
 

 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet 

i utbildningen för elever med vissa 
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(U 2013:02) 

 
 

 

Beslut vid regeringssammanträde den 21 november 2013 

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 28 februari 2013 att ge en särskild 

utredare i uppdrag att – i egenskap av nationell samordnare – 

Stödja kommunala, enskilda och statliga skolhuvudmän som 

bedriver utbildning för de elever inom specialskolans målgrupp 

som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning 

och är i behov av teckenspråk (dir. 2013:29). Uppdraget 

utvidgas nu till att även omfatta elever med grav språkstörning 

utan behov av teckenspråk. Den nationella samordnaren ska 

också föreslå hur elever med grav språkstörning ska få 

utbildning på grundskole- och gymnasieskolenivå som upp-

fyller de krav på anpassning som följer av elevens funktions-

nedsättning.    

   Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast 

den 4 mars 2015. Utredningstiden förlängs nu. Uppdraget ska i 

stället slutredovisas senast den 15 april 2016. Den del av 

uppdraget som avser utvärdering av statsbidrag till särskilda 

insatser på skolområdet ska dock redovisas senast den 15 april 

2015. 

Dir. 
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Utredningens målgrupp ska även omfatta elever med grav 

språkstörning utan behov av teckenspråk 

Nuvarande uppdrag, som avser att stödja skolhuvudmän som 

bedriver utbildning för elever inom specialskolans målgrupp 

som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning 

och är i behov av teckenspråk, syftar till att elevernas mål-

uppfyllelse ska öka och göra det möjligt för eleverna och deras 

vårdnadshavare att i större utsträckning välja skola. Uppdraget 

har lämnats mot bakgrund av att det förekommer vissa brister i 

utbildningen för dessa elevgrupper. Även för elever med grav 

språkstörning utan behov av teckenspråk förekommer i dag 

brister i utbildningen. Det finns således  behov av kvalitets-

höjande åtgärder även i fråga om sådan utbildning. Den 

nationella samordnaren ska därför stödja även huvudmän som 

bedriver utbildning för elever som har en grav språkstörning 

men inte har behov av teckenspråk. 

 

Utbildning på grundskole- och gymnasieskolenivå för elever 

med grav språkstörning 

Andelen elever med grav språkstörning i specialskolan och vid 

Riksgymnasiet för hörselskadade i Örebro har ökat kraftigt de 

senaste åren. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i en rapport till 

regeringen (U2013/4240/S) påpekat att regelverket för mot-

tagande till specialskolan kan behöva ses över när det gäller 

målgruppen elever med grav språkstörning. Vidare har Utred-

ningen om en flexibel specialskola i sitt slutbetänkande Likvär-

dig utbildning – riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa 

ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24) föreslagit 

att elever med grav språkstörning endast ska tas emot vid den 

riksrekryterande gymnasieutbildningen om de är beroende av 

teckenspråk för sin kommunikation. Dessa elever utgör enligt 

utredningen endast en mycket liten del av gruppen elever med 

grav språkstörning. 

Regeringens utgångspunkt är att alla elever i så stor 

utsträckning som möjligt ska få gå i en skola nära hemmet. För 
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att eleverna ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd är det 

dock viktigt att tillräckliga anpassningar görs och att personalen 

har nödvändig kompetens. I vissa fall kan det vara en utmaning 

för den enskilda kommunen att erbjuda en sådan utbildnings-

miljö. Det kan t.ex. handla om situationer där elevens behov 

kräver mycket omfattande anpassningar eller då det endast finns 

ett fåtal elever med liknande behov i kommunen. 

Ytterligare kunskap behövs om hur gruppen gravt språk-

störda elevers rätt till utbildning bäst kan tillgodoses. Den natio-

nella samordnaren ska därför 

 definiera begreppet grav språkstörning, 

 bedöma storleken på gruppen gravt språkstörda, 

 redogöra för behovet av stödåtgärder vid utbildning för 

gruppen elever med grav språkstörning, och 

 föreslå hur rätten till utbildning på grundskole- och 

gymnasieskolenivå bör tillgodoses för gruppen elever 

med grav språkstörning. 

 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Uppdraget ska genomföras efter samråd med Special-

pedagogiska skolmyndigheten och Sveriges Kommuner och 

Landsting.  

Om förslagen i utredningen påverkar kostnaderna eller 

intäkterna för staten, kommuner eller landsting ska dessa 

konsekvenser redovisas och förslag till finansiering lämnas. 

Uppdraget ska enligt gällande direktiv redovisas senast den 

4 mars 2015. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället 

slutredovisas senast den 15 april 2016. Den del av uppdraget 

som avser utvärdering av statsbidrag till särskilda insatser på 

skolområdet ska dock redovisas senast den 15 april 2015. 

Av direktiven framgår vidare att den nationella samordnaren  

under 2013 och 2014 ska fördela ett tillfälligt riktat statsbidrag. 

Perioden förlängs till att avse 2013–2015.  
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Regeringen har för avsikt att låta en myndighet utvärdera 

resultatet av statsbidraget. 

(Utbildningsdepartementet) 


