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av Jenny Klefbom
Psykolog och författare

Min åsikt

T
urerna runt tilläggsbelopp 
för barn med särskilda behov 
i Stockholms kommun har 
under hösten avlöst varan-

dra.  Beslutet att dra in stödet vållade 
så stor debatt att Stockholmspolitiker-
na backade och drog tillbaka beslutet.  
Det är bra eftersom ett så plötsligt 
beslut, som gäller barn med de allra 
största behoven, skulle kunnat få 
allvarliga konsekvenser i de enskil-
da fallen. Risken är dessutom 
stor att endast skolor där 
ersättningen går direkt 
till barnen och inte som 
vinst till ägarna – skulle 
ha fått lägga ned.

Men för alla oss som 
är verksamma inom 
skolan är det här bara 
en av många föreslag-
na förändringar, ofta med 
väldigt kort varsel, de senaste 
åren. Att söka extra medel för barn 
som behöver hög personaltäthet eller 
speciell pedagogik känns ofta som lite 
av ett lotteri. Ena terminen är det en 
viss diagnos som favoriseras, nästa är 
det barn som behöver en viss typ av 
stöd som får något. När jag talar med 
kolleger i andra kommuner förvånas 
jag över hur stora skillnader det är. 
Det finns ingen samordning eller 

några gemensamma regler som gör att 
barn från olika kommuner behandlas 
lika. Jag har själv träffat flera familjer 
som flyttat till en annan kommun inom 
Stockholmsområdet bara för att få till-
gång till den hjälp som barnet behöver.

Det övergripande problemet är, som jag 
ser det, den bristande långsiktigheten. 
För barn och föräldrar kan det vara 
närmast traumatiskt att leva under hot 

om neddragningar av det som 
fungerar. Kortsiktigheten 

drabbar inte heller bara 
barn i behov av särskilt 
stöd. Vi som arbetar i 
skolan har sett vilken 
katastrof det kan bli för 
hela klassen när en elev, 

som inte klarar av att 
vara i grupp, forceras in i 

gemenskapen, må det vara 
av ekonomiska eller ideologiska 

skäl. Alla reformer har uppenbarligen 
inte heller lett till förbättringar. Anta-
let anmälningar till Skolinspektionen 
som handlar om bristande resurser för 
barn i behov av särskilt stöd ökar för 
varje år. Bristande resurser är också 
den vanligaste angivna orsaken bakom 
anmälningarna (Se PT nr 6/2012).

En viss förståelse behöver man ha 
för att det finns andra perspektiv än 

det egna i resursfördelningsfrågor. Vad 
som är mer svårsmält är att de som 
utarbetar riktlinjerna och fattar beslut 
ofta helt tycks sakna kompetens på 
området.

Många i beslutsfattande position 
tycks ha en övertro på utveckling. Hos 
barn med funktionsnedsättningar 
finns ofta stora utvecklingspotentialer 
och barnen kan genomgå metamorfo-
ser då de äntligen får rätt stöd. Men 
faktum kvarstår att själva definitionen 
av en funktionsnedsättning är att den 
är av permanent karaktär. Det finns 
därför sällan anledning att göra täta 
omprövningar av ett funktionsnedsatt 
barns behov i skolan. I synnerhet inte 
när stödet fungerar. Ändå är det så 
nästan alla stödinsatser är utformade.

Det nuvarande systemet, med ständiga 
och plötsliga ändringar, godtyckliga 
kriterier för vem som ska få stöd och 
ständiga omprövningar av insatta 
åtgärder är inte bara destruktivt och 
svårt att förhålla sig till. Det strider 
dessutom mot skollagen. I den talas 
det varken om att barn måste ha en  
diagnos för att få hjälp, eller att 
hjälpen ska vara avhängig diagnosen. 
Tvärtom är det just individanpassat 
stöd som förordas, vilket också har 
stöd i forskningen. 

”Det över- 
gripande 

problemet är,  
som jag ser det, 
den bristande 

långsiktig heten”

”Hur kan man motivera ett system 
som bryter mot skollagen?”

I nästa nr av
Intervju med Psykologförbundets nya ordförande

Vinnaren av Stora Psykologpriset presenteras

Dessutom:

Läs om hur specialistmottagningar för tvångssyndrom i Stockholm arbetar,  

    och om forskning som väntas leda till nya behandlingsalternativ.  

Professorerna Gerhard Andersson och Per Carlbring om det vetenskapliga stödet 
    och framtida utmaningar för internetbaserad behandling.
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