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1 Inledning och bakgrund 
 
Föreliggande rapport har som syfte att kartlägga förekomsten av 
modersmålsundervisning och studiehandledning i särskolan. I det projekt som 
föreliggande kartläggning ingår i, har det tidigare publicerats en rapport, 
Specialpedagogik i mångfaldens Sverige, innehållande en riksomfattande kartläggning 
om elever med annan etnisk bakgrund än svensk i särskola (Rosenvist et al. 2007). 
Kartläggningen visade att 44.5 % av eleverna med annan etnisk bakgrund än svensk 
sällan eller aldrig fick någon modersmålsundervisning. I Sverige är det idag fler barn och 
ungdomar växer upp med ett annat modersmål än svenska än tidigare och även om ovan 
nämnda studie inte gav stöd för att det finns en överrepresentation av elever med annan 
etnisk bakgrund än svensk i särskolan utgör denna grupp elever en relativt ny företeelse 
inom särskolan. Språkets betydelse för lärandet har belysts i flera både nationella och 
internationella forskningsprojekt (Hyltenstam, 1996; Hyltenstam, & Tuomela, 1996; 
Collier & Thomas, 2004) och många av studierna visar att elevernas flerspråkighet inte 
tas till vara i undervisningen. Ofta tenderar modersmålsundervisningen att bli 
fragmentiserad, istället för integrerad i de olika ämnena och i undervisningen.   
Framförallt har Collier och Thomas (2004) studier visat att en ämnesintegrerad 
modersmålsundervisning ger optimala utvecklingsförutsättningar för eleverna. På 
svenska botten har Hyltenstam och Toumela (1996) kunnat se liknande tendenser i 
forskningen och det har i svensk forskning har man kunnat se samband mellan deltagande 
i modersmålsundervisning och högre betyg i engelska och matematik. I Sverige 
genomfördes hemspråksreformen 1977. Före 1977 hade endast elever med finskspråkig 
bakgrund haft rätt till hemspråksundervisning, men i och med hemspråksreformen kom 
alltså alla elever att omfattas. I Lgr 80 inrättades hemspråk som ett eget ämne och under 
hela 1980-talet ökade modersmålsundervisningen i omfattning. 1997 förändrades 
terminologin och hemspråk kom att istället kallas modersmålsundervisning. 
Modersmålsundervisningen för elever som är mottagna i särskola regleras av bland 
särskoleförordningen, läroplanen (Lpo 94) och särskolans kursplan för modersmål. Även 
rätten till studiehandledning finns reglerad i särskoleförordningen. Särskoleförordningen 
säger följande om modersmålsundervisningen:   
 

Bestämmelserna om modersmålsundervisning och om undervisning i svenska som 
andraspråk i 2 kap. 9-16 §§ grundskoleförordningen (1994:1194) skall tillämpas på 
grundsärskolan. Det som sägs där om språkval skall dock inte tillämpas. Förordning 
(1997:601). 

 
Följande sägs om modersmålsundervisningen i grundskoleförordningen, vilken 
särskoleförordningen hänvisar till i stycket ovan:  
 

9 § 
Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än 
svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för 
eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne 
(modersmålsundervisning), 
om 
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1. eleven har grundläggande kunskaper i språket, och 
2. eleven önskar få sådan undervisning. 
………. 
………. 
 
11 § 
Om modersmålsundervisning för en elev anordnas utanför timplanebunden 
tid, har eleven rätt att få sådan undervisning sammanlagt högst sju 
läsår under sin skoltid inom det offentliga skolväsendet. Eleven har dock rätt 
till undervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan 
undervisning. 
……. 
……. 
 
13 § 
En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett 
språk, endast om det finns en lämplig lärare. 
En kommun är skyldig att anordna sådan undervisning om minst fem 
elever önskar undervisning i språket. När det gäller samiska, finska, meänkieli, 
romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning 
även om antalet elever är mindre än fem. 

 
Studiehandledning är reglerat i särskoleförordningens femte kapitel och lyder enligt 
följande:  
 

2 § En elev skall få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. 
   En elev som har rätt till modersmålsundervisning och som före sin ankomst till 
Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på 
det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.  

  

2 Studiens frågeställningar och tillvägagångssätt  

2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande delstudie är att kartlägga förekomsten av 
modersmålsundervisning och studiehandledning för elever med annan etnisk bakgrund än 
svensk i särskolan.  
 
Studien hade som ambition att besvara följande frågeställningar:  
 

� I vilken utsträckning deltar elever som har rätt till modersmålsundervisning i 
modersmålsundervisning?  

� På vilket sätt organiseras modersmålsundervisningen för elever i särskola? 
� I vilka ämnen ges elever i särskola studiehandledning på sitt modersmål?  
� Var fattas besluten om modersmålsundervisning och studiehandledning? 
� Finns det kompetens hos modersmålslärarna att undervisa elever i särskola? 
� Vilket/vilka sätt anses vara mest lämpade när det gäller att stärka medarbetarnas 

kompetens kring elever med annan etnisk bakgrund än svenskmottagna i 
särskolan? 
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2.2 Studiens design och genomförande  
 
För att kunna nå ut till de valda kommunerna konstruerades enkät som i vissa avseenden 
byggde på den enkät som konstruerats till den riksomfattande studien som genomfördes 
under 2006. Enkäten innehöll sammanlagt 24 frågor rörande modersmålsundervisning 
och studiehandledning för elever med annan etnisk bakgrund än svensk i obligatorisk och 
frivillig särskola. Urvalet till föreliggande studie baserades på resultaten från den tidigare 
enkätstudien (Rosenqvist et al. 2007) som genomfördes av Magnus Tideman och som 
visade att:  
 

 ”Två tredjedelar av alla barn med utländsk bakgrund bor i de tre storstadslänen – 
Stockholm, Skåne och Västra Götalands län. Där det på länsnivå är mest invandrartätt 
har 20 % av barnen utländsk bakgrund medan det på kommunnivå kan vara en 
betydligt högre andel” (s 19) 
  

Utifrån den geografiska koncentrationen av elever med annan etnisk bakgrund än svensk 
till storstäderna inkluderades även förortskommunerna till storstäderna in i urvalet. 
Eftersom de större städerna i föregående studie uppvisade hög svarsfrekvens inkluderades 
även de kommunerna. Urvalet baserades alltså dels på den påvisade högre andel av elever 
med annan etnisk bakgrund än svensk i särskola som finns i storstadsområdena och dels 
på den kommungrupp som i tidigare studie uppvisat god svarsfrekvens. En annan 
utgångspunkt var att man i dessa kommuner på grund av den högre andelen elever med 
annan etnisk bakgrund än svensk i särskola även skulle innebära erfarenhet av och 
kunskaper om modersmålsundervisning och studiehandledning för denna grupp av elever. 
Enkäten skickades ut till sammanlagt 68 kommuner dvs. de om enligt Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) indelning från 2005 är: 
 

� Storstäder (3 kommuner) 
� Förortskommuner (38 kommuner) 
� Större städer (27 kommuner) 

 
 I januari 2008 skickades enkäten (bilaga I) tillsammans med ett följebrev (bilaga ?) till 
de 68 kommuner som valts ut. Enkäten ställdes till skolledare med ansvar för 
modersmålsverksamhet i respektive kommun. Efter ca en månad hade ett 30-tal enkäter 
kommit varpå att påminnelsebrev (bilaga III) skickades ut till de kommuner som in 
kommit in med något svar. Detta gjorde att några enkäter ytterligare kom in. Den totala 
svarsfrekvensen blev 51 % (35 av 68), vilket innebär ett bortfall på 49 %.  
 
Svarsfrekvensen utifrån respektive kommungrupp fördelade sig enligt följande:  
 

� Storstäderna = 100 %  
� Förortskommunerna = 55 %  
� Större städer = 41 %  

 
I bearbetningen av den insamlade datan har ovan redovisade frågeställningar använts som 
utgångspunkt. Under redovisningen av respektive frågeställning har svaren grupperats 
efter de tre kommungrupperna, vilket möjliggör att göra jämförelser mellan dem. 
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Resultaten bör dock betraktas och tolkas viss försiktighet då bortfallet var 49 % och även 
i de enkäter som kommit in fanns det interna bortfall. I många fall har enkäterna 
besvarats av rektorer för modermålsverksamhet/språkenhet och de uppgifter som 
inrapporterats har gällt elever som går i den obligatoriska särskolan. Det är ett mycket 
stort antal enkäter där uppgifterna om gymnasiesärskolan utelämnat och som andledning 
har många de svarande nämnt att det ligger utanför deras jurisdiktion. I framställningen 
har därför de inkomna svaren gällande gymnasiesärskolan utelämnats då det inkommit ett 
alltför litet underlag.  
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3 Resultat 
 
Redovisningen i föreliggande kapitel bygger på de sammanlagt 35 enkäter som inkommit 
och tar som nämnts ovan upp de data rörande obligatorisk särskola.  
 
Enkäten har i huvudsak besvarats av rektor/chef för modersmålsverksamheten (66 %), 
resterande enkäter har besvarats av rektor/konsulent/specialpedagog särskola (14 %), 
Rektor/chef för resurscentrum ( 9 %) och resterande grupp svarande (12 %) utgörs 
exempelvis av invandrarkonsulenter och pedagogiska utvecklare.  
 
Ansvaret för modersmålsundervisning var i 77 % av kommunerna centraliserad till 
kommunnivå och i övriga fall ( 23 %) var ansvaret decentraliserat till skolnivå eller 
liknande. Gällande beslutsfattande om modersmålsundervisning var det i 63 % av 
kommunerna centraliserade till kommunnivå och i övriga fall (37 %) var besluten 
decentraliserade till skolnivå eller liknande.  

3.1  Särskoleelevers deltagande i modersmålundervisning 
 
Bland storstäderna är det endast en av tre kommuner som har inkommit med uppgifter så 
att förhållandet mellan hur många som har rätt till modersmålsundervisning och hur 
många som faktiskt deltar kan redovisas. I den av stortstadskommunerna som inkommit 
med uppgifter har 32 % av eleverna i särskolan rätt till modersmålsundervisning och det 
är 20 % av eleverna som deltar i modersmålsundervisningen. I en av de andra 
storstadskommunerna har inte något exakt antal berättigade elever kunnat anges, inte 
heller hur många som deltar i modersmålsundervisningen. Däremot redovisas uppgifter 
om hur många timmar som läggs ut till särskolan från modersmålsverksamheten per 
vecka under 2007/2008 och timantalet uppgår enligt uppgift till 114 timmar/vecka.  
Den tredje storstadskommunen har inte kunnat redovisa hur många av kommunens elever 
som har rätt till modersmålsundervisning och inte heller hur många som deltar och 
hänvisar till att uppgifterna måste sökas inom respektive stadsdel och på respektive skola.  
 
I de svar som inkommit från kommungruppen förorter föreligger stora skillnader i antalet 
elever som har rätt till och som deltar i modersmålsundervisning och svaren kan i delas in 
i tre kategorier:  
 

� Kommuner som inte har några elever i särskolan med annan etnisk bakgrund än 
svensk och inte heller några som har rätt till modersmålsundervisning. Gruppen 
utgör 19 % av de inkomna svaren från förortskommuner. 

� Kommuner som har färre än 10 elever i särskolan med annan etnisk bakgrund än 
svensk och som har rätt till modersmålsundervisning Gruppen utgör 67 % av de 
inkomna svaren från förortskommuner. 

� Kommuner som har fler än 10 elever i särskolan med annan etnisk bakgrund än 
svensk som har rätt till modersmålsundervisning. Gruppen utgör 14 % av de 
inkomna svaren från förortskommuner. 
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Bland förortskommunerna som hade 10 eller färre elever som var berättigade till 
modersmålsundervisningen deltog 18 % av eleverna modersmålsundervisningen. Bland 
förortskommunerna som hade 10 eller fler elever som var berättigade till 
modersmålsundervisningen deltog 43 % av eleverna i modersmålsundervisning.  
 
I den tredje undersökta kommungruppen, större städer, har elva enkäter inkommit varav 
fyra inte har kunnat uppge uppgifter om hur många elever som är berättigade till 
modersmålsundervisning. I dessa fyra kommuner uppges totalt 68 st elever delta i 
modersmålsundervisning. Bland resterande sju större kommuner deltar 16 % av de elever 
som är berättigade till modersmålsundervisning i modersmålsundervisning.  

3.2 Modersmålsundervisningens organisering och inplacering 
 
I storstadskommunerna varierade det hur modersmålsundervisningen organiserades, i en 
av kommunerna uppgavs att eleverna med särskoletillhörighet undervisades tillsammans 
med elever från grundskolan. I en av storstadskommunerna uppgavs att all undervisning 
gavs enskilt. I den tredje kommun uppgav man att det fanns en variation i hur 
undervisningen organiserades, en del elever ingick i rena särskolegrupper, medan andra 
fick sin undervisning tillsammans med grundskoleelever och det förekom även att elever 
fick sin undervisning enskilt. Utifrån hur ämnet modersmål placeras in i skolan framkom 
det undervisningen gavs inom ramen för elevens val, som elevens val inom ramen för 
språkval och utanför timplanen. Bland svaren från storstäderna var det dock ingen som 
uppgav att modersmålsundervisningen gavs inom ramen för skolans val.  
En av de svarande i kommungruppen storstäder menade dock att det fanns en svårighet 
att göra en inplacering av modersmålsämnet i eller utanför timplanen:   

 
 Det är ju inte så längre att vi har det så strikt. Vi mäter ju inte längre enligt 
timplanen så att man kan säga att du har haft idrott så många timmar som du ska och 
då kan vi byta ut utan vi har väldigt mycket fysisk aktivitet som också kanske 
handlar om naturkunskap som också naturligtvis handlar om språkträning. Det går 
inte att särskilja det så längre. (35)  

 
Även bland förortskommunerna finns en variation i hur modersmålsundervisningen 
organiseras. I gruppen förortskommuner finns ett svarsbortfall på 38 % gällande 
uppgifterna om modersmålsundervisningens organisering - i vissa fall har de svarande 
angivits att man inte organiserar någon modersmålsundervisning för elever i särskola och 
i några fall har uppgiften utelämnats. 29 % av förortskommunerna har angivit att 
modersmålsundervisningen ges enskilt/individuellt och 19 % har uppgett att 
modersmålsundervisningen för elever med särskoletillhörighet samordnas med elever 
med grundskoletillhörighet. I resterande förortskommuner (14 %) uppges, i likhet med 
några av storstadskommunerna att modersmålsundervisningen organiseras på varierande 
sätt dvs. enskilt, i grupp med elever från både särskolan och grundskola och i grupp med 
enbart elever från särskola.  
 
I likhet med uppgifterna om modersmålsundervisningens organisering finns det även ett 
stort bortfall(48 %) inom gruppen förortskommuner i svar gällande ämnets inplacering. I 
förortskommunerna är det mest förekommande att eleverna studerar modersmål utanför 
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timplanen vilket sker i 33 % av fallen. I resterande 19 % av fallen finns det variationer i 
svar inom kommunerna då de anger att modersmålsundervisningen både ges inom ramen 
för skolans val och utanför timplanen.  
 
Bland svaren från kommungruppen större städer finns ett internt bortfall på 18 % 
gällande modersmålsundervisningens organisering. I 27 % av fallen anges att 
modersmålsundervisningen ges enskilt/individuellt och i 55 % av fallen anges att det 
finns en variation i hur modersmålsundervisningen organiseras dvs. att den kan ges 
enskilt, i grupp med elever från både särskolan och grundskola och i grupp med enbart 
elever från särskola.  
 
I de större städerna ges i störst utsträckning modersmålsundervisningen utanför 
timplanen, vilket skedde i 45 % av fallen. I resterande av fall (36 %) fanns det en 
variation mellan de olika kommunerna. Det interna bortfallet på frågan gällande 
inplaceringen av ämnet modersmål var 18 %.   

3.3 Förekomst av studiehandledning i olika ämnen 
 
I enkäten har två av storstäderna uppgivit att de ämnen som studiehandledning är mest 
vanligt förekommande i är matematik, naturorienterade ämnen, samhällsorienterande 
ämnen, svenska och engelska medan man i den tredje storstaden anger att 
studiehandledningen är integrerad i undervisningen.  
 
Bland förortskommunerna ges studiehandledning i 24 % av fallen. De ämnen som är mest 
vanligt förekommande är matematik och samhällsorienterande ämnen, men även i andra 
ämnen uppges studiehandledning förekomma och från en av de svarande kommunerna 
uppges att det förekommer studiehandledning i samtliga av grundsärskolans ämnen.  I de 
av förortskommunerna (76 %) som inte inkommit med några uppgifter kring förekomsten 
av studiehandledning finns några olika anledningar och i de flesta fall har man angivit att 
de inte har några elever som har rätt till studiehandledning.  
 
Bland de större städerna förekommer det att eleverna ges studiehandledning i 36 % av 
kommunerna och det ämne som studiehandledning är mest vanligt förekommande i är 
matematik följt av svenska. Även inom den här kommungruppen finns en hög andel 
kommuner ( 64 %) som uppger att de inte ger studiehandledning i några ämnen alls, trots 
att inom dessa kommuner enligt deras egna uppgifter i enkäten finns elever som är 
berättigade till studiehandledning.  

3.4 Modersmålslärarnas kompetens  
 
I redovisningen av frågeställningen rörande modersmålslärarnas kompetens för att 
undervisa elever mottagna i särskola redovisas svaren från samtliga kommungrupper 
gemensamt. 
 



   

 10

Gällande de svarandes uppfattning om modersmålslärarnas kompetens att undervisa 
elever med särskoletillhörighet menade en majoritet att modersmålslärarna i nuläget inte 
har den kompetens som behövs.  
 

� 17 % menade att modersmålslärarna i deras kommun hade den erforderliga 
kompetensen för att undervisa elever mottagna i särskola. 

� 68 % menade at modersmålslärarna i deras kommun inte hade erforderliga 
kompetensen för att undervisa elever mottagna i särskola. 

� 17 % av de svarande menade att de inte visste huruvida modersmålslärarna hade 
den erforderliga kompetensen för att undervisa elever mottagna i särskola eller 
inte.  

 
De svarande uppmanades även att ge exempel både över vad kompetens för att undervisa 
elever mottagna i särskola hos modersmålslärarna kunde bestå och över vilka områden 
som modersmålslärarna skulle behöva kompetensutveckla sig inom för att bättre kunna 
möta elever mottagna i särskola.  
 
Bland de kommuner (17 %) som svarat att kompetens fanns hos modersmålslärarna för 
undervisa elever mottagna i särskola gavs följande exempel:  

 
”Pågående kompetensutveckling i samarbete med särskolans resursteam” 
 
”Vi har nyligen påbörjat en utbildning där målet är att öka kunskaperna hos 
modersmålslärarna samt öka samarbetet mellan särskollärare och modersmålslärare.” 
 
 ”Kontinuerligt erbjudande om kompetensutveckling för modersmålslärare 
verksamma i särskola eller har specialpedagogiska uppdrag.” 
 
”Lärarna är inte utbildade för detta men får kompetensutveckling och stöd av 
specialpedagogiken” 

 
Bland de kommuner (68 %) som uppgav att modersmålslärarna inte hade särskild 
kompetens för att undervisa elever mottagna i särskola lämnades förslag på olika 
kompetensutvecklingsområden. I några fall uppgav man att kunskaper om 
specialpedagogik var ett område som modersmålslärarna skulle kunna 
kompetensutveckla sig inom för kunna möta elever med annan etnisk bakgrund i 
särskola, vilket avspeglade sig i följande svar:  

 
 
” i och med att vi har så få elever så har detta inte varit uppe till diskussion. 
Drömmen vore naturligtvis specialpedagogik” 

 
”speciallärare/specialpedagog” 
 
” Specialpedagogisk kompetens - arbetssätt, förhållningssätt 
 
”specialpedagogik” 

 
En annan kategori som framträdde ur kommunernas svar var kompetensutveckling i 
särskolepedagogik, vilket uttrycktes i svaren nedan: 
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”särskolekompetens utöver kompetens som krävs för lärare i modersmål” 
 
”specialpedagogik med inriktning mot särskola”  
 
”Särskolepedagogisk kompetens” 
 
”pedagogisk kompetens kring särskola/utvecklingsstörning” 
 
”kompetens om utvecklingsstörning och särskolepedagogik” 
 
”kunskap om funktionshindret utvecklingsstörning kunskap om arbetssätt i särskolan 
och om kursplaner 
 

Den tredje kategorin som blev synlig i materialet, var en mer inriktad på specifika 
funktionshinder:  

 
 
”Specialpedagogik ADHD, autism, OCD, ADD, dyslexi” 
 
”kunskaper om förståndshandikapp” 
 
”ha kunskap och förståelse kring dessa barn med särskilda behov” 
 
”Vad handikapp innebär (intellektuella funktionsnedsättningar), medicinska 
tilläggshandikapp, träning i tålamod, rätt inställning till elever som har större 
motstånd att ta till sig undervisning men det måste ingå i alla lärares förmåga. Att 
inte tycka att eleven ska ta det jag erbjuder utan verkligen ha en pedagogisk 
hållning.”  
 

I den fjärde kategorin som uppmärksammats lyftes ett mer allmänpedagogiskt perspektiv 
fram:  
 

”metodik,-arbetssätt, handledning från specialister i varje enskilt fall.” 
 
”Mer kompetensutveckling inom undervisningsmetodik” 
  
” Flerspråkig”  
 
”duktiga på såväl modersmålet som i svenska, pedagogisk lämplighet” 
 

3.5 Former för kompetensutveckling rörande elever med annan etnisk 
bakgrund än svensk i särskola 
 
I redovisningen av frågeställningen rörande kompetens kring elever med annan etnisk 
bakgrund i särskola redovisas svaren från samtliga kommungrupper gemensamt. 
 
För att stärka medarbetarnas kompetens rörande elever med annan etnisk bakgrund än 
svensk i särskolan menar de svarande att:  
 



   

 12

� Det i första hand bör ske genom rådgivarinsatser från Specialpedagogiska 
institutet (22 %) 

� I andra hand bör ges genom regelbundna reflekterande möten inom 
personalgruppen ( 20 %) 

� I tredje hand genom distansutbildning genom Specialpedagogiska institutet (16 
%) 

� I fjärde hand genom kurser på Högskola/Universitet (11 %) 
� I femte hand genom distanskurser (internetbaserade) genom 

Högskola/Universitet (11 %) 
� I sjätte hand genom enstaka föreläsningar och seminarier (11 %) 
� I sjunde hand genom enstaka studiedagar (9 %) 

4 Några avslutande reflektioner  
 
Det är, baserat på det insamlade materialet, svårt att dra några säkra slutsatser gällande 
elever med annan etnisk bakgrund och deras deltagande i modersmålsundervisning och 
studiehandledning. I de tre kommungrupper som utgjort underlag för datainsamlingen 
finns det stora variationer inom de kommungrupperna, exempelvis hade 19 % av de 
förortskommuner som inkommit med svar inga elever alls med annan etnisk bakgrund än 
svensk, samtidigt fanns det andra förortskommuner med ett mycket stort antal elever med 
annan etnisk bakgrund än svensk. Trots bortfallet i form av icke returnerade enkäter ger 
studien en indikation på att det finns många elever i särskolan som inte utnyttjar rätten till 
modersmålsundervisning. Ett nyligen utsänt PM från Skolverket (2008) visar att 4,4 % 
(610 elever) av samtliga elever i obligatorisk särskola i Sverige deltar i 
modersmålsundervisning vilket är en liten minskning från läsåret 2006/2007 då 
motsvarande siffra var 4,5 %, se bilaga IV. För grundskolan har däremot andelen elever 
som får modersmålsundervisning ökat och andelen grundskoleelever som deltar i 
modersmålsundervisning är under 2007/2008 8,9 % (Excelblad hämtat på 
www.skolverket.se 080423).  

4.1 Några frågor för framtiden 
 

� På vilket sätt utvärderar kommunerna modersmålsundervisningens och 
studiehandledningens effekter?  

� Varför verkar många vårdnadshavare till elever med särskoletillhörighet välja bort 
modersmålsundervisningen?  

� Träningsskolans elever är en bortglömd grupp i detta sammanhang – varför 
omfattas inte elever med träningsskoletillhörighet av kommunernas skyldighet att 
anordna modersmålsundervisning?   

� På vilket sätt informeras vårdnadshavarna om elevernas rätt till studiehandledning 
på sitt modersmål?  
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        Bilaga 1  
Högskolan Kristianstad (vänligen se följebrev) 
 
Kartläggning över modersmålsundervisning och studiehandledning till elever i 
särskola med annan etnisk bakgrund än svensk.  
 
Uppföljning av projektet ”Specialpedagogik i mångfaldens Sverige – om elever med 
annan etnisk bakgrund än svensk i särskola”. 
 
I enkäten frågar vi om elever med annan etnisk bakgrund eller annat etniskt ursprung än 
svenskt. Med det avser vi elever som är födda utomlands eller elever vars båda föräldrar 
är födda utomlands.  
 
Nedanstående uppgifter avser situationen i din kommun våren 2008. 
 
Faktauppgifter 
 
1. Uppgifterna avser stadsdelen/området --------------------------------------------- i 

 
----------------------------------------------- kommun 
 

2. Jag som svarar på enkäten har följande funktion_____________________________ 
 
3. Antal elever med annan etnisk bakgrund än svensk i den obligatoriska särskolan som 
är berättigade till modersmålsundervisning?______ 

 
Varav i träningsskola______ 
 
4. Antal elever med annan etnisk bakgrund än svensk i den obligatoriska särskolan som 
deltar i modersmålsundervisning?______ 

 
Varav i träningsskola______  
 
5. Antal elever med annan etnisk bakgrund än svensk i den frivilliga  särskolan 
(gymnasiesärskolan) som är berättigade till  modersmålsundervisning?______ 
  
Varav i nationellt program_____    
 
Varav i specialutformat program______  
   
Varav i individuellt program (yrkes- och verksamhetsträning)______   
 
6. Antal elever med annan etnisk bakgrund än svensk i den frivilliga  särskolan 
(gymnasiesärskolan) som deltar i modersmålsundervisning?______ 
 
Varav i nationellt program______ 



   

 15

  
Varav i specialutformat program______ 
 
Varav i individuellt program (yrkes- och verksamhetsträning)______  
 

 
7. Hur organiseras modersmålsundervisningen i allmänhet för elever med annan etnisk 
bakgrund än svensk i den obligatoriska särskolan?  

 
( ) i grupp med andra elever från särskola 

 
( ) i grupp med andra elever från både särskola och grundskola 

 
( ) annat, nämligen:_____________________________ 

 
   
8. På vilket sätt studerar elever med annan etnisk bakgrund än svensk i den obligatoriska 
särskolan ämnet modersmål? (flera alternativ kan väljas) 

 
( ) som elevens val 
( ) som elevens val inom ramen för språkval 
( ) inom ramen för skolans val 
( ) utanför timplanen 
( ) annat, nämligen:________________________________ 

 
9. Hur organiseras modersmålsundervisningen i allmänhet för elever med annan etnisk 
bakgrund än svensk i den frivilliga särskolan (gymnasiesärskolan)?  

 
( ) i grupp med andra elever från gymnasiesärskolan 

 
( ) i grupp med andra elever från både gymnasiesärskolan och 

gymnasieskola 
 

( ) annat, nämligen:________________________________ 
 
10. På vilket sätt studerar elever med annan etnisk bakgrund än svensk i den frivilliga 
särskolan (gymnasiesärskolan) ämnet modersmål? (flera alternativ kan väljas) 

 
( ) som individuellt val  
( ) som språkval 
( ) som utökad studiekurs 
( ) annat, nämligen:________________________________ 

 
11. På vilka språk erbjuds modersmålsundervisning till elever med annan etnisk bakgrund 
än svensk i den obligatoriska särskolan?  
( ) Albanska 
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( ) Arabiska 
( ) Bosniska/Kroatiska/Serbiska 
( ) Engelska 
( ) Finska 
( ) Kurdiska/Nordkurdiska 
( ) Persiska 
( ) Somaliska 
( ) Spanska 
( ) Turkiska 
( ) annat/andra, 
nämligen:________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
12. På vilka språk erbjuds modersmålsundervisning till elever med annan etnisk bakgrund 
än svensk i den frivilliga särskolan (gymnasiesärskolan)?  
( ) Albanska 
( ) Arabiska 
( ) Bosniska/Kroatiska/Serbiska 
( ) Engelska 
( ) Finska 
( ) Kurdiska/Nordkurdiska 
( ) Persiska 
( ) Somaliska 
( ) Spanska 
( ) Turkiska 
( ) annat/andra, 
nämligen:________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
13. Hur är ansvaret för modersmålsundervisningen organiserat i kommunen? 
 

( ) Decentraliserad till skolnivå  
( ) Centraliserad till kommunnivå eller motsvarande  
( ) Annat nämligen___________________________________ 

 
14. Var fattas beslut om modersmålsundervisning för elever i kommunen?   
 

( )Besluten är decentraliserade till skolnivå  
( )Besluten är centraliserad till kommunnivå eller motsvarande  
( ) Annat nämligen__________________________________ 

 
15. Antal elever med annan etnisk bakgrund än svensk i den obligatoriska särskolan 
som får studiehandledning på sitt modersmål?______ 

 
Varav i träningsskola______ 
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16. I vilka ämnen ges studiehandledning till elever med annan etnisk bakgrund än svensk 
i den obligatoriska särskolan? (rangordna med det mest vanligt förekommande som 
nummer 1) 
( ) Bild  

( )Hem- och konsumentkunskap  

( )Idrott och hälsa  
( )Musik  
( )Slöjd  
( )Svenska  
( ) Engelska  
( )Matematik  
( )Naturorienterande ämnen  
( )Samhällsorienterande ämnen  
( )Elevens val 
 

 

 
 
17. På vilka språk erbjuds studiehandledning till elever med annan etnisk bakgrund än 
svensk i den obligatoriska särskolan?  
( ) Albanska 
( ) Arabiska 
( ) Bosniska/Kroatiska/Serbiska 
( ) Engelska 
( ) Finska 
( ) Kurdiska/Nordkurdiska 
( ) Persiska 
( ) Somaliska 
( ) Spanska 
( ) Turkiska 
( ) annat/andra, 
nämligen:________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
18. Antal elever med annan etnisk bakgrund än svensk i den frivilliga  särskolan 
(gymnasiesärskolan) som får studiehandledning på sitt modersmål?______ 
 
Varav i nationellt program______    
 
Varav i specialutformat program______ 

 
Varav i individuellt program (yrkes- och verksamhetsträning)______ 
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19. I vilka ämnen ges studiehandledning elever med annan etnisk bakgrund än svensk i 
den frivilliga särskolan (gymnasiesärskolan)?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
20. På vilka språk erbjuds studiehandledning till elever med annan etnisk bakgrund än 
svensk i den frivilliga särskolan (gymnasiesärskolan)?  
( ) Albanska 
( ) Arabiska 
( ) Bosniska/Kroatiska/Serbiska 
( ) Engelska 
( ) Finska 
( ) Kurdiska/Nordkurdiska 
( ) Persiska 
( ) Somaliska 
( ) Spanska 
( ) Turkiska 
() annat/andra, 
nämligen:________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
21. Har modersmålslärarna i kommunen särskild kompetens för att undervisa elever 
mottagna i särskola?  
  
 ( ) Ja 

( ) Nej 
 ( ) Vet ej 
 
Om ja, ge exempel på vad sådan kompetens kan bestå i: 
 
22. Om nej på fråga 21, vilken kunskap och kompetens behövs? (rangordna gärna) 
 
 
 

 
 
23. Vilket/vilka sätt anser Du vara mest lämpade för Er när det gäller att stärka 
medarbetarnas kompetens kring elever med annan etnisk bakgrund än svensk mottagna i 
särskolan? 
 
( ) Regelbundna reflekterande möten inom personalgruppen 
( ) Kurser på högskola/universitet 
( ) Distanskurser (internetbaserade) genom högskola/universitet 
( ) Distansutbildning genom Specialpedagogiska institutet 
( ) Enstaka föreläsningar och seminarier 
( ) Enstaka studiedagar 



   

 19

( ) Rådgivarinsatser från Specialpedagogiska institutet 
( ) Inget behov av kompetensutveckling 
 
Kommentera gärna ditt/dina 
svar:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________  
 
24. Övriga kommentarer och synpunkter som rör elever med annan etniskt ursprung i 
särskolan som Du inte fått tillfälle att framföra tidigare i enkäten: 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 adressuppgifter nedan. 
 

 
Stort Tack för Din medverkan! 

 
Vänligen återsänd ifylld enkät i bifogat svarskuvert så snart som möjligt 

(dock senast den 15 mars) 
 

 
 
Nedanstående uppgifter fylls i om Du vill ha rapporten när den är färdig.  
 
Namn________________________________________________________ 
 
Titel_______________________________ 
 
Adress________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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         Bilaga III 
Till företrädare för modersmålsundervisningsfrågor i kommunen 
I mitten på januari skickade undertecknade forskare ett enkätunderlag med följebrev 
under rubriken  
Kartläggning över modersmålsundervisning och studiehandledning till 
elever i särskola med annan etnisk bakgrund än svensk 
med syftet att få in ett dataunderlag för ett forskningsprojekt med titeln Ökad kunskap om 
mångfald i särskolan. För cirka ett år sedan skickades en Enkät om särskoleelever med 
annan etnisk bakgrund än svensk ut till landets samtliga kommuner och, i förekommande 
fall, stadsdelar. Syftet var att samla in data och andra underlag beträffande just gruppen 
särskoleelever med annan etnisk bakgrund än svensk i ett forskningsprojekt initierat av 
Specialpedagogiska institutet och Myndigheten för skolutveckling. Sist i detta följebrev 
återfinns en information om själva studien och dess bakgrund. Den förra enkäten behöver 
kompletteras med uppgifter speciellt om modersmålsundervisningen.  
Vi har nu fått in enkätsvar från flertalet kommuner men kan inte finna något 
svar från den kommun Du representerar. Vi har därför sträckt ut tidsfristen för 
besvarande till 15/3. Om Du skickat in ett svar under den senaste veckan ber vi Dig 
bortse från denna påminnelse.  

Du, som är ansvarig för modersmålsundervisningen i särskolan i Din kommun eller 
administrativa område, ombeds besvara bifogade enkät. Om ansvaret för den 
obligatoriska särskolan respektive gymnasiesärskolan är uppdelat på olika personer i Ditt 
område ber vi er att samverka och lämna ett gemensamt svar.  

Resultaten av studien kommer att redovisas i en rapport (som Du naturligtvis 
kommer erhålla 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 
än svenskt. Med det avser vi elever som är födda utomlands eller elever vars (båda) 
föräldrar är födda utomlands.  

Vi är medvetna om att det kan vara krävande att få fram de uppgifter vi efterfrågar, 
men vi är också övertygade om att de framtagna underlagen kan vara till nytta även för 
den egna verksamheten på samma sätt som för särskolan i sin helhet. Specialpedagogiska 
Institutets och Myndighetens för skolutveckling bedömning är att mer kunskap inom 
detta område behövs. Vissa frågor kan vara svåra att finna underlag för. Andra kan 
”tumma” på anonymiteten i mindre kommuner. Vi ber er fylla i det som är möjligt med 
dessa förbehåll. Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta någon av 
undertecknade medarbetare.  

Tacksam om Du vill returnera ifylld enkät i bifogade portofria svarskuvert så snart 
som möjligt, dock senast den 15 mars 2008. 
Med tack på förhand för Din medverkan! 
Jerry Rosenqvist    Daniel Östlund 
Projektansvarig/Professor   Enkätansvarig/Doktorand  
Högskolan i Kristianstad   Högskolan i Kristianstad  
291 88 Kristianstad    291 88 Kristianstad  
044-203826 / 070-288 63 12   044-203287 / 0733-32 81 23 
      
jerry.rosenqvist@hkr.se   daniel.ostlund@hkr.se 
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           Bilaga IV 
Utdrag från Skolverkets statistik över antal elever som deltar i modersmålsundervisning 
och svenska som andraspråk samt de 10 största modersmålen. Tabell 1 och 2 avser 
situationen 2006/2007 och Tabell 3 och 4 avser situationen 2007/2008.  

 
Tabell 1: Antal elever som deltar i modersmålsundervisning och svenska som andraspråk 
(Skolverkets rapport 298, 2006/2007) 
 

 
Tabell 2: Antal elever som deltar i modersmålsundervisning (Skolverkets rapport 298, 
2006/2007) 
 
 

 
Tabell 3: Antal elever som deltar i modersmålsundervisning och svenska som andraspråk 
2007/2008 (excelblad hämtat på www.skolverket.se 080423)  
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Tabell 4: Antal elever som deltar i modersmålsundervisning 2007/2008 (excelblad hämtat 
på www.skolverket.se 080423) 
 


