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På goda grunder– en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik 

(SOU 2016:59) 

 

 

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, är en 

föräldraorganisation som startade 1949 och aktivt arbetar för att våra målgrupper ska vara 

delaktiga, jämlika samt ha inflytande i ett tillgängligt samhälle. Även barn med ytterligare 

funktionsnedsättningar är en viktig grupp inom vår organisation. Grunden för våra 

ställningstaganden är våra samlade erfarenheter i förbundet. Viktiga dokument för vårt arbete 

är Barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Vårt arbete utgår även från Sveriges språklag, som ger svenskt 

teckenspråk ställning motsvarande de nationella minoritetsspråken. 

 

 

 

Riksförbundet DHB överlämnar härmed följande synpunkter på betänkandet: 

mailto:kansliet@dhb.se
http://www.dhb.se/
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Sammanfattning 

 

Riksförbundet DHB är helt enig med utredningen i att det är viktigt att eleverna får 

baskunskaper i att läsa, skriva och räkna. Vi är emellertid tveksamma till om lösningen är 

ytterligare lagstiftning på ett redan under de senaste åren förhållandevis välreglerat område. 

Benämningen åtgärdsgaranti kan även signalera att det finns sanktionsmöjligheter om 

garantin inte tillgodoses, vilket måhända komplicerar legitimiteten vid ett eventuellt införande 

i skollagen. Vår organisation är av den uppfattningen att flera av utredningens förslag är väl 

värda att följa upp, vilket vi även tar upp i vårt svar, men istället för en lagreglering bör mer 

resurser prioriteras till att implementera förslagen i lärar- och rektorsutbildningar.  

 

Riksförbundet DHB är positiva till att elevers rätt till ett tidigt stöd uppmärksammas och 

tycker det är bra att svårigheter kartläggs och utreds i ett tidigt skede. Vi välkomnar 

skärpningen av att ta in specialpedagogisk kompetens, men vill betona vikten av att skolan 

även vänder sig till externa aktörer såsom kommunens hörselpedagoger, landstingens 

hörcentral eller logopeder.  

 

Riksförbundet DHB ställer sig positiv till förslaget med en kartläggning i förskoleklassen då 

vi ser att det ökar möjligheten för elever att tidigt få rätt till adekvata stödåtgärder. 

 

Kompetensutveckling för berörda personalkategorier är bra. Förutom att komplettera 

lärarutbildningen med ytterligare moment om hur barn lär sig läsa, skriva och räkna och vad 

eventuell åtgärdsgaranti innebär, vill vi, liksom i avsnitt 8.1.1. påtala vikten av att lärare har 

kunskaper om olika funktionsnedsättningar, och vilka konsekvenser de får för 

lärandeutvecklingen och som därmed påverkar elevernas studieresultat. Här skulle vi även 

vilja lägga in ett moment om hörselnedsättningar och/eller språkstörning då det ofta i hög 

grad påverkar läs- skriv- och matematikinlärning. 

 

1 Författningsförslag 

 

Utredningen föreslår med anledning av de aktuella förslagen, ändringar i skollagen. Här vill 

Riksförbundet DHB uppmärksamma att vid revideringen av lagtexten, skollagen 3:8, har en 
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viktig skrivning fallit bort. Det handlar om sista meningen, första stycket i 3:8: ”Behovet av 

särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.” I den 

föreslagna formuleringen av paragrafen saknas den här skrivningen och istället finns det, 

utöver skäl till anmälan om utredning av behov av särskilt stöd, en fjärde punkt där det 

hänvisas till på annat sätt. Det är en generell och därmed svårtolkad skrivning som inte kan 

ersätta den tydlighet som finns i den ursprungliga texten. Vi anser att den ursprungliga texten 

ska kvarstå oförändrad. 

 

Elever som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning kan ha behov av särskilt stöd 

även utanför själva undervisningssituationen i klassrummet, till exempel på raster, i matsalen 

och på fritidshemmet. Eleven kan behöva tid för att få sociala situationer eller aktiviteter 

förklarade samt stöd i upprätta rutiner vid förflyttningar så att de känner sig trygga. Detta ska 

kommuniceras på ett sätt som utgår från deras förutsättningar. Det handlar inte bara om 

teckenspråk utan även om att ge den tid som behövs och om det finns behov komplettera 

kommunikationen med bildsystem.  

 

5.3.1  Dokumentation av extra anpassningar 

 

Utredningen föreslår att det i bestämmelsen om den skriftliga individuella utvecklingsplanen 

(10 kap. 13 §) extra anpassningar ska dokumenteras. Riksförbundet DHB ser positivt på 

förslaget och är enig med utredningen om att exempelvis personalförändringar på skolorna 

kan äventyra kontinuitet och uppföljning. Vi ser också att det är angeläget att det finns en 

dokumentation som kan följa eleven vid ett eventuellt skolbyte. Emellertid anser 

Riksförbundet DHB att det också måste finnas lagstadgade krav på dokumentation av extra 

anpassningar för de årskurser som inte har individuella utvecklingsplaner, dvs i de årskurser 

där eleverna idag får betyg. När dokumentation saknas finns ökade risker att elever och 

vårdnadshavare tar ansvar för att förvalta och överföra informationen. Vi anser att de 

uppdragen ska ligga på skolan och att det därmed bör finnas i skollagen. 

 

 6.3  Utredningens förslag 

 

6.3.1  Att tidigt identifiera elever i behov av stöd 
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Elever som har en hörselnedsättning, språkstörning eller som är döva har ofta behov av 

anpassningar i undervisningen, det kan t ex handla om teckentolkning, tekniska hjälpmedel 

eller helt enkelt mer tid. Dessa behov måste identifieras tidigt så att tillfredställande insatser 

kan ges. Utredningen noterar och varnar för den ”vänta och se- attityd” som finns i den 

svenska skolan. Det hänvisas till Finland där de satsar på tidigt stöd till eleverna till skillnad 

från Sverige som sätter in stora resurser sent under skoltiden. Riksförbundet DHB kan 

bekräfta en bild av ett relativt långsamt agerande från skolans sida. Många föräldrar har 

beskrivit hur barnet/ungdomen måste misslyckas innan skolan erbjuder extra stöd. Vi menar 

att denna inställning är oacceptabel och att skolans agerande snarast förvärrar problematiken 

med sena insatser. Misslyckanden i läsning spiller snart över på andra ämnen inom SO och 

NO då en viss nivå av läsförmåga krävs för att inhämta ämneskunskaper. Efter några år 

hamnar eleven i en situation där det blir näst in till omöjligt att ta igen alla kunskaper även om 

skolan går in med extra resurser. En strategi med relevanta stödinsatser tidigt är en rättighet 

för eleven. Istället uppstår ofta det omvända, skolan avvaktar med insatser för att eleven på 

något magiskt sätt plötsligt ska ha löst situationen själv. 

 

Riksförbundet DHB ser positivt på att i större utsträckning ta in elevhälsan i kartläggning av 

elevens behov. Vi instämmer även med utredningen att personal med specialpedagogisk 

kompetens ska involveras tidigt vid bedömningar av elevers behov av extra anpassningar. Det 

är vår erfarenhet att elever med funktionsnedsättningar ofta får vänta länge på stöd. Genom att 

ta in elevhälsan är det lättare att få en tydlig bild av hur eleven fungerar på skolan och 

eventuella funktionsnedsättningar kan upptäckas, om eleven inte redan har fått en diagnos. 

 

För Riksförbundet DHB är det viktigt att de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 är 

utformade så att elever som är döva, har en hörselnedsättning eller en språkstörning kan ta del 

av dem och att skolan på så sätt kan identifiera eventuella behov av stöd i läs-, skriv- och 

matematikutvecklingen. 

 

6.3.3 Ska de nya bestämmelserna benämnas som en läsa-skriva-räkna-garanti? 

 

Riksförbundet DHB ställer sig bakom utredningens syfte, dvs att garantera att den ansvarige 

läraren vidtar åtgärder för en elev som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. Vi är också 

införstådda med svårigheten att finna ett adekvat begrepp för det utredningen vill föreslå. 
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Benämningen åtgärdsgaranti framstår möjligen som rimlig, dock ställer sig Riksförbundet 

DHB sig frågande till att utredningen anser att det finns behov av skapa bestämmelser om 

något som redan är ett tydligt reglerat i skollagen. I kapitel 3 i skollagen finns ett regelverk 

om vad eleven har rätt till om det befaras att denne inte kommer att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås1. Det ska inte förstås som att vi inte är positiva till att utredningen 

uppmärksammar och ser närmare på problematiken med brister i stöd till elever när det gäller 

att utveckla sina kunskaper i att skriva, läsa och räkna. Vi är emellertid tveksamma till om 

lösningen är ytterligare lagstiftning på ett redan under de senaste åren förhållandevis 

välreglerat område. Benämningen åtgärdsgaranti kan även signalera att det finns 

sanktionsmöjligheter om garantin inte tillgodoses, vilket måhända komplicerar legitimiteten 

vid ett eventuellt införande i skollagen.  

 

Vår organisation är av den uppfattningen att flera av utredningen förslag är väl värda att följa 

upp, vilket vi även tar upp i vårt svar, men istället för en lagreglering bör de implementeras i 

lärar- och rektorsutbildningar. Det torde redan ligga i skolans grunduppdrag att elever får den 

hjälp de behöver med att lära sig läsa, skriva och räkna.  

 

6.3.4  Åtgärdsgaranti i grundskolan, specialskolan och Sameskolan 

 

Riksförbundet DHB är som vi tagit upp i avsnitt 6.3.3 positiva till att utredningen 

uppmärksammar att elever har rätt att få stöd i att lära sig läsa, skriva och räkna. Dessutom 

finns det flera bra förslag i utredningen som vi ställer oss positiva till. Vi tycker att 

resonemanget om kedjan från kartläggning till uppföljning är bra, liksom skärpningen av att 

skolan tidigt och skyndsamt ska sätta in stödåtgärder. Vad gäller kartläggning och uppföljning 

av stöd har vi mångårig erfarenhet av medlemmar som har fått vänta länge på insatser för sina 

barn samt att uppföljningar försenats eller till och med uteblivit. Det är bra med skärpningen 

av att personal med specialpedagogisk kompetens ska vara delaktig i åtgärderna runt eleven. 

När det gäller elever som är döva, har en hörselskada en språkstörning vill vi betona att 

skolan även måste ta in extern kompetens från Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

kommunala hörselpedagoger eller kompetens från landstinget för att eleven ska få rätt form av 

stöd. 

                                                 
1 Skollagen (2010:800) 3:3 
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Ett annat bra förslag i utredningen är att uppmärksamma det viktiga stöd som eleven kan 

behöva redan i förskoleklass. Även om där råder andra förutsättningar är det värdefull tid för 

eleverna där lärarna med rätt metoder kan identifiera det enskilda barnets svårigheter och 

därmed förebygga problematik. 

 

Det är rimligt att Skolverket får i uppdrag att ta fram nya styrdokument på området och vi 

välkomnar särskilt att utredningen tar upp att skolmyndigheterna ska samverka i 

framtagagandet. 

 

6.3.6 Reviderade bedömningsstöd 

 

Riksförbundet DHB vill här understryka vikten av att, vid ett reviderat nationellt 

bedömningsstöd för årskurs 1 och 3, Skolverket säkerställer att elever som är döva, har en 

hörselskada och/eller har språkstörning kan genomföra proven på ett likvärdigt sätt.  

 

6.4  När är åtgärdsgarantin uppfylld? 

 

Vid ett eventuellt genomförande av åtgärdsgarantin måste det vara tydligt när den ska anses 

vara uppfylld respektive när den inte ska anses vara uppfylld. Då vi är en föräldraorganisation 

vill vi även betona vikten av att föräldragruppen får adekvat information om vad garantin 

innebär. Det finns en klar risk, vilket även utredningen är inne på, att det från föräldrahåll kan 

komma att uppfattas som att garantin inte i första hand handlar om åtgärderna för stöd, utan 

snarare en garanti för att barnet faktiskt kommer att lära sig läsa, skriva och räkna. Vi vill 

även påpeka behovet av att denna information ska finnas i lättläst form och på svenskt 

teckenspråk då det finns föräldrar som på grund av egna funktionsnedsättningar behöver få 

informationen på annat sätt än skriven svenska.  

 

7 En åtgärdsgaranti i förskoleklass 

 

För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för eleven inför starten i förskoleklass är det 

viktigt med ett nära samarbete med förskolan. Om förskoleklassen blir obligatorisk, vilket är 



 7 

förslaget i en utredning som f n bereds på regeringskansliet2, måste barn som är döva, har en 

hörselskada och/eller diagnosticerad språkstörning få sina behov av anpassade läromedel och 

lärmiljöer kartlagda så att det är klart inför skolstart. Liksom i avsnitt 6.3.4 välkomnar vi 

skärpningen av att ta in kompetens från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att barn som 

är döva, har en hörselskada eller en språkstörning ska få adekvat stöd. 

 

7.2.2 Obligatorisk kartläggning och åtgärdsgaranti i förskoleklass 

 

Riksförbundet DHB är positiva till en obligatorisk kartläggning av elevens språkliga 

medvetenhet och matematiska tänkande. Det kommer att öka möjligheten för eleven att få 

stöd tidigt. Det är även viktigt att det finns en skrivning om informationsöverföring vid 

övergång mellan stadier.  

 

8 En garanti för god kompetens  

 

8.1.1 Inledning 

 

För att skolan ska kunna fullgöra sitt uppdrag att alla elever får en likvärdig utbildning anser 

Riksförbundet DHB att det krävs ökade kunskaper om pedagogiska konsekvenser i 

undervisningen för elever med funktionsnedsättningar. Vår organisation är av den 

uppfattningen att det ska finnas obligatoriska moment på förskole- och lärarutbildningarna om 

funktionsnedsättningar. Om skolan ska kunna leva upp till skollagens skrivning om att, elever 

som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven ska ges 

stöd som så långt som möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser3, måste 

kompetensen finnas. Det bör vara återkommande moment i utbildningen och inte bara något 

som sker vid ett enstaka tillfälle. Då vi representerar barn som är döva, har en 

hörselnedsättning eller språkstörning anser vi att det är viktigt med kunskap om 

funktionsnedsättningarnas konsekvenser så att inte elevernas kapacitet underskattas. 

 

10.1  Att kunna läsa och skriva på andra språk än svenska 

 

                                                 
2 Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) 
3 Skollagen (2010:800) 3:3 
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Vid ett eventuellt införande av åtgärdsgarantin tar utredningen upp möjligheten att även låta 

detta gälla olika modersmål. Riksförbundet DHB vill i detta sammanhang starkt betona att 

garantin även ska omfatta rätten att få stöd i att lära sig svenskt teckenspråk, som enligt 

språklagen jämställs med de nationella minoritetsspråken.  

 

10.2  Stöd till nyanlända 

 

Riksförbundet DHB instämmer med utredningen om att det kan finnas behov för nyanlända 

barn och ungdomar att få andra typer av stöd för att inhämta kunskaper i läsning, skrivning 

och räkning. Här finns det anledning att tro att inom den här gruppen finns flera med ännu 

inte diagnosticerade funktionsnedsättningar som hörselnedsättningar och språkstörning. Det 

är funktionsnedsättningar som ytterligare försvårar elevens väg mot att erövra det svenska 

språket. Vi är eniga med utredningen att det finns behov att se närmare på den gruppen. I det 

arbetet är det angeläget att barn och ungdomar tidigt erbjuds utredningar för att upptäcka 

eventuella funktionsnedsättningar och därmed kunna ge dem adekvat stöd.  

 

10.3  Lärarutbildning 

 

Förutom att komplettera lärarutbildningen med ytterligare moment om hur barn lär sig läsa, 

skriva och räkna samt vad eventuell åtgärdsgaranti innebär, vill vi, liksom i avsnitt 8.1.1. 

påtala vikten av att lärare har kunskaper om olika funktionsnedsättningar, vilka konsekvenser 

de får för lärandeutvecklingen och hur de påverkar elevernas studieresultat.  

 

 

 

 

Dag som ovan 

 

Lena Fernström 

Ordförande Riksförbundet DHB 
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