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Sammanfattning 
Specialpedagogiska skolmyndigheten har inga invändningar mot att elevens val 
avskaffas eller mot den föreslagna omfördelningen av tid mellan ämnen. När det 
gäller förslaget om förändringar kring språkval vill Specialpedagogiska skol-
myndigheten dock lyfta fram en stor oro gällande konsekvenserna för elever med 
funktionsnedsättning.  

Förslaget till förändringar av bestämmelserna om språkval  
Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att intentionen bakom förslaget om 
förändrade bestämmelser om språkval i grundskolan och sameskolan, som syftar 
till att öka skolans ambitioner att alla elever ska läsa ytterligare ett språk, är 
positiva. Specialpedagogiska skolmyndigheten vill dock särskilt uppmärksamma 
den stora risk som finns att det kan missgynna många elever och inte minst elever 
med funktionsnedsättning.  

Skolverket utgår i konsekvensutredningen från en föreställning om att elever 
väljer bort moderna språk även om de inte har behov av att läsa mer svenska eller 
engelska. Specialpedagogiska skolmyndigheten saknar tillräckliga underlag för ett 
sådant resonemang.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten bedömer att elever i behov av anpassningar, 
och i synnerhet de elever som är i behov av stöd, i ämnena svenska, svenska som 
andraspråk och engelska, berörs särskilt av förslaget. En stor andel elever som inte 
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har svenska som modersmål får idag underkända betyg i dessa ämnen.1 Andra 
elevgrupper som också löper stor risk att missgynnas av förslaget är elever med 
exempelvis språkstörning, hörselnedsättning eller elever som ligger i gränszonen 
mot att tillhöra grundsärskolans målgrupp. En annan grupp som kan påverkas 
negativt av förslaget är vissa elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning då 
de många gånger har en mödosam skolgång. Denna elevgrupp är också 
överrepresenterad i gruppen som under perioder hamnar i omfattande 
skolfrånvaro.2   

Elever med språkstörning och hörselnedsättning som går i grundskolan 
De föreslagna förändringarna i bestämmelserna om språkval gäller inte för 
specialskolan, där alternativen svenska, svenska som andraspråk och engelska 
föreslås bli kvar.  

Eleverna i specialskolan erbjuds en lärmiljö med språket i centrum och personalen 
har bred erfarenhet och särskild kunskap och kompetens om språkutvecklande och 
språkstödjande undervisning. Det språkstödjande arbetssättet lägger fokus på 
insatser, strategier och alternativa verktyg av mer kompensatorisk art. Eleverna 
har tillgång till språkstödjande insatser i alla situationer såsom i lärande, andra 
skolsituationer som i möte med elevhälsan, på raster, i elevhemmen och på sin 
fritid. För att ge elever de bästa förutsättningarna för måluppfyllelse krävs det att 
kunskapsinhämtningen och språklärande sker parallellt. Trots detta visar resultat 
att det är svårt för specialskolans avgångselever att uppnå behörighet till 
gymnasieprogram. Utifrån målgruppen uppger de undervisande lärarna att det är i 
matematik, svenska och engelska som de största utmaningarna finns.3  

Många elever med språkstörning eller hörselnedsättning men som inte hör till 
specialskolans målgrupp, eller vars vårdnadshavare inte har ansökt om att de ska 
tas emot i specialskolan, går i grundskolan. Att de elever som behöver får extra 
anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning och har rätt till särskilt stöd 
inom ramen för åtgärdsprogram är självfallet positivt. För vissa är att förvänta sig 
att de ska lära in ytterligare ett språk, och dessutom fråntas möjligheten till mer 
undervisningstid i de ämnen som utgör en stor utmaning, dock inte försvarbart ur 
ett barn- och funktionsrättsperspektiv. Ett sådant förslag riskerar enligt 

                                                 

1 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-
vuxenutbildning?sok=SokC&omrade=Betyg%20%C3%A5rskurs%209&lasar=2019/20&run=1 
tabell 5 Elever som ej nått kunskapskraven för lägst betyg E i ämnena svenska, matematik och 
engelska, läsåren 2015/16-2019/20, 2021-01-21 
2 Omfattande frånvaro En granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro, 
Skolinspektionen 2016 
3 Årsredovisning 2019 Specialpedagogiska skolmyndigheten  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&omrade=Betyg%20%C3%A5rskurs%209&lasar=2019/20&run=1
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&omrade=Betyg%20%C3%A5rskurs%209&lasar=2019/20&run=1
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Specialpedagogiska skolmyndigheten att leda till att fler elever går ut årskurs 9 
utan behörighet till gymnasiet.  

Nyanlända elever med funktionsnedsättning 
Enligt förslaget ska nyanlända elever fortsatt ha möjlighet att läsa svenska som 
andra språk som språkval. Efter fyra år i svensk skola räknas dock en elev inte 
som nyanländ längre. Språkforskning4 har visat att det språk som behövs i skolan 
tar mellan 3 och 8 år att erövra. För de barn som kommer mellan 12 och 15 års 
ålder tar det mellan 6 och 8 år för att nå infödd nivå i andraspråkstillägnandet. 
Läsåret 2018/19 hade drygt 26 procent i förskoleklass, det vill säga var fjärde 
elev, annat modersmål än svenska.5 Av dessa elever kan vi anta att en lika stor 
andel som hos övriga elever, har en funktionsnedsättning som innebär behov av 
extra anpassningar och särskilt stöd. 

Att ändra förutsättningarna för dessa elever och förvänta sig att de parallellt med 
att de lär sig fullgod svenska (och engelska) dessutom ska lära sig ytterligare ett 
språk, ställer höga krav både på elever och skolpersonal.   

Slutbetyg och framtidsmöjligheter 
För att ha möjlighet att komma in på något nationellt program i gymnasieskolan, 
krävs det slutbetyg i både svenska och engelska. Genom att få begränsade 
möjligheter till utökad tid i dessa ämnen, och dessutom förväntas studera ännu ett 
språk, riskerar vissa elevgrupper att få än sämre förutsättningar att nå godkända 
slutbetyg de obligatoriska språkämnena. Svenska och engelska är språk som är 
avgörande både för fortsatta studier men också för ökade möjligheter i arbetslivet. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att förslaget därmed riskerar att bidra 
till ännu fler och större skolmisslyckanden för de elever som redan i dagens 
system möter stora svårigheter. I en obligatorisk skola behöver det ställas krav 
som innebär att elever möter utmaningar, men dessa behöver stå i relation till 
möjligheten att lyckas så att elever kan utveckla tilltro till sin egen förmåga och 
lämna skolan med god självkänsla. 

Övrigt 
Specialpedagogiska skolmyndigheten vill i sammanhanget lyfta behovet av en 
generell översyn av specialskolans timplan utifrån att eleverna i specialskolan 
läser fler timmar per vecka än eleverna i grundskolan. En lösning skulle kunna 

                                                 

4 Salameh, EK, Nettelbladt, U, Zetterholm, E & Andersson, K, 2018, Flerspråkig utveckling. 
Lund: Studentlitteratur  
5 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2019-03-
28-statistik-over-elever-i-forskoleklassen-lasaret-2018-19 2021-01-21 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2019-03-28-statistik-over-elever-i-forskoleklassen-lasaret-2018-19
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2019-03-28-statistik-over-elever-i-forskoleklassen-lasaret-2018-19
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vara att de timmar som idag är reserverade för elevens val utgår istället för att 
fördelas ut på andra ämnen. 

Sakkunniga har i detta ärende varit Emelie Cramér-Wolrath, Lena Hammar, Eva 
Klubb Degsell och Annelie Westlund. Föredragande har varit Johanna Jadstrand.   

För Specialpedagogiska skolmyndigheten 

 

 

Fredrik Malmberg 

Generaldirektör 
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