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Statens sk
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Utbildn
ningsdepartementet

Tillääggsuppdrag
g om speciaallärarutbildning inom Lärarlyftet
L
III
Regeeringens beslut

Regeringen upp
pdrar åt Staatens skolvverk att inom
m ramen föör satsningeen
Läraarlyftet II (U2011/553
(
31/S) skapaa möjligheter för lärarre och försk
kollärarre att genom
m utbildnin
ng få en speeciallärarexamen med specialiseriing
mott utveckling
gsstörning. Lärarna occh förskolläärarna ska hha en sådan
n
grun
ndläggande lärar- ellerr förskollärarexamen som
s
krävs fför att få
undervisa i gru
undsärskolaa, gymnasiesärskola elller särskild utbildning
g för
na enligt fö
örordningen
n (2011:326
6) om behö
örighet och legitimatio
on
vuxn
för lärare
l
och förskollärar
f
re och utnäämning till lektor
l
och vvara anställlda i
grun
ndsärskolan
n, gymnasieesärskolan eller särskilld utbildninng för vuxn
na.
Någgra särskildaa villkor ut över detta får inte ställlas upp förr att lärare eller
e
förskollärare sk
ka få möjligghet att dellta i utbildn
ningen.
Syfttet med tillääggsuppdraaget är att andelen
a
läraare med legi
gitimation och
o
behö
örighet skaa öka i ovan
n nämnda sk
kolformer.
Skollverket ska
- genom
g
överenskomm elser med lärosäten
l
so
om har tillsttånd att utffärda
s
speciallärar
rexamen erb
bjuda hela eller
e
delar av
a speciallärrarutbildnin
ngar
s
som
leder till
t specialläärarexamen och behörighet att unndervisa i
g
grundsärsk
ola, gymnaasiesärskolaa eller särskild utbildniing för vux
xna
e
enligt
förorrdningen om
m behörigh
het och legiitimation föör lärare occh
f
förskollärar
re och utnäämning till lektor,
- säkerställa
s
att
a utbildniingarnas innehåll och omfattningg motsvararr hela
e
eller
komplletterande d
delar av den
n reguljära speciallärarrutbildning
gen
o examen
och
nsordningeen för denna,
- i samarbetee med lärosäätena möjliiggöra valid
dering av tiddigare
t
tillägnade
kunskaper,
k
och
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- erbjuda offentliga och enskilda huvudmän för grundsärskola,
gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna deltagande efter
behovsprövning och med geografisk spridning.
För detta tilläggsuppdrag får Skolverket använda medel som är avsatta
för Lärarlyftet II i enlighet med ovan angivet uppdrag.
Återrapportering av tilläggsuppdraget

Skolverket ska årligen rapportera
− antal kurser och kursernas längd per lärosäte,
− antal och andel lärare hos offentliga respektive enskilda huvudmän
som deltar i en speciallärarutbildning eller har fått en
speciallärarexamen,
− geografisk spridning när det gäller antal anordnade kurser och
deltagare i utbildning, och
− kostnader i samband med tilläggsuppdraget.
Skälen för regeringens beslut

Regeringen har genom förordningen om behörighet och legitimation för
lärare och förskollärare och utnämning till lektor skärpt och förtydligat
bestämmelserna om vem som är behörig att undervisa i grundsärskola,
gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Av förordningen
framgår att det bl.a. krävs en speciallärarexamen med specialisering mot
utvecklingsstörning för att vara behörig att bedriva undervisningen.
Det har emellertid visat sig att många lärare i grund- och gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna saknar en utbildning med
inriktning mot att undervisa elever med utvecklingsstörning. Detta trots
att det redan i den tidigare skollagen (1985:1100) slogs fast att en lärare
skulle ha en utbildning för den undervisning han eller hon i huvudsak
skulle bedriva. Någon statistik som visar detta i exakta siffror finns inte
att tillgå, men regeringen har fått många signaler om att detta är ytterst
problematiskt. Det har framgått att det krävs stora utbildningsinsatser
för att huvudmännen ska kunna leva upp till de nya behörighetsreglerna.
Med anledning av detta bedömer regeringen att det är angeläget att vidta
åtgärder för att underlätta för huvudmännen att vidareutbilda de aktuella
lärarna. Elever i alla skolformer ska kunna få en undervisning som
innebär att de ges goda förutsättningar att lära och nå de nationella målen
för skolan. I grundsär- och gymnasiesärskola samt särskild utbildning för
vuxna krävs fördjupade kunskaper i specialpedagogik och om
utvecklingsstörning för att lärarna ska kunna anpassa undervisningen
efter elevernas individuella förutsättningar och olika sätt att lära.
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Skolverket bör därför ges i uppdrag att erbjuda såväl fullständiga som
kompletterande speciallärarutbildningar i form av sådan fortbildning som
ska leda till speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen (2007:222)
om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och
motsvarande.
Det är viktigt att validering av tidigare kunskaper möjliggörs. Syftet är
att validering, i de fall där de tidigare tillägnade kunskaperna eller
erfarenheterna bedöms som tillräckliga, kan leda till att en person kan
ansöka om examen och därmed bli behörig och efter ansökan också få
den nya behörigheten inskriven i legitimationen. Tidigare kunskaper kan
ha förvärvats dels genom tidigare utbildning, dels genom yrkeserfarenhet.
I uppdraget om Lärarlyftet II (U/5531/S) anges att det inte ska anordnas
motsvarande reguljära fullständiga utbildningar som leder till nya
examina inom ramen för satsningen. Trots detta får sådana speciallärarutbildningar anordnas inom ramen för detta tilläggsuppdrag. Regeringen
avser att reglera detta genom en ändring i förordning (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt
personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan.
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