ƩĞŶƟŽŶƐ^ŬŽůƉůĂƪŽƌŵ

OM ATTENTION
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex. ADHD, Aspergers syndrom,
Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och OCD.
9LDUEHWDUI|UDWWGHEDUQXQJGRPDURFKYX[QDVRP¿QQVEDNRPGLDJQRVHUQD
ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi vill också synliggöra anhöriga till personer med
NPF. Riksförbundet har över 13 000 betalande medlemmar och närmare 60
lokala föreningar runt om i landet. Riksförbundet har även ett utbildningscenter som erbjuder kurser samt uppdragsutbildning om funktionsnedsättningar.
För mer information se www.attention-utbildning.se
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ΞZŝŬƐĨƂƌďƵŶĚĞƚƩĞŶƟŽŶϮϬϭϰ
'ƌĂĮƐŬĨŽƌŵŐŝǀŶŝŶŐ͗ĂƌŝŶĂZĞũŵƵƐŽŚĞŶ
&ŽƚŽ͗:ƂƌŐĞŶtŝŬůƵŶĚͬ^ĐĂŶĚŝŶĂǀŝůĚďǇƌĊ
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ƩĞŶƟŽŶƐƐŬŽůƉůĂƪŽƌŵƚĂƌƐŽŵƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚ
&E͗ƐŬŽŶǀĞŶƟŽŶĞƌŽŵŵćŶƐŬůŝŐĂƌćƫŐŚĞƚĞƌ
ĨƂƌďĂƌŶŽĐŚĨƂƌƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚĨƵŶŬƟŽŶƐŶĞĚƐćƩŶŝŶŐĂƌ͕^ĂůĂŵĂŶĐĂĚĞŬůĂƌĂƟŽŶĞŶ͕ƌĞŐĞƌŝŶŐĞŶƐƐƚƌĂƚĞŐŝĨƂƌĨƵŶŬƟŽŶƐŚŝŶĚĞƌƐƉŽůŝƟŬĞŶŽĐŚ
ĚĞŶƐǀĞŶƐŬĂƐƚĂƚĞŶƐŽĸĐŝĞůůĂŵĊůĨƂƌƐŬŽůĂŶ͘
DĞĚďĞŐƌĞƉƉĞƚƐŬŽůĂĂǀƐĞƌǀŝƐĂŵƚůŝŐĂƐŬŽůĨŽƌŵĞƌƐŽŵćƌŝŶŬůƵĚĞƌĂĚĞŝ^ŬŽůůĂŐĞŶ;^Kh
ϮϬϭϬ͗ϴϬϬͿ͕ĚĞƚǀŝůůƐćŐĂĨƂƌƐŬŽůĂ͕ĨƂƌƐŬŽůĞŬůĂƐƐ͕
ŐƌƵŶĚƐŬŽůĂ͕ŐƌƵŶĚƐćƌƐŬŽůĂ͕ƐƉĞĐŝĂůƐŬŽůĂ͕ƐĂŵĞƐŬŽůĂ͕ŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ͕ŐǇŵŶĂƐŝĞƐćƌƐŬŽůĂ͕ŬŽŵŵƵŶĂůǀƵǆĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐ͕ƐćƌƐŬŝůĚƵƚďŝůĚŶŝŶŐĨƂƌ
ǀƵǆŶĂŽĐŚƵƚďŝůĚŶŝŶŐŝƐǀĞŶƐŬĂĨƂƌŝŶǀĂŶĚƌĂƌĞ
ƐĂŵƚĨƌŝƟĚƐŚĞŵ͘
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E^<K>&PZ>>͵,hZE Zs//d͍
ƩĞŶƟŽŶƐ ŵĊů ćƌ ĞŶ ƐŬŽůĂ ƐŽŵ ƐĞƌ ŽůŝŬŚĞƚĞƌ ƐŽŵ ƟůůŐĊŶŐĂƌ ŽĐŚ Ěćƌ ĚĞƚ
ĮŶŶƐƌĞƐƵƌƐĞƌ͕ŬƵŶƐŬĂƉŽĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶƐĂƩŵƂƚĂǀĂƌũĞĞůĞǀƵƟĨƌĊŶĚĞŶŶĞƐ
ƵŶŝŬĂĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ͘
Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd är nödvändigt för att barn och
ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska kunna
XWYHFNODVLQDI|UPnJRURFKNODUDDYYX[HQOLYHW$WWHOHYHUKDULQÀ\WDQGH|YHU
sin skolsituation och känner delaktighet i sina skolors vardagsarbete är framgångsfaktorer som ger tilltro till den egna förmågan och ökar känslan av delaktighet i det demokratiska samhället. Detta förutsätter att skolan anpassar sin
verksamhet efter elevernas behov och inte tvärtom.
Visionen om den goda skolan ligger långt ifrån den verklighet Attentions
medlemmar upplever i dagens samhälle. Många elever – inte minst elever
med NPF – lämnar skolan med dålig självkänsla och stora kunskapsluckor.
De här eleverna upplever sig ofta exkluderade ur gemenskapen och är oftare
involverade i mobbning. Attentions egen enkät från våren 2014 visade att
trots vårdnadshavarnas förstärkta rättigheter i den nya skollagen så är situationen för många elever fortfarande svår. Vårdnadshavarna förväntas ta ett
stort ansvar för elevens skolgång samtidigt som skolan fortfarande brister i
stöd och anpassningar. De två vanligaste orsakerna till avhopp i gymnasieskolan är mobbning och bristande pedagogiskt stöd.
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Visionen om en likvärdig skola för
alla omfattar både samhällets målsättning om social jämlikhet men
också lika möjligheter på vägen
mot målet. Social jämlikhet har
med demokratiutveckling att
göra och handlar bland annat
om problemet med att många
elever lämnar skolan med bristfälliga förutsättningar att kunna
hantera vuxenlivets rättigheter och
skyldigheter. Likvärdighet som i
lika möjligheter är inte ett mål i sig,
utan ett medel för att uppnå det målet.
Professionella kompetenser bland skolans
personal samt organisatoriska och ekonomiska förutsättningar är också exempel på medel för att uppnå målet likvärdighet.
)|U DWW XSSQn HQ OLNYlUGLJ VNROD EHK|YHU I|UlQGULQJDU VNH LQRP ÀHUD RPråden. De här förändringarna gynnar alla elever i skolan, inte bara de med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

6

ddEd/KE^^<K>W>dd&KZD

Attention vill lyfta fram fyra områden som vi anser är av särskild vikt för att
en likvärdig skola – en skola för alla – ska uppnås:

ϭ͘<hE^<W͕<KDWdE^K,DPdE
ůůƉĞƌƐŽŶĂůŝƐŬŽůĂŶƐŬĂŚĂƵƉƉĚĂƚĞƌĂĚĞŬƵŶƐŬĂƉĞƌŽŵƉĞĚĂŐŽŐŝŬĞŶƐŽĐŚ
ŵŝůũƂŶƐďĞƚǇĚĞůƐĞĨƂƌĂƩŵŝŶŝŵĞƌĂĨƵŶŬƟŽŶƐŚŝŶĚĞƌŽĐŚĞǆŬůƵĚĞƌŝŶŐ͘
Kunskap om NPF och grundläggande specialpedagogik ska ingå i alla lärar-, studie- och yrkesvägledarutbildningar samt i skolledarutbildningar. Ett
speciellt fokus ska läggas vid rektorns roll och hur skolan organiseras för att
framgångsrikt kunna möta elever med funktionsnedsättningar.
Skolmyndigheterna ska fördjupa sin samverkan med funktionshindersorganisationerna och aktivt involvera organisationerna i framtagande av policydokument, riktlinjer och tillsyn. Myndigheterna ska kontrollera och följa upp att
skolan följer de lagar och förordningar som gäller elevernas rättigheter.

Ϯ͘d/>>' E'>/',dK,EW^^E/E'Z
ĞƚćƌĞŶƌćƫŐŚĞƚĂƩĨĊƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐŝĂůůĂƐŬŽůćŵŶĞŶƵƟĨƌĊŶƐŝŶĂĞŐŶĂ
ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ͘
Skolan ska avsätta tillräckliga ekonomiska och personella resurser så att lärare
och rektorer i ett tidigt skede kan fatta beslut om stöd och anpassningar för
elever och kompetensutveckling för personal.
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Lagens krav på att särskilt stöd och anpassning av skolmiljö ska ges utifrån behov och inte utifrån diagnos, ska förverkligas. Stöd ska ges till elever med NPF
utifrån att de ska kunna nå sin fulla potential. Inte bara upp till betyget godkänt.
Begreppet tillgänglighet innefattar för Attentions målgrupp ett speciellt fokus på kommunikativ, informativ, pedagogisk och psykosocial tillgänglighet.
Kognitiva hjälpmedel, sakkunnig personal, anpassad miljö och pedagogik är
därför en självklar och naturlig anpassningsåtgärd utifrån olika gruppers och
individers behov. Skolledningen ska fatta beslut om organisatoriska anpassningar av schema, gruppstorlekar, gruppsammansättning, personaltäthet och
DUEHWVPLOM|/|VQLQJDUVNDYDUDOnQJVLNWLJDÀH[LEODRFK
förändras efter elevernas behov.
Utbildningar för vuxna och högre utbildningar ska kunna individanpassas så att
ÀHUSHUVRQHUPHG13)YnJDUVDWVDSnDWW
läsa vidare. Brist på anpassning och stöd
gör att många anstränger sig maximalt
för att kompensera för sina svårigheter,
vilket leder till stress och problem med
att klara studietakten. Studenten ska ha
rätt till de hjälpmedel som behövs för att
kunna fullfölja studierna.
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ϯ͘^DsZ<E
sĊƌĚŶĂĚƐŚĂǀĂƌĞŶƐŬĂƐĞƐƐŽŵĞŶǀŝŬƟŐƐĂŵǀĞƌŬĂŶƐƉĂƌƚŶĞƌŽĐŚƌĞƐƵƌƐĨƂƌ
ƐŬŽůĂŶƐĨƂƌƐƚĊĞůƐĞĂǀďĂƌŶĞŶƐͬĞůĞǀĞƌŶĂƐďĞŚŽǀ͘
Samverkan är viktig i en likvärdig skola, men extra viktig för elever med
funktionsnedsättning, som utöver kontakter med skolans personal ofta har
kontakt med både vård och socialtjänst. En viktig framgångsfaktor är effektiv
samverkan där alla berörda drar fördel av varandras skilda kompetenser och
ser till helheten. Elevhälsan ska vara tillgänglig samt erbjuda stöd för de som
behöver det och utveckla samverkan med andra aktörer som till exempel socialtjänsten, habiliteringen och barnpsykiatrin.

ϰ͘/E<>hZ/E'͕><d/',dK,/E&>zdE
sŝǀŝůůŚĂĞŶƐŬŽůĂƐŽŵǀćůŬŽŵŶĂƌŽĐŚŵƂƚĞƌĂůůĂĞůĞǀĞƌ͘
Möten mellan människor är det effektivaste sättet att bekämpa fördomar
och diskriminering. Stor vikt ska läggas på att skapa en inkluderande skola
VRPIUlPMDUGHODNWLJKHWRFKLQÀ\WDQGH)|UDWWO\FNDVPHGGHWWDPnVWHVNRlan satsa på kompetenshöjning och utvecklingsarbete. Inkludering ska ses ur
elevernas perspektiv och utgå från elevernas förutsättningar. Visionen om en
inkluderande skola får inte innebära att man ger avkall på elevens rättighet
att gå i den skolform och i den miljö som erbjuder största möjliga kunskapsrelaterade och sociala utveckling. Bristande kartläggning och resurser i grundskolan får aldrig leda till att elever placeras i en felaktig skolform eller klass.
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sŝĂŶƐĞƌĂƩĚĞƚćƌƐŬŽůĂŶƐŵŝƐƐůǇĐŬĂŶĚĞŶćƌĞůĞǀĞƌŝŶƚĞŚĂƌŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩ
ĚĞůƚĂŝƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐĞŶ͘
Barns delaktighet påverkar positivt deras kognitiva och sociala utveckling.
Genom att barn får lära sig att deras åsikter och idéer är av betydelse kan de
även lära sig att behandla andra med ömsesidig respekt och känna tillit, samtidigt som deras lust att lära och tillfredsställelse i skolan ökar.

ddEd/KE^&PZ^>'d/>>&PZ ddZ/E'Z
 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tar fram ett nationellt
handlingsprogram som tydliggör hur elever med NPF ska stödjas och
bemötas. Särskilda handlingsprogram tas fram för hur skolan ska arbeta
med ”hemmasittare” samt hur samverkan med föräldrar ska gå till.
 Särskilda medel för kompetensutveckling ska avsättas, så att skolans personal får de verktyg som behövs för att anpassa det pedagogiska arbetet
efter alla elever.
 Skolverket ska utforma riktlinjer och exempel på i vilka fall kunskapskraven kan undantas, den så kallade undantagsbestämmelsen, för att säkerställa mer likvärdig bedömning av elever med funktionsnedsättning.
Skolverket bör ändra sina riktlinjer så att kompensatoriska hjälpmedel som
elever behöver i sin skolvardag även får användas vid de nationella proven.
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 Kommunerna ska garantera att studenter med funktionsnedsättning har lika
möjlighet som andra att komplettera
sin grund- eller gymnasiebehörighet.
Skollagen ska ge dessa studenter rätt
till nödvändigt stöd för att kunna
genomgå studierna på samma premisser som gymnasieelever.
 Skolinspektionen bör utrustas med
skarpa verktyg i form av sanktioner
mot huvudman som bryter mot regelverket gällande elevers rätt till särskilt stöd.
 Staten ska införa en plikt för de anställda att anmäla
missförhållanden i skolan (Lex Alissa).
 )|UHOHYHUPHGÀHUDOnQJYDULJDYnUGNRQWDNWHUVNDGHQVDPRUGQDGHLQGLviduella planen även inkludera kontakter med skolan.
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