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Sammanfattning  
 
Specialpedagogiska institutet gav i september 2006 i uppdrag till Högskolan Kristianstad 
att genomföra en kartläggning av behoven i särskolan med fokus på mångfaldsfrågor med 
den övergripande forskningsfrågan om elever med annat etniskt ursprung än svenskt särbe-
handlas i högre utsträckning än elever utan sådan bakgrund, ett fenomen som, beträffande 
elever mottagna (inskrivna) i särskolan ibland kallats överrepresentation eller överinskriv-
ning. Kartläggningen är en del i den s k ” Mångfaldsplanen” (Dnr 2005:177) med utnytt-
jande av forskarkompetens som myndigheten för skolutveckling ansvarar för.  

Den definition av annan etnisk bakgrund som används i studien är den som Statistiska 
centralbyrån (SCB 2007a) använder beträffande utländsk bakgrund nämligen att båda föräld-
rarna ska vara utrikes födda och barnen själva födda utrikes eller i Sverige. Vid referens till 
andra rapporter kan dock andra definitioner gälla. 

Syftet med föreslagen studie är att på ett övergripande sätt kartlägga, beskriva, analysera 
och på andra sätt kritiskt granska fenomenet överrepresentation av elever med annat etniskt 
ursprung än svenskt mottagna (inskrivna) i särskolan. 
 En grupp forskare och doktorander vid HKr har - i samarbete med forskare vid Högsko-
lan i Halmstad - genomfört 

- en riksomfattande enkät till särskoleansvariga i Sveriges samtliga 290 kommuner  
- intervjuer bland pedagoger, rektorer och skolpsykologer 

beträffande uppfattningar av fenomenet ”överrepresentation”. 
 
Huvudresultaten i sammanfattning 
 
Även om svaren i enkätstudien inte ger något direkt stöd för hypotesen om att det föreligger 
en överinskrivning av elever med annan etnisk bakgrund än svensk framgår av svaren både 
i enkäten och i intervjuerna att den stora komplikationen beträffande dessa elever är osä-
kerhet i mottagandet/inskrivningen/placeringen i särskola. M a o råder osäkerhet om huru-
vida dessa elever tillhör personkretsen elever med utvecklingsstörning eller - tills nyligen - 
elever med autism enligt skollagens kapitel 1, § 16 och kapitel 3, § 3. Denna osäkerhet be-
träffande utredningsinstrumentens låga grad av tillförlitlighet kan i sin tur tillskrivas det 
faktum att instrumenten/testen inte på ett tillfredsställande sätt kan fånga in och kompense-
ra för språkligt och kulturellt betingade olikheter. En annan sak är att test och utredningar i 
sig också kan utsättas för kritik beträffande giltighet, s k validitet - dvs i vilken mån testen 
verkligen ”mäter det de avser att mäta”. Vidare komplicerar språkliga och kulturella skill-
nader mötet mellan skolan och föräldrarna, ett möte som inte alltid kan förbättras med tolk-
stöd. Samma komplikation gäller tolkstöd i utredningsarbetet.  

För att sålunda kunna möta de elever som står i fokus för denna studie på bästa sätt be-
hövs dels generell kunskap och kompetens om etniska och kulturella frågor och om livssitu-
ationen för personer med annan etnisk bakgrund, dels kunskap och kompetens om funk-
tionsnedsättningens innebörder och konsekvenser samt sätt att pedagogiskt och socialt möta 
de behov som finns. Att kombinera dessa kompetenser och samtidigt vinnlägga sig om att se 
särskoleeleven med annan etnisk bakgrund och hans familj som individer med egenskaper 
och förmågor som går utanför de förenklade kategoriseringarna ”funktionshindrad” respekti-
ve ”annan etnisk bakgrund” är en betydande utmaning. 
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Om medarbetarna 
Medarbetarna Christer Ohlin och Gun Källstigen har tidigare genomfört studier beträffande 
invandrarskap och funktionshinder i projektet ”Mötesplats: Sverige - funktionshinder och 
kulturmöte” (Källstigen, Ohlin & Setkic, 2002). Projektledaren, Jerry Rosenqvist, har an-
svarat för flera studier om utvecklingsstörning och särskola och Magnus Tideman, som haft 
huvudansvaret för genomförande och rapportering av enkätstudien, har gjort banbrytande 
studier över personkretsen i särskolan. Inger Eriksson har genomfört ett flertal studier om 
integration i särskolan, under senare tid med betoning på elever med annat etniskt ursprung. 
Lisbeth Ohlsson är inne i slutfasen på en metastudie om vuxnas erfarenheter av inlärnings-
svårigheter i en studie där hon även granskar testinstrument som används vid bedömning 
inför eventuell särskoleplacering. Linda Palla har genomfört studier bl a över språk i den 
mångkulturella förskolan och Daniel Östlund har bl a studerat elever i gymnasiesärskolan.  
 
Tidsramen  
Studien har genomförts under tiden september 2006 - januari 2007. Vissa ambitioner med 
relevans för uppdraget, t ex beträffande elever med andra funktionshinder än utvecklings-
störning liksom observationer av undervisningen, fördjupade dokumentstudier och inter-
vjuer med elever och föräldrar har inte hunnits med inom denna tidsram utan skjutits på 
framtiden. 
 
 
Högskolan Kristianstad 2007-04-21 
 
Jerry Rosenqvist   
professor i pedagogik          
Högskolan Kristianstad          
Institutionen för beteendevetenskap 
291 88 Kristianstad 
jerry.rosenqvist@bet.hkr.se  
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Inledning 
 
Uppdraget 
Myndigheten för skolutveckling publicerade 2005-11-29 ett planeringsunderlag för sitt s k 
mångfaldsarbete för åren 2006-2007 under titeln ”Bättre resultat och minskade skillnader - 
planering för mångfaldsarbetet 2006-07” (Dnr 2005:177). Myndighetens planering gäller 
ett riktat utvecklingsstöd främst till 32 utvalda vad man kallar dialogkommuner med kompe-
tensutvecklande insatser i mångfaldskunskap riktade till rektorer, lärare och ”andra mål-
grupper”. Som en särskild punkt nämns utnyttjande av forskarkompetens för skolutveck-
ling (s 23). En annan särskild punkt i planeringen gäller ”Stöd till utvecklingsarbete i särsko-
lan” (ss 30-31), där Specialpedagogiska institutet (SIT) ansvarar för ”en kartläggning av be-
hoven i särskolan med fokus på mångfaldsfrågor”.  
 I följande framställning redovisas genomförandet av en sådan studie av behoven i särsko-
lan med utnyttjande av forskarkompetens. 
 
Bakgrund och syfte 
För drygt två år sedan, i oktober 2004, lämnade den s k Carlbeck-kommittén sitt slutbetän-
kande till utbildningsdepartementet (SOU 2004:98). Under senare delen av våren 2006 
lämnade dåvarande regeringen sin reaktion (en skrivelse utan lagförslag) på detta betän-
kande till riksdagen (Skr 2005/06:151), där man föreslog förbättringar beträffande utbild-
ningen av personer med utvecklingsstörning och vidare att särskolan och särvux fortsatt 
skall finnas kvar. Man föreslog också att den obligatoriska särskolan skall kallas enbart 
grundsärskola. Alltså faller benämningen träningsskolan bort, men dess speciella pedagogik 
och innehåll skall behållas. Den nya - i oktober 2006 tillträdda - regeringen har genom sin 
skolminister, Jan Björklund, 28 mars 2007 låtit förstå att Carlbeckkommitténs förslag skul-
le ”kastas i papperskorgen” (Ekot i P1, kl 07.00).  
 Det kanske mest radikala förslaget från den socialdemokratiska regeringen gäller en för-
ändring av personkretsen för särskolan på så vis att en del av kapitel 1, § 16 tas bort, nämli-
gen delen som gäller ”personer med autism eller autismliknande tillstånd”. Anledningen 
tycks vara den fördubbling av antalet elever inskrivna i särskolan som skett främst sedan 
särskolan kommunaliserades 1995. (Se t ex Skolverket, december 2006). Denna fördubb-
ling kan i sin tur tillskrivas vad vi i denna studie kallar överinskrivning i särskolan - om än 
vår undersökning gäller en mera avgränsad grupp, nämligen elever med annat etniskt ur-
sprung än svenskt. 

Föreliggande studie gäller sålunda ett på flera håll konstaterat faktum, nämligen att ele-
ver med invandrarbakgrund eller, som vi föredrar att uttrycka det i denna studie (ifall vi inte 
använder refererade källors terminologi) - elever med annat etniskt ursprung än svenskt - 
är, ibland kraftigt, överrepresenterade inom särskolan. I Carlbeck-kommitténs delrapport 
(SOU 2003:35) talar man om att det beträffande barn med invandrarbakgrund i särskolan 
”finns en oro för att det görs felbedömningar” (a a, s 101). I samma delbetänkande anförs 
två rapporter beträffande läget i Malmö (Bel Habib, 2001) resp i Göteborg (Lundström 
Hahne, 2001), vilka bekräftar en överinskrivning. Fenomenet tycks främst gälla större 
kommuner. Exempelvis kunde man i Göteborg (Göteborgs stad, 1994, s 5) konstatera, att 
34% av särskolans elever hade invandrarbakgrund (enligt den definition man i rapporten 
använder, att minst en av föräldrarna är invandrare) medan motsvarande andel elever i den 
vanliga grundskolan var 24%. I rapporten av Lundström Hahne nämns att detta förhållande 
beträffande gymnasiesärskola ca år 2000 är 45% mot 23%. I denna rapport framförs också 
att elever med flyktingbakgrund ofta genomgår endast en utredning medan svenska barn 
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genomgår flera inför en särskoleplacering. I Bel Habibs undersökning som också härrör sig 
till ca år 2000 konstateras att andelen elever i särskolan med annat etniskt ursprung än 
svenskt utgör 1,2% av en årskull medan andelen för svenska barn uppgår till 0,7%.  

Motsvarande fynd har gjorts i studier av Blom (1999), Skolverket (1999, 2000, 2002) 
och Tideman (2000, 2003). Antalet elever inskrivna i särskolan i Sverige ökade med 67% 
under en åttaårsperiod, 1992/93 - 2001/02 (Tideman 2003, s 285). Dessa och liknande före-
teelser benämns i föreliggande beskrivning som överrepresentation eller överinskrivning. 
 Fenomenet är i sig mycket intressant på flera sätt och väcker många frågor, främst be-
träffande diagnostisering och andra placeringsgrunder men också angående avgränsningen 
av särskolans personkrets på ett allmänt plan, vilket sålunda den avgångna regeringen tyd-
ligen hade uppmärksammat (se Skr 2005/06:151). Det kan synas som att det berörda antalet 
människor är litet och att problemområdet därför är smalt. Problemet kan dock anses ha en 
mera generell relevans genom att det tydliggör fenomen som kan knytas till både elever 
med annat etniskt ursprung än svenskt/invandrarbakgrund och till elever med andra funk-
tionshinder än utvecklingsstörning, där ansatsen bl a koncentreras till att försöka se generel-
la drag i det unika. I detta sammanhang innebär detta att studiet av överrepresentation av 
elever med annat etniskt ursprung än svenskt i särskola kan lägga mera generella problem 
kring såväl dessa elever som särskolans och grundskolans funktion, t ex beträffande per-
sonkrets och diagnos, i dagen. Detta har i till föreliggande studie anknytande projekt fått 
namn som ”Mötesplats Sverige” och ”Den dubbla utsattheten”, projekt där medarbetarna 
Gun Källstigen och Christer Ohlin vid Högskolan Kristianstad varit drivkrafter. 
 
I studien läggs särskild vikt vid åtgärdsprogram och s k individuella utvecklingsprogram 
varför vi i denna inledning ger en kort översikt över bakgrunden till dessa ”elevakter”. 
Framställningen utvecklas något vidare i slutdiskussionen under delrubriken Användning 
av och skillnader mellan individuella utvecklingsplaner (IUP) och åtgärdsprogram (ÅP) 
 Skolverket har utarbetat eller tagit initiativ till flera rapporter beträffande åtgärdsprogram 
(se t ex Persson, 2002; Skolverket, 2001a; Skolverket 2003). Dessa lyfter fram grundskole-
förordningens kapitel 5 om särskilda stödinsatser där det, beträffande åtgärdsprogram, sägs 
att   

Om det genom uppgifter från skolans personal, elev, dennes vårdnadshavare eller på an-
nat sätt framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och dennes vårdnadshavare skall ges möjlighet att del-
ta vid utarbetande av programmet. 

 
Det framgår av sagda dokument att avsikten med åtgärdsprogram är att stödja planering och 
utvärdering av särskilda stödåtgärder. Den enskilde elevens behov utgör utgångspunkten. 
Åtgärdsprogrammet skall omfatta elevens hela skolsituation både långsiktigt och kortsik-
tigt. Detta innebär att hela skolverksamhetens organisation berörs. Åtgärdsprogrammet 
skall beskriva vad man vill åstadkomma liksom medel och metoder för att nå dessa mål. 
Vidare framgår att arbetet med åtgärdsprogrammet skall ses som en process som förutsätter 
den berörda elevens aktiva medverkan.  

Persson (2002) skriver att begreppet åtgärdsprogram har använts alltsedan SIA-
utredningen myntade begreppet (SOU, 1974) vilket ledde till att riksdagen 1976 beslutade 
att sådana skulle upprättas inom grundskolan då behov förelåg. Grundidén, skriver Skolver-
ket (2001, s 17) ”var att skolan skulle komma bort ifrån de planer som då upprättades för 
elever i svårigheter, s.k. undervisnings- och träningsprogram, där enbart individens träning 
av färdigheter fokuserades”.  
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Ett visst krav, skriver Skolverket (2003), finns sedan 2001 att grundskolan skall upprätta 
åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Vidare anges att   

I särskolan har man tidigare talat om två andra dokument – individuella undervisnings-
planer (IUP) och individuella målprogram (IMP). Skillnaden mellan dessa planer ligger 
i deras målfokus – medan IUP begränsades till skolan tog IMP ett bredare perspektiv där 
även hemmiljön beaktades. (Skolverket 2003, s 11-12) 

 
Förkortningen IUP stod sålunda ursprungligen för ”individuella undervisningsplaner” gäl-
lande särskola. Förkortningen används numera för den generella termen ”individuella utveck-
lingsplaner”, möjligen med viss inspiration från den i brittiska skolor använda förkortningen 
IEP, vilken står för Individual Education Plan. 
 
Syftet med föreliggande studie är att på ett övergripande sätt kartlägga, beskriva, analysera 
och på andra sätt kritiskt granska fenomenet överrepresentation av elever med annat etniskt 
ursprung än svenskt mottagna (inskrivna) i särskolan, med särskilt sikte på hur dessa elever 
uppfattas av skolpersonal - såsom reguljära lärare, specialpedagoger och skolledning - och 
hur de diagnostiseras. Ett ytterligare syfte är att samla in uppfattningar av fenomenet bland 
skolpsykologer. Syftet är vidare att i granskningen försöka fånga in uppfattningar beträf-
fande både skolprestationer och kulturella liksom sociala och språkliga aspekter. 
 
I minnesanteckningar från ett sammanträde mellan företrädare för Specialpedagogiska in-
stitutet (SIT) och Högskolan Kristianstad (HKr) 2006-06-27 preciserades syftet med studi-
en bl a i form av frågor som varit vägledande i arbetet på sätt som återges i ruta 1 nedan 
 

Ruta 1: Syfte med kartläggningen   
 

- Beskriva hur modersmålsstödet för eleverna ser ut (studiehandledning och moders-
mål).  

- Analysera hur individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram används, och skill-
nader dem emellan. 

- Beskriva hur utredningar innan inskrivning i särskolan går till, samt utredningsmate-
rial som används. Attityder och kompetens hos ansvariga.  

- Uppmärksamma olika pedagogiska strategier för att skapa goda lärandemiljöer.   
- Hur ser samarbetet med föräldrar ut? 
- Hur ser kvalitetsredovisningarna ut? 
- Skillnader mellan elever i särskolan, och elever som går i särskolan och är integrerade 

i grundskolan? 
 

Den definition av ”annan etnisk bakgrund än svensk” som används i studien är den som 
Statistiska centralbyrån (SCB 2007a) använder beträffande ”barn med utländsk bakgrund”. 
Vid referens till andra rapporter kan dock andra definitioner gälla. Definitionen enligt SCB 
lyder: 

Med barn med utländsk bakgrund menas … barn vars båda föräldrar är utrikes födda. 
Om endast ena barnets förälder är känd så räknas den förälderns ursprung. (SCB, 2007a, 
s 98.) 
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Forskningsfronten  
 
Mycket finns skrivet om invandrare, åtskilligt om invandrare och funktionshinder (ca 450 
titlar i Libris), dock mycket lite om anknytningen till skola och nästan ingenting om elever 
med annat etniskt ursprung än svenskt i särskola (se ovan under bakgrund och syfte). I en 
inventering - som var tämligen omfattande dock utan anspråk på att vara heltäckande - inför 
en översikt av specialpedagogiska forskningsmiljöer för skolverket (Rosenqvist, 1995) åter-
fanns inom området "elever med handikapp och invandrarbakgrund" endast två projekt 
redovisade. Några senare för projektet relevanta rapporter är en från Skolverket med titeln 
Romer i skolan – en fördjupad studie (Dnr 2005:3429), samt en uppföljning av sagda pro-
jekt Mötesplats: Sverige - funktionshinder och kulturmöte med titeln Dubbel utsatthet 
(Murray Nyman, 2005). Beträffande tvåspråkighet och till detta förknippade språkproblem i 
skolan kan ett par relevanta rapporter (Nettelbladt & Salameh, 2007; Salameh, 2003) lyftas 
fram. 
 
Området för föreslagen studie är av förståeliga skäl smalt. Litteratur inför denna program-
plan har därför medvetet sökts med en viss bredd. Allmänt kan sägas att omfattningen av 
litteratur om invandrarfrågor tycks nå sin höjdpunkt under 70-talet och förra hälften av 80-
talet. Då rörde innehållet ofta assimilations- och integrationsproblem. Anknytningen till 
forskningsfronten har sålunda fått göras på en mera övergripande nivå. Ett exempel på detta 
är en rapport om ”Specialpedagogik i två skolkulturer” (Holmberg, Jönsson & Tvingstedt, 
2005) där de två ”kulturerna” utgörs av traditionell organisation och åldersblandad organi-
sation. Ytterligare några exempel på bredd i forskningsfronten kan utgöras av Bjerstedt 
(1997) och Konstantinides (1995), vilka undersökt elevsynpunkter på invandrarelever som 
resurs såsom detta kan komma till uttryck i uppsatser respektive genom en enkätstudie. 
Resultaten från båda studierna ger en mångfasetterad bild där man i stort sett finner syn-
punkter på invandrarelever som problem och synpunkter som avvisar problemperspektivet. 
 Samma förhållande gäller teori- och kunskapsbildning på området. Endast en ringa del 
av den studerade litteraturen diskuterar problemområdet i teoretiska perspektiv, och en så-
dan diskussion är närmast obefintlig i de få rapporter med anknytning till handikapp och 
skola vi funnit. Man kan förstå detta som att forskningen på detta område hittills befunnit 
sig på en mera pragmatisk nivå och att man ännu inte känt behov av - eller kunnat utveckla 
- någon teoretisk referens- och tolkningsram. Problemet med denna brist är att kunskaps-
bildningen på området blir begränsad och fragmenterad, på så vis att varje projekt "lever 
sitt eget liv". 
 Det förutsätts ofta, i den allmänna litteraturen om invandrarfrågor, att elever med in-
vandrarbakgrund behöver någon form av stöd- eller specialundervisning, men detta rör då i 
regel undervisningsproblem p g a språksvårigheter. På samma sätt förutsätts det, i den lilla 
del av litteraturen som tar upp frågor om invandrare med funktionshinder/handikapp att 
dessa redan har en klar diagnos. Detta innebär t ex att litteratur som behandlar elever med 
annat etniskt ursprung än svenskt i särskola förutsätter att dessa verkligen tillhör person-
kretsen, dvs att de har en utvecklingsstörning eller visar autistiska drag (jfr t ex Sö, 1988). 
Vi har i vår sökning inte träffat på några rapporter som på något problematiserande sätt 
diskuterar just diagnostiseringsproblem i samband med elever med annat etniskt ursprung 
än svenskt i särskola. Ett par mycket färska rapporter kan nämnas, där den ena berör elev-
ökningen allmänt inom särskolan (Skolverket 2006) och den andra diskuterar och proble-
matiserar diagnostiseringsinstrument (Ohlsson, 2006). 
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 I Kärre m fl, en klassiker på området (1980, ss 76-84), återges en intervju med en konsu-
lent för invandrarlärare, där man bl a frågar. "Skapar skolan problem för invandrarbarnen?" 
Svaret blir att svenska lärare ofta är okunniga om invandrare och deras speciella förhållan-
den, att vi i Sverige ibland betraktar oss som överlägsna invandrarna och att detta kan skapa 
skamkänslor hos de berörda barnen.  

De skäms för sitt ursprung. ... De skäms för sina föräldrar. ... Det skapar otrygga va-
relser. (S 79.) 

 
Här tycks det alltså mera vara skolmiljön och de attityder som finns där, än undervisningen 
som sådan, som skapar problem. En intressant parallell kan i sammanhanget dras med 
Goffmans (1972) diskussion om stigmatisering och vår benägenhet att tillskriva människor 
med någon avvikelse även andra avvikelser. 
 I Eklund (1982) studeras eventuell överrepresentation bland invandrarungdomar beträf-
fande kriminalitet. Hon menar att risken att bli dömd är större bland invandrarungdomar än 
bland svenska. Hon ser en av anledningarna till detta i att  

Många utländska ungdomar får skolproblem, även om orsakerna ofta är av annat slag 
än de svenska barnens (språksvårigheter t ex). (S 45.)  

 
Eklund tar också upp problem i kulturkrocken, där vårt svenska samhälle ofta tillåter sådant 
som är förbjudet i dessa ungdomars egen kultur.  

Att inte riktigt veta vad som är tillåtet, eller när det är det, skapar naturligtvis osäker-
het. (A a, s 45.)  

 
Vid sidan av sociologiska förklaringar tar Eklund även upp psykologiska, då med tyngd-
punkter i identitet och identitetskris (s 50). Många invandrarungdomar upplever identitets-
kriser och försöker på olika sätt kompensera kristillstånden. Ibland sker detta på ett för om-
givningen otillbörligt vis och barnet blir utfruset ur gemenskapen. 
 Problem av nämnt slag blir mera accentuerade om man fokuserar flyktingbarn. Social-
styrelsen (1990/91) visar på många barn med behov av särskilt stöd i denna grupp. Orsa-
kerna står ofta att finna i en osäker familjesituation i sin tur påverkad av osäkerhet inför 
hela tillvaron som flykting. Reaktioner på traumatiska händelser i det tidigare hemlandet 
eller i samband med flykten kommer hos barnen ofta först efter en tid, då den yttre situatio-
nen någorlunda stabiliserats och de hunnit börja sin skolgång (s 41).  
 En passus i denna skrift kan vara värd att beakta i en undersökning som denna. I sam-
band med diskussion om särskilda stödinsatser framgår det att sådana inte blir aktuella i 
kommunerna förrän andra instanser, såsom skolan, uttömt sina resurser.  

Detta betyder i sin tur att problemen då hunnit bli allvarliga och att barnen kanske 
bott flera år i Sverige. (A a, s 41.) 

 
Traditionella insatser såsom stödsamtal eller stödfamilj, är då oftast otillräckliga. Problema-
tiken anknyter till här presenterade studie eftersom man kan tänka sig att några av dessa 
barn återfinns i särskolan. Frågan blir då om de kan anses tillhöra personkretsen eftersom de 
är utvecklingsstörda eller om de placerats där för att de lider av det som förr kallades barn-
domspsykos (numera enligt skollagens kapitel 1, § 16 benämnt ”personer med autism eller 
autismliknande tillstånd")? 
 I samma skrift från socialstyrelsen finns ett avsnitt om insatser för barn med funktions-
hinder (Socialstyrelsen, 1990/91, ss 53-55), vilket i sin tur bygger på rapporten "Flykting-
barn med funktionshinder" (Jansson, 1991 /vilken vi förgäves sökt få tag på/). Bland de 
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barn med funktionshinder myndigheterna kommit i kontakt med var ca 2/3 barn med psy-
kisk utvecklingsstörning. I rapporten konstateras emellertid att det då inte förekom samar-
bete i någon högre grad mellan omsorgsverksamheten/barnhabiliteringen och den kommu-
nala flyktingmottagningen. Numera kommer flyktingbarn i skolåldern ganska snart till s k 
förberedelseklasser, där de får sin undervisning i någon eller några terminer innan de tas 
emot i ”vanliga” skolklasser eller placeras i särskoleklasser. 
 Den sammanfattande slutsats man kan dra av "forskningsfronten" är att en riktad sådan 
knappast finns, dvs att området tycks väldigt lite och disparat beforskat, och att ny forsk-
ning behövs. Problemet överrepresentation av elever med annat etniskt ursprung än svenskt 
i särskolan tycks dessutom i sig själv vara så pass färskt, att man knappast kan förvänta sig 
att det redan skall vara beforskat i någon nämnvärd grad. Redovisningen av forskningsfron-
ten ovan får därför ses som tämligen tentativ och övergripande. 
 
Teoretisk förankring  
Det har i olika sammanhang framförts kritik mot specialpedagogisk forskning för att den är 
teorifattig (se t ex Rosengren & Öhngren, 1997). Problemet tycks vara internationellt vilket 
bekräftas i en smärre studie av Shakespeare (2005). Här skall dock göras ett försök att lyfta 
fram några teoretisk ansatser som kan ses som relevanta för förankringen av föreliggande 
studie. 

Uppfattningar av begreppet avvikelse (se Rosenqvist, 1977) blir i en studie som denna 
intressant, dvs: Vem är avvikande? och Vem avgör vem som är avvikande? Bl a beroende 
av hur en sådan fråga besvaras bör man, anser vi, kunna avgöra om eller hur skolan själv, 
på ett avsiktligt eller oavsiktligt vis, bidrar till att skapa specialpedagogiska behov (jfr 
Rask, Svensson & Wennbo, 1985). Därmed tror vi oss kunna nalkas värdegrunder som 
finns representerade i skolan, och då speciellt beträffande synen på avvikelse.  
 Vid arbetet med en teoriutveckling beträffande specialpedagogik (se Rosenqvist & Ti-
deman, 2000) liksom för en utformning av en övergripande teoretiskt förankrad bas som 
sammanhållande och styrande strategigrundande helhet i ansatsen, ser vi en anknytning till 
Gunnar Stangviks (1994) arbete med begreppsanalyser och begreppsbestämningar som en 
användbar referensram. Stangvik diskuterar olika sätt att förstå begreppet "lærevansker" 
med utgångspunkt i bristorienterad, kognitivt orienterad och transaktionsorienterad förstå-
else, där han ser ett hittills dominerande sätt att förstå inlärningssvårigheter utifrån bristori-
entering, medan han själv ser en kombination av de två senare förståelsesätten som dyna-
miska. Vidare föreslår Stangvik (a a, s 46-47) "en spesialpedagogisk taksonomi" som inte 
delar in elever med behov av stöd i kategorier, i sin tur konstruerade efter symtombeskriv-
ningar hämtade från andra vetenskaper (än den pedagogiska), utan en taxonomi som tar 
hänsyn till "den støtte og hjelpen som personer og grupper av personer behøver for å mestre 
livsførelsen i samfunnet" (a a, s 46).  
 Viktigt är här att våga gå in i en granskning av hur vi, som vanliga medborgare, betrak-
tar och accepterar olika former av avvikelse. Goffman (1972) skiljer i stort sett på två sor-
ters avvikare: de frivilliga eller "avståndstagarna" och de sociala avvikarna. De senare blir 
utnämnda som avvikande av det övriga samhället utan att de önskar det. Men genom det 
samhälleliga tryck som utövas mot dem accepterar de så småningom den avvikande rollen - 
de blir stigmatiserade. Ursprunget för ett stigma är den veritabla brännmärkningen av slavar 
i antikens Grekland. Därmed markerades en social relation snarare än en egenskap. Eller 
hellre: stigmat innebar en speciell relation mellan ett attribut/en egenskap och ett 
(livs)mönster. Den stigmatiserade människan blev (och blir) betecknad som usel, farlig, 
svag eller utstött till skillnad från "den fullständiga" människan. M a o reducerades den 
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stigmatiserades integritet. Vad värre var (och är) är att den människa som framvisat någon 
ofullkomlighet gärna pådyvlas flera andra ofullkomligheter.  
 Mycket tyder på att detta sätt att uppfatta medmänniskan är giltigt även i det moderna 
västerländska samhället. Exempelvis ligger det nära till hands att tillskriva en människa 
med svåra spasmer även egenskapen att vara intellektuellt retarderad. Eller kanske att till-
skriva en person som har svårt att uttrycka sig språkligt en undermålig kognitiv förmåga. 
Likaså ligger det nära till hands att vi i vårt umgänge med människor med något funktions-
hinder låter, som Goffman uttrycker det, "interaktionen … gravitera kring handikappet" (a 
a, s 27). 
 Goffman (a a, s 134) hänvisar till en intressant artikel av Lemert (1948), där denne på-
pekat att antalet avvikare i ett samhälle blir precis så stort som man vill ha det. Denna tan-
kegång harmonierar väl med senare idéer av Foucault, som t ex i Vansinnets historia (1993) 
hävdar att varje samhälle, varje historisk epok, har definierat sina speciella avvikare. Dessa 
har varit av olika schatteringar, men det verkar som om "de normala" har ett behov av att 
utse (och jämföra sig med) från normerna avvikande personer. Normerna statueras alltid av 
"den normala majoriteten" och avvikarna får helt enkelt finna sig i att bli utdefinierade på 
olika sätt. Denna teoretiska diskussion kan kompletteras med senare ansatser som går i 
samma riktning beträffande avvikelse, där ett av de mest intressanta sätten att nalkas pro-
blematik kring marginalisering och utanförstående utgörs av den engelska ”social model of 
disability” (se t ex Barnes & Mercer, 2004; Campbell & Oliver, 1996), liksom annan lik-
nande teoriutveckling (Skidmore, 2004; Skrtic, 1995). Här presenterade studie beträffande 
överrepresentation av elever med annat etniskt ursprung än svenskt i särskolan kan på olika 
sätt knytas till en sådan teoretisk tolkningsram.  
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Metod 
 
Datainsamling 
Övergripande procedur 
Utöver inledande sonderingar beträffande hela gruppen " elever med annat etniskt ursprung 
än svenskt " för att via dokumentstudier kunna beskriva kunskapsfronten i ett mera allmänt 
och historiskt perspektiv har en konkret inventering av andelen elever med annat etniskt 
ursprung än svenskt i särskolan genomförts genom en riksomfattande enkät till samtliga 
290 kommuner i Sverige. Därutöver har, vid ett begränsat urval s k fallskolor, intervjuer 
genomförts med skolledare/särskolesamordnare, specialpedagoger och andra lärare med 
anknytning till särskola, psykologer och konsulenter i åtta kommuner. Kommunerna valdes 
med hänsyn till storlek, geografisk spridning och i viss mån beträffande vår kunskap om 
dess andel invånare med annan etnisk bakgrund än svensk. 
 
Enkät 
Enkäten som bestod av ett trettiotal frågor (se Bilaga 3) skickades ut till särskoleansvariga i 
landets samtliga 290 kommuner. Adresserna erhölls genom Statistiska Centralbyrån, vilket 
innebar att vi även fick tillgång till särskoleansvariga i stadsdelar där sådana förekommer. 
Enkäten skickades tillsammans med ett ”Följbrev” (Bilaga 4a). På grund av problem vid 
erhållandet av adresserna samt viss osäkerhet inom vissa kommuner beträffande vem som 
var ”särskoleansvarig” sköts den ursprungliga svarstiden planerad till 6 oktober upp till 26 
oktober. Då det i mitten av november 2006 visade sig att endast ca 100 kommuner svarat 
skickades ett påminnelsebrev (Bilaga 4b) med ny deadline till 31 december. I mitten av 
januari, då tidsfristen gick ut, hade 189 enkätsvar kommit in. Eftersom bortfallet merendels 
rör de större kommunerna, kommer vi att genomföra en kompletterande studie i några stör-
re kommuner som en uppföljning av projeket. 
 
Intervjuer 
Intervjuer har genomförts av fem av de i studien ingående medarbetarna med stöd av en 
gemensam uppsättning av ca 30 frågor (se Bilaga 1). Instruktionen från projektledaren till 
intervjuarna var att de kunde känna stor frihet i förhållande till den situation som var för-
handen i de olika kommunerna och inför de olika intervjupersonerna (ip/ipp). Detta har i 
stort sett varit gynnsamt för datainsamlingen eftersom denna fått olika tyngdpunkter och 
karaktär med hänsyn till lokala förhållanden.  

De respektive intervjutillfällena förbereddes genom ett ”förbrev” (Bilaga 2) till särsko-
leansvarig i den utvalda kommunen med information om projektets bakgrund, syfte och 
uppläggning samt med en uppmaning till denne att välja ut lämpliga ipp. Intervjuarna tog 
efter några dagar telefonledes kontakt med den särskoleansvarige och därefter med ipp för 
att göra upp om lämpliga tider. Vissa centrala frågor riktades till samtliga ipp, komplettera-
de med riktade frågor till de olika kategorierna ipp. På så vis kan metoden benämnas semi-
strukturerad. Efter medgivande av resp ipp kunde samtliga intervjuer spelas in på ljudband, 
där ipp informerades om att detta endast skulle avlyssnas av medarbetarna i projektet. 
 De kategorier ipp som i de respektive kommunerna blev aktuella för studien är: 

- skolledare/samordnare med anknytning till särskola; 
- klasslärare med elever med annat etniskt ursprung än svenskt i sin särskoleklass; 
- motsvarande lärare i grundskoleklasser med elever med inskrivna i särskola; 
- berörda skolpsykologer; 
- särskolekonsulter och ipp med dylik funktion. 
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Databearbetning 
Svaren från den riksomfattande enkäten har bearbetats statistiskt med SPSS i kombination 
med textanalys. Data från intervjuer har analyserats som texter, dvs fullständiga eller sum-
merande utskrifter av ljudbandsupptagningar samt anteckningar förda under dessa aktivite-
ter. En strävan har därvid varit att finna kvalitativa likheter och skillnader mellan olika de-
lar i materialet för att komma åt uppfattningar av fenomenet "överrepresentation av elever 
med annat etniskt ursprung". Detta förfaringssätt är väl beprövat av medarbetarna i tidigare 
studier. 
 Under 80-talet var flera författare av metodiska anvisningar i kvalitativa metoder ganska 
eniga om att underlag såsom bandupptagna intervjuer skulle skrivas ut i sin helhet i sam-
band med bearbetningen. (Se t ex Kvale, 1979/1997; Larsson, 1986). Under senare tid har 
man emellertid diskuterat meningsfullheten i detta tidsödande arbete. I stället ser man nog-
granna genomlyssningar av inspelat material och utskrifter av meningsbärande passager 
som tillräckligt stöd för analysen. En ytterligare fördel med detta är att man kan koncentre-
ra avlyssningen på hur synpunkter framförs och därvid läsa in nyanser som kanske glöms 
bort i analys av enbart textmaterial. 
 Bearbetningen av datamaterialet från här presenterade undersökning har i huvudsak gått 
tillväga på detta modifierade sätt samt med ansatsen att stå öppen för "elements of surpri-
se". Ca en tredjedel av intervjuerna har skrivits ut i sin helhet och resten enligt sagda modi-
fierade princip. 
                       
Etisk diskussion  
Studier, som inbegriper människor med funktionshinder, är nästan alltid av känslig natur. 
Med den erfarenhet vi menar oss ha från tidigare undersökningar med anknytning till sär-
skola alltsedan 1984 har vi också lärt oss att genomföra sådana studier med ett bevarande 
av de inblandades anonymitet och integritet. Vid spårningen av lämpliga informanter har vi 
vänt oss till särskoleansvarig i respektive kommun och denna person därefter kontaktat per-
sonerna för intervjuerna. Vidare har vi varit noga med att inte stå i eller skapa något bero-
endeförhållande till berörda personer, vilka också informerats om sina rättigheter att när 
som helst avbryta sin medverkan i studien. Från första kontakt, via datainsamling till av-
rapportering har vi strävat efter ett bevarande av de inblandades integritet och därvid strikt 
följt anvisningarna, bl a om konfidentialitet, i Humanistisk- samhällsvetenskapliga forsk-
ningsrådets och senare även Vetenskapsrådets etikregler (HSFR, 1999). Exempelvis rap-
porterar vi under kodbeteckningar, såväl beträffande deltagande personer som för angivan-
de av geografisk belägenhet. Ett möjligt undantag kan därvid vara ett internt igenkännande, 
något som blir oundvikligt i de flesta studier av nämnd karaktär.  
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Enkätstudie i landets kommuner  
(av Magnus Tideman) 
 
Inledning 
Efter kommunaliseringen av särskolan i början av 1990-talet har antalet elever som mottas i 
särskolan ökat markant. Ett flertal studier och rapporter har på olika sätt försökt att förstå 
och förklara denna oväntade ökning (se tex Tideman 1998, 2000, Blom 1999, Skolverket 
2000, SOU 2003:35). Skolverket presenterade också nyligen (Skolverket 2006) en rapport 
med siffror över den allmänna ökningen och med en analys av orsaker till de stora lokala 
skillnaderna som uppvisats. I nästan alla försök till orsaksanalys har frågan om en ev. över-
representation av elever mottagna i särskolan med annan etnisk bakgrund nämnts eller dis-
kuterats. Det är dock viktigt att först konstatera att den kraftiga särskoleökningen under de 
senaste 15 åren i sig utgör underlag för en mer generell diskussion. Jämfört med tidigare situ-
ation kan det betraktas som att andelen särskolelever totalt sett blivit för stor när andelen 
elever i särskolan stigit från 0,7 % till närmare 1,5 % av det totala antalet grundskoleelever 
(Skolverket 2006). Orsakerna till denna utveckling är många och av skiftande karaktär (se t 
ex Tideman 2000, Skolverket 2000, 2006, SOU 2003:35). En av de faktorer som lyfts fram 
och återkommande diskuterats i analyserna är frågan om särskolelever med annat etniskt 
ursprung är överrepresenterade bland ”de nya” särskoleleverna.  
 
Geografiskt begränsade studier (Bel Habib 2001, Lundström Hahne 2001) pekar på en möj-
lig överrepresentation av särskoleelever med invandrarbakgrund i Malmö respektive Göte-
borg, men framförallt på att elever med annan etnisk bakgrund tas emot i särskolan på andra 
grunder än svenska barn. Det handlar framförallt om att de utredningar och bedömningsun-
derlag som ligger till grund för besluten är otydligare, mindre heltäckande och oftare baseras 
på mer symtombaserade och diffusa diagnoser/kategoriseringar. Dessa studier lyfter, förut-
om behov av utveckling av tester och utredningar där större hänsyn tas till språkliga och 
kulturella skillnader, också frågan om vilken roll föräldrarnas utbildningsnivå spelar för be-
slut om mottagande i särskolan. Studier visar också att bilden av invandrade som en homo-
gen grupp måste problematiseras, något som många gånger inte görs. Även om man delar 
erfarenheten av att ha flyttat till ett nytt land, Sverige, är tex bakgrunden till flytten, synen 
på funktionshinder och familjernas anpassningsstrategier när de får ett barn med funktions-
hinder olika (se tex Bohlin 2001). 
 
Enkätstudiens syfte, genomförande och begränsningar 
Det övergripande syftet med den i detta kapitel redovisade studien var att, genom en enkät-
undersökning till landets samtliga kommuner, få underlag för att kunna bedöma hur stor del 
av särskoleleverna, på obligatorisk och gymnasienivå, som har annan etnisk bakgrund och 
om de utgör en över-, under- eller rimlig representation i relation till befolkningssamman-
sättningen. Dessutom var avsikten att klarlägga hur man på kommunal nivå bedömer situa-
tionen och utvecklingen för denna elevgrupp. 
 
Definitionen av annan etnisk bakgrund i studien är - som nämnts i inledningen ovan - den att 
eleven är född utanför Sverige eller att båda föräldrarna är utrikes födda. Vid analysen spjäl-
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kas dock denna breda definition upp ytterligare, t ex beträffande etnisk bakgrund inom eller 
utom Norden, inom eller utom Europa. 
 
De specifika frågeställningarna för enkätstudien är: 
 

• Hur ser relationen ut mellan antalet särskolelever i den obligatoriska respektive fri-
villiga särskolan och antalet elever i grund- respektive gymnasieskolan? 

• Hur stort är antalet särskolelever med annan etnisk bakgrund i obligatorisk respekti-
ve frivillig särskola? Finns skillnader mellan olika kommuner och kommuntyper? 

• Vilka eventuella problem förekommer i samband med utredning och bedömning inför 
mottagande i särskolan när det gäller elever med annan etnisk bakgrund? 

• Hur ser tillgången på modersmålsundervisning ut för denna elevgrupp? 
• På vilka sätt följs skolsituationen för särskolelever med annan etnisk bakgrund upp? 
• Hur ser samarbetet ut mellan skola – hem och bedöms det finnas särskilda komplika-

tioner som kan härledas till familjernas etniska ursprung? 
• Hur bedömer kommunerna andelen särskolelever med annan etnisk bakgrund i rela-

tion till befolkningssammansättningen? Hur bedömer man ev. förändring av grup-
pens storlek över tid? 

• Vilken policy finns på kommunal nivå när det gäller särskolelever med annan etnisk 
bakgrund? 

• Finns behov av ökad kunskap och kompetens hos skolpersonal när det gäller sär-
skolelever med annan etnisk bakgrund och i så fall vilken sorts kunskap och kompe-
tens behövs? 

 
Förutom frågor om elevantal i olika undervisningsformer innehöll enkäten alltså frågor om 
utredning och bedömning inför mottagande i särskola, en del undervisnings- och policyrela-
terade frågor samt frågor om erfarenheter och bedömningar med anknytning till studiens 
syfte. 
 
Samtliga kommuner i landet erhöll i oktober 2006 enkäten per post, ställd till ansvarig tjäns-
teman för särskolan. En påminnelse skickades till kommuner som inte svarat i novem-
ber/december 2006. I mitten av januari 2007 drogs av tidsskäl en gräns för möjligheterna att 
svara. En erfarenhet av enkätstudien är att det i en del kommuner tog mycket lång tid för 
brevet med enkäten att nå rätt person. Flera exempel finns där särskoleansvarig nåtts av 
enkäten efter mer än 6 veckors intern postgång.  
 
Ambitionen med enkäten var att fånga en både övergripande och samtidigt relativt detaljerad 
bild av förekomst, omfattning och bemötande av särskolelever med annan etnisk bakgrund. 
Detta ledde fram till en detaljerad och omfattande enkät. Av vissa kommuner upplevdes den 
som alltför omfångsrik och detaljrik. Flertalet av de uppgifter som efterfrågades finns inte 
sedan tidigare sammanställda på kommunnivå och krävde därför ett, särskilt i större kom-
muner, betydande arbete. Många kommuner har i sina svar påtalat vikten av att dessa frågor 
studeras och ansett det värt detta extra arbete. Frånvaron av svar från en del kommuner kan 
tolkas på olika sätt men en orsak till uteblivet svar är troligen svårigheter att inhämta och 
sammanställa uppgifterna som efterfrågades. Några kommuner har också reagerat på enkät-
frågorna och menat att de efterfrågade uppgifterna kan vara integritetskränkande. Eftersom 
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samtliga frågor handlat om uppgifter på statistisk nivå, ej individnivå, och inga personliga 
uppgifter om elever eller deras familjer efterfrågats har inga uppgifter samlats in på så sätt 
att de kan härledas till enskilda eller deras förhållanden. Möjligheterna att identifiera enskil-
da elever är uteslutna. Inte heller redovisas enkätstudien på ett sådant sätt att enskilda 
kommuner kan kännas igen. 
 
Svarsfrekvens och kommuntyper 
Redovisningen i detta kapitel bygger på 189 inkomna enkätsvar. Svarsfrekvensen var 65,2 
% (189 av totalt 290 kommuner) I redovisningen kommenteras särskilt när det föreligger 
skillnader mellan olika typer/storlekar av kommuner. 
 
Resultaten nedan baseras på 189 besvarade enkäter fördelat på följande kommuntyper (en-
ligt Sveriges kommuners och landstings indelning): 
 
Kommuntyp Procent 
 
Storstäder                  6,4 
Förortskommuner               9,1 
Större städer           12,3 
Pendlingskommuner               5,9 
Glesbygdskommuner        11,2 
Varuproducerande kommuner         4,8 
Övriga kommuner över 25 000 invån   17,1 
Övriga kommuner 12500-25000 invån  17,1 
Övriga kommuner mindre än 12 500 invån   16,0 
Totalt             100 
 
 
Svarsfördelningen innebär en mycket god svarsfrekvens från följande kommuntyper i rela-
tion till kommuntypernas totala andel: Större städer, Glesbygdskommuner, övriga över 
25 000 invånare, övriga 12500 – 25000 invånare. samt mindre kommuner. Det är en mindre 
bra, men godtagbar, svarsfrekvens från Storstäder (beroende på att det främst är delar av 
storstäderna som svarat dvs svar från en del av de stadsdelar som ingår i större kommuners 
staddelsorganisation), pendlingskommuner och varuproducerande kommuner. 
 
Sammanslaget i tre grupper av kommuner istället för ovanstående nio kommuntyper, större 
kommuner (storstäder, större städer och förortskommuner), medelstora kommuner (pend-
lingskommuner, varuproducerande kommuner och övriga kommuner över 25 000 invånare) 
och små kommuner (glesbygdskommuner, övriga kommuner med 12500-25 000 invånare 
samt övriga kommuner med mindre än 12 500 invånare) blir svarsfördelningen följande: 
 

• Större kommuner 27,8 % 
• Medelstora kommuner 27,8 % 
• Små kommuner 44,3 % 

 



 19 

Enkätbesvarare och driftsform 
Enkäten har besvarats av särskolerektor (61,8 %) eller förvaltningschef, utvecklingsansvarig 
eller liknande (38,2 %). I den absoluta majoriteten av kommuner, 90, 7 %, finns enbart 
kommunalt driven särskola, i 9,3 % finns kombination av kommunal och fristående särskola. 
 
Andel och antal elever i särskolan 
Nedan redovisade uppgifter baseras på enkätsvaren. 
 

• 1,8 % av det totala antalet elever i den obligatoriska skolan är mottagna i den obliga-
toriska särskolan, (9 905 av 537 664). Detta utgör en något högre andel än vad som 
framkommer i Skolverkets sammanställning där andelen är 1,4 % (Skolverket 2006)  

• 3,3 % av det totala antalet elever i den frivilliga gymnasieskolan är mottagna i gym-
nasiesärskolan. (5 057 av 149 313) 

• 18 % av eleverna i den obligatoriska särskolan (1 791 av 9 905) har annan etnisk 
bakgrund  

• 13 % av gymnasiesärskolans elever (659 av 5 057) har annan etnisk bakgrund 
• 13,3 % av kommunerna har ingen särskoleelev med annan etnisk bakgrund,  
• I de kommuner som har elever i särskolan med annan etnisk bakgrund är det vanli-

gast med ett fåtal elever (i hälften av de kommuner som har elever med annan etnisk 
bakgrund i särskolan är det 6 elever eller färre) 

 
I befolkningen i stort har 16,5 % en annan etnisk bakgrund. Det innebär att de antingen är 
utrikesfödda (13 %) eller inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar (3,5%). 13 % av barnen i 
Sverige har enligt SCB (2007a) utländsk bakgrund (enligt SCB:s definition att båda föräld-
rarna ska vara utrikes födda och barnen själva födda utrikes eller i Sverige). Det finns dock 
stora skillnader mellan olika kommuner och regioner när det gäller andelen barn med ut-
ländsk bakgrund. Två tredjedelar av alla barn med utländsk bakgrund bor i de tre storstads-
länen – Stockholm, Skåne och Västra Götalands län. Där det på länsnivå är mest invandrar-
tätt har 20 % av barnen utländsk bakgrund medan det på kommunnivå kan vara en betydligt 
högre andel. Sett till dessa siffror innebär enkätsvaren att det totalt sett inte kan anses före-
ligga någon överrepresentation av elever med annan etnisk bakgrund i särskolan. Andelen 
särskoleelever med annan etnisk bakgrund varierar stort mellan kommunerna men är, så långt 
det går att bedöma utifrån föreliggande underlag, i relation till befolkningssammansättningen 
i respektive kommun med reservation för vissa kommuntyper. För att mer säkert kunna 
uttala sig om förhållandet i storstadsområdena behöver dock mer fördjupade och detaljerade 
studier göras.  
  
9,7 % av eleverna med annan etnisk bakgrund i obligatoriska särskolan har nordiskt ur-
sprung (Finland, Norge, Danmark och Island). Detta är en låg andel om man ser det i relation 
till andelen boende i Sverige som har sitt ursprung i andra nordiska länder. Nästan en fjärde-
del av alla utlandsfödda som bor i Sverige har sitt ursprung i de övriga nordiska länderna 
(SCB 2007b). 90, 3 % av eleverna i obligatoriska särskolan med annan etnisk bakgrund har 
utomnordiskt ursprung. Flertalet av dessa har, om man följer den generella fördelningen en-
ligt SCB, sitt ursprung i Europeiska länder, därefter kommer länder i Asien och därpå Afri-
ka. Av enkätstudien framgår att det i 16,4 % av kommunerna är elever från vissa specifika 
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länder som är mer vanligt förekommande i särskolan (främst från balkanländerna, Turkiet, 
Mellanöstern samt Somalia).  
 
Utredning och beslut om mottagande i särskola 
Inför en elevs eventuella mottagande i särskola ska enligt Skolverkets rekommendationer 
(Skolverket 2001) en allsidig utredning genomföras. Utredning inför mottagande i särskola är 
enligt enkätsvaren decentraliserade till skolnivå i 41 % av kommunerna medan de är centrali-
serade till kommunnivå i 58 % av kommunerna. Beslut om mottagande i särskolan är decent-
raliserade i 25 % av kommunerna medan det i 75 % av kommunerna fattas beslut på central 
kommunal nivå. I flertalet kommuner är både utredning och beslut om mottagande i särsko-
lan centraliserade till en centralt placerad resursgrupp/team eller särskoleansvarig. Näst van-
ligast är att utredningen om eventuellt behov av särskola görs decentraliserat i respektive 
skolområde medan beslut om mottagande fattas centralt i kommunen. Här finns enligt en-
kätsvaren dock en mängd olika rutiner för framförallt utredningsförfarandet där det exem-
pelvis förekommer att vissa delar av utredningen (som den pedagogiska) görs decentraliserat 
medan den psykologiska görs centralt. En tendens är att ju större kommunerna är desto mer 
centraliserad är både utredning och beslut inför mottagande i särskolan. 
 
Vid utredning av elever med annan etnisk bakgrund framkommer av enkätsvaren att kom-
munerna ofta, i en del kommuner alltid, kompletterar ”vanliga” test med framförallt icke-
verbala test. I andra kommuner görs detta när man bedömer att behov finns. Kompletteran-
de test görs i första hand för att kompensera för språkrelaterade svårigheter. En del kommu-
ner uppger också att de anlitar tolk i testsituationen. I de fall det är möjligt, vilket inte av 
svaren framstår som särskilt vanligt, används också personal (psykolog, pedagog etc) som 
talar elevens modersmål. Flera kommuner lyfter i sina kommentarer fram att det finns test- 
och utredningsrelaterade svårigheter som de härleder till barnets språkliga och kulturella 
bakgrund. Flera påpekar att det saknas kultur- och språkanpassade test vilket bedöms för-
svåra bedömningen av elevens förmåga. Beslutet om särskolemottagande riskerar därmed att 
baseras på ett inte fullständigt och rättvisande underlag. Ett annat problem som några kom-
muner diskuterar är om test utförda med tolkhjälp kan betraktas som rättvisande. Flertalet 
kommuner menar att man försöker ta hänsyn till och kompensera de ordinarie testernas 
brist på kulturella och språkliga aspekter genom att i analysen av utredningsmaterialet i sin 
helhet försöka väga in kulturella faktorer. 
 
En stor majoritet av kommunerna, 82,6 %, anser att det finns vissa eller stora komplikatio-
ner i samband med mottagandet i särskolan av elever med annan etnisk bakgrund. Dels hand-
lar det om svårigheter i samband med utredning och beslut (förutom svårigheter att hitta 
relevanta testinstrument etc. är det ofta svårt för kommunerna att hitta kulturkompetenta 
psykologer, läkare och specialpedagoger), dels handlar det om olika kulturella och språkliga 
barriärer i mötet med elevens familj. Det kan, enligt enkätsvaren, ta sig uttryck i att man 
möter ett annorlunda synsätt på funktionshinder/handikapp, andra religiösa och sociala tra-
ditioner, att det förekommer kommunikativa problem pga språksvårigheter eller föräldrarnas 
analfabetism samt att man från skolans sida upplever problem med familjens förståelse för 
det svenska skol- och samhällssystemet (se vidare nedan). 
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En övergripande fråga i studien handlar om huruvida de elever med annan etnisk bakgrund 
som är mottagna i särskolan verkligen tillhör särskolans personkrets. 79,7 % av kommuner-
na anser att elever med annan etnisk bakgrund i särskolan alltid är mottagna i enlighet med 
gällande lagstiftning, 16,3 % att de oftast är det och 3,9 % att det är svårt att bedöma (se 
ovan om svårigheter i samband med utredning och beslut). I var femte kommun finns således 
tveksamheter kring särskolemottagandet för en del av eleverna med annan etnisk bakgrund. 
Det är dock bara i 8,5 % av kommunerna som man är säker på att det finns elever med an-
nan etnisk bakgrund i särskolan som istället skulle kunna gå i grundskola. Det rör sig oftast 
om enstaka elever där man är tveksam till om särskolan är rätt skolform. Det handlar huvud-
sakligen om elever som mottogs i särskolan tidigare, dvs slutet av 1990-talet – början av 
2000-talet, när man enligt kommunerna lade mindre vikt vid språkliga och kulturella frågor 
än man gör idag. Medvetenheten om betydelsen av att särskilja intellektuella svårigheter från 
språkliga problem har enligt kommunernas egna bedömningar ökat. För enstaka elever som 
mottagits sent i särskolan (årskurs 8 – 9) kan det också finnas en del tveksamheter kring om 
det var ett riktigt beslut. 
 
Samundervisning och modersmålsundervisning 
Av flera olika skäl, bland annat som ett sätt att öka samverkan mellan särskolan och grund-
skolan, förekommer i en del kommuner s.k. samundervisningsklasser. I dessa mindre under-
visningsgrupper kan elever som tillhör grundskolan respektive särskolan undervisas till-
sammans under huvuddelen av sin skolvecka. 33,3 % av kommunerna uppger att de har 
samundervisningsklasser. I dessa klasser, som i huvudsak förekommer i större kommuner, 
finns även särskolelever med annan etnisk bakgrund.  
 
För elever med annan etnisk bakgrund är förmågan att behärska sitt modersmål ofta en för-
utsättning för att utveckla goda kunskaper och god förmåga att använda det svenska språ-
ket. 44 % av särskoleeleverna med annan etnisk bakgrund får sällan eller aldrig någon mo-
dersmålsundervisning. Skälen till detta anges framförallt vara att det saknas språkkunnig 
personal, att det är för få elever med samma modersmål för att utgöra tillräckligt underlag för 
en undervisningsgrupp eller att föräldrarna inte önskar modersmålsundervisning. Till denna 
bild kan läggas att 66,5 % av eleverna sällan eller aldrig möter lärare eller assistenter i särsko-
lan som pratar elevens hemspråk.  
 
Uppföljning av skolgången och samarbete med hemmet 
Uppföljning av skolgången (både socialt och kunskapsmässigt) för särskolelever med annan 
etnisk bakgrund sker i en absolut majoritet av kommunerna på samma sätt som för övriga 
elever. Det innebär att vanliga uppföljningsinsatser som utvecklingssamtal, individuella ut-
vecklingsplaner och vid behov åtgärdsprogram används. I 6 % av kommunerna görs särskil-
da uppföljningar som framförallt handlar om att följa elevens språkliga utveckling. Man är 
då extra observant på om det kan finnas andra orsaker till elevens svårigheter än nedsatt 
begåvning/utvecklingsstörning. 
 
Samarbetet med föräldrar till särskolelever med annan etnisk bakgrund är enligt flertalet 
kommuner ofta mer intensivt än med övriga elevers föräldrar. Erfarenheten är att föräldrar-
nas språkkunskaper varierar mycket och det finns relativt ofta behov av tolkhjälp pga 
språkliga problem, för att kunna få tillstånd en bra kommunikation mellan hem och skola. 
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Skolan använder också utvecklingssamtal, telefonkontakter, hembesök, kontaktböcker och 
andra former för muntlig och skriftlig information mer frekvent för denna grupp elever än 
för övriga.  
 
Ca en tredjedel av kommunerna menar att det inte finns några särskilda problem i samarbetet 
och kommunikationen mellan särskola och föräldrar till elever med annan etnisk bakgrund. 
Övriga två tredjedelar anser att det finns särskilda problem som bör uppmärksammas. Det 
handlar om praktiska svårigheter som att få tillgång till tolk, att det även om man har tolk 
kan vara svårt att få kommunikationen att fungera, att motivera föräldrarna att komma till 
skolan och liknande samt om svårigheter som grundar sig på kulturella skillnader i synsätt. 
Bland annat så uppfattar kommunerna att föräldrarnas syn på utvecklingsstör-
ning/handikapp ibland skiljer sig från det som kommunerna menar är den svenska synen. 
Det handlar om föräldrar som skolan menar inte accepterar barnets svårigheter utan vill att 
skolan genom läxor m.m. ska förmå barnet att ”komma i kapp” eller att föräldrarna skäms 
för att ha ett barn med intellektuella svårigheter. Utifrån detta anser skolan att det kan vara 
svårt att få föräldrarna att förstå vad särskolan är, hur man arbetar och vilka konsekvenser 
mottagandet i särskolan kan få för barnets framtid. Ett annat problematiskt område för sam-
arbete mellan hem och skola som lyftes i enkätsvaren var olikheter i syn på flickors och 
kvinnors roll och status. En del enkätsvar visar på erfarenheter av att föräldrar menat att 
utbildning för flickor med utvecklingsstörning inte är värd att satsa på. Andra menar att sko-
lan kan ha ett gott och nära samarbete med elevens mamma men när pappan blir involverad 
gäller inte överenskommelser med mamman längre.   
 
Andel särskoleelever med annan etnisk bakgrund och förändring över tid 
En grundfråga för studien är om elever med annan etnisk bakgrund är överrepresenterade i 
särskolan i förhållande till sin andel av befolkningen. I enkäten bad vi särskoleansvarig eller 
motsvarande att utifrån sin kunskap om och erfarenhet av de lokala förhållandena bedöma 
detta. 65,9 % av kommunerna anser att andelen elever med annan etnisk bakgrund är rimlig i 
förhållande till den etniska sammansättningen av boende i kommunen. 7,6 % menar att det 
finns en överrepresentation och 26,5 % att det finns en underrepresentation. Bedömningen 
att det finns en överrepresentation finns enbart i de större städerna. Bedömningen om un-
derrepresentation återfinns i samtliga kommuntyper, alltså även i en del stadsdelsförvalt-
ningar i de större städerna, men med en tonvikt på de mindre kommunerna. 
  
Av kommunerna anser 36,3 % att antalet elever med annan etnisk bakgrund i särskolan ökat 
något eller kraftigt de senaste 10 åren, 3,4 % att det minskat, 32,9 % att det är oförändrat. 
27,4 % anser att man inte kan bedöma eventuell förändring över tid. Förändringar av antalet 
elever i särskolan med annan etnisk bakgrund beror enligt kommunerna framförallt på för-
ändringar i samband med kommunernas mottagande av flyktingar, dvs i samband med ökat 
flyktingmottagande ökar också antalet barn och unga i skolåldern och då även antalet elever i 
särskolan.  
 
Resurser och kompetens 
Elever som utöver sin tillhörighet till särskolans personkrets har en annan etnisk bakgrund 
kan antas behöva extra stödinsatser, vilket i sin tur kräver resurser. Resurstilldelningen an-
ses av en stor majoritet av kommunerna (87,8 %) vara rimlig i förhållande till behoven hos 
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särskolelever med annan etnisk bakgrund. Detta innebär att man bedömer att dessa elever får 
en anpassad och utvecklande skolgång. 10,8 % är tveksamma till om resurstilldelningen är 
tillräcklig och 1,4 % svarar att resurstilldelningen inte är rimlig, dvs för liten i relation till 
behoven hos denna målgrupp. De kommuner som är tveksamma eller negativa lyfter bland 
annat fram erfarenheter av bristande stöd till de elever som är sk individintegrerade, brister i 
språkundervisningen (som inte ges i tillräcklig omfattning) och avsaknad av resurser för att 
kunna anställa kulturkompetenta specialpedagoger. 
 
Inom grundskolan har det under senare tid blivit allt vanligare med olika former av nivå-
gruppering och olika små undervisningsgrupper. Enkätsvaren i denna studie visar inget stöd 
för att det skulle finnas behov för särskolan att gruppera eleverna mera (96,4 % svarar nej). 
Man framhåller att det inte är utifrån etnisk bakgrund ev. gruppering behöver göras utan att 
det i så fall är andra behov som avgör. Flera kommuner påpekar att man tycker att en bland-
ning av elever med olika bakgrund och förutsättningar, dvs heterogena grupper, är mest 
verksamt för att utveckla skolan i en inkluderande riktning. 

 
Även om en majoritet framhåller att undervisningen och resurserna till särskolan, när det 
gäller elever med annan etnisk bakgrund, i stort är tillfredsställande finns behov av förbätt-
ringar/utveckling. För att ge särskoleelever med annan etnisk bakgrund en bättre skolgång 
lyfter kommunerna i sina svar fram följande områden som viktiga att arbeta med eller för-
ändra: Bättre och mer tillgänglig modersmålsundervisning, ökad tillgång på pedagoger med 
kulturkompetens, utveckla metoder och bemötande för att göra föräldrarna mer delaktiga i 
barnens skolgång, förbättra informationen om olika skolformer och skolformernas konse-
kvenser, intensifiera arbetet med värdegrundsfrågor på skolorna med syfte att hitta fler for-
mer för samverkan mellan särskola och grundskola, öka personalens kunskap om andra län-
ders kultur, religion och synsätt på funktionshinder. 
 
80,7 % av kommunerna anser att det finns behov av att öka skolans kompetens när det gäll-
er särskolelever med annan etnisk bakgrund. De kommuner som inte anser att det finns be-
hov av kompetensökning är dels de kommuner som saknar erfarenhet av särskolelever med 
annan etnisk bakgrund, dels en del av de kommuner som har mångårig erfarenhet av gruppen 
och som på egen hand utvecklat sin kompetens. Framförallt behöver, enligt flertalet kom-
muner, skolans kulturkompetens öka (vilket utan tvekan är det mest frekventa önskemålet). 
I detta ligger behov av såväl generell som specifik kunskap om andra kulturer (t ex religion 
och samhällssystem i allmänhet respektive syn på utvecklingsstörning). Mycket frekvent är 
också önskemål om att utveckla skolans förmåga att få till stånd ett bättre samarbete och 
dialog med hemmet. I detta ligger allt från allmänt bemötande och bra information om sär-
skolan som skolform till att stimulera ökad föräldramedverkan i skolan. Flera kommuner 
pekar också på behov av att särskolan och grundskolan tillsammans utvecklar och prövar 
mer inkluderande undervisningsformer. Andra utvecklingsbehov handlar om att utveckla 
bättre bedömningsunderlag inför beslut om mottagande i särskolan, att förbättra moders-
målsundervisningen och att öka antalet pedagoger med annan etnisk bakgrund i särskolan. 
 
Kommunal policy och olika förhållningssätt 
Ett sätt att se i vilken utsträckning situationen för gruppen särskoleelever med annan etnisk 
bakgrund uppmärksammas på kommunal nivå är att studera de policydokument som finns. 
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Studien visar att särskolelever med annan etnisk bakgrund mycket sällan finns omnämnda i 
skolplaner eller arbetsplaner (de omnämns i 2,1 % av skolplanerna och i 3,5 av skolornas 
lokala arbetsplaner). Att särskolans elever eller elever med annan etnisk bakgrund omnämns 
som separata grupper är dock något vanligare. 
 
93,2 % av kommunerna bedömer att samtliga särskoleelever med annan etnisk bakgrund är i 
rätt skolform. 6,8 % menar att det gäller majoriteten av eleverna men att det finns enstaka 
elever som skulle gå i grundskolan. När man hyser tveksamheter handlar det om att man 
trots höga ambitioner i vissa fall upplever svårigheter i att avgöra hur mycket t ex språkliga 
problem och generella inlärningssvårigheter spelar in och var gränsen för att tillhöra person-
kretsen ska dras, när det finns osäkerhet eller motstridiga bedömningar. Flera kommuner 
framhåller att det tidigare mottagits elever i särskolan som idag, pga bättre kunskap och ru-
tiner för utredande och bedömning, troligen inte skulle bedömas tillhöra särskolan.  
 
I bedömningen av den framtida utvecklingen av ambitionen ”en skola för alla” på lokal nivå 
framträder två grupper av kommuner. En stor minoritet som värnar särskolans fortlevnad 
och rätten för eleverna att gå i särskilda klasser och en knapp majoritet av kommuner som 
strävar efter att försöka inkludera i princip alla särskoleelever i grundskolan på sikt. De 
kommuner som värnar särskolans särskilda klasser (i flera kommuner har beslut fattats om 
att fortsätta driva en ”sammanhållen” särskola) framhåller bland annat att särskolan erbjuder 
trygghet i liten grupp, särskild kompetens hos pedagoger och att integrering fungerar i de 
yngre åldrarna men i mindre utsträckning när barnen blir äldre. De som förespråkar en ut-
veckling mot mer inkludering menar att särskolan som egen skolform är ett hinder och kan 
tas bort och att det går att hitta nya undervisningsformer tillsammans med grundskolan. Det 
viktiga menar man är att inse att vissa elever även fortsättningsvis kommer att behöva sär-
skilda resurser och att det finns någon form av garantier för att deras behov av stöd tillgodo-
ses. Enkäten ger här bilden av en grupp kommuner där man tagit ställning för att bevara sär-
skolans särskilda klasser och den kompetens som man menar särskolan har medan en annan 
grupp kommuner aktivt arbetar på såväl individ som grupp och organisationsnivå i inklude-
rande riktning. 
 
Huvudresultaten från enkätstudien  
I korthet kan huvudresultaten från enkätstudien, inklusive de kommentarer som närslutits 
svaren, sammanfattas i följande punkter: 
 

• Studien ger inte stöd för att det allmänt skulle finnas någon överrepresentation av 
elever i särskolan med annan etnisk bakgrund. 

• Majoritet av kommunernas egna bedömningar är att andelen särskoleelever med an-
nan etnisk bakgrund är rimlig i förhållande till befolkningens sammansättning. I de 
fall den inte bedöms som rimlig är underrepresentation bedömd som vanligare än 
överrepresentation. 

• Från storstäderna är rapporteringen något bristfällig och det finns därför anledning 
att i en fördjupad studie mer detaljerat undersöka hur representationen av elever i 
särskolan med annan etnisk bakgrund ser ut. 

• Det finns betydande skillnader i andelen särskolelever mellan kommunerna liksom i 
andelen särskolelever med annan etnisk bakgrund. Skillnader mellan kommuner vad 
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gäller andelen invånare med annan etnisk bakgrund är naturligtvis betydelsefull för 
kommunernas erfarenheter av särskolelever med annan etnisk bakgrund.  

• Även om särskoleelever med annan etnisk bakgrund utgör ett relativt litet utsnitt av 
det totala antalet särskolelever finns enligt kommunerna behov av att utveckla och 
förbättra verksamheten för denna grupp. När det gäller utvecklingsinsatser lyfter 
kommunerna framförallt fram följande behov (se även redovisningen ovan): 
1. skolans kulturkompetens behöver öka (generellt och specifikt) 
2. utveckla skolans samarbete och dialog med föräldrarna  
3. öka särskolans och grundskolans gemensamma arbete med att utveckla mer in-

kluderande undervisningsformer  
4. utveckla bättre test- och bedömningsunderlag inför beslut om mottagande i sär-

skolan 
5. förbättra modersmålsundervisningen 
6. öka antalet pedagoger med annan etnisk bakgrund i särskolan 

 
Avslutande kommentar 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Efter att länge ansetts som ett av världens mest et-
niskt homogena länder har vi under de senaste 40 åren omvandlats till ett mångkulturellt och 
pluralistiskt samhälle. För de invandrare och flyktingar med familjer som kommit till Sverige 
har det varit förknippat med betydande utmaningar att komma till ett nytt land och anpassa 
sig till det svenska samhället. Att assimilera sig till nya förhållanden, språkliga och kulturel-
la, och samtidigt förhålla sig till sitt ursprung är en balansgång. Att dessutom ha en funk-
tionsnedsättning eller ha ett barn med funktionsnedsättning kan betraktas som speciella svå-
righeter. Denna särskilda utsatthet, att både ha ett annat etniskt ursprung och ha ett funk-
tionshinder, kan ses som en dubbel utsatthet.  
 
Under senare år har arbetet och diskussionen på handikappområdet också berikats av att allt 
oftare ta ett etnicitetsperspektiv. Funktionshindrade människor är inte bara funktionshind-
rade utan också män och kvinnor med olika etniska bakgrunder. Utgångspunkten är att alla 
människor har lika värde men vi vet att alla inte har samma förutsättningar och villkor och 
att alla inte bemöts med samma respekt. Våra uppfattningar om vad som är normalt, rätt 
och acceptabelt påverkar vår syn på de som vi betraktar som avvikande eller annorlunda. 
Hur vi genom kategoriseringar och föreställningar om gruppen ”personer med funktionshin-
der” eller gruppen ”personer med annan etnisk bakgrund” bidrar till marginaliseringsproces-
ser och vilka konsekvenser de kan få, åskådliggörs i Fuentes (2006). Genom att identifiera 
en egenskap och göra den till individens mest framträdande blir personen i första hand 
”funktionshindrad” eller ”invandrare”. Denna marginaliseringsprocess som fortsätter med en 
form av kollektivisering och specialisering riskerar att leda till en situation där allt som gäller 
personer med annan etnisk bakgrund tolkas i kulturella termer på samma sätt som personer 
med funktionshinder riskerar att i första hand bli föremål för omsorg och omhändertagande. 
Denna reducering av människor till särskilda grupper är problematisk bland annat för att den 
riskerar att leda till att vi betonar olikheter och bortser från likheter samt att individuella 
förutsättningar och behov inte synliggörs. Till detta hör också att det är viktig att betona att 
det inte enkelt går att generalisera kunskap om förhållanden på gruppnivå till individnivå. 
Individers behov har likheter men är också olika liksom deras bakgrund. Skillnaderna är tro-
ligen många gånger större mellan invånare i t ex Mellanöstern än mellan invånare i Sverige. 
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Är personen född på landet eller i stan, fattig eller rik, utbildad eller outbildad osv. så på-
verkar det förutsättningarna och uppfattningarna. Det är därför inte rimligt att utgå från att 
människor tänker lika bara för att de kommer från samma land/kultur.  
  
Även om det finns problem med att betrakta alla med exempelvis annan etnisk bakgrund 
som en grupp finns det vissa förhållanden och förutsättningar som flertalet med denna bak-
grund delar. Personer med funktionsnedsättning liksom personer med annan etnisk bakgrund 
har som grupper sämre levnadsvillkor än befolkningen i övrigt. De har exempelvis lägre ut-
bildningsnivå, svårare på arbetsmarknaden och sämre ekonomi än befolkningen i övrigt. Det-
ta gör att ett alternativ till att se språkliga och kulturella skillnader som de mest väsentliga 
svårigheterna är att betrakta de sociala och välfärdsmässiga faktorerna som komplementära 
och som mer avgörande. I linje med detta resonemang kan man mycket väl tänka sig att det 
finns klassrelaterade faktorer som på ett avgörande sätt påverkar bedömningen av elever i 
behov av särskilt stöd i skolan eller beslut om mottagande i särskolan. Den sociala bakgrun-
den är en viktig faktor för skolframgång i form av betyg (Mohlin 2005) liksom den är bety-
delsefull vid utsortering från grundskola till exempelvis särskilda undervisningsgrupper 
(Yang Yang 2003). Att ha en annan etnisk bakgrund är ofta förknippat med socioekonomis-
ka svårigheter vilket i sin tur visar sig innebära en ökad risk för denna grupps barn att tillhö-
ra någon av de utanförskapsgrupper (särskilda undervisningsgrupper) som under senare år 
skapats i den svenska skolan (Lundahl 2002).  
 
Kommunernas önskemål om utbildning som framkommer i denna enkätstudie handlar till 
stor del om ökade kunskaper om andra kulturers syn och uppfattningar. Detta är naturligt-
vis väsentligt men en alternativ utbildning skulle kunna vara att skolans personal klargör 
sina egna föreställningar om funktionsnedsättningar. Mot bakgrund av den under senare år 
kraftigt ökade diagnostiseringen av barn och unga med olika typer av svårigheter kan man 
fråga sig vad den rådande synen på barns svårigheter står för? Vi har i Sverige liksom i andra 
länder föreställningar och idéer som är en sorts sociala konstruktioner som förändras över 
tid och mellan olika sammanhang. Ibland blir det krockar mellan våra synsätt och de synsätt 
som personer med annan etnisk bakgrund kan ha, frågan blir då vem som avgör vad som är 
rätt och fel. I det sammanhanget kan det vara väl så lärorikt att granska sina egna föreställ-
ningar som andras. 
 
Att både se likheter mellan människor med olika etniska ursprung eller med funktionsned-
sättning och människor i allmänhet och samtidigt se de särskilda förutsättningar som vissa 
människor har är grundläggande för ett bra bemötande (SIOS 2004). Att i skolan möta och 
arbeta med elever från etniska minoriteter som behöver specialpedagogiskt stöd handlar till 
stor del om att arbeta med samma frågor och problem som gäller motsvarande svenska ele-
ver. Men förutom de gemensamma problemen, som t ex brist på tid och resurser, finns en 
del speciella problem förknippat med elever och familjer med annan etnisk bakgrund. Det 
kan t ex handla om problem med språklig kommunikation, brist på tolkar och annorlunda 
förväntningar på skolan och dess representanter (UCF Handicap et al 2004). Elever med 
annan etnisk bakgrund som också har en mer betydande nedsättning av den intellektuella 
funktionsförmågan utgör ett mycket litet utsnitt av gruppen etniska minoriteter liksom ett 
litet utsnitt av gruppen särskolelever. För att kunna möta dessa elever på bästa sätt behövs 
dels generell kunskap och kompetens om etniska och kulturella frågor och om livssituatio-
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nen för personer med annan etnisk bakgrund, dels kunskap och kompetens om funktions-
nedsättningens innebörder och konsekvenser samt sätt att pedagogiskt och socialt möta de 
behov som finns. Att kombinera dessa kompetenser och samtidigt vinnlägga sig om att se 
särskoleeleven med annan etnisk bakgrund och hans familj som individer med egenskaper 
och förmågor som går utanför de förenklade kategoriseringarna ”funktionshindrad” respekti-
ve ”annan etnisk bakgrund” är en betydande utmaning.  
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Intervjustudien  
(av Jerry Rosenqvist) 
 
Resultaten av intervjustudien presenteras i avsnitt med underavdelningar på följande vis: 

- Översikt över genomförda intervjuer 
- Presentation av intervjusvar under syftesrubriker 
- Intervjuarnas sammanfattningar 

 
Översikt över genomförda intervjuer 
Intervjuer har genomförts på åtta orter med storleksmässig, geografisk och karaktärsmässig 
spridning enligt följande: 
 
Ort A: förort, storstad 
Intervjuer genomförda med:  

- 1 särskollärare/specialpedagog (specialpedagog) 
- 1 biträdande rektor  
- 1 psykolog  

 
Ort B: medelstor residensstad  
Intervjuer genomförda på gymnasiesärskola med:  

- 1 ”speciallärare” (särskollärare) 
- 1 ”lärare”  
- 1 rektor  
- 1 rektor för samtliga särskolor  

 
Ort C: medelstor residensstad 
Intervjuer genomförda med:  

- 1 klasslärare/specialpedagog i grundsärskolan 6-10-klass (specialpedagog) 
- 1 vikarierande speciallärare i gymnasiesärskolans yrkesträning  
- 1 ”individintegreringslärare” i grundskolan (”individintegreringslärare”) 
- 1 rektor (rektor) 
- 1 skolpsykolog  

 
Ort D: förort, storstad 
Intervjuer genomförda med:  

- 1 särskollärare  
- 1 ”individintegreringslärare”  
- 1 rektor (rektor)  
- 1 psykolog  

 
Ort E: större stad 
Intervjuer genomförda med:  

- 1 lärare i särskola (särskollärare) 
- 1 lärare i gymnasiesärskola  
- 2 specialpedagog i grundskola (specialpedagog) 
- 1 rektor/ placeringsansvarig (rektor) 
- 1 skolpsykolog (psykolog) 
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Ort F: större stad 
Intervjuer genomförda med:  

- 1 specialpedagog/särskollärare  
- 1 rektor 
- 1 psykolog  

 
Ort G: medelstor residensstad 
Intervjuer genomförda med:  

- 1 särskollärare  
- 1 särskolesamordnare  
- 1 skolpsykolog  
- 1 konsulent  

 
Ort H: större residensstad 
Intervjuer genomförda med:  

- 2 särskollärare (särskollärare); (särskollärare) 
- 1 rektor specialenheten  
- 1 särskolesamordnare  
- 1 skolpsykolog  

 
Översikten låter sig även illustreras som i Tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1: Översikt över kommuner och intervjupersoner 
kommun karaktär särskollärare/ 

specialpedagog 
annan 
lärare 

skolledare/ 
samordnare 

psykolog konsulent S:a 

A förort 
storstad 

1  1 1  3 

B residensstad 
medelstor 

1 1 2   4 

C residensstad 
medelstor 

2 1 1 1  5 

D förort 
storstad 

1 1 1 1  4 

E större stad 4  1 1  6 
F större stad 1  1 1  3 
G residensstad 

medelstor 
1  1 1 1 4 

H residensstad 
större 

2  2 1  5 

S:a (8) 13 3 10 7 1 34 
 
 
Presentation av intervjusvar under syftesrubriker 
I inledande kapitel på sidan 9 ges i Ruta 1 en syftesbeskrivning som kan ses som tämligen 
pragmatisk och konkret. I redovisningen av intervjusvaren i detta avsnitt följer vi - i kom-
primerad, kategoriserad och något reviderad form - denna syftesbeskrivning under sam-
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manfattande rubriker, enligt Ruta 2. (Syftesrubrikerna markeras i avsnittet med fet, kursiv 
stil.) 
 
 
Ruta 2: Rubriker för presentationen av intervjusvar 

- Modersmålet/hemspråk/studiehandledning 
- Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram 
- Utredning och särskoleplacering 
- Kompetensfrågor 
- Föräldrakontakter/samarbete 
- Tolkning 
- Kvalitetsredovisning 
- Komplikationer 

 
 Presentationen sker i form av sammanfattande reflektioner, dels av rapportförfattaren och 
dels av intervjuarna (med signatur inom parentes). Sammanfattningarna illustreras med 
citat ur intervjusvaren i anslutning till de relevanta intervjufrågorna vilka återges i kursiv 
stil med nummer enligt Bilaga 1. I slutet på kapitlet görs ett försök till en mera allmän 
summering i huvudpunkter. 

Det bör noteras att samma fråga och delvis samma svar kan återkomma under olika kate-
gorier/rubriker enligt Ruta 2 ovan, då olika delar eller betydelser av svaret poängteras. 
 
Modersmålet/hemspråk/studiehandledning 
 
Förekomsten av modersmålsundervisning, ute på skolorna ofta ännu benämnt hem-
språk/hemspråksundervisning, liksom studiehandledning på modersmålet är mycket olika 
på de olika undersökningsorterna. Där det förekommer beträffande här berörd fokusgrupp - 
elever med annat etniskt ursprung än svenskt - är det ofta sporadiskt. Det verkar inte vara 
någon väsentlig fråga på de respektive undervisningsenheterna.  
En medarbetare sammanfattar intervjusvaren på följande vis: 

Om föräldrarna så önskar så får eleverna undervisning på modersmålet och av de elever 
som läraren just nu har i sin klass så har den ena eleven sådan undervisning medan den 
andra avstår. Läraren upplever att föräldrarna till elever i grundskolan oftare önskade 
modersmålsundervisning än de i särskolan. Hon tolkar det som att föräldrarna upplever 
att deras barn ”har så mycket ändå” och att de inte ser det som en hjälp eftersom eleverna 
får gå ifrån klassen. Man plockar bort det som går att plocka bort. En elev får studie-
handledning på sitt modersmål och det sker efter skolans slut när modersmålslärare 
kommer till skolan och hjälper eleverna. (LO) 

Ett ytterligare exempel ges här från en medarbetare som menar att frågan kan kopplas till 
kulturkompetens i allmänhet: 

Den modersmålsundervisning som finns är i omfattning en timme per vecka. På frågan 
om studiehandledning på modersmålet är förekommande anges varierande svar. Speciallä-
raren som arbetar i gymnasiesärskolans yrkesträning beskriver att studiehandledaren för-
klarar elevens schema och läxor och arbetar med eleven utifrån det specialläraren gör. Än 
så länge har de inget större samarbete, anser hon. I övrigt råder osäkerhet bland respon-
denterna om huruvida eleverna får studiehandledning i sitt modersmål.    
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I intervjuerna anges att det finns behov av ökad kunskap och kompetens hos skolperso-
nal när det gäller särskolelever med annan etnisk bakgrund, främst gällande språk. Svaren 
tyder på att även kompetensutveckling kring mångkultur och kulturmöten kan behövas. 
Det behövs ett generellt kunskapslyft inom området, anser någon. Att även assistenter 
och specialpedagoger är i behov av fortbildning anges. (LP) 

Ett tredje exempel visar på en viss osäkerhet på skolan om hur modersmålsundervisningen 
ser ut: 

I kommunen ges modersmålsundervisning till de elever i särskolan som önskar det. Ut-
ifrån intervjuerna fås dock ingen entydig bild över hur det är organiserat och vem som 
har ansvar för att elever med annan etnisk bakgrund än svensk erbjuds modersmålsun-
dervisning. I intervjuerna berättade några av respondenterna att elever erbjudits mo-
dersmålsundervisning men att vårdnadshavarna tackat nej. (DÖ) 

Till sist ett exempel på en konkret beskrivning från en medarbetare: 
För modersmålsundervisning per vecka finns ingen bestämd tidsangivelse. 
Den bestäms utifrån barnets individuella behov, planeras 40-60 min. undervisning.(Vi 
har tur att ha två modersmålslärare på heltid på plats). 
Lärarna i hemspråken tillför en viktig dubbel kompetens, både som språklärare men ock-
så som  kulturbärare, både för sina elever men också för särskolans personal. 
Men det kom också fram att det finns hemspråkslärare som ifrågasätter undervisning 
med särskolebarnen. (GK) 

Här nedan några exempel på intervjufrågor och svar. 
 
5/ Får elever med annan etnisk bakgrund mottagna i särskolan undervisning på sitt mo-
dersmål (om modersmålet är annat än svenska)? I så fall hur ofta?  
- Hemspråksundervisning har dom, inte i övrigt. /särskollärare/ 
- Ja, när dom börjar i årskurs 1 så håller jag verkligen på och pushar för att dom skall ha mo-
dersmål. Nu är det ju inte alla föräldrar som vill det. /specialpedagog/ 
- Ingen av dem i klassen. Vet ej vad det beror på. Generellt på skolan finns elever som har 
hemspråk. /specialpedagog/ 
- Ja, de flesta får det. Det är frivilligt. Idag har alla Ip:s elever modersmålsundervisning. 60 
minuter per vecka. /”individintegreringslärare”/ 
Följdfråga: Har du någon erfarenhet av hur modersmålslärarna ser på att jobba med särs-
kolebarn? 
- Så det är positivt. Men jag har haft annan erfarenhet också, av det här, att man 
/modersmålsläraren/ ifrågasätter att lägga arbete och tid på dom här barnen. Vi har diskuterat 
hur viktigt det är att dom har ett starkt modersmål innan man lär dom svenska, det är som 
alla andra barn. /specialpedagog/ 
- Det är lite blandat, några får det och några får det inte och de som får det är mest grund-
särskoleelever, det finns enstaka i träningsskolan som får det, en del deltar. /rektor/ 
 
7/ Finns lärare eller assistent i särskolan som pratar elevernas modersmål? 
- Ja och nej, därför att våra elever, på den nivån, så är det ofta bilder som vi kommunicerar 
med, men det finns en assistent med. Det är en svensklärare och så finns det en assistent 
som pratar deras modersmål. /”speciallärare”/ 
- Inte hos oss, men jag tror att det finns i dom andra grupperna … När jag jobbade i Stock-
holm hade vi många lärare som också pratade språket, man anställde mycket. /särskollärare/ 
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- Det finns inte, utan vi är svenskar. Det har väl också att göra med att det inte varit så lätt 
att få tag i invandrarspecialpedagoger. Sen å andra sidan har vi ju så många olika nationalite-
ter, så att jag kan ju tycka att det är bra att barnen har svensktalande personal. För här i XX 
är det kanske här dom hör svenska, i skolan. Det är väldigt viktigt då att man har svenska 
lärare, kan jag tycka. Men på modersmål då, bredvid.” /specialpedagog/ 
- Det finns bland annat en assistent som pratar samma språk som en elev från Irak. /rektor/ 
 
8/ Får dessa eleverna också studiehandledning på sitt modersmål?  
- Om de vill ha. Som det ser ut nu, så … är det bara en som har undervisning på sitt mo-
dersmål. Där har föräldrarna önskat att flickan ska ha, så hon har det. I de andra fallen har 
de inte önskat det.  /Ip berättar att ofta väljer de bort det./ /rektor/ 
- Neej, inte studiehandledning, det kan jag inte säga. Det har varit i kommunikation med för-
äldrarna … vi använt oss utav tolk eller hemspråksläraren, som har hjälpt oss att översätta 
vissa dokument runt utvecklingssamtalen.  
Följdfråga: Men eleverna har inte haft någon, med hemspråksinlärning? 
- Nej. /särskollärare/ 
 
- Jaa, det har dom rätt till också, se´n beror det ofta på om föräldern önskar det också. Men 
rättigheten finns ju.  
Följdfråga: Hur gör ni då, finns det lärare som kan komma, eller assistenter? 
- Ja, det beror på, eller också får nå´n lärare mer timmar, så har det också varit. Det finns ju 
olika lösningar. /särskollärare/ 
 
- Ja, det har jag haft när jag jobbade på mellanstadiet för en flicka som upplevde matematis-
ka svårigheter. Nu har ju våra barn svårigheter, men hon hade lite extra. ... Och nu vet jag att 
dom har en pojke i mellanstadiet som är från Ryssland, och han har lite extra. Jag tror hon 
kommer nästan en timme om dan till honom. /specialpedagog/ 
- Nja, det är nog sparsamt med det, det är nog sparsamt över hela fältet. Vi har det som ett 
prioriterat mål att försöka utveckla det, det är en fråga som vi har prioritet på nu även att ha 
flerspråkig undervisning. /rektor/ 
 
Kommentar: Bilden att frågan inte har någon högre prioritet bekräftas av svaren, liksom att 
förekomsten av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är mycket 
olika på olika orter. 
 
Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram 
 
Generellt gäller att åtgärdsprogram (ÅP) upprättas för eller kring elever i någon form av 
svårigheter (Persson, 2002), medan individuella utvecklingsplaner (IUP) ofta upprättas för 
samtliga elever t ex inom en klass eller inom en årskurs/stadium/skola/kommun efter sär-
skilda beslut. Av tradition har upprättandet av IUP varit mera frekvent inom särskolan, inte 
minst eftersom redan den första läroplanen för särskolan, Lsä 73, rekommenderade sådan 
för varje elev. (Se vidare om detta nedan under syftesrubriken Kvalitetsmätning.) Att denna 
tradition fortfarande håller framgår av flera av svaren från personal i särskolan. Ett tämli-
gen generellt drag i intervjusvaren är att elever med annat etniskt ursprung har med sig ett 
ÅP, upprättat t ex i förberedelseklass, när särskoleplacering aktualiseras. Därefter följs rå-
dande tradition beträffande antingen ÅP eller IUP. Som framgår av ett svar under en annan 
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syftesrubrik - kvalitetsmätning - används IUP även som instrument i kvalitetsmätningen, 
eftersom man inte på samma sätt som i grundskolan har tydliga mål att uppnå. En av 
medarbetarna summerar svaren kring ÅP och IUP på sin intervjuplats så här:  

Utifrån elever med annan etnisk bakgrund än svensk menade samtliga av de intervjuade 
att uppföljningarna av dessa elevers skolsituation gjordes på samma sätt som för övriga 
elever. Elevernas individuella utvecklingsplan (IUP) beskrev flera utav respondenterna 
som ett viktig arbetsredskap för att kunna följa upp och utvärdera respektive elevs ut-
veckling. (DÖ) 

En annan medarbetare summerar sina intryck på följande vis, där det underförstått finns en 
antydan om att man ibland tvingas manövrera för att eleven inte skall utsättas för repressa-
lier i hemmet. Intressant är här också att nämna ett lokalt skolprojekt om mångfald, ett initi-
ativ som i olika skepnader återfinns även på andra platser. 

"Verktyget" när det gäller elevernas kunskapsutveckling är de individuella utvecklings-
planerna, vilka uppdateras kontinuerligt. Ibland kan uppföljningen ske på ett lite annor-
lunda sätt när det gäller de här eleverna, dels har det med kulturen att göra och dels med 
föräldrarna, säger en av lärarna. "Jag vet att om man tar det öppet, så kan det bli en stor 
grej för föräldrarna och då mår inte den här eleven bra … men det går alltid att finna på 
lösningar". Vikten av att eleverna får "möta andra" betonas och man arbetar med inklude-
ring på olika sätt, bland annat genom projektet "Skola för mångfald". (IE) 

Det är intressant att se att uppföljningen är mycket likartad på de olika fallskolorna och att 
uppföljningen inte är annorlunda för elever med annat etniskt ursprung. Så här summeras 
uppföljning, åtgärdsprogram och utvecklingsplaner av en annan medarbetare: 

Skolsituationen (kunskaps- och social utveckling) för särskoleelever med annan etnisk 
bakgrund följs upp på så vis att lärarna använder sig av IUP (individuellt utvecklingspro-
gram där både kunskapsdel och social del ingår) för samtliga elever och vid behov an-
vänds även åtgärdsprogram. Programmen ligger till grund för de utvecklingssamtal som 
förs. Uppföljning sker på samma sätt för alla elever i särskolan, det vill säga det görs inga 
särskilda uppföljningar av de särskolelever som har annan etnisk bakgrund. Målen kan 
dock vara lite annorlunda och någon anser att uppföljningen är mycket mer utförlig än i 
grundskolan. I arbetet förekommer även klasskonferenser, elevvårdskonferenser och re-
gelbundna genomgångar av eleverna. (LP) 

Ytterligare en medarbetare lyfter fram rektors syn, vilken också återges som citat nedan un-
der fråga 19b (rektor): 

Skolsituationen följs upp genom individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Man 
redovisar i skolår 5 och 9 centralt och vid behov följs eleven upp i elevvårdskonferenser. 
När det gäller förhållandet mellan individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram me-
nar rektor att ”det råder en viss dimma” och att ”det är en het fråga i skolvärlden”. (LO) 

 
Här några exempel på intervjufrågor och svar: 
 
19a/ På vilket sätt följs hela skolsituationen (kunskaps- och sociala utveckling) för särsko-
leelever med annan etnisk bakgrund upp? 
- Ja vi har ju individuella utvecklingsplaner för alla elever och där har du ju båda dom här 
bitarna. Det är ju nå´nting som lever med hela tiden, i allt arbete vi gör, och som i varje fall 
mina elever arbetar /efter/ och liksom har ganska aktuellt. (särskollärare) 



 34 

- Ja, man har ju som man har i grundskolan, individuella planer och mål och kanske nästan 
ännu mera. För att man har alltså den möjligheten att lägga ner så mycket tid, så man doku-
menterar ju väldigt mycket. (särskollärare) 
- Men det följs ju upp. Hab/iliteringen/ brukar ju följa upp efter något år. Så det gör man ju 
med barnen. Det är ju ingenting som bara blir, och sen är det ju vi pedagoger som säger till 
att nu vill vi ha en uppföljning … hur vi ser på barnen, därför är det viktigt att man har en 
utbildning. Att man ser det här. (specialpedagog) 
- Förmånen för eleverna på särskolan är att det står att målen skall uppnås efter deras indi-
viduella förutsättningar och deras utvecklingsnivå. Det är inte så hård press, vi har inga mål 
att uppnå, vi har inte samma kravsituation som de har i grundskolan även om vi har mål. ” 
(särskollärare) 
 - På samma sätt som andra elever, nämligen genom utvecklingssamtal och att vi följer upp 
åtgärdsprogrammen. Vi har dessutom väldigt täta kontakter med hemmen, ca 4-5 gånger per 
termin och då är även klassläraren med och oftast en representant från särskolan. (special-
pedagog) 
- Jag kan bara säga på vilket sätt som jag följer upp barn som jag har utrett och sen spelar 
det ingen roll om de har annan etnisk bakgrund, för att när jag har lämnat testresultatet till 
pedagoger och till föräldrarna så har jag alltid en uppföljning efter sex månader, för att se: 
Förstod de vad jag har sagt? Har man tagit tillvara de tips och råd som jag gav, är åtgärds-
program upprättat, svarar eleven upp mot de åtgärder som man skall göra? Och har något 
annat hänt under tiden som motiverar att jag gör en kompletterande utredning? Så fungerar 
det oavsett vilken nationalitet som barnet har. (psykolog) 
 
19b/ Sker det på samma sätt som för alla elever i särskolan eller görs det särskilda upp-
följningar av de särskolelever som har annan etnisk bakgrund? 
- Mer uppföljning så att säga, och hur dom mår och kanske mer inriktat på socialt beteende. 
Nu jobbar jag ju med elever med autism, för det är ju mycket runt det också. (särskollärare) 
 
Här återger vi vidare ett lite fylligare svar på frågor angående hur elevernas kunskapsut-
veckling följs upp och relationen mellan individuella utvecklingsplaner (IUP) och åtgärds-
program. Den intervjuade rektorn säger: 
- Det är en viss dimma, fast vi tycker i alla fall att dimman har lättat - för jag menar att det 
här med individuella utvecklingsplaner, det är en sådan het fråga i skolvärlden överhuvud-
taget och har varit det de sista åren. Alltså, särskolan har ju alltid jobbat med individuella 
mål för sina elever på ett annat sätt. Det har man varit tvungen till eftersom elevsituationen 
sett ut som den gjort, så jag tror att i många av våra individuella utvecklingsplaner så finns 
det åtgärder som för en grundskoleelev skulle bestå i ett åtgärdsprogram men som är var-
dag för oss, så att säga. Det är där dimman är, litet grand.  Jag blev uppringd … jag hade en 
elev, som hade flyttat till en annan kommun och så ringde en specialpedagog och sa: ”Jag 
undrar om jag skulle kunna få en kopia av det senaste åtgärdsprogrammet?” för denna kil-
len som hade flyttat då. ”Men vi har inget åtgärdsprogram men ni har väl fått den individu-
ella utvecklingsplanen?” Jo, det hade hon. Då berättade hon att hon arbetade som special-
pedagog och hade fått i uppdrag att göra åtgärdsprogram för alla elever i särskolan. Ja, ja, 
tänkte jag. Så det är så olika sätt att se på det. Det känner jag mig väldigt främmande för. 
Alla elever behöver inte ett åtgärdsprogram. Det är en åtgärd att börja i särskolan. Sedan 
tror jag att just det här med individ-, grupp- och organisationsnivån; de här tre perspektiven 
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… man måste använda sig av de tre perspektiven. Det är ju då man får göra ett åtgärdspro-
gram. (rektor) 
 
26/ På vilket sätt menar du att de resurser som anvisas till särskoleelever med annan etnisk 
bakgrund är anpassade efter deras behov? 
- Vi tittar på elevernas IUP, men i grundskolan finns det mål att uppnå. Men i särskolan är 
det annorlunda så vi får titta på elevernas IUP och se hur vi har lyckats i förhållande till 
dem. (rektor) 
 
11/ Vem är det i regel som initierar utredningen? 
- Men om jag säger att jag skulle vara lärare och försöka liksom att en elev ska gå i särskolan 
istället, då är det ju att jag misstänker att det finns ett funktionshinder eller den här eleven 
når inte målen och så får man då försöka med åtgärdsprogram och andra stödinsatser först. 
(särskollärare) 
 
Kommentar: Det intressanta med svaren under denna rubrik är kanske att man inte skiljer på 
barn med olika etniskt ursprung vid upprättande och uppföljning av ÅP och IUP, samt att 
man ser väldigt olika på relationen mellan dessa program på olika orter och skolor. Skillan-
den mellan IUP och ÅP kanske belyses bäst av rektors synpunkt ovan: ” Alla elever behö-
ver inte ett åtgärdsprogram. Det är en åtgärd att börja i särskolan. Sedan tror jag att just det 
här med individ-, grupp- och organisationsnivån; de här tre perspektiven … man måste an-
vända sig av de tre perspektiven. Det är ju då man får göra ett åtgärdsprogram.” Detta sena-
re tolkar vi som att rektor menar en eftergift åt organisationsstrukturen snarare än som ett 
stöd för eleven. 
 
Utredning och särskoleplacering 
 
Utredning 
Utredning av elever aktuella för särskoleplacering följer samma rutiner på de flesta intervju-
platserna och på flera platser hänvisar man till Skolverkets (2001b) rekommendationer och 
riktlinjer gällande mottagande till särskola, dvs. att mottagandet skall föregås av en medi-
cinsk, psykologisk, pedagogisk och social utredning. Det vanligaste psykologiska testet är 
WISC (Wechler Intelligence Scale for Children). Detta kompletteras på några ställen med t 
ex WPPSI-III eventuellt i kombination med Leiter R, ett icke-verbalt test, samt ITVA eller 
Frostig-test (för visuell perceptionsutveckling). Psykologutlåtandena får oftast den största 
tyngden i utredning och vid beslut om placering. Dock framkommer det i flera intervjuer att 
det finns en tämligen stor osäkerhet beträffande mätinstrumentens tillförlitlighet allmänt. 
Denna tillförlitlighet minskar ytterligare då det gäller utredningar av elever med annat etniskt 
ursprung och några intervjupersoner påpekar att det inte finns några språkligt- och/eller kul-
turellt oberoende test. Detta framhålls på vissa orter bland annat beträffande elever med 
romsk bakgrund, där kulturkrockar ofta framstår. Det visar sig att någon placering skett ”på 
killevippen”, dvs att beslutet om placering även kunde ha blivit det motsatta. Det framgår 
även i intervjuerna att man i skolans värld behöver fatta snabba beslut, dvs att något göres 
eller sker i akuta tillstånd, och att detta kan innebär felslut.  
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En medarbetare ger följande tämligen fylliga beskrivning av proceduren i en av de undersökta 
kommunerna: 

En central utrednings- och mottagningsgrupp, en så kallad referensgrupp, under ledning 
av samordnaren för särskolan, finns. Samordnaren ansvarar även för mottagande och 
skolplacering av eleverna. Förutom samordnaren består referensgruppen av tre pedagoger 
från särskolan (träningsskola, grundsärskola och gymnasiesärskola), kurator, psykolog 
och tjänsteman från Barn och utbildning. Utredningsarbetet är, enligt samordnaren, en 
lång process som startar i den verksamhet där eleven befinner sig. Insatser görs först 
lokalt och utvärderingen av dessa leder sedan till att man antingen kommer tillrätta med 
problemen eller går vidare och börjar sikta mot särskolan. En basutredning, med psykolo-
gisk-, pedagogisk-, medicinsk- och social utredning görs. Referensgruppen ser till så att 
föräldrarna hålls informerade och bifaller även föräldrarnas ansökan. I en del fall begärs 
två utredningar, gärna med ett års mellanrum. Utredningarna skall ha klara ställningsta-
ganden om eleven har en utvecklingsstörning eller ej. Den pedagogiska utredningens ställ-
ningstagande gäller elevens möjligheter att nå grundskolans kunskapsmål. Två beslut fat-
tas, det ena om rätten till särskola och det andra om skolplacering. Föräldrarna kan över-
klaga det första beslutet, men skolplaceringen avgörs av kommunen. Det är referensgrup-
pens uppdrag att se till att eleven placeras i rätt grupp/klass. (IE) 

 I sammanfattningen från en annan medarbetare nämns bl a tilltron till förfarandet: 
Psykologen anser att det har skett en kvalitetshöjning av utredningarna, då rutinerna tidi-
gare varit ”si och så”. Psykologen framför att han är mer noga med utredningarna av in-
vandrarbarn än av svenska barn. Han menar att ibland kan man inte göra de formella tes-
terna utan nämner perceptionstest, ITVA och Frostig. Det gäller att hitta någon form av 
nivå om man inte kan prata med eleverna. Psykologen anser att invandrarbarnen behöver 
fler ospråkliga bitar och nämner till exempel att lägga pussel och att rita. Rektor och psy-
kolog svarade på frågan om hur man tar hänsyn till och kompenserar olika tester som an-
vänds vid särskoleutredningar beträffande kulturell och språklig bakgrund när det gäller 
elever som har annan etnisk bakgrund. Enligt rektorn och psykologen finns inga specifika 
tester. Psykologen menar att han försöker att ge dem test för att finna nivån.  
  Lärarna använder i sina beskrivningar uttryck som att utredningen verkade gedigen el-
ler att psykologen använde tester med mer bilder för att det inte skulle vara språkförbist-
ringar som gjorde att eleven gjorde ett sämre resultat. Rektor menar också att alla skol-
psykologer är noggranna när de gör utredningar. Utlåtandena visar på en tilltro till utred-
ningsarbetet även om det inte går att utesluta en viss osäkerhetsfaktor. (LP)  

En annan medarbetare sammanfattar användning av test så här: 
De tester som används av psykologen är WISC-III + Leiter R samt WPPSI-III + Leiter. 
Testerna är inte kulturella utan neutrala, verbala och icke verbala. De är inte speciellt 
”anpassade för våra barn”, säger psykologen. Den medicinska utredningen är den sva-
gaste länken i utredningskedjan menar samtliga. Utöver den psykologiska och medicins-
ka delen gäller också en pedagogisk utredning som oftast specialläraren vid skolan gör. 
(GK) 

 
Här några exempel på intervjufrågor och svar: 
 
9/ Vad känner du till om hur arbetet med utredning och beslut om mottagande i särskolan 
är organiserat? 
- Ja, jag känner till en del steg i den. 
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Följdfråga: Kan du säga något om det? 
- Två av dom eleverna som jag har haft sista två åren, har egentligen fått en placering inom 
särskolan på, precis på "killevippen" på den psykologiska utredningen. Där det har varit så 
att psykologen egentligen har sagt att nej, egentligen är den här eleven faktiskt för duktig för 
särskola, men då kan ju han i sin tur ta det vidare till en nämnd som beslutar detta och … då 
har man liksom tagit beslutet att okej, för den här elevens skull så gör vi det nu, skriver in i 
särskolan. Se´n, i det ena fallet, så är den här tjejen helt och hållet utskriven ur särskolan och 
den planen har vi också för en av dom eleverna jag har idag. (särskollärare) 
- Ja, för det första så vet jag att X-stad är bra på det. De är väldigt noggranna i sina utred-
ningar och se´n är det ju både medicinsk, psykologisk och social utredning med. En grupp 
som sitter, en referensgrupp då, som utreder och som informerar dom här föräldrarna hela 
tiden också om vad som händer. Så att man är ju väldigt noga när man gör en utredning och 
det tycker jag är jätteviktigt. (särskollärare) 
- Ja, det finns ju olika gångar. Det som jag upplever som allra bäst är om man hittar barnen 
väldigt tidigt, och dom har haft kontakt med habiliteringen. Då känner jag mig riktigt trygg. 
Då har dom fått en ordentlig, gedigen utredning, med arbetsterapeut och, ja det är ett större 
nätverk som är inkopplat. Och sen får vi barn som bara är utredda av skolpsykolog, och där 
kan jag ställa mig lite ibland tveksam. För under mina 5 ½ år har jag hittat tre barn som har 
haft diagnos grundsär … men som har visats inte ha varit det. Så att nånstans så känner jag 
mig tryggare när jag vet att barnen kommer från habiliteringen, lite större utredning, att det 
inte bara är en skolpsykolog som gör utredningen. Men sen kan det ju va så som psykolo-
gen sa. Vi hade en elev. Han mådde så dåligt psykiskt, så han presterar sämre på testen. För 
är man i kris själv … För då vet jag att hon hade en elev som presterade på treårsnivå. Sen 
när han började må bättre … han hade varit med om en massa post-traumatisk stress, som 
krig i Irak och så … så visade det sig att han hörde inte till oss. Så att det är stort, det är inte 
enkelt. (specialpedagog) 
 
9/ Hur är arbetet med utredning och beslut om mottagande i särskolan är organiserat? 
- Då är det så här att vi följer så långt som möjligt de riktlinjerna som finns. Då är det så att 
skolan i samverkan med föräldrarna då, tar fram ett underlag alltså de här fyra utredningarna 
som krävs enligt lagen och sen så skickas de hit till mig och sen är det jag tillsammans med 
en kontaktlärare i särskolan och ibland även vår skolöverläkare om det behövs som tittar på 
utredningarna och gör någon slags bedömning och väldigt ofta så åker den här kontaktläraren 
ut till skolan och ställer frågor och träffar föräldrarna och så. Vi gör en bedömning av det 
underlag som kommit in och så ser vi om det håller. Vi är noggranna framförallt med psyko-
logutredningen att det skall framgå tydligt att det är en utvecklingsstörning, för vi vill inte ha 
något ”luddigt” och ibland tror jag att psykologen tycker att jag är lite besvärlig för att det 
måste stå tydligt för att eleverna som vuxna skall kunna gå tillbaka och se varför de gått i 
särskolan och förstå varför och det skall inte vara något otydligt. Psykologen måste tydligt 
skriva ut ”lindrig utvecklingsstörning” eller något motsvarande.  
Sedan när vi pratat med föräldrarna, och det tycker jag är viktigt - och där tycker att jag att 
den person som skall prata med föräldrarna och förklara vad särskola är … vi vill inte att 
skolpersonalen skall vara med. Min erfarenhet är att skolpersonalen är så oerhört angelägna 
att de utövar press på föräldrarna om det skall vara särskola. Skolpersonalen kan ringa och 
säga ”det är klart, det blir särskola” och sedan har man ett samtal med föräldrarna så är de 
inte alls införstådda med vad det är och de har inte alls tagit till sig diagnosen och då blir de 
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lite överkörda tycker jag. Så vi försöker ha samtal med föräldrarna så att de inte skall behöva 
känna pressen från skolan. För vi skolpersonal är som vi är, vi skall ha snabba lösningar.  
Men när allt känns klart och vi tror att föräldrarna har förstått och där måste jag säga att 
elever med föräldrar med utländsk bakgrund där tror vi att de har förstått, men ofta har de 
inte det och det tycker jag är en svårighet. Vi har så olika sätt att se på utvecklingsstörning 
så de förstår inte vad vi menar egentligen utan de kan hålla fast vid att barnet behöver mera 
hjälp under en kort period och sen hinner nog barnet ifatt. Men när allting verkar klart och 
vi tror att vi är färdiga då först lämnar vi en ansökan … annars gör vi ingen ansökan. Sen 
beslutar jag på delegation och sedan skickar jag ut till skolan och föräldrarna så att de får en 
kopia på beslutet. (rektor) 
 
10/ Om du tänker på en särskild elev som varit föremål för utredning, hur gick den till? 
- Ja, jag är ju aldrig med i själva utredningsarbetet, utan vi får ju då att den här eleven tillhör 
personkretsen. Man får ju liksom inte vara med från början, inte ta del av det, men jag vet 
och jag har ju pratat med dom som gör utredningar och så´nt här. Alltså jag vet att man 
…hur det går till då.  
Följdfråga: Kan du säga nå´nting om det? 
- Jaa, man gör en medicinsk bedömning och psykologisk och social.  
Följdfråga: Hur är det med den pedagogiska? 
- Ja, pedagogisk också. Om jag nu tänker speciellt på den elev som vi har, man kan ju inte 
göra en pedagogisk … eller fråga en lärare som bor i ett annat land. Och kanske en del elever 
som kommer och inte har haft nå´n skolgång ordentligt, då är det ju svårt att liksom ha den 
här bakgrunden. (särskollärare) 
 
11/ Vem är det i regel som initierar utredningen? 
- Som regel är det väl egentligen personal som gör det. Jag har ju aldrig tagit initiativ till en 
så´n, utan i och med att jag har jobbat med mellanstadieelever, så kommer jag oftast i skede 
två, på låg/stadiet/ har man redan sett det och då är det ju den personalen. Men se´n, som 
jag sa, den här andra personen, där är det föräldrarnas initiativ. (särskollärare) 
- Ja, det kan ju vara att man ser att en elev inte…jag tar ju bara emot … Men om jag säger 
att jag skulle vara lärare /i grundskolan/ och försöka liksom .. att en elev ska gå i särskolan 
istället, då är det ju att jag misstänker att det finns ett funktionshinder eller den här eleven 
når inte målen och så får man då försöka med åtgärdsprogram och andra stödinsatser först. 
Det är ju inte liksom det första man tänker. Se´n får man hela tiden informera föräldrarna 
och se´n elevvårdsteam och se´n går det ju vidare om man då misstänker det här, att det lik-
som kan vara nå´nting - en utvecklingsstörning. 
Följdfråga: Se´n går det vidare till utredning?   
- Ja. (särskollärare) 
 
12/ Om en ansökning om särskoleplacering avslagits – vad beror det på? Känner du till 
hur det har gått för någon sådan elev senare i livet? 
- Egentligen inte, men någon gång har det hänt … Vi försöker föra en dialog så att vi inte 
skall behöva hamna i att vi gör ett avslag. Vi vill att det skall vara i samförstånd, vi har också 
gjort så att vissa elever får prova på särskola under 6 månader. (rektor) 
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13/ Utifrån din erfarenhet, vilka svårigheter finns i bedömning, beträffande särskoleplace-
ring, av elever med annan etnisk bakgrund?  Vika följder har placeringen fått?  
- Det svåra är att veta vad som är kulturellt betingat och vad som är språkligt betingat och 
sen svårigheten att få föräldrarna att förstå. Men man funderar ofta på om vi gör riktiga be-
dömningar, sedan är det ju svårt alltså med alla de underlag, psykologutredningar, som talar 
för utvecklingsstörning, de är svåra att gå förbi. Men jag funderar ofta på vad som är kultu-
rellt i det, framförallt med romer, vad är kulturellt betingat i att de inte har de kunskaper 
som vi i vår kultur tycker att man skall ha. Jag funderar ibland på vad psykologutredningen 
visar egentligen, och det är extra svårt när eleven har annan etnisk bakgrund. (rektor) 
 
Kommentar: Intressant här är kommentarer som ”snabba lösningar” och att man ibland från 
särskolans sida är alltför ivrig att skriva in elever, ibland genom ”påtryckningar”. En viktig 
kommentar är också den att föräldrarna till barn med annat etniskt ursprung ibland inte alls 
har förstått vad utvecklingsstörning och särskola är och att de i efterhand kan ångra att de 
godkänt en placering där. Likaså uppmärksammas traumatiska upplevelser i hemlandet eller 
i annat genomgångsland. Intressant finner vi det också vara att man i vissa särskolor har en 
provtid innan eleven slutgiltigt skrivs in. Vidare är det av intressant för denna studie att man 
här och i andra sammanhang lyfter fram språkliga och kulturella barriärer. 
 
Särskoleplacering 
Osäkerheten i utredningarnas giltighet återspeglas i uttalanden om riktigheten i viss placer-
ing. Bl a lyfter man fram traumata som vissa elever genomgått innan de kommit till Sverige 
och att detta kan påverka resultaten i utredningarna, vilket i sin tur påverkar placeringen och 
”man missar oerhört mycket kognitiva färdigheter också”. Någon lyfter i denna anda fram 
kriteriet för en särskoleplacering (utvecklingsstörning eller - dittills - autism) och menar att 
”Alltså det kan finnas andra orsaker till en försenad utveckling”. Visserligen innebär en pla-
cering i särskola ofta en relativ trygghet, men någon befarar att eleverna senare kan uppleva 
ett utanförskap genom en sådan placering.  
 
Här en mera pragmatiskt betonad resumé från en medarbetare: 

Eleverna är med andra ord utredda när de kommer till skolan. Om det visar sig att en elev 
inte når upp till grundskolans kunskapsmål, tas frågan upp på en elevvårdskonferens 
med rektor, klasslärare, specialpedagog och föräldrar. Vid behov kopplas barn- och elev-
hälsoteamet in och därefter påbörjas en utredning. Det är, enligt rektorn, sällan man får 
någon elev som inte går i särskolan från början. När det gäller placeringsfrågor kan även 
habiliteringspersonal medverka. Inför årskurs sju görs en ny utvecklingsbedömning, för 
rätt placering på högstadiet. Föräldrar eller personal kan ta initiativ till utredning. Någon 
enstaka gång kan en elev "falla mellan två stolar". Det finns "tveksamma fall" och det 
händer att elever skrivs ut ur särskolan. (IE) 

I en annan sammanfattning får vi även reda på säkerheten i placeringen: 
Ingen av de intervjuade menade heller att det utifrån de elever som de i nuläget undervisa-
de eller hade kännedom om, fanns några tveksamheter gällande om placeringen i särskola 
var riktig. (DÖ) 

Rapportsammanfattningen från en annan medarbetare går i motsatt riktning: 
Läraren själv funderar mycket på vad skillnaden egentligen är mellan en duktig särskolee-
lev och en svag grundskoleelev. Hon har upplevt elever, som haft en ADHD-
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problematik, kriminalitet i hemmiljön samt en mycket bristfällig skolgång. Denna elev 
hade gått i särskolan, blev utskriven, testades igen och blev inskriven igen. Elevens be-
gåvning var inte låg men hon saknade struktur i tillvaron. En annan elev med etniskt ur-
sprung i Irak blev efter ett år i Sverige testad med verbala test och togs emot i särskolan 
men läraren menar att det måste vara svårt att veta hur hans begåvning ser ut på dessa 
grunder och särskilt med tanke på att han kom från ett krigsdrabbat land. Hon anser att 
det överhuvudtaget måste vara svårt att bedöma begåvningen för barn med annat etniskt 
ursprung och har några elever, där det är svårt att veta var de står. Hur de bedöms kunna 
uppnå grundskolans mål beror också på vilken elevsyn, kunskapssyn och vilka pedago-
giska förhållningssätt, som råder på den grundskola där barnen går. (LO) 

Rektor i samma skolområde kombinerar frågan om placering med kompetens samtidigt som 
hon uttalar stor försiktighet vid placeringen: 

Rektor menar att det finns stort behov av kompetensutveckling på området. Hon menar 
att man har alltför bråttom att klassificera elever ”som om hela livet står och faller med 
det”. Många elever med annat etniskt ursprung än svenskt och som varit aktuella för 
mottagande i särskolan känner sig inte alls hemmahörande i den miljön. Detta gäller även 
andra elever men man måste enligt rektorn vara extra observant på den förstnämnda 
gruppen och inte dra förhastade slutsatser. ”Det är bättre att avvakta om man är tvek-
sam” menar rektorn och framhåller hur viktigt det är att följa upp eleverna. Det kan även 
vara så att någon ”kan må bra av att under en period få vara i särskolan för de kan få ut 
något av det”. (LO) 

 
Här nedan några exempel på intervjusvar i denna fråga, liksom beträffande utredningsrutiner 
mera allmänt inför särskoleplacering.  
 
13/ Utifrån din erfarenhet, vilka svårigheter finns i bedömning, beträffande särskoleplace-
ring, av elever med annan etnisk bakgrund? Vilka följder har placeringen fått?  
- Jättestora och jättesvåra, tänker jag. Då tänker jag utifrån några olika perspektiv … alltså 
eleverna som ligger inom autistspektrat, där är det ju oerhört svårt att göra bedömningar. 
Det finns inga bra tester som mäter det på ett rimligt och adekvat sätt i dagsläget, tycker jag. 
Just därför att det är så oerhört svårt, det här med autism, så händer det att vi t ex har elever 
som kommer från ett annat land, kommer ganska direkt och som har varit med om krig och 
är också uppvuxen i en miljö, där fyra väggar på totalt kanske tio kvadrat, har varit ens hela 
verklighet under två år. Och där föräldrarna också har olika språk. Och när man under ett 
par års tid har varit i den lilla miljön, så händer det mycket med psyke, och man missar oer-
hört mycket kognitiva färdigheter också, eftersom man aldrig nå´nsin är ute, spelar fotboll 
eller nå´nting. Så, då har jag varit med om, fler än en gång, att det är lätt att bedöma eleven 
som autistisk.    
Följdfråga: Vilka följder har placeringen fått? 
- En placering i särskolan, följden av det, här i alla fall, blir att man antingen hamnar i en 
klass med elever som har likartade … beteenden … I en viss miljö och i ett visst samman-
hang, så beter dom sig på lite annorlunda sätt och vissa hamnar i klasser där man har kom-
pisar som har svårigheter inom det och en del hamnar i klasser tillsammans med vanliga 
skolan. Så att följderna av det, antingen går man in i så kallade specialklasser eller så går 
man in i inkluderad klass. (särskollärare) 
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- Framför allt om man får barn från ett annat land, så kan det ju vara väldigt svårt att veta 
vad det här barnet upplevt för nå´nting. Det kan ju vara traumatiska saker som har gjort att 
man inte har utvecklats. Alltså det kan finnas andra orsaker till en försenad utveckling och 
det är ju jättesvårt. Jag förstår dom här funderingarna om barn som kommer från ett annat 
etniskt ursprung, att det kan vara problem.  
Följdfrågan: Vilka följder har placeringen fått? 
Svar: Ja, jag anser att så länge som /de/ går hos mig, så har dom det bra. Se´n är det ju alltid 
… problemet är alltid … som man tänker på, det är att det är ett utanförskap. Så det brottas 
man ju med och funderar ibland: Är det här bra? Dom har det ju skyddat och en bra tillvaro i 
en särskoleklass, men man vet ju egentligen inte innerst inne hur dom känner. Men om det är 
solklart att dom har en utvecklingsstörning, då tror jag att då mår dom bra. Men skulle man 
göra en felplacering, då tror jag det är lätt att man kan känna ett utanförskap, att man inte 
räcker till och att man inte är som andra. (särskollärare) 
 
12/ Om en ansökning om särskoleplacering avslagits – vad beror det på?  
- Att barnet inte har bedömts ha en utvecklingsstörning, och det tycker jag är helt rätt att 
man ska aldrig placera ett barn i särskolan om det inte finns en utvecklingsstörning. Det ska 
vara klart, det är jätteviktigt tycker jag. 
Följdfråga: Känner du till hur det har gått för någon sådan elev senare i livet?  
Svar: Nej. (särskollärare) 
 
Kommentar: Osäkerhet i den slutliga bedömningen är ett återkommande tema och man vågar 
i intervjuerna vara både avvaktande inför och självkritisk efter särskoleplacering av elever 
med annat etniskt ursprung. Även här nämns traumatiska upplevelser som kan orsaka en 
”försenad utveckling”. Vi finner det även intressant att särskollärare i vissa fall inte får vara 
med i utredningen utan ställs inför fait-accompli sedan andra gjort utredning och fattat pla-
ceringsbeslut. Intressant är här liksom vid föregående delfråga synpunkten att man kan låta 
eleven prova ett tag i särskolan innan man slutligt avskriver eller skriver in eleven i fråga. 
Alternativa placeringsformer efterlyses indirekt. 
 
Kompetensfrågor 
 
Utredarnas kompetens 
Kompetensfrågan i förhållande till elever med annat etniskt ursprung får ganska stor tyngd i 
intervjuerna och framskymtar på flera ställen även utanför de mera riktade frågorna om 
detta. Vi tror att detta resultat är studiens viktigaste och det är här man måste prioritera åt-
gärder. Kompetensen hos utredarna beträffande kulturella och språkliga förhållanden anses 
överlag som bristfällig. Ofta hjälper det inte heller med stöd av tolk i utredningarna, mest 
därför att dessa inte anses vara insatta i skolfrågor. (Se vidare om detta nedan under rubri-
ken tolkning.)  
 
En medarbetare lämnar en sammanfattande bild av kompetensfrågan som fångar stora delar 
av innehållet i åtskilliga intervjusvar: 

En lärare uttrycker att det vore önskvärt med mer språklig kompetens hos skolpersona-
len, "alla ska ju inte kunna arabiska, det är inte så jag menar, men det behövs någon slags 
grundförståelse för språket och på vilket sätt man lär in saker". Det behövs även större 
kompetens när det gäller "det viktiga samspelet", framför allt med andra elever på skolan, 



 42 

"för det är ju det som man tar med sig vidare sedan … det kanske är upp till sexan som 
man har chansen att leka tillsammans med andra, för att förstå dom här koderna som inte 
är så tydliga", säger en lärare. Det är särskolan som kommer med lite mångfald, säger lära-
ren, "det är ju därför som man måste jobba så mycket mer och det är också därför som … 
vuxna behöver lite mer kunskap, för att kunna inspirera barnen".   
   Samordnaren anser att det finns ett behov av att se över kompetensen i kommunen och 
att det borde finnas någon sorts befattningsbeskrivning. Kompetensen behöver också 
kompletteras kontinuerligt, inte minst med tanke på ålderspyramiden. ”Var hämtar man 
nästa generation särskollärare, så som utbildningen ser ut idag?” säger samordnaren. (IE) 

En annan medarbetare lyfter kompetensfrågan i samband med riktigheten i placeringen: 
Det slutliga beslutet om mottagande av elev till särskolan tas av kommunens Barn och 
ungdomsberedning, förutsatt att föräldrarna accepterar placeringen. I samband med dis-
kussionen om mottagandet i särskolan fanns frågan: Kommer ”rätt” barn till särskolan? 
Rektor som är relativt ny på skolan och i kommunen är imponerad av den seriösa utred-
ningsprocess som är regel på skolan. Hon litar på den strikta kommunala utredningsgång-
en och den höga kompetens bland skolans och kommunens utredare men menar att felak-
tiga diagnoser ibland kan ställas. Särskilt svårbedömda elever är nyinflyttade flykting-
barn. Några har tidigare aldrig gått i skola och språkförbistringen är stor. (GK) 

En medarbetare lyfter fram sättet att tänka t ex om familjens betydelse i olika kulturer: 
En lärare säger att det kan ifrågasättas ifall alla utredare har kompetens beträffande språk-
liga och kulturella förhållanden. Man måste ta hänsyn till helheten och ”inte bara läsa av 
testsiffror rakt av”. Enligt psykologen behövs det mer kunskap om kulturella skillnader 
såsom familjkonstellationer i olika kulturer och hur man överlåter eller inte överlåter an-
svar till skolan. I skolan ser man ofta utifrån svenska kulturella familjemönster. Vi har 
många olika folkslag bland eleverna och vi kan tappa bort eleverna om vi inte ökar vår 
kunskap och förståelse medan dessa barn och ungdomar får leva med dubbla svårigheter. 
Vi måste förstå, menar en lärare, att det finns andra sätt att tänka än de egna. Hon pekar 
särskilt på ”skam- och skuldkulturer”. Medan vi i Sverige inriktar oss på individen som 
det minsta och viktigaste fundamentet så är familjen en enhet för andra. ”Man samtalar 
men har kanske tänkt helt olika tankar med det man sa. Barnen lever i olika världar med 
helt olika krav och de blir förvirrande. Det blir som att leva dubbelliv.” (LO) 

En medarbetare lyfter fram ett uttalande på mycket konkret nivå: 
Ett centralt område som lyftes fram i ett flertal av intervjuerna var kompetens om hur 
pedagoger möter vårdnadshavare med annan etnisk bakgrund än svensk samt andra kultu-
rers syn på funktionshindret utvecklingsstörning. En lärare i särskolan betonade att detta 
är områden det behövs kompetensutveckling inom: ”Mycket mer kompetens, dels att 
man kan få hjälp med att möta föräldrar när det uppstår kulturkrockar och veta mer hur 
man ser på utvecklingsstörning och funktionshinder i de här barnens hemländer, för de 
kan ha en annan syn på det.” (DÖ) 

Även sammanfattningen från en annan medarbetare innehåller konkreta förslag: 
I intervjuerna anges att det finns behov av ökad kunskap och kompetens hos skolperso-
nal när det gäller särskolelever med annan etnisk bakgrund, främst gällande språk. Sva-
ren tyder på att även kompetensutveckling kring mångkultur och kulturmöten kan behö-
vas. Det behövs ett generellt kunskapslyft inom området, anser någon. Att även assisten-
ter och specialpedagoger är i behov av fortbildning anges.   
Kunskaps- och kompetenshöjningen rör delar som förståelse och förhållningssätt, språk, 
kulturmöten och mångkultur. Att utbilda för ett förändrat förhållningssätt och förståelse 
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är inte något som med enkelhet görs på enskilda fortbildningsdagar, utan riktade insatser 
i form av en mer djupgående kompetensutveckling och handledning är att föredra och 
rekommendera. Särskilt betydelsefullt är det att lägga sig vinn om att all personal i sko-
lan omfattas av denna kompetenshöjning. En tillåtande språkmiljö är ett måste liksom 
förståelse för att ett avvisande av elevens språk också kan tolkas som ett avvisande av 
eleven. Modersmålets betydelse för individens identitet, självkänsla och lärande liksom 
språkets nära samhörighet med kultur är andra delar som kan ingå i kompetenshöjnings-
insatser. (LP) 

 
Här nedan några utdrag ur intervjuer i denna fråga.  
 
15/ Vad har utredarna för kompetens beträffande språkliga och kulturella förhållanden?  
- Nej, det vet inte jag, fast det vore ju bra att man har det, men det är inte så alltid kanske. 
(särskollärare) 
- Men också det här med språk och kultur, men ja…. jag tycker att vi försöker föra en dis-
kussion med dem /utredarna/ och de är professionella, men ibland är jag ändå lite tveksam. 
Men då säger psykologerna att de använder ickeverbala test, men det speglar ju inte kultu-
ren. Sedan använder de flera tester ibland och då känns det tryggare. Men har bara WISC- 
testet använts brukar jag fråga lite mer, men jag måste lita på dem. Vi har ett antal psykolo-
ger som gör utredningarna. Dels är det våra egna i kommunen, dels är det från andra kommu-
ner och dels psykologer vid habiliteringen så det är väldigt olika vad de har för kompetens 
gällande språk och kultur. Vi har en tolkförmedling som förmedlar tolkarna och det är skif-
tande gällande deras kompetens. En del är jätteduktiga och en del har /det/ svårare. (rektor)  
 
Kommentar: Synpunkten på ett behov av en sorts allmän språkkunskap är intressant. Den 
synes ligga ganska nära den utbildning lärare i svenska som andra språk genomgår. Öns-
kemålet om en befattningsbeskrivning känns mycket relevant. Vidare väcker synpunkterna 
på kontinuerlig uppgradering av kompetensen och på generationsskiftets konsekvens för 
kompetensfrågan intresse. Enligt psykologen behövs det mer kunskap om kulturella skill-
nader såsom familjkonstellationer i olika kulturer och hur man överlåter eller inte överlåter 
ansvar till skolan, liksom beträffande ”skam- och skuldkulturer”. Språkets nära samhörighet 
med kultur kan lyftas fram. 
 
Övrig kompetens 
De punkter som tas upp i intervjuerna i denna fråga gäller främst personalens tillkorta-
kommanden beträffande elevernas språkliga tillhörighet, men som ovan citerats av medar-
betare IE: ”Jag skulle önska mer språklig kompetens, då menar jag … nå´n slags grundför-
ståelse för det språket och på vilket sätt som man lär in.” Samma problem gäller den kultu-
rella förståelsen, t ex om hur man uppfattar funktionshinder i de aktuella elevernas hemlän-
der. Intressant är i ett intervjusvar från en särskollärare (se nedan) att ip ser det som särskilt 
ansträngande att gå i en skola där man inte blir förstådd. Den dubbla utsattheten kan förstås 
genom hennes uttalande att ”Det är en så´n sak som gör att det ställer otroligt mycket högre 
krav på dom här eleverna”. Tillsammans med frågan om kompetens hos utredarna utgör 
svaren på denna fråga studiens viktigaste resultat. 
 
Här nedan några utdrag ur intervjuer med anknytning till denna fråga. 
 
26) Följdfråga: Vad skulle du önska ytterligare? 
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- Det kulturella känns också väldigt angeläget, därför att  man ser just det här med språk, 
arabiska t ex, det tar ju lite längre tid ibland det här med att läsa och det är ju inte så kons-
tigt när läsriktningen är åt andra hållet t ex. Det är en så´n sak som gör att det ställer otroligt 
mycket högre krav på dom här eleverna, att kunna lära sig läsa och det är lite märkligt då 
med tanke på att dom … ja det är väldigt märkligt hela det läget egentligen. Vi ställer alltså 
oerhört höga krav egentligen på eleverna. Så den kompetensen skulle jag önska att vi hade 
och se´n också kompetens om det här viktiga samspelet med /skolkamraterna/ … I första 
läget blir det ju  elever på skolan, för det är ju det som man tar med sig vidare se´n. Det är 
nu … kanske upp till sexan, som man har chansen att leka - och alla dom här bitarna - till-
sammans med andra, för att förstå dom här koderna som inte är så tydliga. (särskollärare) 
 
30/ Vilka behov finns det av ökad kunskap och kompetens hos skolpersonalen när det gäller 
särskolelever med annan etnisk bakgrund?  
- Ja, egentligen så skulle det behövas en ganska stor kompetenshöjning där. Därför att den 
här skolan är ju av hävd alltså … man får ju använda ett mikroskåp om man ska hitta nå´n 
slags avvikande dialekt närapå … Du har oerhört få personer i vanliga skolan, som kommer 
från ett annat land, kan det röra sig om max … femton stycken, från förskoleklass till sexan 
och då har vi treparallelligt. Så det här är en segregerad miljö, tack vare att det inte finns nå-
got annat. Dom enda eleverna, som kommer med lite mångfald i sammanhanget, är ju fak-
tiskt elever från särskolan. Det är ju därför som man måste jobba så mycket mer och det är 
också därför som liksom vuxna behöver lite mer kunskap också, för att kunna inspirera bar-
nen. Men det har funkat oerhört bra, så jag ska inte säga annat. (särskollärare)  
- Ja men det finns ju alltid behov av det, att man får lära sig. Det tror jag att dom övriga lä-
rarna, som inte jobbar med särskoleelever, dom pratar ju jättemycket med oss. Vi har myck-
et studiebesök inom skolan, och att vi hjälps åt och det finns ju jättemånga, om man säger 
elever med svårigheter, som kanske skulle må bra utav mer av den pedagogik som vi /i sär-
skolan/ använder. Det är många lärare som har tagit till sig det. Vi har mycket bildförtyd-
ligande och strukturen och det, som vi använder oss av. Det skulle egentligen andra lärare ha 
mer av. … Man får liksom aldrig se särskolan som mindre värd, det är viktigt. (särskollära-
re) 
- Språkutveckling är viktigt, men vi har även haft en del insatser från SIT, Dehno Özmen var 
här på en nätverksträff för alla i särskolans personal och han pratade utifrån mellanöstern 
och sätt att tänka där. Hur man ser på utvecklingsstörning som är annorlunda.  Men det är 
en ständigt aktuell fråga eftersom vi är en kommun med många barn och ungdomar med ut-
ländsk bakgrund. (rektor) 
 
32/ Om Du ser på skolan idag ur perspektivet särskolelever med annat etniskt ursprung, 
vilka är de viktigaste områdena/frågorna att arbeta med eller förändra för att skolan på ett 
bättre sätt ska kunna ge dessa barn en optimal skolgång?  
- Ja ... alltså jag tror att samarbetet med föräldrarna är viktigt. De måste förstå hur vi jobbar 
och vi måste förstå hur de tänker. Vi måste dra åt samma håll. Bland annat Gun Källstigen 
har varit här och pratat om ”Dubbel utsatthet”, och just att mötas och bygga broar och kun-
skap om varandra, det är viktigt. Vi måste mötas och förstå varandra. (rektor) 
 
Kommentar: Intressant är här bl a den positiva reaktionen på föreläsningar av SIT:s egen 
personal och medarbetare i föreliggande projekt. Kompetensutvecklingsförslagen i en grov 
sammanfattning: 



 45 

- språklig kompetens 
- kulturell mångfaldskompetens 
- samspelskompetens 
- kontinuerlig uppgradering av kompetens 
- befattningsbeskrivning 

 
Föräldrakontakter/samarbete 
 
Det övergripande svaret på frågan om föräldrakontakter är att man från skolans sida an-
stränger sig mycket för att hålla kontakt med föräldrar till elever med annat etniskt ursprung 
än svenskt, särskilt i samband med utredning och placering. Dock är man ofta osäker på om 
informationen nått fram och man inser att det finns både språkliga och kulturella barriärer 
för en ömsesidig förståelse. Frågan hänger nära samman med de två föregående om kompe-
tens, och även om man ibland anlitar tolk är man inte säker på att detta underlättar kontak-
ten och förståelsen - i några fall tycker man sig ha sett motsatsen.  
 
En medarbetare framhåller täta kontakter men också svårigheter med förståelsen av inne-
börden i utvecklingsstörning: 

Kontakten med föräldrar till barn med annat etniskt ursprung än svenskt innebär enligt en 
intervjuad lärare tät kontakt via personliga möten eller som i ett fall telefonsamtal till en 
mamma varje torsdag kl.14.00. Denna mamma vill att läraren ska rapportera hur hennes 
son har skött sig och vilka framsteg sonen gjort och hon jämför med två syskon till poj-
ken som det gått bättre för. De elever, som just nu undervisas av den intervjuade läraren 
har etniskt ursprung i Irak, Albanien, Turkiet och i ett fall kommer mamma från Tunisien 
och pappa från Irak. Läraren upplever att samtliga dessa föräldrar och andra med annat 
etniskt ursprung under åren har mycket svårt att förstå innebörden av funktionshindret 
utvecklingsstörning. På skolan har man en assistent som talar arabiska och som även kan 
en del kurdiska. Läraren anser att det har jättestor betydelse i kontakten med föräldrar. 
… Ett av de viktigaste områdena att arbeta med eller förändra för särskoleelever med an-
nat etniskt ursprung än svenskt anser den intervjuade läraren vara att få med föräldrarna i 
skolan. Hur detta ser ut beror mycket på vilken del av världen föräldrarna kommer ifrån. 
Läraren upplever att det är oerhört svårt att förklara särskolan som organisationsform för 
föräldrar till de aktuella eleverna. (LO) 

Liksom i fallet ovan är ett återkommande tema vid föräldrakontakter innebörden i vad skola 
i Sverige och då särskilt särskola är. Här ytterligare ett exempel från en medarbetares sam-
manfattning: 

Den intervjuade psykologen menade att vårdnadshavarnas förståelse för skolan är något 
viktigt att arbeta med. 
”Att arbeta med föräldrarna så att föräldrarna förstår att skolan är viktig i vår kultur och 
att lärarna också får förståelse för hur föräldrarna ser på skolan. Har exempelvis föräld-
rarna inte någon erfarenhet av skola eller att den inte har varit obligatorisk då tror man 
kanske att det är likadant i Sverige att man kan vara hemma för att man skall hitta på nå-
got roligare idag eller att släkten kommer på besök. Så ett samarbete mellan hem och 
skola tror jag är jätteviktigt.” (DÖ) 

Ett exempel på en mera allmän summering: 
Om föräldrasamverkan säger psykologen att föräldrarna inte behandlas annorlunda än 
andra föräldrar. Sätt att samarbeta och kommunicera sker genom utvecklingssamtal, för-
äldramöten, eventuellt enkel skriftlig information och telefonsamtal. Tolk används vid 
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behov i form av modersmålslärare. En av respondenterna uppger att det kan vara tråkigt 
ibland att inte nå fram till föräldrar som inte kan se fördelar med särskolan. (LP) 

 Intressant i följande summering är påpekandet att man som lärare inte får ta på sig en för-
äldraroll: 

"Visst finns det svårigheter, när det gäller kommunikationen med föräldrarna", säger 
rektorn, "eftersom deras språksvårigheter … förväntningar och kanske deras sorg över 
att ha ett barn med en diagnos, det kan ju vara kulturellt betingat … det är inga lätta sa-
ker att titta /på/ i ett livsperspektiv". En lärare påpekar att det gäller att tänka till ibland, 
för det är lätt att ta på sig en föräldraroll, eftersom både föräldrar och elever behöver 
mycket stöd. "Vi får ibland hjälpa föräldrarna att ta dom här andra kontakterna också." 
Samma lärare försöker göra föräldrarna delaktiga i skolarbetet, genom att inbjuda dem 
till besök i vardagen. En annan lärare upplever föräldrasamarbetet som problematiskt 
därför att man har olika kulturer, vilket också för med sig att man har ett annat sätt att se 
på skolan och lärarens funktion. Läraren gör därför alltid hembesök och träffar föräldrar 
och elever innan de kommer till skolan. (IE) 

 
Här nedan några exempel på frågor och svar som, i samband med svar på andra frågor, 
även berör föräldrakontakten. 
 
8/ Får dessa eleverna också studiehandledning på sitt modersmål?  
- Neej, inte studiehandledning, det kan jag inte säga. Det har varit i kommunikation med 
föräldrarna … vi använt oss utav tolk eller hemspråksläraren, som har hjälpt oss att översät-
ta vissa dokument runt utvecklingssamtalen. (särskollärare) 
 
9/ Vad känner du till om hur arbetet med utredning och beslut om mottagande i särskolan 
är organiserat?  
- En grupp som sitter, en referensgrupp då, som utreder och som informerar dom här föräld-
rarna hela tiden också om vad som händer. (särskollärare) 
 
11/ Vem är det i regel som initierar utredningen?  
- Som regel är det väl egentligen personal som gör det. … Men se´n, som jag sa, den här 
andra personen, där är det föräldrarnas initiativ. (särskollärare) 
- Se´n får man hela tiden informera föräldrarna och se´n elevvårdsteam och se´n går det ju 
vidare om man då misstänker det här, att det liksom kan vara nå´nting, en utvecklingsstör-
ning. (särskollärare) 
 
17a/ På vilket sätt informeras vårdnadshavarna om elevernas rätt till modersmålsunder-
visning? (Vem och när?)  
- Vi skickar hem lappar, förtryckta lappar där det står att barnen har rätt till det här och 
”Jag undrar om du är intresserad av det?” (lärare) 
- Muntligt och skriftligt, man har mycket kontakt med föräldrarna som lärare i särskolan. Vi 
har kontaktböcker och vi ringer ofta. Man pratar och man känner föräldrarna väldigt väl, så 
att man tar upp frågor. (särskollärare) 
17b/ Hur ser ö h t samarbetet och kommunikationen mellan särskolan och föräldrarna till 
elever med annan etnisk bakgrund ut? (I positiv respektive negativ mening?)  
- Jaa, utifrån egen erfarenhet så är det ju problematiskt, därför att man har olika kulturer och 
det är inte alltid så enkelt att som kvinna … I en del lägen så skulle jag ha velat tala med 



 47 

mamman, därför att jag tror att det kan vara bättre, för det är enklare väg och jag vet också i 
vissa lägen, att tar jag det med en pappa så vet jag … kan det med ganska stor sannolikhet 
leda till att den här eleven får lite ont, så är det ju. Så har det varit i vissa fall och då kan det 
ju vara så att då väljer man att inte säga det givetvis och hantera det på annat vis. Men långt 
ifrån alla, jag har också erfarenheter när det har funkat oerhört bra. Men visst är det där en 
komplikation och man skulle önska att man vore kille i vissa lägen, för det hade varit enklare 
att tala med pappan då, om att som du vet så… just tala om de här sakerna att det inte är 
okej att bära hand på barn, men det kan jag ju inte göra som /kvinna/ 
Följdfråga: Positivt då? 
- Ja, samtidigt så är det ju så, ja dom ska jag inte säga, för det är ju så otroligt olika, det ger 
mycket, men i vissa fall så är det en annan syn på skolan och uppgiften … man har ett an-
nat sätt att se på skolans funktion, på lärarens funktion.  (särskollärare) 
- Man har väldigt mycket kontakt och problemet som lärare det är att ibland  blir man för 
mycket vårdare, man tar över väldigt mycket av föräldrarollen. Där får man försöka liksom 
tänka till ibland, för det får ju inte bli för mycket. Det är lätt att dom ringer ofta och man 
liksom får verkligen bli en stödperson. Men samtidigt förstår jag ju föräldrarna, för det är en 
stor sorg och dom behöver mycket stöd ... Dom har också mycket kontakter och se´n tror 
jag att det kan bli att läraren träffar eleven varje dag, det blir väldigt lätt då att man ringer till 
läraren. Så att vi får också ibland hjälpa föräldrarna att ta dom här andra kontakterna också 
då, man får ju stötta jättemycket. (särskollärare) 
 
18a/ I vilka former sker samarbete och kommunikation mellan särskolan och föräldrarna 
till särskolelever med annan etnisk bakgrund?  
- Ja, oftast handlar det ju om t ex kontakt när det gäller utflykter eller när det gäller … för-
äldramöten eller när vi har föräldrafika och så. Det är i så´na lägen. (lärare) 
- Telefonsamtal och dom kommer och är med, man försöker få dom delaktiga. (särskollära-
re) 
 
Kommentar: Ett återkommande tema är att föräldrakontakten beträffande elever med annat 
etniskt ursprung är mycket viktig, och att den även i praktiken är mer intensiv med dessa 
föräldrar än med övriga föräldrar. Som framgår i en intervju bör kontakten inte bli så intensiv 
att man som lärare ”tar på sig en föräldraroll” i ett annat fall ser man denna utveckling som 
närmast naturlig. En genusaspekt kommer på ett intressant och lite underförstått sätt in i ett 
intervjusvar ”det är inte alltid så enkelt att som kvinna … och man skulle önska att man 
vore kille i vissa lägen för det hade varit enklare att tala med pappan då” med en antydan om 
ytterligare en kulturaspekt.  
 
Tolkning 
 
Det råder, som nämnts ovan beträffande modersmålsundervisning och föräldrakontakter en 
viss tveksamhet beträffande hjälpen av och nyttan med tolk, både i utredningar och vid 
kontakter med hemmet. I några intervjuer framförs hur föräldrar avböjt tolkhjälp därför att 
de känner till och inte litar på just den tolken. Det kan utgöra problem särskilt på mindre 
orter liksom då det gäller ”smala” språk. En annan komplikation är tilliten. En ip framhöll 
som exempel på tillförlitligheten i tolkningen att en moder sagt två ord medan tolken lagt ut 
texten i flera meningar. Tolkarnas kompetens beträffande skolfrågor, liksom beträffande 
funktionshinder, ses ofta också som bristfällig. Detta är ett område som bör räknas in i be-
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hovet av kompetensutveckling, på så sätt att det utbildas tolkar som har erfarenhet av både 
utländsk och svensk skola och syn på funktionshinder (eller vice versa). 
 
Något av den nämnda bristen på tilltro framkommer genom en av medarbetarnas summe-
ring:  

Tolk används vid behov på elevvårdskonferenser, föräldramöten och vid utvecklingssam-
tal. Huruvida tolken är utbildad i skolfrågor är ovisst, det har hänt att man bytt tolk, spe-
ciellt då föräldrarna inte "känt sig bekväma" med tolken. Det finns ett tolkcentrum i 
kommunen. Man brukar använda tolk och rektorn menar att när det gäller de stora språk-
grupperna finns kunskap om skolfrågor, "annars så får vi ju ta det som erbjuds", säger 
hon. Det kan vara komplicerat att använda tolk vid personliga samtal, och för att få kon-
tinuitet har hon, när det gäller enklare frågor eller om man bara vill "stämma av", också 
regelbundet tagit hjälp av en personal som kan språket. (IE)  

En annan medarbetare nämner bl a tolk som stöd vid utredning: 
Vad gäller tolkinsatser så säger den intervjuade läraren att enligt hennes erfarenheter så 
har de flesta tolkar ingen särskild kompetens inom skolområdet men om det finns en tolk, 
som hon upplever som bra så antecknar hon tolknumret och begär denna tolk vid nästa 
tillfälle. Tolkarna som används är inte utbildade i skolfrågor enlig rektors erfarenhet och 
utredarnas kompetens vad gäller språkliga och kulturella förhållanden kan se mycket oli-
ka ut. Att använda tolk vid testningar finner psykologen vara mycket tveksamt och har 
bara provat detta en gång vid en WISC-testning men menar att man inte kan säkerställa 
den statistiska tillförlitligheten då tolken inte är utbildad på testområdet. ”Man är ute på 
hal is och då är det bättre att vänta med testningar tills språket har utvecklats.” däremot 
är det enligt psykologen inga problem att använda tolk vid samtal med elever och föräld-
rar. (LO) 

Svårigheterna med tolk i testsituationer nämns även av en annan medarbetare: 
I några fall där eleven inte talat svenska i den utsträckning som testsituationen krävt 
nämndes att tolk använts. Erfarenheterna av användning av tolk i testsituationen var där-
emot inte odelat positiva, då tolken i några fall menat att vissa delar av testet inte gick att 
översätta utan att ”lägga svaren i elevens mun”. (DÖ) 

Problemet kommer också upp i denna överblick: 
Tolk används ibland, både i testsituationer, vid introducerandet av särskolan och vid ut-
vecklingssamtal. I första hand är lärarna uppmanande att använda sig av modersmålslä-
rarna som tolkar, i andra hand tolkcentralen. De tolkar psykologen använt sig av är ut-
bildade i testsituationer. Huruvida övriga tolkar är utbildade i skolfrågor är inte något 
som respondenterna känner till. Rektor anger svårigheter med att få objektiv tolkning. 
Psykologen påpekar att de inte vill blanda in modersmålslärarna när det gäller elevbe-
dömningar eller som tolkar eftersom de ofta känner familjerna. (LP) 

Bilden bekräftas av denna medarbetares summering: 
Tolkning är en självklar ingrediens i skolans arbete. De tolkar man använde i skolan 
kommer från kommunens tolkcentral. Kommunen har en egen tolkförmedling. Personalen 
på denna skola har en lång erfarenhet av att arbeta med tolkning. Det finns en ambition 
att låta föräldrarna ha samma tolk från gång till annan. I intervjusamtalen känner psyko-
logen en trygghet i arbetet med tolkarna i kommunen. Även specialläraren har ett gott 
förtroende till tolkningen men har ändå ibland uppmärksammat att kunskaper i skol- och 
handikappfrågor saknas. (GK) 
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Här ytterligare illustrationer genom direkta citat från intervjuer. 
 
14b/ Används tolk och – i så fall - är tolken utbildad i skolfrågor?  
- Ja, det måste man ju ha om man pratar med föräldrarna. 
Följdfråga: Är tolken utbildad i skolfrågor?  
- Det är man ju inte säker på. Vi har ju anlitat tolk mycket och ibland har man ju fått byta 
tolk, för föräldrarna har liksom inte tyckt att det har varit bra. Det är ju jätteviktigt att dom 
känner sig bekväma. (särskollärare) 
- Ja det händer, fast mycket sällan när det gäller psykologutredningar. Men vi har haft nyan-
lända barn och ungdomar vid några tillfällen där allt har pekat på att det är en utvecklings-
störning men där vi inte har något underlag och att då försöka göra en psykologutredning när 
de inte kan språket, det kan vara svårt. Svårt att hitta en psykolog som talar det språket, jag 
har försökt på psykologförbundet utan att hitta någon. Då kan det istället förekomma att 
tolk används, men inte särskilt ofta. Däremot i samtal med föräldrarna används tolk. … Vi 
har en tolkförmedling som förmedlar tolkarna och det är skiftande gällande deras kompetens 
en del är jätteduktiga och en del har svårare.  (rektor) 
 
Kommentar: Tolk används vid behov i form av modersmålslärare och inom ett rektorsområ-
de är detta legio. Många både ipp - och tydligen även föräldrar - har en avvaktande, för att 
inte säga skeptisk hållning till användandet av tolk i skolsituationer. Detta tycks ha ett visst 
samband med storleken på orten där tillförlitligheten är större på större orter. Behovet av 
utbildning i skolfrågor och testförhållanden är påtagligt. Beträffande testförhållanden är det 
intressant att notera den självkritiska reflektionen hos en tolk beträffande risken eller rentav 
nödvändigheten att ”lägga svaret i munnen” på eleven. 
 
Kvalitetsredovisning 
 
Kvalitetsredovisning och kvalitetsmätning inom särskola blir en särskild sak eftersom man 
inte har samma bedömningsgrund och därmed inte samma krav på betyg som i t ex grund-
skolan. ”Det är en viss dimma” som en skolledare uttrycker det. Det generella intrycket är 
att man inte har några särskilda kvalitetsuppföljningar beträffade elever med annat etniskt 
ursprung utan mera betraktar dessa elever som ”vanliga” särskoleelever och att de inordnas 
under samma rutiner som övriga elever. På så vis blir det ingen ”särbehandling”. (Se en utför-
ligare diskussion om detta i slutdiskussionen, nedan.) 

Kvalitetsmätning och därmed förknippad verksamhet tas upp endast indirekt i intervju-
svaren, och då t ex i samband med diskussion om föräldrakontakt. Det verkar inte var en 
fråga man känner sig föranledd att spontant beröra. Frågan om kvalitetsmätning uppfattas 
bland ipp snarare som en del av frågan beträffande ÅP, IUP och uppföljning. Här en kom-
mentar i en summering av en medarbetare:  

I vardagsarbetet har personalen täta kontakter med föräldrarna, även om de flesta elever-
na kommer till skolan med taxi. Kontakterna sker via telefonsamtal, kontaktböcker, ut-
vecklingssamtal och föräldramöten. Regelbundna enkäter görs, där föräldrarna får tillfälle 
att ge sin syn på skolan, hur de upplever elevernas trivsel och om dessa känner sig tryg-
ga. Enkäterna ligger till grund för skolans kvalitetsredovisningar. (IE) 

 
Här nedan ett exempel på intervjusvar. 
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26/ På vilket sätt menar du att de resurser som anvisas till särskoleelever med annan etnisk 
bakgrund är anpassade efter deras behov?  
- Men vi har en uppdelning mellan grundskola och särskola och jag sitter och gör någon 
sorts bedömning över hur mycket pengar som kommer att behövas på de olika särskolorna. 
Men sedan är det rektors sak att göra prioriteringarna. Det lägger vi oss inte i. Men däremot 
i våra kvalitetsredovisningar så tittar vi på hur mycket de har fått och så talar vi mycket om 
måluppfyllelse och då kan man säga: Vad är måluppfyllelse i särskolan? Vad är det man 
skall mäta mot? Vi tittar på elevernas IUP, men i grundskolan finns det mål att uppnå, men i 
särskolan är det annorlunda så vi får titta på elevernas IUP och se hur vi har lyckats i förhål-
lande till dem. Pengarna är rektorns och skolans ansvar. (samordnare) 
 
Kommentar: Som framgår av samordnarens svar ovan så är kvalitetsmätning i särskolan nå-
got annat än i grundskolan, inte minst beträffande bedömningskriterier. Frågan behöver för-
djupas i uppföljande undersökningar. 
 
Komplikationer 
 
Frågeställningarna som kan samlas under denna rubrik liknar mycket dem under rubrikerna 
utredning, placering och kompetens ovan. Ett svar som säger mycket är följande: ”Har man 
en kaotisk bakgrund kan man ju ha stannat upp i sin utveckling.” Frågeställningen gäller ju 
egentligen tillförlitligheten i en placering, och det finns många sätt på vilka en sådan kan gå 
fel. Ett annat svar som berör denna fråga är: ”Vad jag tycker att man måste titta på är, när 
de kommer hit och är lite äldre och inte har haft någon skolgång och sedan bedöms de i 
jämförelse med jämnåriga, men de har ju inte haft samma tid att lära sig på. Det är ett di-
lemma.” Ytterligare ett annat svar som väl täcker in frågeställningen är följande: ”Det är 
viktigt att vara medveten om att först skall eleven lära sig språket och sedan skall eleven ta 
igen alla de kunskaper som eleven missat och sedan har eleven kanske tidigare lärt sig sa-
ker som inte är gångbara hos oss. Det är verkligen inte att ge eleverna förutsättningar och 
då kanske inte eleven behöver särskola utan någonting annat.” Samtliga citat styrker tesen 
om osäkerhet i diagnos och placering vad gäller elever med annat etniskt ursprung än 
svenskt. I några fall nämner man i detta sammanhang att det saknas alternativ, någonting 
mellan särskola och vanlig skola: ” … kanske behövt en annan verksamhet, men det finns 
ju inte. En annan liten grupp.” och detta kan ju också upplevas som en komplikation.  
 
En medarbetare knyter frågan om osäkerhet i placeringen till undervisningens uppläggning: 

Läraren kan se hur olika man lägger upp undervisningen, om man bygger på agerande och 
konkretion eller om man förväntar sig att eleverna ska läsa in teoretiska avsnitt och byg-
ger nästan helt på det talade och skrivna ordet. Det behövs enligt pedagogen alternativa 
läromedel, till exempel i matematik men även alternativa bedömningsinstrument. 
Den intervjuade läraren relaterar flera gånger till osäkerheten om huruvida elever är rätt 
placerade i särskolan och hon framhåller att det är skönt de gånger man ser att det är 
”solklara fall”. (LO) 

Samma medarbetare lyfter fram komplikationer i psykologens arbete: 
Det kan ifrågasättas ifall alla utredare har kompetens beträffande språkliga och kulturella 
förhållanden. Man måste ta hänsyn till helheten och ”inte bara läsa av testsiffror rakt av”. 
Många barn med invandrarbakgrund vet inte vad särskolan är och att en del dörrar stängs 
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när man gått i särskola. Det kan bli jobbiga diskussioner med föräldrar som inte heller in-
sett vad det innebär och även om tolk används så är det mycket svårt för dem att ta till 
sig att inte barnet är som andra barn. I många länder anses en person som har kontakt 
med en psykolog vara galen eller sjuk. (LO) 

En medarbetare summerar språksvårigheterna vid bedömningen: 
Särskilda komplikationer när man ska bedöma elever med annan etnisk bakgrund när det 
gäller mottagande i särskola idag är … språket. Vidare anges bland respondenterna att det 
går för fort i bedömningar, att man inte har fungerande tolk och att det är svårare att be-
döma om man till exempel misstänker hjärnskada. I diskussion om orsaker till skolsvårig-
heter hos särskoleelever med annan etnisk bakgrund anges främst biologiska samt sociala 
faktorer. (LP) 

Ytterligare en medarbetare tar i sin summering upp språksvårigheter men även kulturen och 
bristen på utredare: 

Det svåraste, menar läraren, är att sätta sig in i kulturen och hemförhållandena. Det är 
också viktigt att ha kunskaper så man inte förväxlar språkförbistring med utvecklings-
störning. Specialpedagogen menar att största svårigheten är att få någon som gör en be-
dömning, det är lång kö och även kostsamt. En komplikation vid bedömningen av elever-
na är att man inte känner till hur det är i deras hemländer, "det kanske är saker som är jät-
tenormalt där, fast det för mig förefaller särskolemässigt", säger hon. (IE)   

 
Här nedan ges citaten ovan i sin kontext tillsammans med några andra exempel på svar i 
denna fråga. 
 
23/ Vilka särskilda komplikationer kan du se när man ska bedöma elever med annan etnisk 
bakgrund när det gäller mottagande i särskola idag?  
- Ja, att man inte är noggrann i den här utredningen. Om jag nu inte direkt tänker på särsko-
lan … alltså dom hade ju inget språk. Har man varit med om traumatiska upplevelser och 
allting och så hade dom flyttat … och tappat språket. … De har ingen begreppsbildning och 
ingenting och det är klart att så´na elever kan vi ju få /i särskolan/ och det måste man vara 
medveten om. Just att när man får elever med annan etnisk bakgrund, att man är extra noga, 
för att konstatera att det är en utvecklingsstörning. Och se´n beror det ju alldeles på deras 
bakgrund, det är ju den man måste ta reda på. Vad har dom varit med om, har dom gått i 
skola? 
Följdfråga: Tycker du att du har kunnat göra det? 
- Ja, alltså den elev jag har nu har jag verkligen tagit reda på faktiskt. Det är lite av det jag 
tänker på, men det är helt solklart att han har… 
Följdfråga: Vad har du gått för vägar? 
- Jag har bett att få läsa alla utredningar, pratat med föräldrarna, även barnen kommer ihåg 
vissa saker. Det gäller ju att vara väldigt lyhörd, försöka tänka sig in. (särskollärare) 
- Men när allt känns klart och vi tror att föräldrarna har förstått och där måste jag säga att 
elever med föräldrar med utländsk bakgrund där tror vi att de har förstått, men ofta har de 
inte det och det tycker jag är en svårighet. Vi har så olika sätt att se på utvecklingsstörning 
så de förstår inte vad vi menar egentligen utan de kan hålla fast vid att barnet behöver mera 
hjälp under en kort period och sen hinner nog barnet ifatt. (rektor) 
- Jag tror att det handlar om inlärningssvårigheter och vad det i sin tur beror på det kan man 
ju fråga sig, ibland när det står och väger, just när det handlar om en elev som inte varit så 
länge i Sverige brukar jag säga att ”Ni får arbeta mer med språkutvecklingen”. Har man en 
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kaotisk bakgrund kan man ju ha stannat upp i sin utveckling pga upplevelser. Jag har bland 
annat haft barn som varit gömda… ja i fyra år till och från och ingen skolgång. Vad jag 
tycker att man måste titta på är, när de kommer hit och är lite äldre och inte har haft någon 
skolgång och sedan bedöms de i jämförelse med jämnåriga, men de har ju inte haft samma 
tid att lära sig på. Det är ett dilemma. Det är viktigt att vara medveten om att först skall 
eleven lära sig språket och sedan skall eleven ta igen alla de kunskaper som eleven missat 
och sedan har eleven kanske tidigare lärt sig saker som inte är gångbara hos oss. Det är 
verkligen inte att ge eleverna förutsättningar och då kanske inte eleven behöver särskola 
utan någonting annat. (rektor) 
 
20/ Skollagen kapitel 3 § 3: Är det din bedömning att de särskolelever som har annan et-
nisk bakgrund har blivit mottagna i särskolan i linje med de grunder som lagstiftningen 
anger? 
- Ja, vi eftersträvar det. Men sedan är det hela tiden det här med att ”Har vi tagit tillräckligt 
med hänsyn till kulturella skillnader, till språkliga skillnader och har våra utredningar visat 
rätt saker?” men alltså med utgångspunkt från de utredningar som vi gjort och de samtal som 
vi haft med skolpersonal och föräldrar så har vi inte kunnat göra annat. Så jag känner inte att 
det finns elever som inte är ordentligt utredda. Men sedan om de psykologiska utredningar-
na har varit riktiga och om man har tagit tillräckligt stor hänsyn i de test som använts … det 
är ändå psykologerna som måste ta det ansvaret, jag kan inte gå in och säga någonting, jag 
kan bara fråga dem. (rektor) 
 
21a/ Med Din erfarenhet – hur uppfattar Du detta att det finns elever i särskolan som har 
annan etnisk bakgrund där särskolan egentligen inte är rätt skolform? 
21b/ Saknas det alternativ?  
21c/ Om ja, hur skulle det alternativet kunna se ut?  
- Men  … kanske behövt en annan verksamhet, men det finns ju inte. En annan liten grupp. 
Som jag, jag brukar vilja känna, alltså vissa barn känner man, det här är solklart grundsärsko-
la, men sen så kan det ju vara barn som man tycker att dom här barnen kan kanske bli integ-
rerade i en vanlig klass som särskoleelev. Dom kanske skulle må bättre rent socialt av att gå i 
en vanlig klass, än att gå i en grundsärskoleklass, för att man kanske mår så dåligt psykiskt, 
av att man inte mår bra av, du vet ju hur grundsärskolan, framförallt på mellanstadiet, är det 
ju många barn som typ skäms för det. För det är ingen bra status i sina hemländer att man 
går på grundsär. (specialpedagog) 
 
Kommentar: Utredares kompetens beträffande språkliga och kulturella förhållanden ses på 
flera håll som problematiska. Ett annat problem är noggrannheten i utredningar och bedöm-
ningar, där någon menar att det går för fort i bedömningar och någon att man måste ta mer 
hänsyn till helheten och inte bara läsa testsiffror rakt av. På ett ställe framhålls kostnaderna 
för en utredning liksom svårigheten att få någon som gör en bedömning. Där är det lång kö. 
Ytterligare någon menar emellertid att man, med utgångspunkt från de utredningar som 
gjorts och de samtal man haft med skolpersonal och föräldrar, ”inte kunnat göra annat”. 

Någon lyfter fram svårigheter på pedagogisk nivå och framhåller vikten av att vara med-
veten om att berörda elever först skall lära sig språket och sedan ta igen alla de kunskaper de 
missat och sedan förstå att de tidigare ”lärt sig saker som inte är gångbara hos oss”. Det be-
hövs alternativa läromedel, till exempel i matematik men även alternativa bedömningsin-
strument. 
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En svårighet är, menar en lärare, att sätta sig in i kulturen och hemförhållandena. Samme 
lärare framhåller också komplikationen att eventuellt förväxla språkförbistring med utveck-
lingsstörning.  

Ytterligare en komplikation är att många barn med annat etniskt ursprung än svenskt inte 
vet vad särskolan är och att ”en del dörrar stängs när man gått i särskola”. En intervjuperson 
uttrycker detta drastiskt som att i många länder ”en person som har kontakt med en psyko-
log /anses/ vara galen eller sjuk”. Med andra ord är det med traditionen från hemlandet ”ing-
en bra status att man går på grundsär”. 

Därmed har intervjusvar i samklang med de modifierade syftesrubrikerna redovisats. Som 
en avrundning på intervjudelen lyfter vi här nedan fram några fristående slutkommentarer 
och framtidsfrågor såsom medarbetarna framför dem i anslutning till de intervjuer de rappor-
terat. 
 
Intervjuarnas sammanfattningar 
 
Framtidsfrågor av medarbetaren Inger Eriksson 
Det förestående generationsskiftet inom särskolans lärarkår är ett dilemma, menar special-
enhetens rektor, som är rädd att man tappar kompetens, "eftersom det är svårt att fylla på". 
Det behövs kontinuerlig fortbildning och detta är ett uppdrag för kommunen. Kommunika-
tion är ett annat viktigt utvecklingsområde. 
   En lärare tar upp frågan om speciella mottagningsklasser, där eleverna kunde få vara inklu-
derade ett - två år, "för att se vad som händer efter dom här två åren". Eleven skulle då få 
höra det svenska språket i sitt rätta sammanhang, "få så mycket som det bara går", genom 
att vara med i en grundskoleklass. Läraren talar om en socialiseringsprocess. Hon utvecklar 
sina tankar vidare och menar att en organisation med en specialenhet är utmärkande i sig och 
redan innebär ett slags utanförskap, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. De elever man 
känt sig tveksam och fundersam kring, har man därför valt att placera i just inkluderings-
klasser "för att se vad som händer och vad som är vad". 
   En lärare framhåller värdegrunden som det viktigaste att arbeta med inför framtiden, det 
vill säga synen på funktionshinder, att man har rätt att vara den man är och få den hjälp man 
behöver. Man måste starta med elevernas "styrkor" och inte hela tiden titta på svårigheter-
na, säger läraren, och menar att det enda som behövs är att välja att se vinsterna med att 
mötas, istället för att välja rädslan för att bli utsatt. Motsträvigheten ligger märkligt nog mer 
hos specialenheten än hos grundskolan, säger hon. Orsaken till det kan vara att det finns en 
tradition att vårda och ta hand om, som kan komplicera inkluderingsarbetet, fortsätter lära-
ren, och menar att allting ligger hos de vuxna. 
   Samordnaren önskar att det fanns fler alternativ mellan gymnasiesärskolan och gymnasiets 
individuella program och tycker att det är ett glapp där som inte är riktigt bra. Samordnaren 
önskar också att gymnasiesärskolans arbetssätt tillämpades lite mer, utan att man nödvän-
digtvis tillhör särskolan.  

Det viktigaste för de aktuella (gymnasiesär-)eleverna är att man utvecklar arbetet med de 
individuella planerna, menar rektorn. Man funderar på att individualisera ännu mer, ta vara 
på "styrkorna" och bygga vidare på dessa.   
   Läraren tycker att personalen borde tillfrågas inför utredningar, eftersom de känner elever-
na så väl. Hon talar även om elever som inte riktigt passar in någonstans, och tycker att en 
bra verksamhet skulle kunna se ut som den man har i särskolan, men på en högre nivå. 
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"PRIV- och IV-programmen borde inte gå ut på att jobba upp ett par kärnämnen, för att 
därigenom ta sig in på ett annat ungdomsgymnasium … det borde finnas en verksamhet där 
man varvar med små undervisningsgrupper och lär sig så´nt som man har nytt av … lite 
lärlingsinriktad verksamhet skulle vara bra", säger läraren. Hon anser också att det ska vara 
lika lätt att skriva ut elever som det är att skriva in dem i särskolan, men tycker samtidigt att 
t ex två år i särskola, då man jobbar med vardagsverklighet, kan ge en bra grund att stå på 
inför vuxenlivet.  

Läraren tycker att språket är den viktigaste framtidsfrågan och efterfrågar samma skolma-
terial på svenska och t ex kurdiska. Hon skulle själv kunna tänka sig att handleda en mo-
dersmålslärare någon gång i veckan, "tänk dig att försöka förklara svensk grammatik, något 
så enkelt som obestämd eller bestämd artikel, eleven vet ju inte vad jag pratar om", säger 
hon.  
   Specialläraren menar att de alternativ, som eleverna behöver, redan finns i skolan, och me-
nar att egna grupper skulle innebära segregering och därför inte är aktuella. 
 
Några kommentarer och slutsatser av medarbetaren Gun Källstigen 
Alla tre intervjuade personer poängterade vikten av föräldrasamverkan och föräldrasamtal. 
Den som besöker hemmet kan iaktta relationer, spelet mellan barn och föräldrar, föräldrarna 
sinsemellan, attityder och förhållanden som i hög grad underlättar förståelsen och insikten 
om familjens kulturella bakgrund, språksituation, barnets hemsituation och förutsättningar 
för skolmiljön. Ett psykologbesök är för många föräldrar skrämmande i sig. Den yrkesgrup-
pen möter man i många av familjernas hemländer endast i svåra vårdfall, inom psykvården. 

Utifrån respondenternas beskrivning förefaller det som det behövs en förnyad kompe-
tenshöjande fortbildning gemensam för hela skolans personal, inte bara för särskolan. Inter-
vjuerna visade också på den nödvändiga närheten mellan specialläraren, modersmålsläraren 
och föräldrarna.  

Ett fördjupningsområde för fortbildning och samtal borde vara föräldrarnas attityder till 
barnets utvecklingsstörning och skolans attityder och värderingar till familjernas synsätt och 
traditioner. För många av föräldrar med etnisk bakgrund innebär funktionshindret, i synner-
het ett förståndshandikapp, ett starkt hot. I många familjer och släkter har handikapp och 
funktionshinder en negativ status. 

Ett annat område som bör uppmärksammas i samband med den fokusering av språk och 
språkbehärskning som respondenterna pekar på är att det finns mycket lite uppmärksamhet 
och forskning kring språkstörning i kombination med tvåspråkighet. Detta är ett relativt 
outforskat område, där en fördjupad forskning krävs. 

Reflexionerna kring bedömning av särskoleelever med icke svensk familjebakgrund myn-
nar ut i behov av nya tester som tar hänsyn till dessa elevers bakgrund, både språkliga, ver-
bala och icke verbala och kulturella. Under arbetets gång kan man ana att problem med barn i 
särskolan med icke svensk familjebakgrund inte är specifikt särskolans utan även grundsko-
lans. 
 
Några generella slutsatser i punktform av medarbetaren Lisbeth Ohlsson 

- Carlbeck-kommittén och Salamanca-deklarationen samt barnkonventionen som väg-
ledande i arbetet på särskolan vad gäller närhetsprincipen 

- Elever med romskt ursprung räknas in och här med en speciell problematik kring 
skolplikten 
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- Det görs psykologisk, pedagogisk och medicinsk utredning och i vissa fall även en 
social sådan. Tolkhjälp härvidlag är en komplicerad fråga bl a beträffande tolkarnas 
tillförlitlighet 

- I XX-stad pågår planeringen av ett projekt under namnet ”Välkomsten” där alla 
flyktingar ska tas emot under fyra veckor och få stöd både när det gäller familjeråd-
givning och när det gäller barnens skolgång och modersmål. Därefter ska man lotsas 
in i samhället. En idé är att i en fortsättning följa detta projekt i en longitudinell stu-
die.  

- Modersmål erbjuds i XX-stad till alla elever men det är få timmar då lärarna har 
många skolor att besöka och långa vägar att åka. Det är inte alla föräldrar som tackar 
ja. 

- När det gäller studiehandledning på modersmål berättar rektorn att man inte har så-
dan. 

- Man IQ-testar inte alla barn utan betonar att det handlar om ”funktionell nedsätt-
ning” utifrån kursplanemål. 

- Rektors uppfattning är att avslag på särskoleplacering kan komma ifråga när IQ lig-
ger för mycket över 70. 

- Det svåra när det gäller barn med utländsk bakgrund är enligt rektor att för föräldrar-
na på ett bra sätt förklara en ev placering i särskola. 

- De tolkar som man har använt sig av har enligt rektors erfarenhet inte utbildning i 
skolfrågor. 

- Samverkan med modersmålslärarna är en fråga som man finner brister i. 
- Uppföljningen av elevernas situation görs inte på något särskilt sätt för barn med 

annat etniskt ursprung utan man utgår från den enskildes situation. Då tittar man på 
om barnen går i rätt skolform men det är även viktig att se om det inte fungerar i var-
dagen och om man kan behöva anmäla till socialtjänsten. 

- Indelning i grupper görs inte utifrån etnisk bakgrund utan utifrån utvecklingsnivå och 
rektor menar att det inte heller är bra att dela in utifrån etnisk bakgrund och på så vis 
segregera. 

- Elever med annat etniskt ursprung kanske kommer senare (än svenska barn) ifråga 
för utredning. Fram tills det första betyget (i åk 8) finns det marginaler men när det 
inte går längre, ”då ringer man efter psykologen”. 

- Använda test: WISC kompletterat med icke verbala test, t ex Ravens matriser. Här-
vid väntar man på en ny, mera anpassad version av WISC. 

- Viktigare än test är hur eleverna klarar vardagen. 
- Allmänt: Problem med halvspråkighet både vad gäller elever och föräldrar. 
- Kultur- och socialt betingade svårigheter, inklusive skamkänslor över funktionshind-

ret som sådant. 
- Specialpedagogen ser ett stort behov av ständig undervisning och kompetensutveck-

ling för personal i skolan om mångfald och kultur, om mänskliga värden och om vad 
som egentligen är viktigt att undervisa barnen i. Detta gäller inte minst grundskolan 
lärare. ”Man måste ge en möjlighet i organisationen att göra det och specialpedago-
gisk kunskap behöver alla lärare.” 

- Alla nämner språket; modersmål, halvspråkighet och liknande när man talar om pro-
blem i bedömningen av barn med annat etniskt ursprung. 

- Ospråkliga test är inte heller oproblematiska. 
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- Betygens roll, måluppfyllelse och nationella provs del i ökningen av barn i särskolan 
diskuteras i intervjuerna. 

- Den individuella uppföljningen tillämpas på den aktuella särskolan snarare än speci-
ella uppföljningar på grund av etniskt ursprung. 

- Gruppindelningar grundas på utvecklingsnivå och förmåga och ålder snarare än et-
niskt ursprung. 

 
Några kommentar och slutsatser av medarbetaren Linda Palla 
Utifrån respondenternas beskrivningar förefaller det som att det finns ett behov av ökad 
kunskap kring elever med annat modersmål än svenska i särskolan. Kunskaps- och kompe-
tenshöjningen rör delar som förståelse och förhållningssätt, språk, kulturmöten och mång-
kultur. Att utbilda för ett förändrat förhållningssätt och förståelse är inte något som med 
enkelhet görs på enskilda fortbildningsdagar, utan riktade insatser i form av en mer djupgå-
ende kompetensutveckling och handledning är att föredra och rekommendera. Särskilt bety-
delsefullt är det att lägga sig vinn om att all personal i skolan omfattas av denna kompetens-
höjning. Modersmålets betydelse för individens identitet, självkänsla och lärande liksom 
språkets nära samhörighet med kultur är andra delar som kan ingå i kompetenshöjningsin-
satser. 

Intervjuerna upplyser även om betydelsen av föräldrasamverkan. I denna samverkan 
skulle kunna ingå som särskolans uppdrag att genom en särskilt utsedd befattningshavare 
kontinuerligt upplysa vårdnadshavarna om elevens rätt till modersmålsundervisning och 
betydelsen av denna. Idag vet inte alla vem och när vårdnadshavare informeras utan det för-
utsätts att denna redan givits i tidigare skolgång. En tydlig ansvarsfördelning för information 
om rätt till modersmålsundervisning är att rekommendera. Modersmålets betydelse för indi-
viden skulle kunna utgöra tema vid exempelvis ett föräldramöte. Respondenternas beskriv-
ningar pekar på att de finner sätt att kommunicera och samverka utifrån de specifika föräld-
rar och familjer de möter, vilket är värt att uppmärksamma eftersom varje individ och familj 
är unik. Av vikt är att inte låta sig förblindas av kulturen.   

Organiseringen av modersmålsundervisningen är i behov av förändring. En timme i veckan 
är för kort tid för att kunna ge ett fullgott stöd. Att resultatet också tyder på att stödet ges i 
exkluderande form visar på behovet av förändring, då exkluderande undervisning inte är i 
linje med rådande styrdokument. Att besöka andra verksamheter som har en välfungerande 
inkluderande modersmålsundervisning kan vara en åtgärd, pedagogiska möten och gemensam 
planeringstid som används till att bygga broar mellan modersmålslärare och övrig personal 
en annan. Teman för dessa pedagogmöten kan inledningsvis vara pedagogisk samsyn, elev-
syn, funktionshinder, en skola för alla, etcetera. Dessa möten kan allteftersom specificeras 
utefter den enskilda skolans behov. Modersmållärarna behöver en pedagogisk utbildning i de 
fall de saknar sådan. 

En ökad samverkan mellan olika personalgrupper såsom modersmålslärare och övrig per-
sonal kan alltså vara ett sätt att initiera en förändringsprocess. Processen kan inledas med 
den nämnda kompetensutvecklingen, och under god ledning finns möjligheter att utarbeta ett 
arbetssätt som strävar mot en mer inkluderande modersmålsundervisning och ett förändrat 
pedagogisk tänkande där modersmålslärarna får utgöra en resurs. Tillsammans kan man som 
pedagoger planera undervisningen så att både modersmål och till exempel svenska eller sam-
hällskunskap (för att nämna några ämnen) kan samverka. Att använda sig av temaarbeten är 
ett konkret exempel på metod.  
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  På organisationsnivå finns behov av att anställa människor med blandad språklig och kul-
turell bakgrund. Det finns en stor vinst med att visa att det finns människor av blandad et-
nisk bakgrund såväl i särskolan som i övriga skolsystemet, utbildad pedagogisk personal 
som eleverna kan identifiera sig med och ha som förebilder. En annorlunda organisering av 
modersmålsstödet möjliggör att dessa personer kan vara ”mångkulturella lärare”, men även 
lärare med andra inriktningar än modersmål behövs i den svenska mångkulturella skolan.    

Vidare behövs diskussioner om huruvida modersmålslärarna ska användas som tolkar och 
i vilka situationer det är lämpligt. Fördelar och nackdelar måste synliggöras och rutiner utar-
betas.  

För att elever aktuella för särskolan ska kunna ges en likvärdig bedömning är en re-
kommendation att skapa möjligheter för vidare forskning om vilka tester och vilka förfa-
ringssätt vid testningar som psykologer i landet utför. Vidare diskussioner om upprättandet 
av kompletterande testmaterial som tar hänsyn till elevers olika bakgrunder bör föras lik-
som beträffande användandet av tolk. Även skolpsykologer och övriga testpersoner kan 
vara i behov av fortbildning kring flerspråkighet, mångkultur och kulturmöten, vilket bör 
uppmärksammas. 
 
Konklusion och sammanfattande reflektioner av medarbetaren Daniel Östlund 
De slutsatser som kan dras mot bakgrund av de sex genomförda intervjuerna pekar i riktning 
mot  

1.  att kommunen har en väl fungerande organisation som utreder huruvida en elev skall 
ha rätt att mottagas i särskola eller inte. Någon överrepresentation av elever med an-
nan etnisk bakgrund än svensk i särskola har inte heller kunnat skönjas utifrån det 
elevantal som angivits i detta skolområde. Gällande utredningsarbetet, främst den del 
som innefattar olika typer av psykologiska tester, höjdes en del kritiska och ifråga-
sättande röster då man menade att testerna är språkligt och kulturellt betingande, 
även de icke-verbala.  

2. att det tycks finnas oklarheter gällande vem som ansvarar för att informera elevers 
vårdnadshavare om rätten till modersmålsstöd. Utifrån intervjuerna tycks inte elever 
med annan etnisk bakgrund än svensk erbjudas modersmålsundervisning per automa-
tik vid mottagande i särskolan. Då det i några intervjuer indikerades att elever i trä-
ningsskola och elever i gymnasiesärskolans individuella program i lägre utsträckning 
tar del av modersmålsundervisning kan det vara en fråga för kommunen att se över.  

3. att uppföljningen av elever med annan etnisk bakgrund än svensk inte på något sätt 
skiljde sig från uppföljningen av övriga elevers skolsituation. De intervjuade pedago-
gerna menade att de individuella planer som skrivs för varje elev utgjorde en god 
grund för uppföljning av skolsituationen.  

4. att de tolkar som används i samtal med elever och vårdnadshavare med annan etnisk 
bakgrund än svensk sällan har någon specifik kännedom om skol- och utbildningsfrå-
gor. Den kompetens som i intervjuerna lyftes fram som central i arbetet med elever 
med annan etnisk bakgrund än svensk var företrädesvis ”kulturkompetens” och 
kompetens i att möta och förhålla sig till vårdnadshavarna. Just vårdnadshavarna och 
en god kontakt med dem framhölls som en viktig faktor i arbetet med elever med an-
nan etnisk bakgrund än svensk. Då några av respondenterna uttryckte att olika syn 
på funktionshindret utvecklingsstörning ibland kunde utgöra ett hinder i kontakten 
med vårdnadshavarna är detta ett område som det skulle behövas kompetensutveck-
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ling inom.  Även specialpedagogisk kompetens liksom kunskap och kompetens 
inom språkutveckling nämndes som områden som alla i skolan som möter elever i 
behov av stöd, och specifikt då elever med annan etnisk bakgrund än svenskt, skulle 
behöva utveckla.  

5. att kommunens politiska styrning för en inkluderande skola tycks ha gett goda ef-
fekter på en relativt kort tid. Genom att elever från särskolan och grundskolan nume-
ra har gemensam rektor menade flera av de intervjuade att skolformerna närmat sig 
varandra.  

 
Det kompetensbehov som uttrycktes i intervjuerna handlade företrädesvis om att som pe-
dagog utveckla sitt förhållningssätt och bemötande utav vårdnadshavare med annan etnisk 
bakgrund än svensk samt någon sorts övergripande ”kulturkompetens”. Ett dilemma som 
flera av de intervjuade lyfte fram var skillnaden i sätt att se på funktionshindret utvecklings-
störning och svårigheten att som pedagog möta vårdnadshavare vars syn på funktionshinder 
är fundamentalt annorlunda gentemot gängse syn i Sverige.  

Modersmålsundervisningen för elever som är mottagna i särskolan tog mest grundsärsko-
lans elever del av, även om det fanns några exempel på att elever i träningsskolan också del-
tog. Vems ansvar det är att erbjuda modersmålsundervisning rådde det dock delade meningar 
om. Någon menade att det var respektive pedagogs ansvar att ta upp det med vårdnadsha-
varna medan någon annan menade att det var rektors ansvar att informera. I de exempel som 
gavs om elever som deltog i modersmålsundervisningen samlades elever från både grundsko-
la och särskola och fick gemensam undervisning en gång i veckan. Modersmålsläraren gav 
även eleverna studiehandledning på deras modersmål vid detta tillfälle. I intervjuerna gavs 
också exempel på att vårdnadshavare tackat nej till modersmålsundervisning för deras barn. 
Det som lyftes fram särskilt var kontakten med vårdnadshavarna som enligt några av de 
intervjuade krävde större tydlighet då det handlar om elever med annan etnisk bakgrund än 
svensk. Möjligen bör man från skolans sida också kontinuerligt följa upp och återigen erbju-
da de elever, som tidigare tackat nej, modersmålsundervisning.  
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Slutdiskussion och sammanfattande analys 
 
Ovan har gjorts sammanfattningar av resultat från respektive enkät- och intervjustudie. I 
denna diskussion görs ett försök till en sammanfattande analys av resultaten från både del-
studierna. Diskussionen inleds med en analys av svaren i intervjuer och enkät med hänsyn 
till de i Ruta 1 i inledningen angivna delsyftena varpå ges en mera sammanfattande analys 
med hänsyn till det övergripande syftet. 
 
Modersmålsstödet och studiehandledning 
  
Genom den sk modersmålsreformen blev kommunerna år 1977 skyldiga att anordna hem-
språksundervisning - vari ingår även studiehandledning på modersmålet - i grund- och gym-
nasieskolan och ett särskilt statsbidrag för denna verksamhet infördes 1977, ett bidrag som 
1991 uppgick i det allmänna statsbidraget till skolan. Därefter kvarstår obligatoriet endast 
för studiehandledningsdelen medan hemspråket - numera under namnet modersmålsunder-
visning - är frivillig för kommunerna.  

Av enkätsvaren framgår att för elever med annan etnisk bakgrund än svensk är förmågan 
att behärska sitt modersmål ofta en förutsättning för att utveckla goda kunskaper och god 
förmåga att använda det svenska språket. 44 % av särskoleeleverna med annan etnisk bak-
grund får sällan eller aldrig någon modersmålsundervisning. Skälen till detta anges framförallt 
vara att det saknas språkkunnig personal, att det är för få elever med samma modersmål för 
att utgöra tillräckligt underlag för en undervisningsgrupp eller att föräldrarna inte önskar 
modersmålsundervisning. Till denna bild kan läggas att 66,5 % av eleverna sällan eller aldrig 
möter lärare eller assistenter i särskolan som pratar elevens hemspråk. 
I enkäterna framför man också ett behov av att förbättra modersmålsundervisningen och att 
öka antalet pedagoger med annan etnisk bakgrund i särskolan. 
Av intervjuerna framgår att förekomsten av modersmålsundervisning liksom studiehandled-
ning på modersmålet är mycket olika på de olika undersökningsorterna. Där det förekommer 
beträffande här berörd fokusgrupp - elever med annat etniskt ursprung än svenskt - är det 
ofta sporadiskt. Det verkar inte vara någon prioriterad fråga på de respektive undervisnings-
enheterna eller så har man gett efter för de faktiska omständigheterna - att det är svårt och 
eventuellt alltför kostsamt att anordna modersmålsundervisning. 
 
Användning av och skillnader mellan individuella utvecklingsplaner (IUP) och åt-
gärdsprogram (ÅP)  
I studien har viss fokusering gjorts beträffande förekomst och betydelse av åtgärdsprogram 
(ÅP) och individuella utvecklingsplaner (IUP) liksom skillnader dem emellan. Dessa förete-
elser har i intervjusvaren ofta kopplats samman med kvalitetsredovisning och kvalitetsmät-
ning inom särskola. Man känner dock inom särskolan inte samma krav på betyg som i t ex 
grundskolan och ”Det är en viss dimma” som en skolledare uttrycker det. Dimman har dock 
inte alltid varit lika tät över särskolans kvalitetsmätningar. I Läroplan för särskolan 1973 
(Lsä 73, ss 77-79) återges bestämmelser om olika akter som skulle upprättas och följa varje 
elev inskriven i särskola. En sådan var Elevakt med bilagor, av vilka en, bilaga F, utgjordes 
av en ”pedagogisk journal”, vilken skulle föras kontinuerligt under elevens skoltid. I journa-
len skulle eleven beskrivas utförligt då denne lämnade skolan. Den pedagogiska journalen 
upptog punkter med beskrivningar av elevens kognitiva utveckling, arbetssätt, fysiska och 
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motoriska utveckling, ADL-funktioner, sociala relationer och intressen. Elevakten kunde på 
så vis följa upp det individuella behandlingsprogram (jfr IUP) som också skulle upprättas 
för varje elev och som utgjorde en planering av elevens aktiviteter med hänsyn till dennes 
svårigheter och förutsättningar. 
 I den efterföljande läroplanen (Lsä 90) sköts tyngdpunkten i planering och uppföljning 
över på de arbetsplaner som gäller för alla skolor. Fortfarande skulle dock en ”övergripande 
individuell undervisningsplan” upprättas för varje elev i särskolan (a a, s 69). Sålunda kvar-
stod möjligheterna att på ett systematiskt sätt genomföra en kvalitetsmätning genom att 
jämföra individers framsteg med målen i arbetsplanen. I Lpo 94, som ju gäller hela det obli-
gatoriska skolväsendet inklusive särskolan ges inga fasta direktiv på samma sätt som i före-
gångarna, utan kvalitetsmätningen lämnas där ut till varje skolas eget sätt att genomföra en 
sådan. Som vi sett på olika ställen i denna rapport använder man dock på vissa platser de 
individuella utvecklingsplanerna vid utvärderingen, vilket vi i denna rapport sett som ett 
tecken på att traditionen om att föra elevakter och att göra upp pedagogiska journaler och 
individuella undervisningsplaner lever vidare i särskolan, även utan styrande anvisningar. 
Vi har genom intervjusvaren förstått att instrumenten ÅP och IUP upprättas och används 
på mycket olika sätt och med skilda syften. På många ställen arbetar man rutinmässigt med 
IUP i en väl etablerad tradition kring individuella undervisningsprogram inom särskolan. Vi 
tror därför att dessa instrument inte har någon större - och framför allt inte någon enhetlig 
betydelse inom särskolan, varför vi hellre i denna diskussion fokuserar mera övergripande 
problemställningar. Vi är i stället av uppfattningen att det, för att kunna möta dessa elever 
på bästa sätt, behövs dels generell kunskap och kompetens om etniska och kulturella frågor 
och om livssituationen för personer med annan etnisk bakgrund, dels kunskap och kompe-
tens om funktionsnedsättningens innebörder och konsekvenser samt sätt att pedagogiskt 
och socialt möta de behov som finns. Att kombinera dessa kompetenser och samtidigt vinn-
lägga sig om att se särskoleelever med annan etnisk bakgrund och deras familjemedlemmar 
som individer med egenskaper och förmågor som går utanför de förenklade kategoriseringar-
na ”funktionshindrad” respektive ”annan etnisk bakgrund” är en betydande utmaning. 
 
Utredningar innan inskrivning i särskolan samt utredningsmaterial som används. 
Attityder och kompetens hos ansvariga.  
Av enkätsvaren framgår att i flertalet kommuner sker både utredning och beslut om motta-
gande i särskolan vid en centralt placerad resursgrupp/team eller särskoleansvarig. Näst van-
ligast är att utredningen om eventuellt behov av särskola görs decentraliserat i respektive 
skolområde medan beslut om mottagande fattas centralt i kommunen. Här finns enligt en-
kätsvaren dock en mängd olika rutiner för framförallt utredningsförfarandet där det exem-
pelvis förekommer att vissa delar av utredningen görs decentraliserat medan andra görs cent-
ralt. En tendens är att ju större kommunerna är desto mer centraliserad är både utredning och 
beslut inför mottagande i särskolan. 
Vidare framgår av enkätsvaren att en stor majoritet av kommunerna, 82,6 %, anser att det 
finns vissa eller stora komplikationer i samband med mottagandet i särskolan av elever med 
annan etnisk bakgrund. Detta gäller exempelvis svårigheter i samband med utredning och 
beslut (förutom svårigheter att hitta relevanta testinstrument etc. är det ofta svårt för kom-
munerna att hitta kulturkompetenta psykologer, läkare och specialpedagoger), dels handlar 
det om olika kulturella och språkliga barriärer i mötet med elevens familj. 
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Flera kommuner lyfter i sina kommentarer till enkätsvaren fram att det finns test- och ut-
redningsrelaterade svårigheter som de härleder till barnets språkliga och kulturella bakgrund. 
Flera påpekar att det saknas kultur- och språkanpassade test vilket bedöms försvåra be-
dömningen av elevens förmåga. Beslutet om särskolemottagande riskerar därmed att baseras 
på ett inte fullständigt och rättvisande underlag. 

Enkätsvaren och intervjusvaren ger i denna fråga i stort sett samma bild. Av intervjuerna 
framgår att utredning av elever aktuella för särskoleplacering följer samma rutiner på de fles-
ta intervjuplatserna och på flera platser hänvisar man till Skolverkets rekommendationer och 
riktlinjer beträffande mottagande i särskola, dvs. att mottagandet skall föregås av en medi-
cinsk, psykologisk, pedagogisk och social utredning. Det vanligaste psykologiska testet är 
WISC (Wechler Intelligence Scale for Children). Detta kompletteras på några ställen med t 
ex WPPSI-III eventuellt i kombination med Leiter R, ett icke-verbalt test, samt ITVA eller 
Frostig-test (för visuell perceptionsutveckling). Psykologutlåtandena får oftast den största 
tyngden i utredning och vid beslut om placering. Dock framkommer det i flera intervjuer att 
det finns en tämligen stor osäkerhet beträffande mätinstrumentens tillförlitlighet allmänt. 
Denna tillförlitlighet minskar ytterligare då det gäller utredningar av elever med annat etniskt 
ursprung och några intervjupersoner påpekar att det inte finns några språkligt- och/eller kul-
turellt oberoende test. En psykolog anser att invandrarbarnen behöver fler ospråkliga delar i 
utredningen och nämner till exempel att lägga pussel och att rita. 
 
Olika pedagogiska strategier för att skapa goda lärandemiljöer   
Denna delfråga inom syftesbeskrivningen har inte fått några konkreta implikationer i enkät- 
och intervjusvar. Svaren går i stället mera i samma riktning som dem som gäller personalens 
kompetens. Exempelvis anges i intervjuerna att det finns behov av ökad kunskap och kom-
petens hos skolpersonal när det gäller särskolelever med annan etnisk bakgrund, främst gäl-
lande språk. Svaren tyder på att även kompetensutveckling kring mångkultur och kulturmö-
ten kan behövas. Det behövs ett generellt kunskapslyft inom området, anser någon.   

Kunskaps- och kompetenshöjningen rör delar som förståelse och förhållningssätt, språk, 
kulturmöten och mångkultur. Att utbilda för ett förändrat förhållningssätt och förståelse är 
inte något som med enkelhet görs på enskilda fortbildningsdagar, utan riktade insatser i form 
av en mer djupgående kompetensutveckling och handledning är att föredra och rekommende-
ra. Särskilt betydelsefullt är det att lägga sig vinn om att all personal i skolan omfattas av 
denna kompetenshöjning, dvs att även assistenter och specialpedagoger är i behov av fort-
bildning.  

En tillåtande språkmiljö är nödvändig liksom förståelse för att ett avvisande av elevens 
språk också kan tolkas som ett avvisande av eleven. Modersmålets betydelse för individens 
identitet, självkänsla och lärande liksom språkets nära samhörighet med kultur är andra delar 
som kan ingå i kompetenshöjningsinsatser. 

De punkter som tas upp i intervjuerna i denna fråga gäller främst personalens tillkorta-
kommanden beträffande elevernas språkliga tillhörighet, men som ovan citerats från en in-
tervju: ”Jag skulle önska mer språklig kompetens, då menar jag … nå´n slags grundförståelse 
för det språket och på vilket sätt som man lär in.” Samma problem gäller den kulturella för-
ståelsen, t ex om hur man uppfattar funktionshinder i de aktuella elevernas hemländer.  
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Samarbetet med föräldrar 
Av enkäterna framgår att samarbetet med föräldrar till särskolelever med annan etnisk bak-
grund enligt flertalet kommuner ofta är mer intensivt än med övriga elevers föräldrar. Erfa-
renheten är att föräldrarnas språkkunskaper varierar mycket och det finns relativt ofta be-
hov av tolkhjälp pga språkliga problem, för att kunna få tillstånd en bra kommunikation 
mellan hem och skola. Skolan använder också utvecklingssamtal, telefonkontakter, hembe-
sök, kontaktböcker och andra former för muntlig och skriftlig information mer frekvent för 
denna grupp elever än för övriga. 

I intervjuerna är det övergripande svaret på frågan om föräldrakontakter att man från sko-
lans sida anstränger sig mycket för att hålla kontakt med föräldrar till elever med annat et-
niskt ursprung än svenskt, särskilt i samband med utredning och placering. Dock är man 
ofta osäker på om informationen nått fram och man inser att det finns både språkliga och 
kulturella barriärer för en ömsesidig förståelse. Frågan hänger nära samman med den om 
kompetens, och även om man ibland anlitar tolk är man inte säker på att detta underlättar 
kontakten och förståelsen - i några fall tycker man sig ha sett motsatsen. 

 
Kvalitetsredovisningar 
Kvalitetsredovisning och kvalitetsmätning inom särskola har i denna studie setts som en 
företeelse som avviker från den i grundskolan, eftersom man inte har samma bedömnings-
grund och därmed inte samma krav på betyg. Det generella intrycket är att man inte har 
några särskilda kvalitetsuppföljningar beträffade elever med annat etniskt ursprung utan 
mera betraktar dessa elever som ”vanliga” särskoleelever och att de inordnas under samma 
rutiner som övriga elever. På så vis blir det ingen ”särbehandling”.  

Kvalitetsmätning och därmed förknippad verksamhet tas upp endast indirekt i intervju-
svaren, och då t ex i samband med diskussion om föräldrakontakt. Det verkar inte var en 
fråga man känner sig föranledd att spontant beröra. Frågan om kvalitetsmätning uppfattas 
bland ipp, vilket framgår ovan, snarare som en del av frågan beträffande ÅP, IUP och upp-
följningen av dessa. 
 
Skillnader mellan elever i särskolan, och elever som går i särskolan och är integre-
rade i grundskolan 
Denna delfråga inom syftesbeskrivningen har i föreliggande studie inte kunnat få något tyd-
ligt svar, varför den kommer att fokuseras i de uppföljande studier som aviserats.  

I sammanfattningen av enkätsvar kring frågan kan konstateras att det i bedömningen av 
den framtida utvecklingen av ambitionen ”en skola för alla” på lokal nivå framträder två 
grupper av kommuner. En stor minoritet som värnar särskolans fortlevnad och rätten för 
eleverna att gå i särskilda klasser och en knapp majoritet av kommuner som strävar efter att 
försöka inkludera i princip alla särskoleelever i grundskolan på sikt. De kommuner som vär-
nar särskolans särskilda klasser framhåller bland annat att särskolan erbjuder trygghet i liten 
grupp, särskild kompetens hos pedagoger och att integrering fungerar i de yngre åldrarna 
men i mindre utsträckning när barnen blir äldre.  

De som förespråkar en utveckling mot mer inkludering menar att särskolan som egen 
skolform är ett hinder och kan tas bort och att det går att hitta nya undervisningsformer 
tillsammans med grundskolan. Det viktiga menar man är att inse att vissa elever även fort-
sättningsvis kommer att behöva särskilda resurser och att det finns någon form av garantier 
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för att deras behov av stöd tillgodoses. Enkäten ger här bilden av en grupp kommuner där 
man tagit ställning för att bevara särskolans särskilda klasser och den kompetens som man 
menar särskolan har medan en annan grupp kommuner aktivt arbetar på såväl individ- som 
grupp- och organisationsnivå i inkluderande riktning. 

Några ytterligare indikeringar kan anges såsom följande klipp från en intervju: 
”Som jag, jag brukar vilja känna, alltså vissa barn känner man, det här är solklart grundsär-
skola, men sen så kan det ju vara barn som man tycker att dom här barnen kan kanske bli 
integrerade i en vanlig klass som särskoleelev. Dom kanske skulle må bättre rent socialt av 
att gå i en vanlig klass, än att gå i en grundsärskoleklass, för att man kanske mår så dåligt 
psykiskt, av att man inte mår bra av, du vet ju hur grundsärskolan, framförallt på mellansta-
diet, är det ju många barn som typ skäms för det. För det är ingen bra status i sina hemlän-
der att man går på grundsär.” 

Ett mera generellt problem tycks vara att de kommuner som är tveksamma eller negativa 
beträffande tillräckligheten i resurstilldelningen bland annat lyfter fram erfarenheter av 
bristande stöd till de elever som är sk individintegrerade. 
 
Övergripande analys 
Det övergripande syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga, beskriva, analysera 
och på andra sätt kritiskt granska fenomenet överrepresentation av elever med annat etniskt 
ursprung än svenskt mottagna (inskrivna) i särskolan. Studien förutsatte sålunda att det fö-
religger en överinskrivning av sagda elever - ett antagande som inte kunnat få fullt stöd i 
studien. Detta gäller framför allt resultaten som bygger på svaren i enkätdelen, där skolle-
dare och tjänstemän i ledande och samordnande funktioner stått för informationen. Bilden 
blir inte fullt så säker genom svaren som bygger på intervjufrågorna, där informanterna 
representerar flera olika personalkategorier. Här anges på några ställen att man känner 
tveksamhet huruvida vissa elever med annat etniskt ursprung än svenskt verkligen tillhör 
personkretsen särskolelever, enligt definitionen i skollagen. Huvudintrycket från intervju-
svaren är sålunda närmast motsatt det från enkätsvaren, dvs att den stora komplikationen 
beträffande särskoleelever med annan etnisk bakgrund än svensk är osäkerhet i mottagan-
det/inskrivningen/placeringen i särskola. 

Även om svaren i enkätstudien sålunda inte ger något direkt stöd för hypotesen om att 
det föreligger en överinskrivning av elever med annan etnisk bakgrund än svensk framgår 
av svaren både i enkäten och i intervjuerna att den stora komplikationen beträffande dessa 
elever är osäkerhet i mottagandet/inskrivningen/placeringen i särskola. M a o råder osäker-
het om huruvida dessa elever tillhör personkretsen elever med utvecklingsstörning eller - 
tills nyligen - elever med autism enligt skollagens kapitel 1, § 16 och kapitel 3, § 3. Denna 
osäkerhet beträffande utredningsinstrumentens låga grad av tillförlitlighet kan i sin tur till-
skrivas det faktum att instrumenten/testen inte på ett tillfredsställande sätt kan fånga in och 
kompensera för språkligt och kulturellt betingade olikheter. En annan sak är att test och 
utredningar i sig också kan utsättas för kritik beträffande giltighet, s k validitet - dvs i vil-
ken mån testen verkligen ”mäter det de avser att mäta”. Vidare komplicerar språkliga och 
kulturella skillnader mötet mellan skolan och föräldrarna, ett möte som inte alltid kan för-
bättras med tolkstöd. Samma komplikation gäller tolkstöd i utredningsarbetet. 

Intressant är att vissa svar i enkätdelen indikerar en ”underinskrivning” av sagda elever, 
vilket sålunda ytterligare motsäger studiens antagande i ingångsskedet liksom en del av 
intervjusvaren. Dessa indikeringar om underinskrivning kan dock bero på att rapportering-
en från storstäderna är något bristfällig, vilket kan innebära en snedvridning av resultaten 
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eftersom det är ett känt faktum att storstäderna tar emot en stor del av flyktingar och in-
vandrare. Till detta kommer stora skillnader mellan kommuner beträffande andelen särskol-
elever med annan etnisk bakgrund.  

Trots att särskoleelever med annan etnisk bakgrund utgör en relativt liten andel av det to-
tala antalet särskolelever har vi i denna studie, både bland intervjupersoner och bland de 
ansvariga som besvarat enkäten, funnit ett ganska stort intresse för just denna elevgrupp. På 
många orter har man villigt erkänt och lyft fram sina tillkortakommanden beträffande kom-
petens såväl vad gäller språkliga som kulturella och andra områden. Detta har gällt inte 
minst de komplikationer som uppstår vid utredning av elever inför en eventuell särskolpla-
cering. Den osäkerhet vissa intervjupersoner gett uttryck för har i sin tur sin grund i upp-
fattningar om utredningsinstrumentens låga grad av tillförlitlighet, och detta åter i sin tur 
därför att instrumenten/testen inte kan fånga in och kompensera för språkligt och kulturellt 
betingade olikheter. Vidare har vi i både enkäten och intervjuerna funnit att språkliga och 
kulturella skillnader komplicerar mötet mellan skolan och föräldrarna, ett möte som inte 
alltid kan förbättras med tolkstöd. Detta gäller även tolkstöd i utredningsarbetet. 
 I inledande kapitel om forskningsfronten ställdes med stöd av Kärre m fl (1980) frågan  
"Skapar skolan problem för invandrarbarnen?" Svaret Kärre m fl gav var att svenska lärare 
ofta är okunniga om invandrare och deras speciella förhållanden. Detta har på flera håll 
bekräftats, framför allt i intervjusvar, där skolpersonal ofta framhållit bristfällig kulturell 
och språklig kompetens. En sådan brist kan vara att förstå exempelvis vilka skamkänslor 
som ibland finns hos de berörda barnen. Detsamma gäller det som Eklund (1982) benämner 
kulturkrocken, där vårt svenska samhälle ofta tillåter sådant som är förbjudet i dessa ung-
domars egen kultur och vice versa och vilken osäkerhet detta kan skapa. Om man relaterar 
detta till elever som även i andra samanhang har svårt att ta till sig ny information från det 
omgivande samhället, kan man inse att tillvaron ibland kan te sig kaotisk. Eller som en in-
tervjuperson uttrycker det: 

Det är viktigt att vara medveten om att först skall eleven lära sig språket och sedan skall 
eleven ta igen alla de kunskaper som eleven missat och sedan har eleven kanske tidigare 
lärt sig saker som inte är gångbara hos oss. Det är verkligen inte att ge eleverna förutsätt-
ningar och då kanske inte eleven behöver särskola utan någonting annat. 

 
Här tycks det alltså mera vara skolmiljön och de attityder som finns där, än undervisningen 
som sådan, som skapar problem. En intressant parallell kan i sammanhanget dras med 
Goffmans (1972) diskussion om stigmatisering och vår benägenhet att tillskriva människor 
med någon avvikelse även andra avvikelser. 

Även om fokus för denna studie är elever med annat etniskt ursprung än svenskt i sär-
skola, eller under utredning för mottagande i särskola, vill vi lyfta fram vissa betingelser som 
kan betraktas som generella för åtskilliga personer med annat etniskt ursprung, eftersom 
man mycket väl kan tänka sig att det finns klassrelaterade faktorer som på ett avgörande 
sätt påverkar bedömningen av elever i behov av särskilt stöd i skolan eller beslut om motta-
gande i särskolan. Tideman skriver i sina slutsatser här ovan, med referens till Lundahl 
(2002), att detta att ha en annan etnisk bakgrund ofta är förknippat med socioekonomiska 
svårigheter, vilket i sin tur visar sig innebära en ökad risk för barnen i denna grupp att tillhö-
ra någon av de utanförskapsgrupper (särskilda undervisningsgrupper) som under senare år 
skapats i den svenska skolan.  

Av intervju- och enkätsvar i denna studie framgår ett ganska stort behov av kompetens-
höjning på namngivna om än stora och övergripande områden, såsom kultur och språk. En-
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skilda befattningshavare liksom kommunala företrädare har framfört önskemål om utbild-
ning, önskemål som till stor del handlar om ökade kunskaper om andra kulturers syn och 
uppfattningar. Detta är naturligtvis väsentligt men en alternativ utbildning skulle kunna vara 
att skolans personal får möjlighet att klargöra sina egna föreställningar om funktionsnedsätt-
ningar. På samma sätt skulle man, t ex som en del i en kompetensutveckling, kunna erbjuda 
möjligheter till fördjupade analyser beträffande olika etniskt, kulturellt, socialt och politiskt 
betingade synsätt mellan infödda svenskar och personer med annan etnisk bakgrund. Frågan 
blir då, skriver Tideman, vem som avgör vad som är rätt och fel. I det sammanhanget kan det 
vara väl så lärorikt att granska sina egna föreställningar som andras.  

En problematisering på detta vis knyter nära an till de i det inledande teorikapitlet citera-
de teser som Gunnar Stangvik (1994) lagt fram beträffande begreppet "lærevansker" 
/inlärningssvårigheter/ med utgångspunkt i bristorienterad, kognitivt orienterad förståelse. 
Även om svaren i både enkät- och intervjustudien framhåller egna tillkortakommanden är 
det frågan om inom vilket område dessa framträder. Eller, som Tideman uttrycker det (ss 
24-25 ovan): 

Personer med funktionsnedsättning liksom personer med annan etnisk bakgrund har 
som grupper sämre levnadsvillkor än befolkningen i övrigt. De har exempelvis lägre ut-
bildningsnivå, svårare på arbetsmarknaden och sämre ekonomi än befolkningen i övrigt. 
Detta gör att ett alternativ till att se språkliga och kulturella skillnader som de mest vä-
sentliga svårigheterna är att betrakta de sociala och välfärdsmässiga faktorerna som 
komplementära och som mer avgörande. I linje med detta resonemang kan man mycket 
väl tänka sig att det finns klassrelaterade faktorer som på ett avgörande sätt påverkar 
bedömningen av elever i behov av särskilt stöd i skolan eller beslut om mottagande i 
särskolan. 

 
Eleverna - och samhället - måste ha en verklig nytta av undervisningen i särskola, och den-
na skolform får inte bli en placering för barn och ungdomar med allehanda problem i den 
vanliga grundskolan. I förlängningen av detta gäller att skolan, den vanliga grundskolan, 
vilken ju är ett obligatoriskt erbjudande till alla elever i skolpliktig ålder, inte får bli "en 
skola för anpassade" (jfr Emanuelsson, 1978). Elever med annan etnisk bakgrund än svensk 
som av olika skäl är svåra att nå kontakt med får aldrig slentrianmässigt och på vaga grun-
der bli särskoleelever.  
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Uppföljande studier och förslag till åtgärder 
 
Studien har genomförts under tiden september 2006 - januari 2007. Från storstäderna är 
rapporteringen något bristfällig och det finns därför anledning att i en fördjupad studie mer 
detaljerat undersöka hur representationen av elever i särskolan med annan etnisk bakgrund 
ser ut. En kompletterande studie kommer därför att genomföras som en fallstudie i stadsde-
lar med hög andel invånare med annat etniskt ursprung än svenskt i landets tre största stä-
der. En sådan studie kommer att ha ambitionen att få en helhetsbild av situationen beträf-
fande problemställningen ”överrepresentation av elever med annan etnisk bakgrund än 
svensk i särskolan”. 
 Vidare känns uppföljande intervjustudier med de kategorier som planerades ingå i det 
ursprungliga projektförslaget angelägna, främst berörda föräldrar och elever samt skolpoli-
tiker. Som ytterligare ett komplement tror vi att observationer av undervisningen i särskolor 
med elever med annat etniskt ursprung skulle berika studiens resultat. Ett annat område 
som behöver studeras är skolgången för elever med annat etniskt ursprung med andra funk-
tionshinder än utvecklingsstörning. 
 
För att i den anda som antyds ovan kunna möjliggöra en högre grad av beredskap beträffan-
de elever med annat etniskt ursprung föreslår vi - med stöd av intervju- och enkätsvar med 
tillhörande kommentarer - på olika ställen i denna rapport olika möjligheter till kompetens-
höjning inom kommunerna och kompetensutveckling bland berörd skolpersonal, förslag som 
vi i sammanfattning här återger under rubrikerna 

- kulturkompetens/kurs i mångkulturella frågor för skolpersonal, innefattande 
- fördjupat samarbete och dialog med föräldrarna, samt 
- mer inkluderande undervisningsformer,  
- utveckling av bättre test- och bedömningsunderlag, och  
- en förhöjd kompetens bland tolkar och lärare som undervisar i modersmål. 
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English summary 
 
Special education in multicultural society - 
On students with other ethnic background in the Swedish special school 
 
Background 
From 1992 to 2001 the number of students registered in schools and classrooms for stu-
dents with severe learning disabilities (Swedish: särskolan) has increased 67%. The main 
reason for this seems to be the statement and enrolment of “students with diagnoses” in 
särskolan but also - especially in the bigger cities - quite a few students with other ethnic 
background than Swedish. The latter phenomenon is labelled over-registration or over-
representation in the present study. 

The Swedish Institute for Special Needs Education /Specialpedagogiska institutet/ 
commissioned in September 2006 Kristianstad University  /Högskolan Kristianstad/ to map 
the need of students registered in special schools and classrooms for students with severe 
learning disabilities (Swedish: särskolan) with a certain focus on multi- and intercultural 
issues. The research question raised was: Do students with other ethnic background than 
Swedish hold a position apart from that of students with Swedish background as to enrol-
ment in the special school? 

The mapping makes a part of the so-called manifold plan /Mångfaldsplanen/ (Dnr 
2005:177) which is supposed to involve research staff.  
 
Aim 
The aim of the present study was to map, describe, analyse and in other ways scrutinize the 
phenomenon of possible over-representation as to enrolment of students with other ethnic 
background than Swedish in särskolan with focus on how these students are diagnosed and 
looked upon by the staff in the school, like regular and special education teachers, school 
heads and psychologists. The study also tried to grasp differences in performance and 
achievement in comparison with cultural, social and language aspects. 
 Thus, a team of senior researchers and doctoral students at the universities of Kristian-
stad and Halmstad has fulfilled  

- a nation wide questionnaire sent to heads of särskolor in all 290 municipalities in 
Sweden 

- interviews with 34 educators, heads and school psychologists at särskolor in eight 
municipalities 

 
The study is theoretically approaching Stangvik´s criticism of the concept difficulties as 
shortcomings and the student as carrier of the problem. 
 
 
Results 
Even if the questionnaire study does not support the opinion that there exists an over-
registration of students with other ethnic background than Swedish in the special school 
(särskolan) the main concern expressed in both the questionnaire and the interview answers 
is uncertainty in the judgement process as to test validity and statement of the said students. 
This is due in respect of language as well as culture. Further, language and cultural diver-
sity complicate the encounter between school staff and parents. Most staff members men-
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tion lack of qualification, especially as to language and cultural understanding as reasons 
for the uncertainty. Some of the main findings are given below in more detail. 
 
Main results from the questionnaire study  
 

• The study does not support the opinion that there exist an over-registration of stu-
dents with immigrant background in the special school (särskolan)  

• The majority of the municipalities judge that the share of immigrant students in the 
särskolan is reasonable in relation to the structure of the population. 

• An exception may be the bigger cities (Stockholm, Göteborg and Malmö) since their 
inclination of answering is insufficient. This indicates that a follow-up study is need 
in the bigger cities. 

• There are big differences between the municipalities as to the share of students in 
the särskolan as a whole and especially as to students with immigrant background.  

• Even if the number of immigrant students in särskolan is small in comparison to the 
total number of students there is a need to develop and improve the activities for 
this group in the schools. Concerning developmental measures the municipalities 
themselves put forth the following needs: 
7. the cultural qualification must increase (on a general as well as on a specific 

level) 
8. the collaboration and the dialog between school and parents must be better 
9. inclusive education must increase and become better 
10. test and other judgement instrument and processes must improve in order to 

make enrolment decisions more secure 
11. the education as to mother tongue must be better 
12. the number and the share of teachers and special educators with immigrant back-

ground must increase 
 
Some other issues in focus to mention: 
 
Mother tongue& study guidance 
The results show that this is not a high priority issue and that it is treated differently at dif-
ferent schools. (Compare “Issues of competence/qualification below”.) 
 
Individual Development Plans (IDP) and Individual Education Plans (IEP) 
The most interesting result here is that the schools do not treat students with other ethnic 
origin differently as to those with Swedish origin when establishing IDP:s and IEP:s. Fur-
ther the way to look upon the relationship between IDP:s and IEP:s is very different at 
different schools.  
 
Investigation/Assessment and placement 
Sometimes the special school is a little bit too eager to enrol students and sometimes the 
regular school is eager to find “fast solutions”. In some cases the parents of the student in 
focus do not really understand what a severe learning disability means or what a special 
school is, and these parents may regret decision to enrol their child in the special school 
after some time. 
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In the interview answers traumatic experiences in the original or transfer country were 
noticed. Some special schools have a trial period before the student is finally enrolled. 
Uncertainty in the assessment procedure is an often mentioned problem as to enrolment in 
the special school. Traumatic experiences might delay the personal development. Some 
teachers in the special school find it difficult that they have not taken part in the assess-
ment procedure but are put in front of fait-accompli. Many professionals want placement 
alternatives.  
 
Issues of competence/qualification  
There is need for a kind of common language qualification, which in turn seems to follow 
within the realm of  Svenska 2 (Swedish as second language) where cultural knowledge is 
focused. As a whole, multi-cultural qualification, as well as knowledge of cultural differ-
ences, is needed. The close connection between language and culture is mentioned by many 
informants. 
 
Parent contact and collaboration 
Contact with parents is put forth by most respondents, including a gender aspect aiming at 
the involvement of fathers. 
 
Interpretation 
Interpreter is often being used taken the bad with the good. Sometimes the interpreter gives 
the whole answer in stead of the parents, or they “put the answer in the mouth” of the child. 
 
Complications 
One teacher says: “If you have a chaotic background your development may have stopped 
temporary.” Many of the students that come to Swedish schools as refugees have big lack 
of schooling and they cannot compete with Swedish students of the same age, since they 
have not had the same amount of time to learn. Another informant says: ”It is important to 
consider that first the child has to learn the language, an then (s)he has to gain missed and 
lost knowledge in order to find that her(his) former knowledge is of no value. 
It is hard not to mix up language difficulties with learning difficulties. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
  
SIT-projektet: Elever med annan etnisk bakgrund än svensk 
Intervjudel 
 
Intervjufrågor (gemensamma för samtliga intervjuare) 
 
Indexering  
R = enbart rektorer 
S = enbart särskollärare 
Sp = enbart (övriga) specialpedagoger 
P = särskilt psykolog, kurator eller läkare 
A = samtliga 
 
1/ Vill Du i korthet säga några ord om Dig själv och Din erfarenhet av särskola? (A) 
 
2/ Denna intervju gäller ju elever med annan etnisk bakgrund än svensk. Vilken är Din erfa-
renhet av sådana elever? (A) 
 
3a/ Antal elever med annan etnisk bakgrund än svensk i er särskola? (Totalt samt fördelade 
per kön.) (R) 

 
3b/ Antal elever med annan etnisk bakgrund än svensk i er gymnasiesärskola? Totalt samt 
fördelade per kön. (R) 
 
4/ Är särskoleelever med etniskt ursprung från vissa specifika länder mer vanligt förekom-
mande? (R) 
 
5/ Får elever med annan etnisk bakgrund mottagna i särskolan undervisning på sitt moders-
mål (om modersmålet är annat än svenska)? I så fall hur ofta? (A) 
 
6/ Finns lärare eller assistent i särskolan som pratar elevernas modersmål? (Gäller elever 
med annat etniskt ursprung än svenskt.) (R/S/Sp) 
 
7/ Får dessa eleverna också studiehandledning på sitt modersmål? (R/S/Sp) 
 
8/ Vad känner du till om hur arbetet med utredning och beslut om mottagande i särskolan är 
organiserat? (S/Sp) alt: Hur är arbetet med utredning och beslut om mottagande i särskolan 
är organiserat? (R/P) 
 
9/ Om du tänker på en särskild elev som varit föremål för utredning, hur gick den till? (A) 
 
10/ Vem är det i regel som initierar utredningen? (A) 
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11/ Om en ansökning om särskoleplacering avslagits – vad beror det på? Känner du till hur 
det har gått för någon sådan elever senare i livet? (A) 
 
12/ Utifrån din erfarenhet, vilka svårigheter finns i bedömning, beträffande särskoleplace-
ring, av elever med annan etnisk bakgrund?  Vika följder har placeringen fått? (A) 
 
13a/ Vilka yrkesgrupper deltar i utredningsarbetet? (A) 
13b/ Används tolk och – i så fall - är tolken utbildad i skolfrågor? (A) 
 
14/ Vad har utredarna för kompetens beträffande språkliga och kulturella förhållanden? (A) 
 
15/ Vilka andra stödfunktioner finns i kommunen, och som ni har utnyttjat på er skola? (A) 
(eller – som uppföljning:) Hur ser samverkan ut mellan modersmålslärarna och stödenheten i 
kommunen?  
 
16a/ På vilket sätt informeras vårdnadshavarna om elevernas rätt till modersmålsundervis-
ning? (Vem och när?) (A) 
16b/ Hur ser ö h t samarbetet och kommunikationen mellan särskolan och föräldrarna till 
elever med annan etnisk bakgrund ut? (I positiv respektive negativ mening?) (A) 
 
17a/ I vilka former sker samarbete och kommunikation mellan särskolan och föräldrarna till 
särskolelever med annan etnisk bakgrund? (A) 
17b/ I vilken utsträckning används tolk? (A) 
 
18a/ På vilket sätt följs hela skolsituationen (kunskaps- och sociala utveckling) för särskole-
elever med annan etnisk bakgrund upp? (A) 
18b/ Sker det på samma sätt som för alla elever i särskolan eller görs det särskilda uppfölj-
ningar av de särskolelever som har annan etnisk bakgrund? (A) 
 
19/ I Skollagen kapitel 3 § 3 står att  

”Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till 
grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan” 
samt kapitel 1 & 16 där det står ”Det som i lagen sägs om  utvecklingsstörda gäller även 
dem som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt, funktionshinder på 
grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med 
autism eller autismliknande tillstånd”. 

Är det din bedömning att de särskolelever som har annan etnisk bakgrund har blivit mot-
tagna i särskolan i linje med de grunder som lagstiftningen anger? (A) 
 
20a/ Med Din erfarenhet – hur uppfattar Du detta att det finns elever i särskolan som har 
annan etnisk bakgrund där särskolan egentligen inte är rätt skolform? (A) 
20b/ Saknas det alternativ? (A) 
20c/ Om ja, hur skulle det alternativet kunna se ut? (A) 
 



 75 

21/ Vilka faktorer är enligt din mening avgörande för att en elev med annan etnisk bakgrund 
bör placeras i särskola? (A) 
 
22/ Vilka särskilda komplikationer kan du se när man ska bedöma elever med annan etnisk 
bakgrund när det gäller mottagande i särskola idag? (A) 
 
23/ Med Din erfarenhet – hur menar Du att man tar man hänsyn till och kompenserar olika 
tester som används vid särskoleutredningar beträffande kulturell och språklig bakgrund när 
det gäller elever som har annan etnisk bakgrund? (Vilka tester? och Finns anpassade tester?) 
(Tester - pedagogiska, medicinska, psykologiska och sociala) (R/P) 
 
24/ I diskussionen om särskoleelever med annan etnisk bakgrund nämns flera olika faktorer 
som tänkbara orsaker till elevernas skolsvårigheter. Om du tänker på de särskoleelever med 
annan etnisk bakgrund som du känner till:  
a/ Vilka orsaker kan du se till deras skolsvårigheter?  (Man kan tala skolsvårigheter som hu-
vudsakligen beroende på biologiska orsaker, sociala faktorer, språkförbistring respektive 
skolrelaterade faktorer?) (A) 
b/ Vilka av de här orsakerna är enligt Din bedömning de vanligaste beträffande särskoleelever 
med annan etnisk bakgrund? (A) 
 
25/ På vilket sätt menar du att de resurser som anvisas till särskoleelever med annan etnisk 
bakgrund är anpassade efter deras behov? (A) 
  
26/ Brukar Ni här på skolan dela in eleverna i grupper och i så fall, vilka behov är styrande 
för denna indelning? (R/S/Sp) 
 
27/ Brukar ni också dela in eleverna så att elever med annat etniskt ursprung undervisas för 
sig? (A) 
 
28/ I politiska sammanhang och i de nationella styrdokumenten för skolan talas om ambitio-
nen att skapa ”en skola för alla”. Ett sätt att tolka den målsättningen är att man så långt som 
möjligt ska undvika att skilja ut enskilda eller grupper av elever från den ordinarie undervis-
ningen. Hur ser Du på utvecklingen i Din kommun i detta perspektiv? (A) 
 
29/ Vilka behov finns det av ökad kunskap och kompetens hos skolpersonalen när det gäller 
särskolelever med annan etnisk bakgrund? (A) 
 
30/ Om Du ser på skolan idag ur perspektivet särskolelever med annat etniskt ursprung, 
vilka är de viktigaste områdena/frågorna att arbeta med eller förändra för att skolan på ett 
bättre sätt ska kunna ge dessa barn en optimal skolgång? (A) 
 
31/  Övriga kommentarer och synpunkter som rör elever med annan etniskt ursprung i sär-
skolan som Du inte fått tillfälle att framföra tidigare i den här intervjun? (A) 
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Bilaga 2 
 
Högskolan Kristianstad & 
Specialpedagogiska institutet        31 oktober 2006 
 
 
Intervju om särskoleelever med annan etnisk bakgrund än 
svensk  
 
På uppdrag av Specialpedagogiska institutet och Myndigheten för skolutveckling ska under-
tecknad, professor Jerry Rosenqvist med medarbetare, under hösten 2006 genomföra en 
forskningsstudie med fokus på elever med annan etnisk bakgrund än svensk mottagna i sär-
skolan. Projektet är inriktat på att studera situationen för särskoleelever med annat etniskt 
ursprung i form av dels en rikstäckande kartläggning genom en enkät, dels genom fördjupan-
de skolstudier i form av intervjuer. Detta brev gäller intervjuerna. 
 
Den allmänna bakgrunden är decentraliseringen som inneburit att kommunerna har övertagit 
allt större ansvar för den obligatoriska grundskolan från staten samt blivit ansvariga för den 
särskilda skolformen särskola. En av förväntningar på reformen var att den skulle underlätta 
utvecklingen mot ”en skola för alla”, en skola där alla elever, oavsett bakgrund, förmåga, 
etnicitet, funktionshinder ska vara välkomna och få sin undervisning. Den specifika bak-
grunden till denna studie är senare års diskussion om särskolans expansion och en eventuell 
överrepresentation av elever med annan etnisk bakgrund än svensk inskrivna i särskolan. 
 
Detta projekt har som övergripande syfte att fördjupa kunskapen om förekomst och om-
fattning av elever med invandrar- eller flyktingbakgrund i särskolan liksom eventuella kon-
sekvenser av detta. Det första skedet i studien var enkäten beträffande hur man på den 
kommunala nivån bedömer situationen och utvecklingen när det gäller denna elevgrupp. 
 
Vi är nu beredda att gå in i studiens andra fas – intervjuer med personal inom särskolan på 
skolor i 8-10 kommuner. X-köping är en av dessa kommuner och vi riktar oss till nu till Dig 
som kontaktperson/skolledare för att be Dig utse intervjupersoner i följande kategorier vid 
lämplig skola/lämpliga skolor: 
 
a/ en särskollärare/specialpedagog/speciallärare på grundsärskola och/eller en motsvarande 
på gymnasiesärskola (1-2 personer) 
b/ en särskoleansvarig/skolledare (1 person) 
c/ en skolpsykolog/kurator/skolläkare som är ansvarig för test, etc. (1 person) 
d/ ev en specialpedagog med ansvar för särskolelever i vanliga grundskolan (1 person, om 
detta är relevant) 
 
Som framgår önskar vi även intervjua Dig själv (b) – eller den Du vill delegera uppgiften till - 
i egenskap av skolledare. 
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Med elever med annan etnisk bakgrund eller annat etniskt ursprung avser vi elever som är 
födda utomlands eller elever vars ena eller båda föräldrar är födda utomlands.  
 
Vi är medvetna om att allt detta innebär ett intrång i andra krävande uppgifter men vi är 
övertygade om att Du och intervjupersonerna delar Specialpedagogiska institutets och 
Myndighetens för skolutveckling liksom vår egen bedömning att mer kunskap inom detta 
område behövs. Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta mig.  
 
Den slutliga redovisningen i form av en forskningsrapport kommer att i görligaste mån ano-
nymiseras. 
 
Vi hoppas på Din skolas medverkan och inom kort kommer medarbetaren inom projektet, 
NN, att ta kontakt med Dig via telefon för närmare överenskommande om tider och andra 
praktiska ting. Om Du och/eller Dina medarbetare inte kan medverka ber jag Dig därför att 
snarast meddela mig detta. 
 
Med tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
 
Jerry Rosenqvist             
Projektansvarig          
Professor            
Högskolan i Kristianstad       
Beteendevetenskapliga inst           
291 88 Kristianstad      
044-203826 / 070-288 6312          
e-post: Jerry.Rosenqvist@bet.hkr.se   
 
Kontaktperson vid Specialpedagogiska institutet (SIT) är regionchef Sten Vesterman som 
kan nås via tel  08-737 16 01 eller via e-post  
Sten.Vesterman@sit.se 
 
Medarbetare är: 
 
Inger Eriksson: tel 0586-37 385; <inger.holger.eriksson@telia.com> 
Gun Källstigen: tel 08-642 44 06 <gun@mondomedia.se> 
Lisbeth Ohlsson: tel 044-20 32 86; mobil 0733-14 65 51; <Lisbeth.Ohlsson@bet.hkr.se> 
Linda Palla: 044-20 32 80; mobil 0708-926 586; <Linda.Palla@bet.hkr.se> 
Daniel Östlund: 044-20 32 87; mobil 0733-32 81 23; <Daniel.Ostlund @bet.hkr.se> 
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Bilaga 3 (Enkätformuläret - med reducerat antal svarslinjer i bilagan) 
 
Högskolan Kristianstad/ 
Högskolan i Halmstad/ 
Specialpedagogiska institutet 
 
Enkät om särskoleelever med annan etnisk bakgrund än 
svensk  
 
Nedanstående uppgifter ska avse situationen i Din kommun vid besvarandet, dvs höstter-
minen 2006. 
 
Faktauppgifter 
 
1. Uppgifterna avser ____________________________kommun. 
 
2. Kommunen tillhör följande kommungrupp enligt Sveriges kommuner och landstings in-
delning: 
 

1. (  ) Storstäder   
Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 
2. (  ) Förortskommuner Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av stor-
städerna.  
3. (  ) Större städer  
Kommun med 50 000– 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 
4. (  ) Pendlingskommuner  
Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 
kommun. 

5. (  ) Glesbygdskommuner  
Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 

6. (  ) Varuproducerande kommuner  
Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom 
varutillverkning och industriell verksamhet.  

7. (  ) Övriga kommuner, över 25 000 inv.  
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare.  

8. (  ) Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv.  
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 invånare. 

9. (  ) Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv.  
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare. 
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3. Särskolan i kommunen drivs: 
 
Kommunalt  (  ) 
Fristående     (  ) 
Både kommunalt och fristående (  ) 
 
4. Jag som svarar på enkäten har följande funktion (observera att enkäten avser både den 
obligatoriska och den frivilliga särskolan/gymnasiesärskolan): 
 
Särskoleansvarig Rektor eller motsvarande för all särskoleverksamhet i kommunen (  ) 
Rektor ansvarig för den obligatoriska särskolan (  ) 
Rektor ansvarig för den frivilliga särskolan (  ) 
Annan titel/funktion, nämligen ____________________  (  ) 
 
5. Antal elever totalt i grundskolan i kommunen? ______ st  

 
        varav flickor___ st pojkar ___st 

 
6. Antal elever mottagna i den obligatoriska särskolan? _____ st,  
 

         varav flickor___ st pojkar ___st 
 
7. Antal elever totalt i gymnasieskolan i kommunen? _____st,  
 

         varav flickor___ st pojkar ___st 
 
8. Antal elever mottagna i gymnasiesärskolan? _____st,  
 

         varav flickor___ st pojkar ___st 
 
9. Antal elever med annan etnisk bakgrund än svensk i den obligatoriska särskolan? To-
talt samt fördelade per kön. 
 
Totalt _____ st varav 
 
Flickor _____st 
Pojkar _____ st 

 
10. Antal elever med annan etnisk bakgrund än svensk i gymnasiesärskolan? Totalt samt 
fördelade per kön. 
 
Totalt_____ st varav 
 
Flickor _____st 
Pojkar _____ st 
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11. Antal elever med annan etnisk bakgrund inskrivna/mottagna i obligatoriska särskolan 
fördelade på undervisningsform? 
 
Grundsärskoleklass _____ st 
 
Träningsskoleklass (inkl specialklasser) _____ st 
 
Elever som får sin undervisning huvudsakligen i grundskoleklass (även benämnt individuellt 
integrerade?  ______st 
 
12. Finns i kommunen samundervisningsklasser (där elever från både särskolan och 
grundskolan undervisas tillsammans) och där särskoleelever med annan etnisk bakgrund del-
tar? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 
13. Antal elever med annan etnisk bakgrund inskrivna/mottagna i gymnasiesärskolan för-
delade på undervisningsform? 
 
Yrkesförberedande program____ st 
Yrkesträning ____ st 
Verksamhetsträning ___ st 
Individuellt program____ st 
 
14. Antal elever med nordiskt ursprung (ej svenskt) som tillhör obligatoriska särskolan? 
 
Totalt_____ st varav 
 
Flickor _____st 
Pojkar _____ st 
 
15. Antal elever med utomnordiskt ursprung som tillhör obligatoriska särskolan? 
 
Totalt_____ st varav 
 
Flickor _____st 
Pojkar _____ st 
 
16. Antal elever med nordiskt ursprung som tillhör gymnasiesärskolan? 
 
Totalt_____ st varav 
 
Flickor _____st 
Pojkar _____ st 
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17. Antal elever med utomnordiskt ursprung som tillhör gymnasiesärskolan? 
 
Totalt_____ st varav 
 
Flickor _____st 
Pojkar _____ st 
 
18. Antal särskoleelever per årskurs/åldersgrupp totalt samt därav antal med annan etniskt 
bakgrund? 
 
Antal särskoleelever totalt varav särskolelever med annan etnisk bakgrund 
 
Årskurs 0 _____  st  ____st 
Årskurs 1______ st  ____st 
Årskurs 2______ st  ____st 
Årskurs 3 ______st  ____st 
Årskurs 4______ st  ____st 
Årskurs 5 ______st  ____st 
Årskurs 6 ______st  ____st 
Årskurs 7 ______st  ____st 
Årskurs 8 ______st  ____st 
Årskurs 9 ______st  ____st 
Årskurs 10 _____st  ____st 
 
Gymnasiesärskolan: 
 
Årskurs 1_____st  ____st 
Årskurs 2_____st  ____st 
Årskurs 3 _____st  ____st 
Årskurs 4 _____st  ____st 
 
19. Är särskoleelever med etniskt ursprung från vissa specifika länder mer vanligt förekom-
mande?  
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 
Om ja på fråga 19 från vilket eller vilka länder? 
 
 
20. Får elever med annan etnisk bakgrund mottagna i särskolan undervisning på sitt mo-
dersmål (om modersmålet är annat än svenska)? 
 

1. Ja alltid (  ) 
2. Ja oftast (  ) 
3. Ibland (   ) 
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4. Sällan (  ) 
5. Aldrig (   ) 

 
Om modersmålsundervisning ges enligt alternativ 3-5, vad är orsaken? 
 
 
21. Finns lärare eller assistent i särskolan som pratar elevernas (med annat etniskt ursprung 
än svenskt) modersmål? 
 
Ja alltid (  ) 
Ja oftast (  ) 
Ibland (  ) 
Sällan (  ) 
Aldrig (   ) 
 
22. Hur är arbetet med utredning och beslut om mottagande i särskolan organiserat? 
 
Utredningen är decentraliserad till skolnivå (   ) 
Utredningen är centraliserad till kommunnivå eller motsvarande (  ) 
Besluten är decentraliserade till skolnivå (   ) 
Besluten är centraliserad till kommunnivå eller motsvarande (  ) 
Annat nämligen__________________________________________ 
 
Kommentera gärna: 
 
 
23 Hur tar man hänsyn till och ev. kompenserar olika tester som används vid särskoleutred-
ningar beträffande kulturell och språklig bakgrund när det gäller elever som har annan etnisk 
bakgrund? 
 
 
24. I vilka former sker samarbete och kommunikation mellan särskolan och föräldrarna till 
särskolelever med annan etnisk bakgrund? 
 
 
25. På vilket sätt följs hela skolsituationen (kunskaps- och social utveckling) för särskolee-
lever med annan etnisk bakgrund upp? Välj ett av följande alternativ: 
 
a) På samma sätt som för alla elever i särskolan (  ) 
dvs______________________________ 
 
b) Det görs särskilda uppföljningar av de särskolelever som har annan etnisk bakgrund (  ) 
dvs_____________________________________________________________________ 
 
c) Det finns inga särskilda rutiner för uppföljning (  ) 
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d) Annat _________________________________________________________________ 
 
26. Finns målgrupperna särskolelever, elever med annan etnisk bakgrund respektive särskol-
elever med annan etnisk bakgrund omnämnda i kommunens skolplan? 
 
Ja, Särskoleelever (  )  
Ja, Elever med annan etnisk bakgrund (  ) 
Ja, Särskolelever med annan etnisk bakgrund (  )    
Nej  (  ) 
 
Om ja, på vilket sätt: ____________________________________________________ 
 
27. Finns målgrupperna särskolelever, elever med annan etnisk bakgrund respektive särskol-
elever med annan etnisk bakgrund omnämnda i skolornas lokala arbetsplaner? 
 
Ja, Särskoleelever (  )  
Ja, Elever med annan etnisk bakgrund (  ) 
Ja, Särskolelever med annan etnisk bakgrund (  )    
Nej  (  ) 
 
Om ja, på vilket sätt: ____________________________________________________ 
 
Bedömningsfrågor 
 
Följande frågor handlar om Din (och Dina medarbetares) samlade bedömning och erfarenhet 
av utvecklingen och situationen i Din kommun angående särskoleelever med annan etnisk 
bakgrund. 
 
28. Är det din bedömning att de särskolelever som har annan etnisk bakgrund har blivit 
mottagna i särskolan i linje med de grunder som lagstiftningen anger? I Skollagen kapitel 3 
§ 3 står att ”Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå 
upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särsko-
lan” samt kapitel 1 & 16 där det står ”Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller 
även dem som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på 
grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med 
autism eller autismliknande tillstånd”. 
 
Ja alltid (  ) 
Ja oftast (  ) 
Ibland (  ) 
Sällan (  ) 
Aldrig (  ) 
Kan ej bedöma (  ) 
 
Kommentera gärna: 
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29. För hur stor andel av de elever i särskolan som har annan etnisk bakgrund anser du att 
särskolan är rätt skolform?  
 
Samtliga (  ) 
Ca tre fjärdedelar (  ) 
Ca hälften (  ) 
Ca en fjärdedel (  ) 
Ca var tionde  (  ) 
Enbart för enstaka elever (  ) 
 
30. Hur stor är andelen särskoleelever med annan etnisk bakgrund i förhållande till den totala 
andelen boende med annan etnisk bakgrund i kommunen? 
 
Andelen särskolelever med annan etnisk bakgrund är (Vänligen markera ett av alternativen a, 
b, eller c): 
 
a) rimligt stor i förhållande till boende med annan etnisk bakgrund i kommunen (  ) 
b) överrepresenterad (  ) 
c) underrepresenterad (  ) 
 
31. Anser Du att det finns särskilda komplikationer när man ska bedöma elever med annan 
etnisk bakgrund när det gäller mottagande i särskola idag? 
 
Ja, mycket stora (  ) 
Ja, vissa (  ) 
Endast ett fåtal (  ) 
Nej, inga alls (  ) 
 
Om det finns komplikationer, vari består dessa?  
 
 
32. I diskussionen om särskoleelever med annan etnisk bakgrund nämns flera olika faktorer 
som tänkbara orsaker till elevernas skolsvårigheter. Enligt Din bedömning, hur stor andel av 
dessa särskoleelever har skolsvårigheter som huvudsakligen beror på biologiska orsaker, 
sociala faktorer, språkförbistring respektive skolrelaterade faktorer? 
 
Av särskoleeleverna med annan etnisk bakgrund och med skolsvårigheterna bedöms den 
huvudsakliga orsaken vara (rangordna med den viktigaste orsaken som nummer 1): 
 
Biologiska orsaker (t ex medfödda eller förvärvade sjukdomar eller hjärnskador) _____ 
Sociala orsaker (t ex svår social situation och bristande stöd hemifrån) _____ 
Skolrelaterade orsaker (t ex bristande resurser i skolan,  
otillräcklig kompetens hos lärare) _____ 
Språkförbistring ____ 
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Kombination av orsaker ____ 
Andra orsaker, nämligen_________________________ utgör______ 
 
Kommentera gärna ditt svar__________________________________________________ 
 
33. Följande problem i samarbetet och kommunikationen mellan särskolan och föräldrarna 
till elever med annan etnisk bakgrund har förekommit: 
 
 
34. På vilket sätt har andelen elever i särskolan med annan etnisk bakgrund förändrats under 
de senaste 10 åren enligt Din bedömning? 
 
Andelen har ökat kraftigt  (  ) 
Andelen har ökat något     (  ) 
Andelen är oförändrad      (  ) 
Andelen har minskat något (  ) 
Andelen har minskat kraftigt (  ) 
Kan ej bedöma (  ) 
 
Kommentera gärna orsaker till ev. förändringar____________________________________ 
 
35. Anser Du att kommunen anvisar resurser som på ett rimligt sätt ger särskoleelever med 
annan etnisk bakgrund en efter deras behov anpassad och utvecklande skolgång? 
 
Ja (  ) 
Tveksamt (  ) 
Nej (  ) 
 
Kommentera gär-
na____________________________________________________________ 
 
36. Tycker Du att särskolan har behov av större möjligheter att dela in eleverna i olika 
grupper/klasser efter etniskt ursprung än vad man har idag? 
 
Ja  (  ) Nej  (  ) 
 
Kommentera gärna ditt 
svar_____________________________________________________ 
 
37. Anser Du att det finns elever med annat etniskt ursprung i särskolan som egentligen 
borde få sin undervisning på grundskolan/gymnasieskolan? 
 
Ja  (  ) Nej  (  ) 
 
38. Om ja på fråga 37, hur stor andel bedömer du borde få sin undervisning i grundsko-
la/gymnasieskola? 
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Samtliga (  ) 
Ca tre fjärdedelar (  ) 
Ca hälften (  ) 
Ca en fjärdedel (  ) 
Ca var tionde  (  ) 
Enbart någon enstaka elev (  ) 
 
Motivera ditt 
svar____________________________________________________________ 
 
39. Om Du ser på skolan idag ur perspektivet särskolelever med annat etniskt ursprung, 
vilka är de viktigaste områdena/frågorna att arbeta med eller förändra för att skolan på ett 
bättre sätt ska kunna ge dessa barn en optimal skolgång? (rangordna gärna) 
 
 
40. Finns det behov av ökad kunskap och kompetens hos skolpersonalen när det gäller sär-
skolelever med annan etnisk bakgrund? 
 
Ja (  ) 
Nej (  ) 
 
41. Om ja på fråga 40, vilken sorts kunskap och kompetens behövs? (rangordna gärna) 
 
 
42. I politiska sammanhang och i de nationella styrdokumenten för skolan talas om ambitio-
nen att skapa ”en skola för alla”. Ett sätt att tolka den målsättningen är att man så långt som 
möjligt ska undvika att skilja ut enskilda eller grupper av elever från den ordinarie undervis-
ningen. Hur ser Du på utvecklingen i Din kommun i detta perspektiv? Kommentera gärna 
särskilt utifrån elever med annan etnisk bakgrund. 
 
 
43. Övriga kommentarer och synpunkter som rör elever med annan etniskt ursprung i sär-
skolan som Du inte fått tillfälle att framföra tidigare i enkäten: 
 
 
44. För att Du som fyllt i enkäten ska kunna få ta del av rapporten när den är klar ber vi 
Dig, om Du är intresserad, att fylla i adressuppgifter på nästa sida. 
 
Stort Tack för Din medverkan! 
 
Var god återsänd ifylld enkät i bifogat svarskuvert snarast  
(dock senast den 6 oktober)! 
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Nedanstående uppgifter fylls i om Du vill ha rapporten när den är färdig.  
 
Namn__________________________________________________________ 
 
Titel_______________________________ 
 
Adress________________________________________________________ 
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Bilaga 4a: Följebrev till enkät 
 
Högskolan Kristianstad/ 
Högskolan i Halmstad/ 
Specialpedagogiska institutet 

Kristianstad och Halmstad september 2006 
 
Enkät om särskoleelever med annan etnisk bakgrund än 
svensk  
 
På uppdrag av Specialpedagogiska institutet och Myndigheten för skolutveckling ska under-
tecknade, professor Jerry Rosenqvist och docent Magnus Tideman med medarbetare, under 
hösten 2006 bedriva en forskningsstudie med fokus på elever med annan etnisk bakgrund än 
svensk mottagna i särskolan. Projektet är inriktat på att studera situationen för särskoleele-
ver med annat etniskt ursprung i form av dels en rikstäckande kartläggning, dels fördjupande 
kommunstudier.  
 
Den allmänna bakgrunden är decentraliseringen som inneburit att kommunerna har övertagit 
allt större ansvar för den obligatoriska grundskolan från staten samt blivit ansvariga för den 
särskilda skolformen särskola. En av förväntningar var att decentraliseringen skulle underlät-
ta utvecklingen mot ”en skola för alla”, en skola där alla elever, oavsett bakgrund, förmåga, 
etnicitet, funktionshinder ska vara välkomna och få sin undervisning. Den specifika bak-
grunden till denna studie är senare års diskussion om särskolans expansion och en eventuell 
(ej fet) överrepresentation av elever med annan etnisk bakgrund än svensk i särskolan. 
 
Detta projekt har som övergripande syfte att fördjupa kunskapen om förekomst och om-
fattning av elever med invandrar- eller flyktingbakgrund i särskolan liksom eventuella kon-
sekvenser av detta. Det första skedet i studien är denna enkät som utgör en kartläggning i 
landets samtliga kommuner för att få fram fakta och en bild av hur man på den kommunala 
nivån bedömer situationen och utvecklingen när det gäller denna elevgrupp. 
 
Du, som är ansvarig för särskolan i kommunen, ombeds besvara bifogade enkät. Om det är 
så att ansvaret för den obligatoriska särskolan respektive gymnasiesärskolan är uppdelat på 
olika personer i Din kommun ber vi er att samverka och lämna ett gemensamt svar. Enkäten 
består av två delar, en som handlar om faktauppgifter och en som berör bedömningar av 
utvecklingen och situationen för särskolelever med annan etnisk bakgrund i Din kommun. 
För att kunna besvara samtliga frågor kan samråd med andra personer inom särskolan behö-
vas. Efter bearbetning och analys kommer enkäterna att ligga till grund för fördjupade inter-
vjuer i några kommuner. Så småningom kommer enkätstudiens resultat och intervjuerna att 
redovisas i en gemensam rapport (som Du naturligtvis kommer att få del av om Du lämnar 
namn och adress). Rapporten kommer att i görligaste mån anonymiseras. 
 
I enkäten frågar vi om elever med annan etnisk bakgrund eller annat etniskt ursprung. Med 
det avser vi elever som är födda utomlands eller elever vars ena eller båda föräldrar är födda 
utomlands.  
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Vi är medvetna om att det kan kräva en del arbete att få fram alla uppgifter vi efterfrågar 
men är övertygade om att Du delar Specialpedagogiska Institutets och Myndigheten för 
skolutvecklings bedömning att mer kunskap inom detta område behövs. Har Du några frågor 
är Du välkommen att kontakta någon av oss. Tacksam om Du vill returnera ifylld enkät i 
bifogade portofria svarskuvert så snart som möjligt, dock senast den 6 oktober 2006. 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Magnus Tideman     Jerry Rosenqvist      Sten Vesterman     
Docent        Projektansvarig      Regionchef 
Högskolan i Halmstad   Professor        Specialpedagogiska 
Hälsa och samhälle    Högskolan i Kristianstad   institutet 
Box 823        Beteendevetenskapliga inst  Box 12161 
301 18 Halmstad     291 88 Kristianstad     102 26 Stockholm 
tel 035-167181     044-203826       08-737 16 01     
e-post:             
Magnus.Tideman@hos.hh.se Jerry.Rosenqvist@bet.hkr.se  Sten.Vesterman@sit.se 
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Bilaga 4b: Påminnelsebrev 
Högskolan Kristianstad 
Högskolan i Halmstad 
Specialpedagogiska institutet    Kristianstad och Halmstad december 2006 
 
Till företrädare för särskolefrågor i kommunen  
 
I månadsskiftet september/oktober skickade undertecknade forskare och företrädare för 
Specialpedagogiska institutet (SIT) till samtliga kommuner i Sverige ett enkätunderlag med 
följebrev under rubriken  
Enkät om särskoleelever med annan etnisk bakgrund än svensk  
med syftet att få in ett heltäckande dataunderlag för ett forskningsprojekt med motsvarande 
titel.  
 Detta projekt har som övergripande syfte att fördjupa kunskapen om förekomst och 
omfattning av elever med invandrar- eller flyktingbakgrund i särskolan liksom eventuella 
konsekvenser av detta. Det första skedet i studien är sagda enkät som utgör en kartläggning i 
landets samtliga kommuner för att få fram fakta och en bild av hur man på den kommunala 
nivån bedömer situationen och utvecklingen när det gäller denna elevgrupp. 
 I enkäten frågar vi om elever med annan etnisk bakgrund eller annat etniskt ursprung. 
Med det avser vi elever som är födda utomlands eller elever vars ena eller båda föräldrar är 
födda utomlands.  
 
Vi har nu fått in enkätsvar från flertalet kommuner i riket men kan inte finna nå-
got svar från den kommun Du representerar. Projektet skall rapporteras till SIT 19 
januari och vi är mycket angelägna om att få in så många svar som möjligt. Vi har 
därför sträckt ut tidsfristen för besvarande till 31/12 2006. Om Du skickat in ett svar 
under den senaste veckan ber vi Dig bortse från denna påminnelse. Om Du skickat 
in svaret tidigare kanske Du vill ge oss en påminnelse om det så skall vi åter leta 
efter Ditt svar. 
 
Vi är medvetna om att det kan kräva en del arbete att få fram alla uppgifter vi efterfrågar 
men är övertygade om att Du delar Specialpedagogiska Institutets och Myndigheten för 
skolutvecklings bedömning att mer kunskap inom detta område behövs. Har Du några frågor 
är Du välkommen att kontakta någon av oss. Tacksam om Du vill returnera ifylld enkät i det 
portofria svarskuvert vi bifogade tidigare utskick så snart som möjligt, dock – som sagt - 
senast den 31 december 2006. 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
Magnus Tideman      Jerry Rosenqvist      Sten Vesterman     
Docent         Projektansvarig      Regionchef 
Högskolan i Halmstad    Professor        Specialpedagogiska 
Hälsa och samhälle     Högskolan i Kristianstad   institutet 
Box 823         Beteendevetenskapliga inst  Box 12161 
301 18 Halmstad      291 88 Kristianstad     102 26 Stockholm 
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tel 035-167181      044-203826       08-737 16 01     
e-post:          
Magnus.Tideman@hos.hh.se; Jerry.Rosenqvist@bet.hkr.se  Sten.Vesterman@sit.se 
 
 
 
 
  




