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Remiss Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning, SOU 2017:44 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt 

om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

Riksförbundet FUB välkomnar detta betänkande. I det följande utvecklar vi våra synpunkter på 

delar av förslaget, framför allt med fokus på förslaget om distansundervisning för personer som 

läser enligt särskolans läroplan.  

 

Övergripande synpunkt 

Riksförbundet FUB ser i likhet med utredarna att det finns ett behov av att tydliggöra regelverk 

gällande fjärrundervisning och distansundervisning. Vi ställer oss därför positiva till de förslagna 

definitioner av begreppen som presenteras.  

 

Beträffande de förslag som presenteras i slutbetänkandet om distans- och fjärrundervisning ser vi i 

FUB både möjligheter och risker. FUB anser att det är bra att utredningen har sin utgångspunkt i att 

undervisning ska bedrivas i form av närundervisning i den mån det är möjligt, samt att detta ska 

vara en fortsatt huvudregel. Riksförbundet FUB har dock förståelse för att närundervisning, av olika 

anledningar, inte alltid är den bästa lösningen för eleven eller ens en reell möjlighet. Därför menar 

FUB att det nödvändigt att det finns olika lösningar för att möta den enskilde elevens behov i 

undervisningen. Riksförbundet FUB vill dock betona att fjärrundervisning och distansundervisning 

inte får ske som nödlösningar för bristande insatser eller anpassningar, som t.ex. begränsningar av 

skolskjuts eller bristande tillgänglighet. Elevens rättigheter och elevens bästa måste komma i första 

rummet! Att använda fjärrundervisning får inte heller ske på bekostnad av satsningar för att få fler 

utbildade och behöriga lärare och pedagoger till skolväsendet. Även här måste målsättningen vara 

att alla elever ske ges möjlighet till närundervisning av behöriga lärare och pedagoger. Detta måste 

även vara oberoende av vart i landet du bor eller om du bor i en storstad eller landsbygden.  

 

Distansundervisning 

Riksförbundet FUB är särskilt intresserade av förslaget gällande distansundervisning för elever som 

läser enligt särskolans läroplan. Slutbetänkande behandlar formalia för hur detta ska ske, men 

ingenstans beskrivs hur detta ska ske i den faktiska praktiken. Vi i FUB ställer oss frågande till detta 

eftersom vi vet att en majoritet av vår målgrupp inte kommer kunna delta vid denna typ av 

distansutbildning utan kognitivt anpassade verktyg och material. För att distansundervisning ska 

vara en reell möjlighet för personer med utvecklingsstörning krävs t.ex. kognitivt tillgängliga 
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digitala hjälpmedel och plattformar, vilket inte existerar i Sverige i dagsläget. Det medför att de 

förändringar av regelverk som framkommer här inte spelar någon egentlig roll för många i FUB:s 

målgrupp – eftersom bristande kognitiva anpassningar och hjälpmedel ändå gör det omöjligt för 

många att delta vid dessa utbildningar. FUB hade därför gärna sett en utveckling av ett flertal 

områden i detta betänkande, där vi ser att det finns stora utmaningar för att inkludera de elever som 

läser utifrån särskolans läroplan. Exempelvis på sådana områden är hur denna typ av 

distansundervisning ska genomföras i praktiken, vad distanspedagogik innebär för särskolans 

verksamhet och hur arbetet med att anpassa distansundervisningen ska utformas för att våra elever 

ska kunna delta.    

 

 

 

 

 

För Riksförbundet FUB 

 

 
…………………………….. 

Thomas Jansson 

Förbundsordförande 

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB 

 


