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Attentions remissvar över betänkandet ”På goda grunder – en 
åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik” SOU 2016:59 
 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna 
funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, 
socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer 
med ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt personer med 
nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. 

Attention har inte haft möjlighet att gå igenom samtliga förslag, och lämnar därför endast 
nedanstående synpunkter. 

 
Angående revidering av 3 kap. 8 § skollagen 

Vi ser att en mycket viktig skrivning har fallit bort vid revideringen av skollagstexten i 3 kap 
8 § – att utreda behovet av särskilt stöd. Det rör följande skrivning i ursprungstexten, första 
stycket: ”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i 
sin skolsituation.” I den nya formuleringen av paragrafen finns inte längre den här 
skrivningen. Vi kan inte heller hitta ett resonemang i betänkandet till att man har tagit bort 
den skrivningen, vilket måste ha gjorts av misstag. 

Att kunna få sitt behov av särskilt stöd utrett även när det gäller andra svårigheter i sin 
skolsituation är mycket viktigt för elever med funktionsnedsättning. För elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrumtillstånd kan 
behovet av särskilt stöd vara lika stort utanför själva undervisningssituationen som i 
klassrummet, till exempel på raster, i matsalen och på fritids. Eleverna behöver inte ha svårt 
med att nå kunskapsmålen för utbildningen, men svårigheter med den sociala 
kommunikationen och det sociala samspelet. Om de inte får tillgång till särskilt stöd på det 
sätt som denna skrivning medger, kan det leda till en skolsituation som i längden blir ohållbar 
där även måluppfyllelsen påverkas och sannolikt även elevens möjligheter att klara av att 
närvara i skolan. 
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Att skrivningen inte tas bort kan för elever med funktionsnedsättning vara avgörande för deras 
möjligheter att klara av sin skolgång.   

År 2012 kom Skolväsendets överklagandenämnd med ett vägledande beslut när det gäller att 
utreda behovet av särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i skolsituationen. Det 
gäller en elev med bland annat diagnosen Aspergers syndrom. Eleven har hög begåvningsnivå 
och nådde gott och väl målen. Men skolan behövde, enligt föräldrarna, stötta NN i sociala 
situationer. Nämnden menade därför att eleven ska ha särskilt stöd och ett åtgärdsprogram där 
insatserna ska vara av både beteendemässig och social karaktär. I sin bedömning räknar 
nämnden upp svårigheter som kan ge rätt till särskilt stöd (utöver svårigheter i skolarbetet) 
bland annat svårigheter i det sociala samspelet, upprepad eller långvarig frånvaro och 
utåtagerande beteende eller att eleven drar sig undan. (2012-08-20, dnr 2012:357) 

Vi utgår från att utredningen missat att den här skrivningen fallit bort och ser till att 
skrivningen finns kvar i sin ursprungsform för att säkerställa elevers rätt till särskilt stöd i hela 
skolsammanhanget. 

5.3.1 Dokumentation av extra anpassningar 
 
Vi ser positivt på förslaget om att extra anpassningar ska dokumenteras i den individuella 
utvecklingsplanen. Att stödinsatser dokumenteras är mycket angeläget så att insatta åtgärder 
kan utvärderas och följas upp samt föras vidare, exempelvis i samband med skolövergångar.  
Behovet av dokumentation för att säkerställa elevernas stödbehov och utbildning finns 
emellertid även i de årskurser där individuella utvecklingsplaner inte är ett krav. Vi saknar 
därför förslag som säkerställer dokumentation även i dessa årskurser.  
 

Övrigt 

Att elever får stöd i ett tidigt skede är mycket viktigt. När det gäller skolsituationen för elever 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns idag brister. Det visar våra egna 
undersökningar1, men också myndighetsrapporter.2 Kunskapen om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar är inte 
tillräcklig, vilket leder till att behov inte uppmärksammas och att adekvata insatser inte sätts 
in. Konsekvenserna blir sämre måluppfyllelse och psykisk ohälsa för många.  

För att skolan i större utsträckning ska kunna uppmärksamma, och ge adekvat stöd och ett bra 
bemötande till elever med funktionsnedsättning behövs ökad kunskap. Tidiga insatser är inte 
tillräckligt, insatserna måste också vara rätt.  

Elever med NPF behöver inte ha svårt med läsning, skrivning och matematik, men de kan få 
svårigheter i skolan på grund av att miljö och uppgifter inte är anpassade utifrån deras 
förutsättningar och behov. Skolan behöver också bli bättre på att upptäcka och ge stöd även 
till elever som presterar i enlighet med målen, men som ändå behöver stöd. För att stödja och 
ge adekvata insatser för den här gruppen elever behövs ökad kunskap om 

                                                 
1 ”Fortfarande svår skolgång för många elever med NPF” – en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen, Riksförbundet Attention 2016. Rapporten 
redogör för en enkätundersökning genomförd hösten 2015. 
2 Skolverket, Tillgängliga lärmiljöer?, 2016, SPSM:s lägesrapport Delaktighet och skolan för flickor och pojkar 
med adhd, 2016, Skolinspektionen, Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD, 2014 samt 
Skolinspektionen, ”Inte enligt mallen” – Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom 
autismspektrumtillstånd, 2012 



 

funktionsnedsättningarna och vilka konsekvenser de får samt kunskap i anpassningar och 
bemötande. Den kunskapen är otillräcklig idag både hos lärare och inom elevhälsan, vilket 
leder till en ohållbar skolsituation för många elever.  

Detta perspektiv saknar vi i denna utredning när det handlar om att ge tidiga insatser i skolan, 
och vi ser behov av att både lärarutbildningen och speciallärar- och 
specialpedagogutbildningarna stärks. Omkring 7-8 procent av eleverna har en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), till exempel ADHD eller 
autismspektrumtillstånd. Räknar man in även elever som har liknande svårigheter, men som 
inte uppfyller kraven för en diagnos, blir antalet ännu fler. Det är alltså en mycket stor grupp 
elever vi talar om. 
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