerna. På en del håll är de flera, på andra
bara en.
De kommuner som svarade JA ALLTID, på frågan om läkare deltar vid
mottagandet till särskolan, skiljer sig i fråga om elevökningen i en jämförelse med
de kommuner som svarade NEJ ALDRIG på frågan. De senare hade en större
elevökning än de tidigare. Läkarmedverkan i mottagandeprocessen tycks således
leda till färre elever i särskolan.
Författningarna reglerar inte utredningsförfarandet närmare. I förarbeten till
nuvarande lagstiftning framhålls dock vikten av att personer som ska fatta beslut
om mottagande i särskola, har god kompetens om utvecklingsstörning och autism.
Beslutet skall baseras på såväl pedagogiska som psykologiska och vid behov
medicinska utredningar, enligt prop 1994/95:212, s 15., 1991/92:UbU21, s 8.
Många kommuner uppger att de har stramat upp sin utredningar, att de blivit
striktare. Det är svårt att förstå hur detta kan hänga samman med den konstaterade
ökningen. En rimlig förklaring är att trycket på teamen att utreda nya elever, är
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mycket stort. Slutsatsen blir i så fall att elevökningen handlar om grundskolans
förutsättningar att klara alla elever, snarare än utredningsförfarandet.
Kvalitet och omfattning på det underlag som ska ligga till grund för bedömning
om mottagande i särskolan har betydelse för vilka elever som kan bli aktuella för
mottagande i särskola.
Personkretsbedömningar

Enligt skollagen har elever med utvecklingsstörning, autism, autismliknande
tillstånd eller elever med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom, rätt till särskoleplacering. Elever med diagnosen autism men utan
utvecklingsstörning bemöts dock olika. I en del kommuner erbjuds de särskola
men inte i andra. I till exempel Stockholms kommun, hänvisas de istället till S:t
Örjans specialklasser (Blom 1999). I Göteborg erbjuds de särskola om de inte
klarar målen i grundskola och i Norrköping erbjuds de särskola endast om de
också är utvecklingsstörda.
I praktiken tycks särskolans personkrets ha vidgats så att även elever utan
ovanstående svårigheter, i vissa fall hamnar i särskolan. Det handlar då i första
hand om elever med svagare begåvning.
Fallstudierna pekar bland annat ut två ytterligheter när det gäller bedömningar i
samband med mottagandet. I den ena kommunen finns ett ”strikt” krav på både en
konstaterad utvecklingsstörning och att eleven inte kan uppnå skolans mål, den
andra kommunen har en ”generösare” bedömning utan krav på konstaterad
utvecklingsstörning och där också en ”helhetsbedömning” av elevens skolsituation
får ha betydelse för om mottagande i särskolan skall vara aktuell.
Olika tillämpningar av skollagens beskrivning av särskolans personkrets, ger
betydelsefulla konsekvenser, visar en jämförelse mellan rikets kommuner.
Ekonomi

De flesta kommuner har en central pott för elever som är mottagna i särskolan. Ur
den söks pengar av respektive skola som har integrerade särskoleelever. För den
enskilda skolan kan alltså ett mottagande i särskolan för en elev som redan går i
skolan innebära ett ekonomiskt tillskott till skolan. (Jfr Tideman 2000:171f)
Den ekonomiska kamp om skolelever som fanns mellan kommun och landsting
före kommunaliseringen av särskolan, finns inte längre. Med kommunen som
huvudman för båda skolformerna kommer pengarna från samma instans. En
bromseffekt i elevströmmen över till särskolan har försvunnit.
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I en av fallstudiekommunerna är det inte ovanligt att ansökningar om mottagande i
särskolan skickas även för elever som trots lindrig utvecklingsstörning dittills
klarat de uppställda målen i grundskolan. Orsaken anges då vara behov av
resurser. Det är troligt att detta förfarande delvis ligger bakom att drygt 40 procent
av landets kommuner de senaste läsåret tagit emot elever äldre än 15 år i särskolan.
Men det sena mottagandet till särskola kan också förstås som resultatet av att
grundskolan successivt blir mer teoretisk för varje år. Elever bedöms utifrån om de
har förutsättningar att klara målen i grundskolan och detta har att göra både med
deras egna förmågor och det stöd de kan få.
I Skolverkets uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten med ökat
föräldrainflytande över val av skolform för utvecklingsstörda barn vittnar föräldrar
om att grundskolan informerat dem om att resurserna är knappa och att eleven
skulle kunna få mer stöd i särskolan. De upplevde att skolan försökt styra deras val
genom att framhålla särskolan som ett bättre alternativ. Några föräldrar berättar att
de känt sig: ”mer eller mindre utpressade att välja särskola p.g.a. dåliga resurser.”
(Skolverket 1999:9) Också i andra studier finns vittnesmål från föräldrar som känt
sig tvingade att acceptera särskolan som skolform för sina barn (Tideman 2000).
Elevkretstillhörigheten måste alltså i en del kommuner sägas vara
situationsrelaterad och konjunkturberoende. Mottagande i särskolan är ett sätt att
få resurser och ändå låta barnen går kvar i grundskoleklassen som integrerade.
Skolgång

Förhållningssätten till integrering av särskoleelever i grundskolan ser olika ut. I en
av fallstudiekommunerna integreras elever bara undantagsvis medan det i en annan
blir allt vanligare. Tolkningen av integreringsbegreppet är också olika. Vilka
särskoleelever som definieras som integrerade i grundskoleklass och vilka som
inte definieras som integrerade skiftar i kommunerna.
Många skolor placerar elever med lindrig utvecklingsstörning integrerade i
grundskolan. Integreringen tycks underlätta övergången från grundskola till
särskola. Genom att kraven på eleverna anpassas i enlighet med särskolans
kursplan och att lärarna får kompetens och tid att handleda och stödja eleverna
efter deras särskilda behov, skapas förutsättningar för eleverna att gå kvar i
grundskoleklass. (Skolverket 1994) En av förklaringarna till elevökningen i
särskolan finns i att denna lösning blivit vanligare. De särskoleelever som är
integrerade i grundskolan får dock mycket olika undervisning och bemötande. En
förflackning av skolformen kan enligt den fördjupade studien, konstateras på vissa
håll. Integrering av särskolans elever i grundskolan kräver en pedagogisk
kompetens hos berörda lärare att ge särskilt stöd utifrån elevers förutsättningar.
Fallstudierna visar att elever, som är mottagna i särskolan och som läser
integrerade i grundskolan, i några fall följer grundskolans kursplaner i vissa ämnen
och också får betyg enligt grundskolans mål. Enligt gällande regler skall elever
som är mottagna i särskolan, men integrerade i grundskolan få sin undervisning
enligt särskolan kursplaner.
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Det finns föräldraönskemål om att låta elever som balanserar mellan
grundsärskolan och träningsskolan gå i grundsärskolan, men någon formell sådan
rätt för föräldrar att bestämma finns inte6. Däremot har föräldrar sedan 1996, på
försök, rätt att avgöra om deras barn skall gå i särskola eller grundskola. Mellan
grundsärskolan och träningsskolan finns inte någon tydlig, fastställd gräns. ”Vi ger
dem en chans i grundsär”, säger en rektor i en av fallstudierna.
Ideologier kring kategorisering och integrering

Elevökningen i särskolan kan förstås som ett spel mellan pedagogik, diagnostik,
ekonomi och den enskildes livsvillkor. Utrymmet för tolkningar i fråga om vad
som är rimlig hantering av skolsvårigheter gör att ställningstaganden vid de
kritiska punkternas i hög grad präglas av enskildas (i kommuner och skolor)
uppfattningar. Tankar kring kategorisering och integrering av elever i behov av
särskilt stöd är av central betydelse. Förhållningssätten till de kritiska punkterna är,
på ett övergripande plan, beroende av enskildas syn på hur man bäst hjälper dessa
elever och detta påverkar elevökningen i särskolan.
Sett i ett historiskt perspektiv har elever som inte beter sig som skolan förväntar
sig alltid varit i fokus för diskussion (Skolverket 1998). Historien visar också att
idéerna skiftat kring vilket som är det bästa sättet att bemöta dessa elever. Ska de
letas upp och diagnostiseras, ska de särskiljas eller integreras? Vilka de är har
också skiftat beroende på skolans förväntningar. Man kan säga att skolan över tid
är en miljö där barns svårigheter uppdagas – inte nödvändigtvis för att barnen
”har” dessa problem, utan för att skolan kräver vissa sätt att fungera (Börjesson
1997).
”På individnivå kan man säga att avvikelsen med upptäckten plötsligt blir
oförlåtlig. Ingen gång är ingen gång, en gång är alltid, kroniskt, notoriskt. Men,
och detta är poängen: det är inte skolbarns individualitet, deras personligheter som
är legitimeringen av de särskilda åtgärderna. Det är deras klienttillhörighet som
motiverar åtgärder som till exempel läsklass, observationsklass, medicinsk
behandling, och så vidare. En särartad personlighet behöver placeras in i en
kategori, en grupp för att kunna bli föremål för extraordinära åtgärder, och dessa
(problematiska) grupper är konstruerade i specifika sammanhang och historiska
epoker.” (Börjesson 1997:21)
Att integrera eller segregera är en frågeställning med ideologisk laddning som har
betydelse för elevökningen i särskolan. Frågeställningen öppnar också för
förståelse av orsakerna till den variation som finns mellan kommunerna i fråga om
elevökningen. Integreringstanken kan sägas vara rådande på ett officiellt plan i
skandinavisk välfärdspolitik sedan mer än 30 år (Tössebro 1999, Haug 1998)7.
Också svensk skolpolitik har omfattats av detta värde (Haug 1998). Samtidigt
6

”Styrelsen för särskolan avgör om en elev som tas emot i särskolan skall gå i grundsärskolan eller
träningsskolan” (Skollagen kap 6)
7
Se t ex Handikappombudsmannens 6:e rapport till regeringen med rubriker som ”En skola för
alla” och ”Särskolan bör ifrågasättas” (s8)
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finns det röster som hävdar att integrering på en praktisk nivå är på väg att luckras
upp (Börjesson 1997), något som också denna rapport pekar på. Peder Haug har, i
sin diskussion om organiseringen av specialundervisning i Sverige nyanserat
begreppet integrering i två riktingar som han kallar segregerande integrering
respektive inkluderande integrering (Haug 1998). Den första riktningen menar han
är specialundervisningens ursprung. Centralt i den är att hitta den optimala miljön
för eleven. Genom de sakkunnigas diagnostisering av det enskilda barnets behov,
bestäms utifrån de sakkunnigas värdering vilken slags organisering som passar
bäst för respektive barn. Utmaningen är att ge individuell kompensatorisk
behandling så att varje barn i möjligaste mån kan anpassa sig till skolan och
samhället. Med den andra riktningen, inkluderande integrering, sker
undervisningen inom den klass där eleven får sin utbildning. Stor vikt läggs vid
social träning och på att utveckla gemenskap, vilket uttrycks genom att skolan ska
vara en bra plats att vara på. Skillnaderna mellan barnen är en del av vardagen och
alla står i princip likvärdiga inför skolan och skolan är likvärdig inför alla elever.
Särskilda behov framstår i denna riktning som en social konstruktion. I princip ska
alla lärare ha utbildning för att kunna undervisa alla elever. Utmaningen är att göra
skolan i stånd att omfatta och arbeta med alla barn.
Fallstudiekommunerna visar på olikheter i sätten att hantera skolsvårigheter som
kan förstås utifrån begreppen inkluderande integrering respektive segregerande
integrering. En svårighet i en sådan analys är att de kritiska punkterna inte hanteras
av samma personer. Det är svårt att tala om en kommuns förhållningssätt då olika
aktörer i kommunen uppenbarligen inte förhåller sig eller tycker lika i frågor kring
mottagande till särskolan. Vid en kritisk punkt kan en syn präglad av en
inkluderande integreringsriktning skymta, vid en annan kan en segregerande
integreringsriktning bli synlig. Fallstudierna visar att aktörer med inblick i och
ansvar för mottagandeprocessen i en kommun kan vara oense om till exempel
vilka barn som hör hemma i särskolan. Detta är fallet i Karlstad. I kommunen
förordas en helhetsbedömning av eleverna inför mottagande till särskolan. Inte
bara utvecklingsstörning är kriterium för tillhörighet till särskolans elevkrets.
Samtidigt framhålls, av en aktör i kommunen att detta synsätt bidragit till att ”fel
elever” hamnat i särskolan. Relativt många särskoleelever är integrerade i
grundskoleklasser. Förhållandena pekar åt den inkluderande integreringsriktingen.
Örebro kan sägas representera riktningen segregerande integrering i förhållande till
särskolans elever. Eleverna som enligt strikt bedömning sägs tillhöra särskolans
elevkrets går i särskilda klasser. Göteborg kan, å den andra sidan, sägas präglas av
en mer inkluderande integreringsriktning. I kommunen är relativt många
särskoleelever integrerade i grundskolan. Tillgången till det stöd som mottagande i
särskolan ger rätt till tycks dock bristfällig. Kommunen tenderar att låta elever gå
kvar i grundskolan så länge det är möjligt, även om de har en utvecklingsstörning.
Norrköping strävar mot en alltmer strikt personkretsbedömning. Samtidigt finns en
pragmatisk hållning till elevernas skolgång och elever erbjuds att integreras i
grundskolan även som mottagna i särskolan. Här finns således drag av både den
segregerande som den inkluderande riktningen.
Fler undervisningsgrupper med elever som har olika diagnoser bildas i
kommunerna. Tankar kring integrering har kommit att påverka hur
särskoleelevernas undervisning organiseras. I en del kommuner är alla särskolans
elever integrerade i grundskoleklasser, i andra är ingen det. Integrering av
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särskolebarn i grundskolan har tidigare varit det enda rimliga sättet att lösa
behovet av särskola för elever som bor i glesbygd eller i kommuner utan egen
särskola. På senare år har integreringen av särskoleelever i vanliga klasser getts ett
annat värde. Eleverna har därigenom erbjudits att i så stor utsträckning som
möjligt få vara med ”vanliga” barn och inte uppleva ett utanförskap genom
särskiljande. Steget över från grundskola till särskola kan uppfattas som mindre för
eleven och skolan får tillgång till mer resurser. Segregering, å andra sidan, i form
av till exempel särskoleklasser försvaras av dem som menar att särskolans
elevkrets behöver ”hela” särskolan vilket innebär en mindre klass, fler personal
med specialkompetenser och kamrater som läser efter samma läroplan.
Sammantaget pekar mycket på att det har blivit alltmer accepterat att sortera barn
och ställa diagnoser (Blom 1999, Börjesson 1997). Elevkretsen i särskolan har
därigenom förändrats (Blom 1999). Tidemans slutsats är att många av de barn som
tillkommit i särskolan under senare år förmodligen tillhör en grupp som ur
psykometrisk synpunkt kan betecknas som lindrigt utvecklingsstörda. De har inte
tidigare haft behov av riktad hjälp från samhället utan klarat av att gå i
grundskolan och därför inte räknats in i gruppen elever med utvecklingsstörning
(Tideman 2000). Många lärare menar å andra sidan att det funnits barn som haft
stora svårigheter i grundskolan, men som tidigare inte upptäckts. Med det synsättet
ges dessa barn nu en chans i särskolan. (Blom 1999) Diskussionen om bemötandet
av de så kallade gränsbarnen kommer sannolikt att fortsätta så länge gränsen i sig
anses intressant.

Slutkommentarer
Elevökningen i särskolan hänger samman med en rad olika faktorer, varav
kommunaliseringen och dess konsekvenser kanske är den viktigaste. Men denna
rapport visar också, i likhet med flera andra, att brist på kompetens och andra
resurser i grundskolan har stor betydelse. Genom att elever tas emot i särskolan,
kommer resurser skolan till del, alternativt lyfts ett ekonomiskt problem bort till en
annan skolform med bättre tillgång till stödresurser. Kompetens- och resursbrister
som orsaker kan också förklara en del av olikheterna mellan kommunerna.
Eftersom mottagande i särskola enbart skall baseras på elevers förmåga och
förutsättningar, är det inte acceptabelt att ett för eleven så avgörande beslut fattas
utifrån grundskolans resurstillgång.
Den tendens som materialet visar, att allt äldre elever hamnar i särskolan, tyder
också på att det nya betygssystemet och det förändrade kursplansinnehållet har
betydelse för särskolans elevökning. Detta ska ses i kombination med kraven på
skolorna att alla elever ska nå målen. Ansökan om särskola aktualiseras för många
elever när betygen i år 8 närmar sig och det teoretiska ämnesinnehållet blir för
svårt. Ofta handlar det dessutom om att stödmöjligheter saknas i grundskolan.
Krav på utredning, ansökan, beslut och mottagande i särskolan finns för att ge
elever och föräldrar rättstrygghet. Bestämmelserna ska utgöra en spärr; ett beslut
om särskola betyder en förändrad skolgång, en annorlunda karriär och en
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tillhörighet till en ny grupp, som traditionellt haft lågt status i samhället. Denna
rapport har visat att tillvägagångssättet vid utredningar och elevkretsbedömningar
ser mycket olika ut och att frågan om hur ”generöst” kommuner bedömer elevers
behov av särskola och skapar utrymme genom att ställa resurser till förfogande,
har betydelse för den konstaterade ökningen. Tendensen är att ju striktare
bedömningar som görs av eleverna desto mindre är efterfrågan på särskola. I det
sammanhanget måste påpekas att särskola naturligtvis kan innebära nya
möjligheter genom att elever får studera i mindre grupper, får nya vänner och
lärare med kunskaper om en pedagogik som är anpassad till elevernas
förutsättningar. Genom attitydundersökningar gjorda av Skolverket under senare
delen av 1990-talet vet vi att föräldrar till särskolans elever är mer nöjda med sina
barns skolgång än föräldrar till grundskolans elever. När elevernas förutsättningar
ser annorlunda ut och antalet ökar ändras emellertid också särskolans villkor.
Skolverket har tidigare pekat på förhållandet att en stor del av lärarkåren saknar
specialpedagogisk kompetens.
Integreringen av särskolans elever i grundskoleklasser blir allt vanligare. Det är
väsentligt att beakta de krav som ställs på skolor för att integrerade elever ska få en
bra skolgång. Det handlar till exempel om att elever behöver extra stöd av
specialpedagoger, eventuellt assistentstöd samt planeringstid för lärarna. De
mottagande lärarna måste också ha en positiv attityd till eleven och ha fått
tillräckligt med information om elevens behov av särskilt stöd. Elevens sociala
situation i klassen måste också uppmärksammas och följas.
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