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INLEDNING 

 
Erkännande av FN: s konvention för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (lag 18/2009): 

 

”Handikapp är resultatet av interaktionen mellan personer med 

funktionsnedsättningar och beteendemässiga och miljömässiga hinder som 

förhindrar deras fullständiga och effektiva deltagande i samhället baserat av 

jämlikhet med andra ”.  

 

FN: s konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning använder 

termen ”rimligt inkludering” för att ange nödvändiga ändringar och anpassningar, 

som inte medför en oproportionerlig eller alltför stor börda. Om det är nödvändigt i 

särskilda fall, för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar njuter och 

praktiserar alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, i jämlikhet med de 

andra”(Artikel 2). 

 

Denna rapport är den första från projekt Teaching ICT för personer med speciell 

inlärningsbehov (Special Learning Disability, SpLD), finansierad av Europeiska 

kommissionen, genom Erasmus+ programmet (Key Action 2, Strategic Partnership 

for innovation in the field of Vocational Education and Training). 

 

Med detta arbete, projektkonsortiet vill visa en liten ram av situation beträffande 

villkoren för studenter med SpLD i yrkesskolor i olika länder som Italien, Polen, 

Portugal och Bulgarien. Syftet med denna lilla forskning var att lyfta fram de 
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gemensamma behoven hos yrkesskolor och lärare, särskilt IKT-lärare, jämför olika 

sätt att hantera dessa behov och att visa vägen för att utveckla nya verktyg för att 

lära ut IKT till denna målgrupp med fokus på behov hos var och en av involverade.  

 

För att uppnå resultaten och statistiken som presenteras, partnerna har utvecklat 2 

undersökningar, första riktades till personalen på yrkesskolor för att förstå studenter 

med SpLD inklusive lärarnas kompetens att hantera dem. Den andra enkäten 

riktades specifikt till IKT-lärare för att förstå deras erfarenhet, deras kompetenser 

och deras synvinkel om undervisning i denna målgrupp. Undersökningen lämnades 

in till personal, lärare och utbildare hos flera yrkesskolor i Palermo- Italien, Rousse 

(Bulgaria), Warsaw (Polen) och Aveiro (Portugal). 

 

1. Den europeiska rekommendationen för 
en inkluderande utbildning 

 

Europeiska unionens råd erkänner vikten av social integration av personer med 

särskilda behov genom utbildning och regelverk som säkerställer lika möjligheter för 

alla att få tillgång till utbildningssystemet, till minska tidiga avhopp från skolan och till 

hög diskriminering. Sedan 1990 har det varit ett ökat fokus på ”inkluderande 

utbildning”, som nämns i flera officiella  dokumenten.  

 

Europiska Unionens råd publicerade “utbildning och träning (ET 2020) som är ”ett 

forum för utbyte av bästa praxis, ömsesidigt lärande, insamling och spridning av 

information och bevis på vad som finns, samt råd och stöd för politiska reformer.” 

Ramverket innehåller fyra strategiska mål: 
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• Möjliggöra livslångt lärande och rörlighet en verklighet  

• att förbättra utbildningens välfärd och effektivitet.  

• främja rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap  

• öka kreativiteten och innovationen.  

 

 

Enligt ET 2020 "inkluderande utbildning (dvs. inklusive den ökande mångfalden av 

elever), jämlikhet, icke-diskriminering och främjande av medborgarkompetenser (t.ex. 

ömsesidig förståelse och demokratiska värderingar) ” är en av de viktigaste 

prioriteringarna som bör följas under perioden 2016–2020.  

De flesta europeiska länder antar sin egen nationella politik efter de principerna i den 

FN-konventionen om rättigheter för personer med handikapp.  Enligt rapporten från 

European Agency for Development in Special Needs Education ”den nuvarande 

tendensen i EU och kandidatländerna är att utveckla en politik för att inkludera elever 

med specialpedagogiska behov (Special Educational Needs, SEN) i vanliga skolor, 

som ger lärare olika grader av stöd i termer av tilläggspersonal, material, 

tjänsteutbildning och utrustning ”. Dock, det finns inget gemensamt avtal om vad som 

utgör särskilda behov inom utbildning och definitionerna av specialpedagogiska 

behov varierar mellan olika länder. Dessutom följer länder olika policyer för att 

inkludera studenter med special behov i utbildningen, vissa fokuserar på deras 

inkludering i den allmänna utbildningen medan andra har mer tydliga 

utbildningssystem. 

 

Europeiska rådet understryker behovet av att säkerställa utbildning systemets rättvisa 

och excellens och anser att ojämlikheter gentemot studenter med specialbehov kan 

fortfarande minskas i de olika nivåerna på grundskolor, yrkesskolor, högre utbildning, 

vuxenutbildning och livslångt lärande. När det gäller yrkesskolor, är det viktigt att 

främja studenternas kontinuerliga yrkesutbildning med speciella behov. Rådet främjar 
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genomförandet av en strategi som kommer att vara mer inriktade på varje individs 

speciella behov och ytterligare tillhandahålla lärare med kompetens för att hantera 

elevernas olika behov.  

 

Den FN-konventionen om rättigheter för personer med handikapp inkluderar bland 

annat att följa riktlinjer angående yrkesutbildningen. 

 

Artikel 24: Utbildning 

[...] 

 

5. Konventionsstater ska se till att personer med funktionsnedsättning har tillgång till 

allmänhet högskoleutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och livslångt lärande 

utan diskriminering och på jämlikt basis med andra. För detta ändamål ska 

deltagarstater se till att rimligt boende tillhandahålls personer med 

funktionsnedsättning. Dessutom har det föreslagit utbildning av lärare i medvetenhet 

om funktionshinder och användning av alternativa utbildningstekniker för att stödja 

missgynnade grupper. 

 

2. SpLD i länderna i consortium 
2.1. Sverige 

 

SpLD Definition 

 

I Sverige finns det ingen rättslig definition av specialpedagogiska behov. Utbildning följer 

principen ”en skola för alla”och fokus ligger på vilket stöd studenten behöver - tillgång till 

motsvarande utbildning för alla. Detta innebär att elever med behov av särskilt stöd 
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börinte behandlas eller beskrivas som en grupp som skiljer sig från andra elever och 

deras rättigheter anges inte separat. Skyldigheten för skolor att tillgodose alla elevers 

behov betonas dock. 

Syftet med specialundervisning är att kartlägga med belysning och förtydligande, baserat 

på utbildningsfrågor, hur den närmaste miljön kan utvecklas för att tillgodose barn och 

elevers behov. 

 

Legal and Institutional framework 

Enligt utbildningslag (Skollagen, SFS 1985:1100) alla barn och ungdomar ha rätt till lika 

tillgång till utbildning, oavsett kön, där de bor, sociala eller ekonomiska faktorer. Utbildning 

ska ge elever med kunskap och, i samarbete med sina hem främja deras harmoniska 

utveckling till ansvarsfulla människor och medlemmar i samhället. ”Hänsyn ska göras 

också ges till studenter med särskilda behov. Grundskolor kan vara nationella, 

kommunala eller oberoende (privata) men majoriteten av studenterna deltar i kommunala 

grundskolor. 

På en lokal nivå är Sverige indelat i kommuner, och var och en av som har en valfri enhet. 

Kommunerna ansvarar för ett brett spektrum av anläggningar och tjänster inklusive: 

bostäder, vägar, vattenförsörjning och avloppsvatten bearbetning, allmän välfärd, 

äldreomsorg och även skolor. 

 

I avvaktan på Utbildningsministeriet finns det nationella enhet för specialvård, utbildning 

och skolor (SPSM), som samarbetar med kommuner som tar hand om elever med 

inlärningssvårigheter. 

Det är viktigt att se till att barn, ungdomar och vuxna oavsett funktionella förmågor har 

adekvata förutsättningar för att uppfylla sina utbildningsmål. Detta är gjort genom: stöd 

för specialbehov, utbildning i skolor med särskilda behov, tillgängliga läromedel och statlig 

finansiering. 
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Det är viktigt att se till att barn, ungdomar och vuxna är oavsett funktionella förmågor har 

adekvata förutsättningar för att uppfylla sina utbildningsmål. Detta är gjort genom: stöd 

för specialbehov, utbildning i skolor med särskilda behov, tillgängliga läromedel och statlig 

finansiering. 

Svenska skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar att driva en 

fristående skola. Målet är att ha bra utbildning på en säker miljö. Förutom övervakning 

och kvalitetsrevision ger den också råd och vägledning om de juridiska förändringar 

skolan bör anta. 

 

Skolverket ansvarar för att övervaka de nationella målen uppnås i alla förskolor, 

grundskolor och gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Detta täcker gymnasiet, 

yrkesgymnasiet och kommunalt yrkesskola för vuxna. Byrån utvecklar också 

styrdokument (t.ex. kursplan, läroplan och betygskriterier), stöder ett utbildningsprogram 

för skolchefer och finansierar nationella kompetensutveckling för lärare och skolpersonal. 

 

Språklagen säger att ”den offentliga sektorn har ett särskilt ansvar för att skydda och 

främja svenska teckenspråk ”. Detta innebär ett visst ansvar att aktivt stärka 

teckenspråket genom att göra det synligt. Detta görs främst genom specialskolor och 

genom att ge utbildningsstöd till skolor med studerande barn, ungdomar och vuxna, som 

är döva eller har en hörselnedsättning. 

 

Förbudet mot diskriminering i diskrimineringslagen är giltigt inom alla områden i samhället 

i princip, och utbildningsområdet är inget undantag. Detta innebär att studenter med 

funktionsnedsättning har samma rättigheter som andra studenter till delta i och genomföra 

sin utbildning. 
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Processer och Specifikationer 

 

För arbete i grundskolor, specialskolor eller gymnasieskolor, t ex, är det möjligt att ansöka 

om finansiering för vad som är nämns som speciellt ingripanden i skolorna ”. Detta är ett 

bidrag som ges av SPSM  för att uppmuntra och utveckla bra inlärningsmiljöer för elever 

med funktionsnedsättningar. Annan finansiering riktad till ungdomar och vuxna, genom 

utbildningsleverantörer eller direkt till studenten också tillgänglig. 

 

Skolor för specialbehov i Sverige:  det finns regionala och tre nationella skolor till elever 

som behöver ett alternativ till vanlig grundskola. Det är föräldrarna som ansöker om sina 

barn att gå på en specialskola. Om eleven bor inte inom pendlingsavstånd, det är möjligt 

för dem att bo på skolan och ta aktiv del i fritidsaktiviteter under skolperioden. 

 

Elever med dövhet eller nedsatt hörsel kan delta i en av de regionala specialskolan. 

Undervisningen är tvåspråkig, vilket betyder att den finns på svenska teckenspråk och på 

läsning/skrivning svenska. 

 

Innehållet i utbildningen i skolor för särskilda behov skiljer sig inte påtagligt från 

grundskolans. Alla som arbetar i skolor med särskilda behov ha kunskap om språk och 

kommunikation, alternativa verktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Specialskolor 

har ett högre antal lärare för elever förhållandet och mindre undervisningsgrupper för att 

få kontakt med eleverna baserat på deras individuella förutsättningar. 

 

Om en elev behöver särskilt stöd, ska en handlingsplan upprättas. De reglerna för planer 

för elever med behov av särskilt stöd har vidtagits. Elevbehovet bedöms och den 

eventuella handlingsplanen ska innehålla information om elevernas behov, vilka åtgärder 
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som ska tas och hur dessa åtgärder kommer att följas upp och utvärderas. All utbildning 

motsvarar så långt som möjligt för nationella läroplaner, men med tonvikt på att träffa 

individuella inlärningsbehov. Cirka 14% av eleverna i grundskolor ha en handlingsplan 

(2013), som beslutas av rektor. 

 

Under några få omständigheter erbjuds denna bestämmelse i specialprogram. De 

elevernas behov bedöms av ett tvärvetenskapligt team och vidare medicinska, sociala, 

psykologiska och pedagogiska test utförs. När uttalandet har varit slutförd får eleven delta 

i dessa specialprogram. Delta i ett specialprogram eller en specialskola är frivilligt. Om 

eleven inte väljer att gå på ett speciellt program eller en specialskola, eleven går på 

vanliga skolan med stöd och en handlingsplan. 

 

• Yrkesutbildning (VET) kännetecknas av hög deltagande. Över 98% av grundskolans 

slutförare fortsätter direkt till gymnasiet och hälften går in i den grundläggande 

yrkesutbildningen. Yrkesprogram erbjuder möjlighet att fortsätta till högre utbildning 

och där är ett välutvecklat vuxenutbildningssystem som gör det möjligt för dem som 

inte slutfört obligatorisk eller gymnasieutbildning för att komplettera sin utbildning 

efter 19 år. 

 

2.2 Italien 

Det nationella utbildningssystemet och universiteten har som uppgift att identifiera 

mest lämpliga undervisnings- och utvärderingsmetoder så att elever med SpLD kan 

uppnå sin pedagogiska framgång. 

 

Kategorier av SpLD funktionshinder är: 

• Dyslexi 

• Dysorthografi 
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• Dysgrafi 

• Dyskalkili 

 

Rättsligt och institutionellt ramverk 

 

I Italien har utbildningsministeriet implementerat förordningar om studien för elever med 

inlärningsproblem. 

 

I detta avseende ger “promulgation of law 170/2010” en viktig roll i förgrunden 

kulturell och professionell refektion över vilka undervisningsfunktioner som ska utföras 

ute idag. De nya reglerna för speciella inlärningssvårigheter i skolmiljön uppmanar 

återigen skolan att sätta personen i centrum för sin verksamhet och vård: ”Defnitionen 

och implementeringen av utbildnings- och undervisningsstrategier måste alltid ta hänsyn 

till singligheten och komplexiteten hos varje person, hens artikulerade identitet, 

ambitioner, förmågor och bräcklighet i de olika stadierna i utveckling och utbildning ”. 

 

Artikel 4 – Utbildningsåtgärder 

 

Den här artikeln säkerställer att utbildningsinstitutionerna ”ska implementera det 

nödvändiga 

pedagogiskt-didaktiska ingripanden för elevernas pedagogiska framgång och studenter 

med SpLD, aktivera individualiserade och personaliserade didaktiska kurser och ta till 

kompensationsverktyg och dispensativa åtgärder ”. 

 

Article 8 Verifiering och utvärderingsformer 

Denna artikel syftar till att reglera stegen som studenter med SpLD bör utvärderas av 

utbildningsinstitutionerna. Enligt lagen: 
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1. Den skolastiska, periodiska och slututvärderingen av elever och studenter med SpLD 

måste överensstämma med de pedagogiskt-didaktiska ingripanden som avses i 

tidigare artiklar. 

 

2. Skolastiska institutioner använder utvärderingsmetoder som gör det möjligt för eleven 

med SpLD för att effektivt demonstrera uppnådd inlärningsnivå genom att tillämpa 

åtgärder 

som bestämmer de optimala förutsättningarna för prestanda som ska bedömas och 

betalar 

särskilt uppmärksamhet på att behärska det disciplinära innehållet, oavsett aspekter 

relaterade till nedsattförmågan. 

 

3. Kommissionerna för statliga tentamina, i slutet av första och andra cykeln av 

utbildning, ta hänsyn till specifika subjektiva situationer, didaktiken modaliteter och 

utvärderingsformer som ges i samband med individualiserade och personifierade 

didaktiska kurser. Samma uppdrag säkerställer också användningen av lämpliga 

kompensationsinstrument och anta bedömningskriterier som är särskilt uppmärksam på 

innehållet snarare än formen. 

 

4. Skolastiska institutioner implementerar varje utbildningsstrategi för att göra det möjligt 

för elever med SpLD att lära sig främmande språk. För detta ändrar de metoderna genom 

som eleven bäst kan uttrycka sina färdigheter, gynna även muntligt uttryck som att tillgripa 

kompensationsverktygen och det mest lämpliga dispensativa åtgärder. Skriftliga test i 

främmande språk designas, presenteras och utvärderas på ett sätt som är förenligt med 

diffkulturer relaterade till SpLD. 

 

5. Endast i fall där inlärningsstörningen är särskilt svår kan eleven vara undantagna från 

undervisning i främmande språk och följa en annan utbildningsväg. 



Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte stöd för innehållet återspeglar endast författarnas 

åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning som kan göras av information som finns däri. ”Återgivning och 

kommunikation av dettadokument är strängt förbjudet, såvida inte särskilt godkänt skriftligt av TI4PES Consortium. 

 

14 

 

 

 

Artikel 7 - Utbildningsinsatser 

Den här artikeln fastställer den form som lärarpersonalen vid någon institution är 

rätt att följa för att ge en bättre service till SpLD studenter enligt lagen: 

 

1. Utbildningsaktiviteter för lärare och skolschefer specifikt om följande områden: 

a) egenskaper hos olika typer av SpLD; 

b) huvudverktyg för tidig upptäckt av SpLD-risk; 

c) utbildningsstrategier för empowerment och kompensationsstöd; 

d) klassledning i närvaro av elever med SpLD; 

e) adekvata former av verifiering och utvärdering; 

f) olika former för orientering och ackompanjemang för fortsättning av studier på 

universitetet, högre utbildning och högre teknisk utbildning; 

g) erfarenheter av fallstudier av elever med SpLD för att genomföra bra 

undervisningspraxis. 

2. Ministeriet utarbetar lämpliga utbildningsplaner för aktivering av specialiserings- 

kurser eller magister i didaktik och psykopedagogik för specifika lärandestörningar. 

 

Processer och beskrivning 

 

• Stödlärarens uppdrag 

 

Stödlärarens roll skapades som en lärare som är specialist till skillnad från andra 

läroplanlärare och fördes ytterligare av lagen 517/77. De tilldelas till den klass där eleven 

med certifierad funktionsnedsättning deltar, och samarbetar i sin helhet med de andra 

läroplanerna för att genomföra integrationsformer och att tillhandahålla individualiserade 

åtgärder i förhållande till individuella behov av studenter. 
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Lärarens uppdrag för klass stödaktiviteter representerar den sanna natur av den roll de 

spelar i processen för integration. I själva verket är den hela skolans gemenskap måste 

vara involverad i processen i frågan och inte just en specifik professionell som har ansvar 

för integration delegeras exklusivt. Detta är eftersom eleven med funktionshinder är en 

elev i klassen som de andra och därför ansvaret för deras skolastiska väg har hela 

klassrådet. 

 

För full integration, ingriper stödläraren på grundval av speciell förberedelse under 

klassrummet, samarbetar med läroplanlärarna och med klassrådet, så att elevens 

formande process kan fortsätta även i hens frånvaro. 

 

Begreppet specialpedagogiska behov är baserat på en global vision av personen som 

åtföljs effektivt av ICF modell (modell för den internationella klassificeringen av function 

och hälsa), funktion, funktionshinder och hälsa, baserat på funktionsprocessen och 

analysen av sammanhangen, som definierad av WHO. Detta omfattar elever med 

beteendemässiga eller uppmärksamhetsstörningar, ny invandring till Italien, barn med 

språkliga förseningar, Aspergersyndrom eller har en IQ mellan 70 och 85. 

 

I slutexamination av den första cykeln som stödläraren är medlem som representerar 

lagen och deltar i alla operationer för alla elever. 

 

IT och SpLD 

 

Informationsteknologi är en viktig resurs för att främja autonomi i studien. Det finns många 

speciella datorprogram för studenter med SpLD och vars funktion förblir inte exklusiv 

kompensationen för de problem som är relaterade till störningen, men också medel för en 

medvetenhet om sin egen och individuell lärande strategier och en viktig förstärkning av 

självkänsla och bild av sig själva. Det är viktigt att rekommendera lärare att antagande av 
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skolastiska texter som är också tillgängligt i digitalt format, annars kan studenten använda 

böcker digitaliserade som ett alternativ eller som ett tillägg till den antagna texten. 

 

• För läsning: aktivering och förstärkning av programvara – talsyntesprogram, förlag och 

frivilliga föreningar erbjuder ett brett urval av böcker, romaner,bberättelser om alla 

insatser i ljudspår, lästa av professionella och frivilliga skådespelare. eller rita skrivning till 

datorn med stavningskorrigerings-program för att påskynda datormaskin. 

• För att studera: program för att skapa konceptkartor, tankekartor, scheman, tabeller som 

ett hjälpmedel för studier och upprepning. Dessa program tillåter användning av 

presentationer av ppt som ett hjälpmedel för verbal e-ställning. Digitala ordböcker för det 

italienska språket, 

• främmande och icke-modersmål. Datorprogram för matematiska vetenskaper, 

ekvationer och skapandet av geometriska rörelser. 

 

2.3 Portugal 

 

Definition av SpLD 

  

I Portugal antar specialundervisning begreppet specialpedagogisk behov, med SEN-

akronymen. Detta koncept av SEN pekar på en uppsättning av specifika parametrar för 

barn och ungdomar i skolan (från 6 till 18 år), som gör det möjligt för dem att möta 

inlärningsobjektiv och följa  specialiserade  undervisningsmetoder. 

Studenter med särskilda pedagogiska behov är de som, för de har visa speciella 

egenskaper, kan ge specialundervisningstjänster under hela, eller delar, av deras 

skolkarriär, underlättar deras akademiska och personliga utveckling. Dessa 

specialutbildningsbehov kan vara permanenta (när anpassningarna kvarstår för 

de flesta eller hela studentens skolkarriär) eller tillfällig (när läroplanen modifieringar 
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anpassas vid ett visst ögonblick av skolutvecklingen. 

 

 

 

Kategorier av SE-funktionsnedsättningar är: 

o Autism 

o Hörselnedsättning - dövhet 

o Visuellt nedsatt  

o intellektuella problem 

o Allvarliga motoriska problem 

o Allvarliga emotionella och beteendestörningar 

o Specifika inlärningsproblem 

o Kommunikationsproblem 

o Kranial / huvud trauma 

o Flera brister 

o Hälsoproblem 

 

Dessa villkor bör, när det är möjligt, utövas i en tidig och specialiserad utvärdering som 

utförs av tvärvetenskapliga team och meddelar resultatet av utvärdering till den 

ansvariga för skolan som eleven går på. 

 

Rättsligt och institutionellt ramverk 

 

I Portugal, i januari 1990, lagstiftades det att studenter med speciell utbildningsbehov på 

grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar har obligatoriska skolgång och 

kan inte undantas från att gå i skolan. ” 

 

I 1991, Portugal antog ramen för referenser som följer efter definition av 
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utbildningsåtgärder för elever med SEN som går på grund- och gymnasieutbildning i de 

offentliga skolorna. Sedan I januari 2008 (DL 3/2008) definerades referens- och 

utvärderingsförfaranden, till exempel det individuella utbildningsprogrammet PEI. PEI-

programmet kom fram för att stödja utbildningssvar och respektive utvärderingsform, 

vars implementering krävde samarbete mellan alla som är involverade i utbildningen. 

 

Som ett komplement till PEI måste skolan utveckla en individuell övergångsplan,PIT, 

när studenter har permanent SEN som hindrar dem från att inlärning, kunskap och 

kompetens som beskrivs i läroplanen. 

 

De med svårare funktionshinder har en individuell anpassad läroplan,CEI,  som 

anpassar inlärningens mål och innehåll till de begränsningar som studenterna 

har. Antingen de har en CEI eller de har fått stöd i specialiserade enheter. I 

yrkesutbildning kan studenter med CEI inte få en professionell kvalificering av nivå 2 

eller nivå 4, de får betyg som är  motsvarigheten till 9 eller 12. 

 

Alla skolor i Portugal har formellt bildat team för att stödja barn och unga personer med 

SEN, dessa team kallas Special Education Services. Enligt den nuvarande lagstiftningen 

skapar specialundervisningstjänsten uppsättningen av resurser som tillhandahåller 

specialiserade supporttjänster, akademiska, terapeutiska, psykologiska, sociala och 

kliniska, utformade för att möta de speciella behoven hos student baserat på deras 

egenskaper för att maximera dess potential. Sådana tjänster bör utföras när det är 

möjligt i den vanliga klassen och bör syftar till att förebygga, minska eller undertrycka 

elevens problem, vare sig det är mentalt, fysiska eller emotionella och eller modifiering 

av inlärningsmiljöer så att de kanfå en lämplig utbildning till deras förmågor och behov. 

 

Alla skolor, särskilt de inom grundutbildning, bör ha specialundervisnings utrustning och 

tjänster men detta är inte alltid fallet och föräldrar hänvisar ofta till brist av specialiserat 
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stöd för sina studenter. 

 

Förfaranden och specificiteter 

 

• Rättigheter och skyldigheter 

 

Specialundervisning följer principerna om rättvisa och social solidaritet, icke 

diskriminering och bekämpning av social utslagning, tillgång till lika möjligheter och 

utbildningssucces, föräldraengagemang och informationsvillkor. Således skolor eller 

kluster av skolor, privata utbildningsanläggningar med pedagogisk parallellism, 

professionella skolor, direkt eller indirekt finansierade av Undervisningsministeriet får 

inte avvisa inskrivningen av något barn eller ungdom på grunden för funktionshinder 

eller deras speciella utbildningsbehov. Faktum är att barn och unga personer med 

särskilda utbildningsbehov har prioritet i ansökan. 

 

• Tystnadsplikt 

 

All information som resulterar från teknisk och pedagogisk åtgärd är föremål för 

konstitutionella och rättsliga gränser, särskilt de som rör privatlivets integritet och 

familjeliv, och till automatiserad behandling, anslutning, överföring, användning och 

skydd av personupplysningskrav. 

 

• Identifiera studenter för specialundervisning 

 

Specialundervisning förutsätter hänvisning till barn och ungdomar som behöver det, 

vilket bör inträffa så tidigt som möjligt, upptäcka riskfaktorerna med begränsningar eller 

funktionshinder. 

Hänvisning görs på initiativ av föräldrar eller vårdnadshavare, tidiga åtgärdsstjänster, 
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lärare eller andra tekniker eller tjänster som stöder barnet eller unga person, som är 

medvetna om att det finns särskilda pedagogiska behov. 

 

Hänvisningen/ rekommendationen görs på skolan i området där eleven bor, av att fylla i 

ett dokument som förklarar orsakerna som ledde till hänvisning till situationen och 

bifogar all dokumentation som anses vara relevant för utvärderingsprocessen. Efter 

barnets remiss initierar styrelsen åtgärder för att utvärdera barnets egenskaper, verifiera 

om det verkligen är en del av en specialundervisningsplan. 

 

• Individuellt utbildningsprogram 

 

För elever med särskilda behov, utbildningsprogram är utformade med specifika mål och 

utvärderingsåtgärder. Det individuella utbildningsprogrammet innehåller studentens 

identifikation, en beskrivning av deras akademiska bakgrund och funktionsindikatorer 

och den summering av de utbildningsåtgärder som ska genomföras. 

 

Den bör också innehålla den förväntade graden av studentdeltagande i skolaktiviteter 

och tidstabellen för  det samma. Skolan ska ge eleverna särskilda utbildningsbehov 

åtkomst till andra aktiviteter som kan förbättra deras utveckling, till exempel: logoped, 

yrkesverksamhetsterapi, psykologisk utvärdering och uppföljning, visionträning och 

tolkning av portugisiska teckens språk. Dessa icke-undervisningsaktiviteter bör utföras 

av tekniker med tillräckliga professionell träning. Detta stöd kan ges antingen av skolan 

själv eller genom andra externa partners. 

 

• Antal elever per klass 

 

Enligt lagen, klasser med studenter med SEN bör inte ha mer än 20 studenter totalt, en 

förväntning som ignoreras av många skolor. 
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• Antalet specialundervisning i Portugal 

 

Enligt utbildningsministeriet, 87081 studenter med SEN anmälde till 2017/2018 skolåret, 

mer än 5000 studenter jämfört föregående skolår, en majoritet (68465) i grundutbildning. 

Av det totala antalet elever med SEN i förskolan, grundskolan och gymnasiet i vanliga 

skolor är nästan 80% i allmän utbildning. Privat utbildning får 11050 elever med särskilda 

utbildningsbehov. På fastlandet i Portugal I 2017 -2018 fanns 83182 studenter med SEN 

som hade specialiserat pedagogiskt stöd, 40471 hade individuella läroanpassningar och 

hade enskilda speciella läroplaner. 

 

Enligt data från utbildningsministeriet är det finns 7162 heltids 

specialutbildningslärare i det offentliga nätverket för utbildningsinstitutet och deltid. 

Antalet tekniker som tilldelats specialundervisning i den offentliga skolan sjönk till 1 

016 (data från förra skolåret indikerade 1141). Av dessa specialiserade tekniker är 

psykologer, logopeder, Portugisiskt teckenspråkstolkar, arbetsterapeuter, 

Portugisiska teckenspråkutbildare och 61 sjukgymnaster. 

 

2.4 Bulgarien 

 

Definition av SpLD 

 

Båda termer “Specific Educational Needs, SEN”och “Specific Learning Difficulties, SpLD” 

tjänar måste differentieras från varandra. 

 

Barnen med speciella utbildningsbehov SEN har betydande utvecklingsstörningar och de 

speciella inlärningsproblemen som barn har svårigheter I förståelse och användning av 
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språk utan fysiologiska förutsättningar och initiala handikapp. SpLD gruppen är också en 

del av SEN. 

 

 

Kategorier av SEN-funktionshinder är: 

 

• Intellektuella svårigheter 

• visuella funktionsnedsättningar 

• Hörselskador 

• Kroniska sjukdomar 

• språkstörningar 

• Artikulation (dyslalia) 

• Full eller delvis talsvårigheter (alaliya) 

• Tempo och talrytm (stamning) 

• Läsning och talfärdigheter (dyslexi) 

• Ritsvårigheter (dysgrafi) 

• Samordningsfärdigheter (dyspraxi) 

 

Rättsligt och institutionellt ramverk 

 

I de existerande normativa handlingarna från 2003, anger den Bulgariska lagen 

nödvändiga grundläggande resurser för integration av SpLD-barn och/ eller med kroniska 

sjukdomar i statens utbildningssystem. 

 

Med dekretet 233 från 20 oktober 2017, förordningen för inkluderande utbildning har 

röstats för av ministerrådet. 
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SEN-certifierade barn utbildas i de normala skolorna men deras utbildning följer ett 

schema som överensstämmer med deras individuella behov. Den professionella 

utbildningen är tillgänglig för alla barn inklusive de med specialpedagogiska behov. 

 

När det gäller barn med funktionsnedsättning måste utbildnings- och 

vetenskapsförmågan säkerställa: utveckling av utbildningsprogram, gratis 

lärarhjälpmedel, tekniska utbildningsanordningar, modern teknik, som stöder 

specialundervisningens behov, specifika individuella hjälpmedel och enheter som 

underlättar utbildningsprocessen fram till slutet av gymnasieutbildningen. 

 

 

Förfaranden och specificiteter 

 

• Lagen för professionell utbildning anges det för elever med SEN och SpLD. Det finns 

professionella utbildningsprogram som skapas enligt deras hälsa och sociala 

status. Lagen skiljer personer med kroniska sjukdomar, fysiska eller sensoriska 

funktionsnedsättningar, barn med intellektuella svårigheter och barn med avvikande 

beteende. Dessa grupper, inklusive barn med intellektuella förmågor, utbildas enlighet 

med programmen för professionell utbildning eller yrkesutbildning, att låta dem helt eller 

delvis lära sig ett yrke som är lämplig för deras hälsa och fysiska tillstånd.  

 

• Barn med intellektuella svårigheter utbildas i enlighet med programmen för 

yrkesutbildning eller yrkesträning, så att de helt eller delvis kan tillägna sig en första grad 

av professionell behörighet. 

 

• Ministeriet för utbildning och hälsa bestämmer yrkerna som de olika barngrupperna kan 

få utbildning för. 
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• Vid avslutad yrkesutbildning eleverna får intyg för genomfört gymnasieutbildning 

och intyg för yrkesutbildning och/eller certifiering. Dessutom, genom avslutad 

professionell utbildning ett certifikat för grundläggande utbildning, eller ett dokument 

för avslutande av ett visst år från gymnasieutbildning och certifikat för yrkesmässig 

kvalifikation och / eller certifikat ska tilldelats. 

 



Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte stöd för innehållet återspeglar endast författarnas 

åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning som kan göras av information som finns däri. ”Återgivning och 

kommunikation av dettadokument är strängt förbjudet, såvida inte särskilt godkänt skriftligt av TI4PES Consortium. 

 

25 

 

 

 

 

 

3. Yrkesskolans uppfattning om SpLD  
 

I följande kapitel kommer resultaten från undersökning genomförd av de 

samarbetspartnerna, ska diskuteras och utvärderas. Denna undersökning syftade 

till att betona och tillhandahålla insikt i yrkesutbildningsskolans uppfattningar i dessa 

olika länder. 

 

Mer än 50 institut, bland Italien, Polen, Portugal och Bulgarien har nås. Genom 

dessa insatser skulle vi kunna öka vår medvetenhet om tillståndet för SpLD i 

yrkeskolorna. Det totala antalet berörda institut är 4 respektive för Italien,  Polen, 

Portugal och för Bulgaria. De flesta institutioner har mer än 400 studenter och de 

flesta har en ålder inklusive och mellan 13 och 16 år gammal. 

 

Tab1.  Antal studenter från yrkesskolor  
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Tab 2: Genomsnitt ålder av studenter 

 

 

 

De som har svarat på undersökningen är mestadels direktörer och lärare på 

yrkesskolorna. I Polen har de flesta av undersökningarna svarades av direktörerna för 

institut, medan de i de andra länderna främst besvaras av lärarna. 
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Tab 3. Roller av de som har svarat på frågorna  

 

Tab 4 Antal skolor per antal studenter med SPLD  
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Tab 5: number of schools per number of students with SpLD 

 

Ett av syftena med undersökningen var att undersöka hur många studenter med SpLD är 

närvarande i de institut som kontaktats, nu och under de föregående åren. I Palermo de 

flesta institut förklarade att ha mindre än 10 studenter med SpLD, i de senaste 10 åren. 

De flesta institut kontaktade i Polen av den polska partneren har sagt att ha mer än 60 

studenter med SpLD-certifiering. I Bulgarien förklarade 9 till 10 institut att ha mer än 10 

studenter med SpLD, 3 av dem 10 till 30, 3 av dem 30 till 60 och 3 av dem förklarade att 

ha mer än 60 studenter med SpLD. 

 

I vissa länder har inte alla personer med SpLD  någonsin fått en korrekt diagnos, så har 

vi gjort det pedagogiska antagandet att det i många institut skulle kunna finnas elever 

med SpLD som inte är medvetna om det eller som inte har korrekt certifiering. Av denna 

anledning, vi också som redovisade till intervjuade "Hur många studenter med SpLD gör 

du tror att du är närvarande på ditt institut men de känner inte till det? " . 
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Tab 6: Antal studenter med SpLD men inte medveten av det. 

 

Svaren på denna utvärdering visar att ett högre antal studenter inte certifierades med 

SpLD i Polen mer än 60 i 2 fall, mer än 30 i fyra fall;  i Italien för de icke certifierade 

personerna i majoritet av institutet är I samma tillstånd. I  Bulgarien flesta skolor som sags 

ha mindre än 10 studenter med SpLD är inte medvetna av deras SpLD, men fyra institut 

förklarar att ha från 10 till 30 studenter i detta tillstånd. 

 

Den andra delen av undersökningen var inriktad på kompetens och vetenskap  av 

institutets lärare och personal om SpLD. Den första utvärderingen om detta ämne var “ 

Hur många medarbetare specialiserade på SpLD eller med kompetens om hur att hantera 

dem finns i ditt institut?” 
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Tab 7 Antal svar om hur många nuvarande personal är specialiserad I SpLD  

 

Tab 8: Utvärdering om lärarnas kunskap  

 

Enligt de samlade svaren är det land där de flesta institut har flest personer specialiserade 

på SpLD är Polen, med mer än 20 anställda i 9 fall av 14. 

 

För att få en bredare kunskap om de intervjuades medvetenheten om undervisningen till 
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personer med SpLD, hjälpte vi dem också att utvärdera kunskapens kvalitet tillhandahålls 

av deras institut för dessa störningar, genom en skala från 1 (mycket dåligt) till 5 (mycket 

bra), Tab 8. 

 

I alla länder verkar utvärderingen vara ganska bra utan så många utmärkelser  liksom för 

elevernas inlärningsresultat (Tab 9). 

. 

 

Tab 9 Evaluation of students with SpLD learning results 

 

Sammanfattningsvis fokuserade den tredje  frågan av denna undersökning på den typ av 

SpLD som hittades mest i de involverade instituten. 

 

I alla länder där undersökningen genomfördes verkar dyslexi verkar vara störning som 

oftast finns. 
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10 11 

 

 

12 13 

 

Tab 10, 11, 12, 13: type of SpLD more present in each country. 
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4. Undervisning av IKT till studenter med 
SpLD 
 

En annan viktig undersökning också har genomförts av partners för TI4PeS 

konsortium. Denna andra undersökning riktar sig endast till IKT-lärare för de 

involverade yrkesskolor, för att uppnå följande mål: 

 

1. Se IKT-lärarnas behov att förbättra sina kunskap och kompetenser för att 

hantera elever med SpLD. 

 

2.  Förstå hur inlärningsinnehållet kan vara riktigt användbart för IKT lärare. 

 

Partnernas mål var att nå åtminstone 10 st IKT-lärare och  detta mål har nått av 

varje partner, AVEA från Portugal nådde 17 olika lärare. 

I första hand undersökningen var till lärare om de var medvetna om att ha undervisa 

sina ämnen till studenter som har SpLD. Mer än 60%i varje land besvarade 

gynnsamt, särskilt i Portugal, där lärare hade haft elever med SpLD i deras klass. 

en mycket liten andel av de intervjuade berättade att de inte var medveten om de 

undervisade en SpLD-student. 
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Tab 14  Svar till frågan “ om du har någonsin undervisat en elev med SpLD” 

 

 

Därefter frågades lärarna om de hade stött på några problem eller speciella svårigheter 

när man undervisar denna grupp elever.  Det var ett blandad svar, I Italien alla 10 lärare 

svarade att de inte hade några problem alls, i Portugal och Bulgaria mer än 70% upplevde 

svårigheter, i Polen, 5 av mötte inte någon komplikation. 
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Tab 15: Antal problem upplevd av lärare  

 

 

 

Frågan till lärarna var om de någonsin hade fått formell utbildning i SpLD, så att de 

kunde ha bättre förståelse och ledningsförmåga när de står inför problemet. 

Överraskande, Italien och Polen, de länder som mindre erfarenhet av SpLD-

problematiken var de som fick mindre utbildning i lärande funktionshinder, 80% fick 

inte någon form av information. På andra sidan 13 ut av 17 portugisiska lärare hade 

fått tidigare utbildning i frågan, medan två till gjorde en del forskning på egen hand. 

I Bulgaria hade 5 lärare utbildats på SpLD och 4 hade inte. 

 

De största problemen som uppstod var de som rör resurser till delta i SpLD-studenter 

på en mer individuell basis. För många elever gjorde det nästan omöjligt för lärare 

att fokusera på inlärning av SpLD-elever. Övrig viktiga bakslag är komplikationerna 
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av lärande innehåll och professionella erfarenhet av lärare med SpLD-elever. 

 

 
 

Tab16: Lärarens SpLD utbildning  

 

Den fjärde frågan om undersökningen syftade till att ta reda på om lärarna trodde att de 

kunde undervisa programvaruutveckling till en student med SpLD. Svaren var i 

allmänhet bekräftande, även om de första svaren i Portugal och Italien var "kanske", 

vilket menar att trots att de inte har gett upp, är de inte helt säkra på att de kan göra det. 

 

När de blev ombedda att förklara hur de förvärvade sin kunskap gjorde de flesta av 

dem genom seminarier och kurser var det bara en av dem som hade en 

forskarutbildning i SpLD. 
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Tab 17:  Lärarens kompetens för att undervisa ICT till SpLD elever  

 

 

Slutligen frågade vi lärarpersonalen deras åsikt om SpLD: s förmågor att få samma 

utbildningsresultat som någon annan student inom IKT, alla svarade positivt. Men i 

Italien och Polen nådde det positiva yttrandet mer än 90%, i Portugal och Bulgarien 

minskade dessa siffror till 70%. De flesta av dem försäkrade att SpLD-studenter har 

samma potential som någon annan student har och att IKT är ett mycket intuitivt ämne, 

vilket kan vara bra för dem. Men de allra flesta tror att den viktigaste faktorn inte är 

ämnet, utan båda typ och graden av funktionsnedsättning som studenten lider av. 
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På frågan om vad de missade för att ordentligt undervisa människor med SpLD var 

svaret praktiskt taget enhälligt: mer formell utbildning för att hantera personer som lider 

av SpLD. 

 
 
 
 

 
 

Tab 18 :  Lärarens åsikt om olika akademiska resultat för studenter med SpLD  
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SLUTSATS 

Sammanfattningsvis har denna preliminära del av forskning och datainsamling varit 

funktionell för att förstå partnerens bakgrunder och vilka skillnaden och likheter finns.  

 

I första hand är närvaron av studenter med SpLD konsekvent i alla partnerländernas 

klassrum. Det övervägande närvaron av ett fenomen är redan en indicator betonar starkt 

behovet av att ta itu med denna fråga. 

 

Den grundläggande skillnaden placeras i de olika definitioner av inlärningssvårigheter i 

varje tillstånd, för vissa är det en reglerad och erkänd störning,i andra är det inte. I själva 

verket skapar denna aspekt skillnad och svårighet att skapa en gemensam strategi, därför 

skulle det vara ett nödvändigt element för att starta skapandet av funktionella verktyg som 

kan vara användbara för ett brett spektrum av användare. 

 

Trots alla skillnader och tack vare all data som samlats in i undersökningen,  lyfte fram ett 

extremt behov av att använda / skapa nya verktyg. Lärare kräver nya och olika träningar 

för att klara, ingripa och  hantera dynamiken i en klasssom inkluderar elever med speciella 

inlärningssvårigheter. 

 

Följande resultat som detta konsortium kommer att utvecklas syftar till att ge information 

och kunskap som kan vara användbart för att förstå SpLD-problemet i lärande miljöer. 

. 
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