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I rättan tid? Om ålder och skolstart (SOU 2010:67) – remissyttrande från 
Riksförbundet FUB 
 
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, är en 
intresseorganisation som arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna leva ett 
gott liv med full delaktighet i samhällslivet och rätt till samma levnadsvillkor som gäller för 
andra. Riksförbundet FUB har ca 27 000 medlemmar.  
 
Riksförbundet FUB vill lämna följande synpunkter på utredningen om flexibel skolstart i 
grundskolans förslag: 
 
Skolform viktigare än flexibel skolstart 
Riksförbundet FUB har svårt att se några direkta fördelar med en flexibel skolstart för barn 
med utvecklingsstörning. Vi refererar till utredningens konstaterande att det inte finns tydliga 
belägg för att en tidig skolstart skulle vara gynnsam för elevers senare skolprestationer. De 
kunskapsöversikter utredningen låtit genomföra pekar på att det är undervisningens kvalitet 
som är avgörande för barnets utveckling, inte när barnet börjar skolan.  
 
För föräldrar till barn med utvecklingsstörning är, i de allra flesta fall, valet av skolform av 
större vikt än frågan om flexibel skolstart. För vårdnadshavare som väljer grundskolan för sitt 
barn är en skolmiljö med goda möjligheter till lärande och socialt samspel med andra barn av 
största betydelse. En viktig förutsättning för detta är att skolledning och klasslärare har god 
kunskap om elever i behov av särskilt stöd och, inte minst, en positiv inställning till 
inkludering.  
 
FUB har svårt att se några fördelar med en flexibel skolstart enligt utredningens definition, 
d.v.s. att ett barn ska kunna börja årskurs 1 i grundskolan på höst- eller vårterminen det 
kalenderår barnet fyller sex eller sju år, eller på vårterminen det kalenderår barnet fyller åtta 
år, alltefter föräldrarnas beslut. En möjlighet för barn att börja skolan vid många olika 
tillfällen torde leda till flera omgrupperingar under barnens första skolår. Elever som är i 
behov av särskilt stöd har ofta ett större behov av struktur i undervisningen och är många 
gånger känsligare för förändring. Farhågor kan dessutom finnas för att åtskilligt av 
pedagogens tid och energi kommer att gå åt till att skapa trygghet i klassen i samband med att 
nya elever tillkommer eller går över till annan klass. 
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Vi bedömer att tillräcklig flexibilitet kopplad till skolstart redan finns. För barn med 
utvecklingsstörning är det mycket sällan aktuellt att börja skolan vid sex års ålder, snarare att 
barnet börjar senare. En möjlighet att börja skolan det kalenderår barnet fyller åtta år finns 
sedan tidigare. I den frivilliga verksamheten finns en flexibilitet redan idag genom att en del 
barn går ett år extra i förskolan innan de går över till förskoleklass eller årskurs 1. Det är 
dessutom möjligt att börja i förskoleklassen när som helst under läsåret. 
 
FUB stödjer utredarens förslag att ge Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd för 
förskoleklassen i syfte att tydliggöra förskoleklassens uppdrag och de möjligheter till 
flexibilitet som finns i samband med starten i förskoleklassen. 
 
Förskolan betydelsefull 
FUB anser att det är viktigt att i detta sammanhang även beakta den första delen av det 
livslånga lärandet. Vi vill därför lyfta fram förskolans betydelse för barns utveckling och 
framtida skolprestationer. En förskola med en kunnig och engagerad personal som är rätt 
dimensionerad för den aktuella barngruppen, har en viktig funktion att fylla när det gäller alla 
barns utveckling. För barn med funktionsnedsättning är en förskola som håller generellt hög 
kvalitet än mer betydelsefull. Barn med utvecklingsstörning går, sedan lång tid tillbaka, i de 
allra flesta fall i vanlig förskola. Oftast med stöd i form av en resursperson eller genom en 
allmän förstärkning av personalgruppen och/eller minskning av antalet barn på avdelningen. 
FUB:s erfarenhet är att förskoletiden för de allra flesta barn med utvecklingsstörning fungerar 
väl. 
 
Dag som ovan 
 
För Riksförbundet FUB 
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