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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 % 
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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) 




