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1. Inledning 

Min erfarenhet av att möta nyanlända elever i skolan är relativt kort, men intensiv. Jag 

tog emot min första förberedelseklass 2014 och påbörjade strax därefter min utbildning 

till speciallärare. Under det stora flyktingmottagandet åren 2015-2016 stod många skolor, 

min i högsta grad, inför utmaningen att ta emot ett stort antal nyanlända elever. Det fanns 

få riktlinjer, färre förebilder och mycket lite forskning att stödja sig på när vi på mycket 

kort tid försökte förändra mottagningens och undervisningens organisation. Denna 

mycket intensiva period har lämnat många frågor obesvarade. Framförallt har 

specialpedagogiska perspektiv på undervisning och språkutveckling fått mig att fundera 

över hur språkutvecklingen stöds i nyanländas lärmiljöer. Dessa funderingar har ofta 

kretsat kring organisationens delar och olika professioners roller. Om samverkan mellan 

olika lärarprofessioner brister drabbas i regel den enskilde eleven, och därför har denna 

undersökning intresserat sig för de möjligheter och/eller hinder som finns i organisationen 

kring nyanländas lärande. Jag har också ofta funderat kring den enskilda elevens 

upplevelse av språkutveckling under stress där de under mycket kort tid ska lära sig 

hantera ett avancerat skolspråk och en ofta ny kunskapssyn mot den de tidigare haft 

erfarenhet eller uppfattningar om. En erfarenhet som ligger till grund för följande 

undersökning är hur det specialpedagogiska stödet till nyanlända tar vid först där det 

allmänna språkliga stödet i andraspråksundervisningen slutat, ungefär vid den tid då 

eleven slussas ut i ordinarie klass. För mig har det alltid verkat motsägelsefullt hur lärare 

väljer att vänta och se hur språkutvecklingen är vid en viss tidpunkt, ofta vid inslussning, 

innan stödinsatser organiseras. Det proaktiva arbetet för att stödja språkutvecklingen är i 

min erfarenhet ofta förbisedd.    

1.1. Problemområde 

Mottagandet av nyanlända elever i den svenska skolan har varit en aktuell fråga under 

lång tid. Olika modeller och organisationsformer har prövats ända sedan 

arbetskraftsinvandringen på 1960-talet, men riktlinjer och lagar för mottagandet har inte 

funnits i någon utbyggd utsträckning förrän ändringen av skollagen 2016. Det sena 

uppvaknandet kan förefalla förvånande i ljuset av det jämförelsevis höga svenska 

flyktingmottagandet i en globaliserad omvärld präglad av migration p.g.a. konflikter och 

klimatförändringar. Det finns därtill förvånande lite kunskap om de många olika former 
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av mottagande och introduktion till svenska skolan som prövats sedan år 2000 (Bunar, 

2010). Variationer och brister i mottagandet är en del i en komplex bild av nyanländas 

skolsituation, som ofta präglas av det överhängande kravet att behärska det svenska 

språket för att nå betyg. Socio-ekonomiska och psykosociala faktorer utgör tillsammans 

med tidigare skolerfarenhet och färdigheter i förstaspråket ytterligare dimensioner som i 

högsta grad påverkar mottagandet (Axelsson & Magnusson, 2012). Det svenska 

mottagningssystemet är även om det erkänner betydelsen av förstaspråksutveckling, till 

största del fokuserat på andraspråksutveckling. Det sätter språkutvecklingen hos de 

nyanlända eleverna under stark press. Den vanligast förekommande modellen för att möta 

denna situation är utökad undervisning i svenska som andraspråk, studiehandledning på 

modersmålet som särskilt stöd och modersmålsundervisning. Men om samverkan inte 

finns mellan delarna, faller modellens stöd för språkutvecklingen, vilket bl.a. visats av 

Avery (2016). Specialpedagogiska perspektiv på utbildning och centrala 

specialpedagogiska begrepp som inkludering, har delvis intresserat forskningen kring 

nyanlända. Samtidigt finns få eller inga beforskade exempel på hur specialpedagogiken i 

praktiken används i exempelvis förberedelseklass eller för nyanlända i ordinarie klass. 

Det förefaller vara så att speciallärare och specialpedagoger inte möter nyanlända elever 

i lika hög utsträckning som de möter andra elevkategorier. Denna motsägelse har föranlett 

mitt intresse att närmare undersöka mottagningens organisation och speciallärarens roll i 

relation till nyanländas lärande.  

1.2. Vilka är de nyanlända? 

Nilsson Folke (2017) problematiserar begreppet nyanländ utifrån antagandet att gruppens 

minsta gemensamma nämnare är att de ännu inte bemästrar det svenska språket. Vidare 

poängteras risken med breda kategorier som döljer en stor heterogenitet samt hur 

kategorisering i sig självt kan bidra till åtskillnad och förstärka uppfattningen av 

avvikelse. Möjligheten att frångå begreppet nyanlända i en undersökning som orienterar 

sig mot organisationsnivå och i en skolvärld präglad av, som vi ska se, de lagar som 

skapar kategorin är dock små, varför begreppet nyanländ kommer att användas 

fortsättningsvis.  

I lärares vardag är de nyanlända inte en grupp, utan en högst heterogen 

samling elever med individuella behov och förutsättningar. Förutom de uppenbara 

skillnaderna i ålder, härkomst, tidigare skolgång och övriga faktorer viktiga för utbildning 
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i Sverige tillkommer subgrupperingar av nyanlända på legal nivå, t.ex. ensamkommande 

eller papperslösa flyktingar (Nilsson & Bunar, 2016). Oavsett legal status har samtliga 

grupper tillgång till svensk skola.  För skolans vidkommande är en nyanländ elev 

definierad utifrån den ändring av skollagen som trädde i kraft i januari 2016. Sedan dess 

definieras en nyanländ elev som någon som för tillfället är bosatt i landet, men innan varit 

bosatt i ett annat land och som påbörjat sin skolgång i Sverige senare än höstterminen det 

år eleven skulle fyllt sju år (SFS 2010:800). En elev räknas i lagens mening som nyanländ 

i fyra år. Detta tidsmått har tidigare saknats och begränsar tiden en elev kan befinna sig i 

förberedelseklass. I de riktlinjer som Skolverket (2016) utarbetat efter lagändringen anges 

att elever som inte omfattas av lagens definition av nyanlända, men som uppvisar 

liknande behov av stödinsatser, skall kunna ges dessa. Förutom att omfattas av samma 

rättigheter som övriga elevgrupper i svensk skola finns för nyanlända elever utökade 

möjligheter till stöd, däribland modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmålet, samt genom organisationsformerna förberedelseklass för grundskolan och 

språkintroduktion för gymnasieskolan (Skolverket, 2016).    

1.3. Styrdokument relaterade till mottagande av nyanlända 

Det stora flyktingmottagandet under 2015 och 2016 föranledde, som tidigare berörts, 

förändringar i skollagen gällande mottagandet och organisationen av nyanländas 

skolgång. Här återges de huvudsakliga dragen i förändringarna av skollagen (SFS 

2010:800). Huvudmannen skall tillse att en inledande bedömning av elevens kunskaper 

sker på det språk som är elevens starkaste. Bedömningen av elevens kunskaper skall vara 

vägledande vid placering och fokusera på att framhäva elevens styrkor och förmågor, 

men sociala faktorer bör även vara vägledande (Skolverket, 2016). Huvudmannen skall 

vidare ge rektor rätt förutsättningar att organisera mottagandet. Inom två månader från 

ankomst skall rektor besluta om placering i årskurs och klass (SFS 2010:800). Det innebär 

i praktiken att eleven redan från början har en placering i ordinarie klass, men rektor kan 

inom ramen för mottagande skolas egna rutiner, besluta om tillfällig placering i 

förberedelseklass (Skolverket, 2016).  Förberedelseklassen betecknas vidare inte som ett 

obligatorium, vare sig för nyanlända elever att passera igenom, eller för enskilda skolor 

att använda som organisationsform. I avsaknad av andra exempel på organisationsformer 

i lagtext och Skolverkets riktlinjer går det dock att förutsätta att förberedelseklassen är 

den vanligaste och indirekt förordade organisationsformen. Under tiden i 
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förberedelseklass behåller eleven kontakten med sin ordinarie klass genom att läsa ett 

eller flera ämnen där.  Tiden i förberedelseklass avgränsas inte med ett exakt tidsmått, 

men eleven skall så snart som möjligt slussas vidare till sin ordinarie klass, genom att 

successivt läsa fler och fler ämnen där (SFS 2010:800; Skolverket, 2016). 

Undervisningen i förberedelseklassen ska för det första präglas av att bygga på elevens 

kunskapsmässiga styrkor snarare än svagheter, för det andra bedrivas på skolan i så nära 

anknytning som möjligt till ordinarie verksamhet (Skolverket, 2016). Vidare har 

nyanlända elever möjligheten att, om man påbörjat grundskoleutbildning i sen ålder, bli 

kvar på grundskolan ytterligare två år, alternativt ta steget till gymnasieskolans 

introduktionsprogram.  

 Skolinspektionen (2017) har i en rapport granskat mottagandet av 

nyanlända utifrån huvudmännens ändrade uppdrag i och med skollagsändringen 2016. 

Där framgår att även om huvuddelen av de granskade huvudmännen avsevärt har 

förbättrat sitt mottagande och påbörjat ett systematiskt kvalitetsarbete kring 

organisationen, så kvarstår problematiken med att generella organisatoriska och 

pedagogiska lösningar riktas mot gruppen nyanlända. Det kan leda till svårigheter att 

individualisera undervisningen och möta enskilda elevers behov. Ett exempel som lyfts 

av Skolinspektionen är att informationen i de obligatoriska kartläggningarna sällan sprids 

i organisationen, varför generella lösningar väljs före individuella behov.  

1.4. Speciallärarens uppdrag 

Speciallärare med språk-, skriv- och läsinriktning förväntas ha fördjupade kunskaper om 

utvecklingen av inriktningens olika områden (SFS 2011:186). I sitt arbete skall 

specialläraren, enligt examensordningen, arbeta proaktivt för att utveckla lärandemiljöer, 

därtill utgöra en kvalificerad samtalspartner och inta en ledande roll i det pedagogiska 

utvecklingsarbetet, där målet är att alla elevers individuella behov tillgodoses. 

Specialläraren rör sig därför mellan individ-, grupp- och organisationsnivå i sitt uppdrag. 

Något tydligt andraspråksperspektiv finns inte inskrivet i examensordningen, men 

uppdraget är tydligt formulerat mot alla elevers individuella språkutveckling, där både 

individanpassade metoder och insatser för att utveckla lärmiljöerna kan ses som centrala 

delar av det språkutvecklande uppdrag speciallärare har. I skollagen gällande nyanländas 

lärande betonas att lärare, efter en inledande kunskapsbedömning, skall uppmärksamma 

om eleven är i behov av annat stöd än vad de riktade insatserna, modersmålsundervisning 
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och studiehandledning, kan tillgodose (SFS 2010:800). Precis som i fallet med övriga 

elever som uppmärksammas vara i behov av andra insatser än extra anpassningar, faller 

det på rektor att ansvara för utredning om särskilt stöd, och/eller andra åtgärder. Det 

förefaller i styrdokumenten inte finnas några särskilda hinder för speciallärare att arbeta 

i nyanländas lärmiljöer. Kunskapsläget kring speciallärarens roll i dessa lärmiljöer är 

dock i det närmaste obefintlig. Frågeställningar kring hur särskilt stöd utreds och i vilka 

former det ges, samt av vilka professioner är därför relevanta i sammanhanget.  
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2. Tidigare forskning 

2.1. Tidigare forskning kring organisationsformer 

Den tidigare forskningen kring organisationsformer för nyanlända elever är för svenskt 

vidkommande mycket skral, vilket kritiseras av Bunar (2010) då dessa utgör grunden för 

elevernas fortsatta lärande inom den svenska skolan. I ett vidare perspektiv kan skolan 

sägas spela en kritisk roll i att inlemma nyanlända i samhället och möjliggöra en övergång 

in i ett nytt medborgarskap (Taylor & Sidhu, 2012). Ändringen i skollagen från 2016 

utgör dock en brytpunkt eftersom organisationen därmed reglerades. Av förklarliga skäl 

finns därför mer forskning på organisationsformer före 2016.  

En central fråga för forskning kring organisationsformerna för mottagande 

av nyanlända är tiden som krävs för en elev att nå en godtagbar nivå på andraspråket för 

att behärska skolämnena (Axelsson & Magnusson, 2012). Därför uppmärksammas även 

relationen mellan första- och andraspråk, eftersom en god språkutveckling i båda är en 

förutsättning för skolframgång (Thomas & Collier, 2002). I den svenska skolan utgör 

ämnet svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmålet stödformer för denna parallella språkutveckling. Ur en bred genomgång av 

internationell och inhemsk forskning drar Axelsson och Magnusson (2012) slutsatsen att 

ett brett stöd finns för en mottagandeform likt den i Sverige, där förberedelseklasser är 

vanligt förekommande, men att social inkludering i ordinarie klass med ett stöd för 

lärandet på både första- och andraspråket är avgörande för att eleverna ska lyckas. 

Samtidigt finns ingen organisationsform som undgått kritik. Det svenska mottagandet av 

nyanlända har över tid präglats av en utbredd uppfattning om att nyanlända elever är i 

behov av att förberedas för sin ordinarie skolgång, inte sällan på en plats som inte är en 

skola (Bunar, 2015).  

Organisationsformerna under 2000-talets första decennium har varierat 

kraftigt mellan men även inom kommuner (Bunar, 2010). I en senare artikel av Nilsson 

och Bunar (2016) presenteras den variation av mottagandeformer som mötte nyanlända 

före ändringen i skollagen 2016. Förberedelseklass står ut som den vanligaste formen, 

medan mindre kommuner i högre utsträckning satsat på direkt inträde i ordinarie klass 

med stöd av modersmålslärare och/eller studiehandledare. Utöver dessa två huvudsakliga 

organisationsformer finns även exempel på direkt inträde i ordinarie klass, utan stöd för 
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modersmålet, vilket kritiseras av bl.a. Axelsson och Magnusson (2012) för att helt lägga 

ansvaret på språkinlärningen hos eleven. Ett motsatt och mindre vanligt exempel är 

separata skolor för nyanlända, där exkluderingen från den ordinarie skolan motiverats 

med möjligheten att koncentrera resurser till de nyanlända (Bunar, 2015).  

Förberedelseklasserna har inte haft en enhetlig organisationsform, inte 

heller har tiden för en elev inom förberedelseklassen reglerats (Bunar, 2015). Vissa 

förberedelseklasser har samlat elever ur alla grundskoleår, andra har delat klasser efter 

årskurs. Vidare finns modeller för att sprida de nyanlända inom en eller flera skolenheter, 

genom skolskjuts. Ur den kritik som riktats mot förberedelseklassen finns några 

gemensamma och signifikanta karaktärer. Dels finns det organisatoriska perspektivet, där 

modellerna sällan utvärderas (Bunar, 2015), dels finns det pedagogiska perspektivet där 

lärare kritiserar de särskiljande lösningarna (Juvonen, 2015). Till sist finns 

elevperspektivet där Nilsson och Bunar (2016) lyft fram hur eleverna upplever både 

isolation från den övriga skolan och därmed alienation från en skolgemenskap, beroende 

på dels en godtycklig pedagogisk bedömning av hur länge en elev skall vara i 

förberedelseklass, dels eftersom förberedelseklasserna ofta placerats fysiskt åtskilda från 

övriga skolan. Nilsson Folke (2017) utvecklar elevperspektivet på organisationsformerna 

genom att undersöka upplevelsen av introduktionen och de många övergångar mellan 

olika skolformer eller enheter som nyanlända går igenom. Dessa kan utgöras av 

mottagningsenhet, placering i förberedelseklass i eller i närheten av den tilldelade 

grundskolan, inslussning i ordinarie klass, övergång till gymnasieprogram eller 

introduktionsprogram, beroende på betyg från grundskolan och till sist vuxenskola för att 

komplettera och avsluta gymnasiestudier. De många övergångarna uppfattas av eleverna 

som beslut tagna över deras huvuden, och sammantaget förstärker de upplevelsen av att 

verka inom en parallell skola, vilket upplevs ha negativ påverkan på den egna självbilden 

som skolelev. Många vittnar om en upplevelse av parallellitet och utestängning som kan 

pågå långt upp i tjugoårsåldern, när alla kompletterande studier för en gymnasieexamen 

är färdiga. De centrala resultaten i studien behandlar elevernas upplevelser av en negativt 

förändrad självbild av dem som skolelever, en uppskjuten framtid och en tillägnad känsla 

av misslyckande. Eleverna i Nilsson Folkes (2017) studie pekar själva ut 

studiehandledning på modersmålet som den enskilt viktigaste faktorn för att kunna 

utveckla det skolspråk som krävs för att de ska klara den ordinarie undervisningen. 

Upplevelsen av parallellitet återfinns i en liknande studie om elevers upplevelse av social 
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och pedagogisk inkludering, där väntan på att anses mogen för ordinarie klass beskrivs 

som ett permanentat tillstånd av att sväva i ovisshet (Skowronski, 2013).  Inkludering, 

såväl social som pedagogisk, är en central fråga på individ-, grupp- och organisationsnivå 

i den genomgångna litteraturen. Ett brett internationellt stöd finns i forskningen för 

inkluderingens positiva effekter på nyanländas lärande (Bunar & Nilsson, 2016).  

 En grupp nyanlända som rönt intresse i forskningen är de syriska eleverna, 

eftersom de i hög utsträckning kom till Sverige med god skolbakgrund och etablerade 

identiteter som elever. Bouakaz (2015) diskuterar elevernas erfarenheter av mottagningen 

i Sverige utifrån de läridentiteter de bar med sig från hemlandet. Dessa läridentiteter kan 

förstås som de strategier och sätt på vilka eleverna lär och kan kopplas till förstaspråkets 

koder inom hemlandets skolkontext. Eleverna i studien vittnade enhetligt om att deras 

skolbakgrund inte tagits i beaktning i den svenska skolan, samt om en stress för att ha 

blivit backade vid årskursplaceringar. En slutsats i studien är att kartläggningen av 

elevernas kunskaper, lärstilar och läridentiteter är av yttersta vikt för att bemöta eleven, 

men framförallt för att läraren ska anpassa sin undervisning för att inkludera dessa 

förmågor.   

2.2. Undervisning av nyanlända 

Som tidigare berörts är organisationsformerna och mottagandemodellerna till största del 

språkligt orienterade, med stark betoning på andraspråkslärande. Detta förhållande sätter 

också en stark prägel på undervisningen och framhäver ämnet svenska som andraspråk 

som en nyckel till övriga skolämnen för de nyanlända eleverna.  Förstaspråket stöds 

främst genom den valbara modersmålsundervisningen och det särskilda stödet 

studiehandledning på modersmålet. Tillsammans med svenska som andraspråk bildar de 

ett språkligt fundament för den nyanlände elevens skolgång. Precis som i fallet med 

organisationsformerna för mottagande har även undervisningens organisation varierat 

kraftigt. Nedan presenteras tidigare forskning kring svenska som andraspråk och 

studiehandledning, samt kring en framhävd modell för undervisning, interkulturell 

undervisning.  
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2.3. Interkulturell undervisning 

Den mest genomgripande studien kring framgångsfaktorer för andraspråksutveckling står 

de amerikanska forskarna Thomas och Collier (2002) för. De identifierar behovet av att 

stärka förstaspråket som en grund för andraspråket. Om detta görs under elevens första 

4-5 skolår utvecklas ett skolspråk inom båda språken, vilket utgör den enskilt största 

akademiska framgångsfaktorn för eleverna i studien, i kombination med en 

sociokulturellt stöttande skolmiljö som inrymmer såväl social som pedagogisk 

inkludering. Axelsson och Magnusson (2012) har i en forskningsöversikt rankat 

internationella undervisningsmodeller utifrån hur de förhåller sig till ett sociokulturellt 

förhållningssätt till lärande, där utveckling på andraspråket är tätt förknippat med insatser 

för att stärka, upprätthålla och utveckla förstaspråket. De andraspråkselever som efter 

avslutad skolgång når samma eller högre resultat än enspråkiga, inhemskt födda elever 

var de som antingen gick i blandade klasser där förstaspråket och andraspråket brukades 

parallellt i klassrummet med tvåspråkiga lärare, eller i klasser där andraspråkselever var 

i minoritet men där deras förstaspråk stöddes och användes i undervisningen med 

tvåspråkiga lärare. Dessa modeller passar dock bäst i länder med stor invandring från ett 

eller några språkområden, och kan bli en utmaning i svensk kontext med över 200 språk 

representerade i grundskolan, konstaterar Axelsson och Magnusson (2012). Vidare 

konstaterar författarna att liknande modeller har testats i Sverige, men inte fullföljts i den 

meningen att förstaspråket inte fått samma status som andraspråket i undervisningen, 

varför resultaten inte är jämförbara med internationella studier. En av Fridlunds (2011) 

slutsatser är att ett interkulturellt perspektiv på språkutveckling sällan är en del av 

inkluderingstanken. Istället för att låta inkludering och interkulturalitet vara en 

utgångspunkt för undervisningens organisation och därigenom erkänna alla elevers 

inbördes skillnader som en styrka i undervisningen, tillämpas åtskillnad. 

2.4. Förberedelseklassens pedagogik 

Nilsson och Bunar (2016) understryker att nyanlända inte ges möjlighet att utveckla de 

kunskaper och erfarenheter de bär på vid ankomsten, utan istället bedöms utifrån vad de 

anses sakna för att klara den svenska skolan. En sådan inställning innebär negativ 

kategorisering, fysisk åtskillnad från den ordinarie skolan och kollektiva lösningar för en 

heterogen grupp. Bland de pedagogiska formerna som exemplifierar detta, nämns i 

studien hur elever ges förenklad undervisning i de teoretiska ämnena, med ett 
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övervägande fokus på deras språkliga utmaningar. Effekten är att eleverna skyddas från 

kursplanens egentliga innehåll p.g.a. språkliga brister. Dessa kompenseras av ökad 

undervisning i svenska som andraspråk (sva), vilket gör övergången till ordinarie klass 

svårare. Artikelförfattarna finner en motsägelse i att de pedagogiska stödformerna är 

förstärkta i förberedelseklassen, både vad gäller modersmål och sva-undervisning, medan 

de försvagas i ordinarie klass, där studiehandledning kvarstår som en relativt isolerad 

stödinsats. Slutsatsen stöds i en relaterad studie av Nilsson och Axelsson (2013) där 

elevernas egna upplevelser av undervisningen stått i fokus. Utmaningarna i 

förberedelseklassen avtar fort, medan de kvarstår länge och ökar i antal i den ordinarie 

klassen. I studien efterfrågar eleverna dels undervisning i ämnesspråken, dels hjälp att 

socialt integreras med svensktalande. Det överhängande målet för eleverna i studien är 

att bli som alla andra. En viktig slutsats i studien är därför att både språkpedagogiska och 

sociala insatser krävs inom ramen för den ordinarie undervisningen för att tillgodose 

elevernas behov. Om sådana inte finns riskerar elever att definieras ur ett bristperspektiv, 

deficit-paradigm, och lämnas att lösa problemet själva.   

 Upplevelsen av att lära sig ämnen på ett nytt språk, andraspråket svenska, 

som man ännu inte behärskar kompliceras ytterligare av det faktum att förstaspråket inte 

heller är helt utvecklat eller funktionellt ur ett skol – och ämnesperspektiv. Nygård 

Larsson (2011) fann att den skriftspråkliga nivå som krävs för högre betyg var svår att nå 

för flerspråkiga och nyanlända elever, främst därför att de inte fått stöttning i att utveckla 

strategier för att bemöta de multimodala texter som ofta förekommer i teoretiska ämnen.  

2.5. Svenska som andraspråk  

Mot en bakgrund av höga språkliga krav i samtliga ämnen framstår svenska som 

andraspråk som ett extra viktigt ämne för nyanlända elever. Att ämnet lyfts fram framför 

andra och ges utökat utrymme i timplanen är vanligt i förberedelseklassen (Nilsson & 

Bunar, 2016). Där utgår undervisningen ifrån ett andraspråksperspektiv för att i ett lugnt 

tempo förbereda eleverna för kommande andraspråkutmaningar i övriga ämnen (Nilsson 

& Axelsson, 2013). Ämnets tillblivelse och roll har dock varit omdiskuterad, särskilt i 

relation till begreppen exkludering och inkludering. Dessa diskussioner har haft både 

språkideologiska och politiska förtecken och ofta handlat om ämnets pedagogiska 

legitimitet (Hyltenstam & Milani, 2012). Bunar (2010) noterar hur svenska som 

andraspråk i jämförelse med modersmålsundervisning bygger på en negativ särskiljning 
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där eleverna definieras utifrån vad de inte behärskar, medan det omvända gäller för 

modersmålet. Fridlund (2011) har undersökt hur begreppet en skola för alla förhåller sig 

till svenska som andraspråk och förberedelseklasser. Dessa två undervisningsformer är 

tydligt åtskilda från den ordinarie skolan. I relation till begrepp som inkludering i 

specialpedagogisk definition, och en skola för alla finner Fridlund (2011) att både ämnet 

svenska som andraspråk och organisationsformen förberedelseklass tillkommit och 

upprätthålls genom en åtskillnadsdiskurs som praktiseras på både lokal och 

myndighetsnivå. Starka företrädare för denna åtskillnadsdiskurs är sva-lärarna, som 

framhåller dels att sva-eleverna inte skall ligga eleverna i svenskaklasserna till last, dels 

att de behöver riktad kompetens, mer tid och framförallt möjlighet att språkligt förstå och 

närma sig sin omvärld. Bunar (2010) pekar därför på ämnets dubbla natur som både en 

kompenserande pedagogisk praktik och en socialt särskiljande praktik.   

2.6. Studiehandledning på modersmålet 

Studiehandledning räknas som särskilt stöd när insatsen är långvarig (Skolverket, 2014) 

och är en ofta framhållen insats där nyanlända genom studiehandledning kompenseras för 

sina ännu inte tillräckliga andraspråkskunskaper. Antalet studiehandledare och 

modersmålslärare har ökat i takt med ett mer omfattande mottagande av nyanlända, men 

till skillnad från modersmålsundervisning saknas både centrala riktlinjer och formella 

utbildningar för yrket (Reath Warren, 2016).  Studiehandledaren ger stöd på modersmålet 

och skall fungera som en länk mellan ämneslärare och ämnesinnehåll, och stödjer 

ämnesspråksutvecklingen på båda språken. I en av de fåtal studier som finns om 

studiehandledning i Sveriges framkommer att samarbetet mellan studiehandledare och 

ämneslärare ofta brister, även om båda uttrycker samma mål och ambitioner för sina 

elever (Avery, 2016). Möjligheten att arbeta proaktivt med lärare och elever beskrivs av 

studiehandledare som liten, framförallt p.g.a. av ämneslärarnas inställning till 

studiehandledaren som en resurs i klassrummet som behöver komma alla elever till del. 

Sammantaget framkommer i studien en bild av studiehandledning som ett särskilt stöd 

som inte fungerar i relation till både studiehandledares och lärares önskningar. Reath 

Warren (2016) framhåller studiehandledningens möjligheter att ta tillvara på nyanländas 

tidigare skolkunskaper genom att öva meta-språkliga förmågor och lärandestrategier som 

stödjer en flerspråkig utveckling av förmågor och färdigheter som krävs för att klara 
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skolarbetet. Samtidigt noteras hur studiehandledningen styrs av andraspråksutvecklingen, 

där studiehandledningen dras tillbaka så fort en godtagbar nivå nås i svenska.  

2.7. Specialpedagogik och nyanlända 

Det finns mycket lite tidigare forskning kring nyanlända elever och särskilda behov, 

framförallt sådan forskning som behandlar specialpedagogisk kompetens vad gäller 

språkutveckling. Företrädelsevis har svensk forskning intresserat sig för flerspråkiga 

elever med specifika svårigheter som språkstörning, dyslexi samt flerspråkiga elever i 

särskolan. Exempelvis har Rosenqvist et al (2007) undersökt uppfattningen att elever med 

annan etnisk bakgrund än svensk stod för en överinskrivning till särskola, och fann att de 

test- och diagnosinstrument som finns tillgängliga inte helt förmår kompensera för 

kulturella och språkliga skillnader.  

Ett problem som kan uppstå när specialpedagogiska insatser planeras för 

andraspråkselever är misstolkningar kring vad som är en typisk men långsammare 

andraspråksutveckling och vad som är en specifik svårighet.  I ett amerikanskt exempel 

visar Zeitlin m.fl. (2011) att andraspråkselevers språkliga svårigheter på vag grund 

bedömdes vara specifika svårigheter. Det omvända gällde för andraspråkselever med 

specifika svårigheter, som därmed inte fick adekvat stöd. En förklaring till detta är enligt 

Zeitlin m.fl. (2011) att specialpedagogiska utbildningar ofta enbart förhåller sig till 

förstaspråkslärande elever. Exemplet poängterar problematiken i att bedöma språkliga 

svårigheter och specialpedagogiska insatser för andraspråkslärande elever. För svenskt 

vidkommande har Hyltenstam (2010) kommenterat problematiken med att bedöma 

andraspråkslärandes svårigheter. Om svårigheten är av specifik natur, exempelvis 

dyslexi, är specialpedagogisk inblandning nödvändig. Däremot, hävdar Hyltenstam 

(2010), är andraspråksrelaterade språkproblem som inte är specifika bäst avhjälpta av 

lärare med sådan kompetens, d.v.s. lärare i svenska som andraspråk. Samtidigt betonas 

att andraspråkslärandes språksvårigheter är svårbedömda och att tillförlitliga tester 

saknas, varför samverkan mellan specialpedagogisk personal, modersmålslärare och 

svenska som andraspråkslärare är att föredra.  

Specialpedagogiska perspektiv används i viss forskning i relation till hur 

undervisningen skall organiseras (Bunar & Nilsson, 2016; Fridlund, 2011). Framförallt 

diskuteras begreppet inkludering i relation till hur undervisningen och mottagandet av 
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nyanlända skall organiseras. I ett internationellt perspektiv har inkludering kommit att 

användas i en bredare kontext, och inbegriper även skolors bemötande av flerspråkighet 

och mångkultur (Taylor & Sidhu, 2012). I deras australiensiska exempel är inkludering 

tätt sammankopplat med ett holistiskt förhållningssätt i organisationen kring nyanlända 

elever, vilket innebär insatser mot lärande, social trygghet och psykiskt välmående i syfte 

att underlätta och stödja inträdet i ett nytt samhälle. Nilsson Folke (2015) identifierar flera 

användningar av inkluderingsbegreppet i forskning som rör nyanlända. Två huvudsakliga 

användningar är social inkludering som en förutsättning för språkinlärning och 

inkludering ur ett rättighetsperspektiv, som undersöker till vilken grad nyanlända får sina 

rättigheter tillgodosedda inom skolan. Hon ställer sig samtidigt kritisk till hur begreppet 

används i första hand som en kritik mot exkluderingen av nyanlända i skolan, när en 

tydlig definition av begreppet saknas. Risken som Nilsson Folke (2015) identifierar är att 

inkluderingsbegreppet i relation till nyanlända kan betyda allt och inget. I sin studie av 

nyanländas upplevelse av övergången från förberedelseklassen till ordinarie klass finner 

hon att inkludering innebär fysisk tillgång till den ordinarie undervisningen. Anledningen 

därtill förklaras som skolans misslyckande att möta de nyanlända elevernas sociala och 

kunskapsmässiga behov.  

Speciallärarens roll i nyanländas lärmiljöer framträder inte tydligt i den 

genomgångna forskningen, mycket beroende på att specialpedagogisk forskning i relation 

till nyanländas språkutveckling har flera kunskapsluckor. Den här undersökningen 

intresserar sig specifikt för proaktiva specialpedagogiska insatser och där har ingen 

tidigare svensk forskning hittats.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av denna beskrivning är syftet med denna undersökning att bidra med 

kunskap om speciallärarens möjligheter att arbeta språkutvecklande i nyanländas 

lärandemiljöer.  

Vilka möjligheter och hinder föreligger för speciallärare i undervisningens organisation?  

Hur kan speciallärares roll i nyanländas lärmiljöer formuleras?  

3.1. Studiens avgränsningar 

Studien är avgränsad till grundskolan och omfattar två 6-9 skolor och en F-5 skola, 

eftersom det är på grundskolan som förberedelseklass för nyanlända förekommer som 

organisationsform. Vidare är studien avgränsad till organisationsnivå i bemärkelsen 

undervisningens organisation, och lyfter grupp- och individnivå i de sammanhang där 

dessa nivåer kan illustrera effekter av organisationen. Inom organisationsnivån har ett 

urval gjorts av informanter där tre nyckelroller identifierats för att beskriva dels hur 

organisationen kring nyanlända fungerar i språkutvecklande syften, dels för att beskriva 

hur det särskilda stödet ges och vanligtvis organiseras. Dessa nyckelroller är lärare i 

svenska som andraspråk, studiehandledare på modersmålet och speciallärare.  
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4. Teoretiska perspektiv 

4.1. Professionsteoretiska perspektiv på speciallärarrollen 

4.1.1. En förhandling om jurisdiktion 

Mot bakgrund av att mycket lite forskning finns tillgänglig kring speciallärarrollen i 

nyanländas lärmiljöer vänds därför blicken mot professionsforskning. Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) har undersökt speciallärares och 

specialpedagogers tillträde till de yrkesuppgifter och områden som de enligt 

examensordningen skall ingå i. Bland de problemområden studien lyfter kan tre nämnas 

med relevans för denna undersökning. För det första nämns inte speciallärare i skolans 

viktigaste styrdokument, skollagen. De har först och främst sina yrkesuppgifter och 

kunskapsområde definierade i examensordningen. För det andra finns andra yrkesgrupper 

som gör anspråk på samma arbetsuppgifter, exempelvis kuratorer som ger handledning 

till lärare eller resurspedagoger som arbetar med särskilt stöd. Till sist berörs bristen på 

studier kring effekten av specialpedagogiska insatser, vilket gör att andra yrkesgrupper 

kan hävda tillträde till de områden eller arbetsuppgifter som speciallärare och 

specialpedagoger betraktar som sina.   

Dessa tre problem kan hänföras till en av examensarbetets frågeställningar, 

som behandlar speciallärarens möjligheter att arbeta språkutvecklande i nyanländas 

lärmiljöer. Professionsforskaren Abbott (1988) beskriver hur en yrkesgrupp kan 

definieras utifrån sina yrkesuppgifter och områden den arbetar inom. För speciallärare är 

detta som tidigare berörts främst beskrivet i examensordningen. I praktiken menar dock 

Abbott (1988) att en yrkesgrupp måste kämpa för att kontrollera de uppgifter som de 

anser ingår i sin yrkesutövning. De gör detta genom att sträva mot vad Abbott benämner 

som professionell jurisdiktion, vilket tydligt sätter gränser mot andra yrkesgrupper och 

beskriver vilka tjänster man erbjuder sina klienter, i det här fallet elever. Att ha full 

professionell jurisdiktion är att få ett erkännande från det omgivande samhället att endast 

denna yrkesgrupp kan utföra dessa yrkesuppgifter, vilket kan nås främst genom 

lagregleringar men också genom samhällets generella uppfattning om yrket. En 

yrkesgrupp kan även göra anspråk på intellektuell jurisdiktion, d.v.s. att yrkesgruppen 

kontrollerar kunskapen inom arbetsområdet.  
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Ett problem som kan uppstå är att andra yrkesgrupper kontrollerar eller 

delvis kontrollerar utförandet av arbetsuppgifterna som yrkesgruppen med intellektuell 

jurisdiktion också vill göra anspråk på, vilket i förlängningen försvagar yrkesgruppen 

med intellektuell jurisdiktion. Abbott (1988) exemplifierar detta genom relationen mellan 

psykologer och kuratorer. Möjligen kan exemplet appliceras i skolans värld och 

relationen mellan speciallärare och de olika yrkesgrupper som gör anspråk på 

arbetsuppgifter som ovan hos Göransson m.fl. (2015).  En annan arena där jurisdiktion 

förhandlas är enligt Abbott (1988) på arbetsplatsen. Rekryteringsproblem kan exempelvis 

leda till att andra yrkesgrupper utför uppgifter inom jurisdiktionen för den yrkesgrupp 

som inte går att rekrytera, ofta utan att arbetsuppgifterna anpassas eller förändras. I 

praktiken leder det till en förhandling kring jurisdiktionen som ibland kan försvaga 

yrkesgruppens anspråk. Den lokala förhandlingen av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper 

kan vidare påverkas ytterligare av politiska beslut, vilket skulle kunna exemplifieras av 

införandet av den nya speciallärarutbildningen 2008. Effekten av ett sådant beslut är att 

en ny typ av jurisdiktion skapas som måste fyllas genom förhandlingar på båda legal nivå 

och på arbetsplatsen om vem som ska göra vad och varför. Abbotts teori om professioners 

framväxt och förhandlingar om anspråk på yrkesroll och arbetsuppgifter är intressant för 

undersökningen eftersom den bidrar med fördjupade perspektiv kring hur speciallärarens 

roll ser ut i relation till andra yrkesgrupper eller professioner. Framförallt är den 

användbar i förhandlingen kring professionernas roller i nyanländas lärmiljöer, där 

specialläraren ingår.  

4.1.2. Skolan som ett system av byråkratier  

Skrtic (1996) betraktar skolan som en byråkrati att jämföra med andra typer av 

byråkratier. De två grundläggande byråkratierna i det moderna samhället anges som 

machine bureaucracies och professional bureaucracies där den förra kan förstås som en 

organisation där arbete utförs enligt standardiserade rutiner och utarbetade processer, 

medan den senare är uppbyggd kring klienter. Varje klients behov bemöts av motsvarande 

profession, vilket kräver ett mått av specialisering hos professionerna. Översatt till ett 

skolperspektiv kan ämneslärares och speciallärares olika utbildningsgrad och inriktningar 

vara delar i den byråkrati som bemöter elevens behov. Professionerna delar ansvar för 

eleverna samtidigt som de har relativt lite med varandra att göra, eftersom systemet 
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bygger på att tillgodose behov genom de olika professionernas delar i den större 

byråkratin.  

Ett problem med en sådan organisationsform är just bristen på samverkan 

mellan professionerna trots delat ansvar för eleverna, samtidigt som systemet föder 

behovet av specialisering vilket i praktiken skapar behovet av specialpedagogiskt 

skolsystem med exempelvis särskilda undervisningsgrupper. Bristen på samverkan kan 

också leda till att elever med flera olika behov får dem bemötta, i bästa fall, ett och ett av 

olika professioner, istället för att skolan tar ett gemensamt grepp. Skrtic (1991, 1996, 

2009) förordar därför ett mer följsamt och ändamålsenligt system vilket benämns 

adhocratiskt. Det adhocratiska systemet bygger på samverkan mellan professioner utifrån 

målet att bemöta elevens samlade behov och är därför mer inriktat på att anpassa sig till 

eleven än att, som tidigare beskrivits, anpassa eleven efter systemet. Inkludering och 

likvärdighet i skolan är kraftfulla inslag i det adhocratiska systemet, argumenterar Skrtic 

(1996), eftersom inkludering utgår ifrån att bemöta elevens behov i en gemensam 

lärmiljö. Slutligen beskriver Skrtic (1991, 2009) hur skolor ofta har drag av samtliga 

beskrivna byråkratityper, men att de samtidigt kan ha adhocratiska drag eller inslag. 

Skolan är dock i regel sämre på att bemöta mångfald av behov eftersom den inte är 

förändringsbenägen utifrån ett byråkratiskt perspektiv. Särlösningar och ytterligare 

specialisering är ofta skolans svar på en sådan problematik, vilket motverkar inkludering 

och gör elever i behov av särskilt stöd till en enskilt specialpedagogisk fråga. Skrtics teori 

är användbar utifrån undersökningens problemställning eftersom den dels har ett direkt 

specialpedagogisk anslag kring skolors och undervisningens organisation, men 

framförallt därför att den bidrar till förståelsen kring hur speciallärarens roll kan 

formuleras utifrån ledande begrepp som inkludering och likvärdighet.  

4.2. Språket som nyckel till inkludering 

4.2.1. Perspektiv på inkluderingsbegreppet 

I den tidigare forskningen framgick att inkluderingsbegreppet används i flera olika 

definitioner i relation till nyanländas skolsituation. Nilsson Folke (2015) berörde bl.a. 

definitioner som utgår ifrån social rättvisa för gruppen nyanlända. En sådan typ förs till 

samlingen snäva definitioner av inkludering eftersom dess syfte är att gynna en utvald 

grupp (Haug, 2017; Tetler, 2015). I fallet med nyanlända elever kan snäva definitioner av 
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inkludering innebära att försvara rätten att få en undervisning likvärdig de ordinarie 

klasserna, eller rätten att delta i den ordinarie undervisningen. Ett alternativt sätt att 

betrakta snäva definitioner av inkludering är genom att begrunda vilken plats, i 

klassrummet eller utanför, som är bäst ur elevens lärandesynpunkt, samtidigt som man 

tar hänsyn till att eleven känner tillhörighet och inte isoleras socialt (Haug, 2017). På den 

andra änden av skalan finns de bredare definitionerna av inkludering, där utgångspunkten 

istället är alla elever och deras inbördes mångfald och olikheter. I en sådan definition 

utesluts ingen grupp av elever och exempelvis språkliga svårigheter bemöts utifrån 

antagandet att skolan och lärmiljöerna i sig själva bidrar till svårigheterna, varför svaret 

på problemet blir att utveckla lärmiljöerna istället för att förlägga problemet till den 

enskilda eleven (Haug, 2017).  Tetler (2015) påpekar att de två definitionerna inte 

behöver stå i motsats till varandra, utan i praktiken löper parallellt. Haug (2017) betonar 

dock vikten av en konsekvent användning och tillämpning av inkludering i en bredare 

definition, från myndighetsnivå till undervisning för att försäkra att 

mångfaldsperspektivet är utgångspunkt istället för bristperspektivet.   

Snäva och breda definitioner av inkludering sätter olika förutsättningar för 

hur undervisningen kan organiseras. Inkluderingsbegreppet lyfter också fram ett 

elevperspektiv på undervisningens organisation. Dessa är intressanta att begrunda som 

ramverk för speciallärarens möjligheter att verka i nyanländas lärmiljöer. För att utveckla 

de specialpedagogiska perspektiven och förstärka riktningen mot språkutveckling läggs 

även språklig sårbarhet till den teoretiska ansatsen. 

4.2.2. Språklig sårbarhet  

Tidigare har organisationen kring nyanländas språkutveckling beskrivits utifrån ämnet 

svenska som andraspråk och studiehandledning på modersmålet. Dessa utgör ett språkligt 

fundament i undervisningens organisation. Hur ska då nyanländas språkutveckling på 

målspråket och i modersmålet betraktas ur specialpedagogisk synvinkel? För att 

tydliggöra speciallärares språkutvecklande roll i nyanländas lärmiljöer används här 

begreppet språklig sårbarhet.  

Språklig sårbarhet är ett begrepp som tar utgångpunkt i det sociokulturella 

perspektivet på lärande och riktar in sig på skolans praktik (Bruce, Ivarsson, Svensson & 

Sventelius. 2016). Det har både en pedagogisk och specialpedagogisk relevans eftersom 

språklig sårbarhet handlar om den variation av språkrelaterade problem elever uppvisar, 
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övergående såväl som permanenta, i mötet med skola. För den teoretiska ansatsen till 

analys bidrar begreppet språklig sårbarhet genom att det inbegriper alla de språkliga 

svårigheter som kan uppstå i mötet med skolspråket, samtidigt som begreppet inte gör 

någon åtskillnad mellan eller vidare kategorisering av svårigheternas natur. Att språklig 

sårbarhet relateras direkt till de lärmiljöer och pedagogiska praktiker som där finns gör 

begreppet användbart även ur specialpedagogisk synvinkel, eftersom speciallärare inom 

sitt uppdrag bör arbeta proaktivt för att undanröja hinder för språk- och 

kunskapsutveckling inom lärmiljöerna.  

Eftersom den språkliga sårbarheten kan gälla en eller flera av språkets 

domäner går det vidare att dela upp begreppet i exempelvis skriftspråklig sårbarhet, för 

att närmare beskriva sådana språkliga svårigheter som uppstår i elevers möte med läsning 

och skrivning i skolan (Bruce m.fl., 2016). För att språklig sårbarhet ska kunna uppstå 

och identifieras krävs en typisk språkutveckling att mäta emot. Bruce m.fl. (2016) 

framhåller att en språklig sårbarhet inte nödvändigtvis märks i vardagligt tal i för eleven 

bekanta sammanhang, exempelvis inom familjen eller den närmaste kretsen. I mötet med 

skolans språkliga krav finns däremot en förväntad grad av språklig precision relaterad till 

kunskapskrav. Det innebär att skolspråket som sådant skiljer sig från det vardagsspråk 

som eleven hanterar, och det är också inom skolan som svårigheten manifesteras och kan 

bemötas.  

Manifestationer av språklig sårbarhet relateras vidare till utmaningar inom 

skolan, övergångar och byten till nya sammanhang och grupper eller nya lärare (Bruce 

m.fl., 2016). Språklig sårbarhet sätts därför i nära relation med det som händer i och kring 

elevens lärmiljöer. Pedagogisk sårbarhet kan förstås som när lärmiljön inte lyckas stödja 

språk- och kunskapsutvecklingen hos alla elever inom lärmiljön. Pedagogisk sårbarhet 

kan därför generera språklig sårbarhet och kan exemplifieras med pedagogers olika 

grader av insikt eller kunskap i språkutveckling och språkrelaterade problem. Såväl den 

språkliga sårbarheten som den pedagogiska sårbarheten betonar speciallärarens roll som 

kunskapsbärare kring språkutveckling och, framförallt, vikten av samverkan mellan de 

olika pedagoger, speciallärare inräknade, som omger eleven i lärmiljön.  

I den tidigare forskningen kring nyanländas upplevelser av mötet med 

svensk skola som presenterats har situationer som kan härledas till både språklig och 

pedagogisk sårbarhet påvisats. Det handlar dels om de många övergångar mellan 
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skolformer och klasser, lärare och lärmiljöer som sker under relativt kort tid för den 

nyanlända eleven. Det handlar även om de språkliga krav som tidigt ställs på eleven och 

som, i motsats till elever födda i landet, skall klaras av på kortare tid. Den situation av 

språkutveckling under stress som här uppstår för den nyanlände kan förstås med hjälp av 

begreppen språklig sårbarhet och pedagogisk sårbarhet, även om de språkliga hindren 

förväntas vara av övergående natur. Det är ur denna synvinkel relevant med speciallärare 

närvarande i nyanländas lärmiljöer.  
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5. Metod 

5.1. Val av metod 

Valet av metod bör föregås av metodologiska överväganden, framförallt kring metodens 

ändamålsenlighet att besvara syftets frågeställningar, men också för att metoden ska vara 

en brygga till vald teori, fastslår Bjereld, Demker och Hinnfors (2009). Inför denna 

undersökning har valet mellan kvantitativa och kvalitativa metoder övervägts. Valet har 

stått mellan enkäter och intervjuer, samt olika grader av struktur i intervjuer. Enkäters 

fördelar är möjligheten att snabbt nå ut till många respondenter, samt att reliabiliteten 

kontra en strukturerad intervju är något större till följd av att intervjuaren kan påverka 

respondenten i en så kallad intervjuareffekt (Bryman, 2011). Samtidigt är graden av 

struktur också en nackdel eftersom möjligheten att ställa följdfrågor och vara följsam till 

samtalets utveckling inte finns i samma utsträckning som i den kvalitativa intervjun 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). I syftesformuleringens riktning mot att 

undersöka speciallärarens möjligheter ryms en önskan att täcka in en variation av 

möjligheter och eventuella hinder, vilket även styrks av att objektet för undersökningen, 

organisationen kring nyanländas lärande, är mycket varierande. Därför har valet fallit på 

den kvalitativa intervjun. Det kan vara på sin plats att redovisa några vanliga invändningar 

mot metoden. Stukat (2011) varnar för att intervjuer ofta väljs slentrianmässigt utan 

överväganden kring andra metoder, och poängterar därför att det är forskningsproblemet 

som styr metodvalet, vilket jag argumenterar för inte är fallet i denna undersökning. En 

annan invändning mot intervjuer redovisas av Repstad (2009) som påpekar 

intervjumetodikens risk att enbart fånga individuella uppfattningar utan att ställa dem mot 

omgivningens villkor i form av system och organisationsformer. I föreliggande 

undersökning är det en intention att kontrastera variationen av individuella uppfattningar 

mot organisationsformer i både tidigare forskning och i teori.  

Kvalitativ intervju har förmågan att enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

fånga enskilda samtal för att sätta in dem i en större kontext, ett slags narrativ som kan 

göras gällande för sammanhang större än den enskilda intervjun. Till skillnad från 

strukturerade intervjuer, som syftar till mätbarhet snarare än variation, kan den kvalitativa 

intervjun i sina olika grader av struktur komma åt individuella uppfattningar och nyanser 

mellan dem (Bryman, 2011). En fördel med den kvalitativa intervjun är möjligheten att 
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under intervjun kunna vara följsam till samtalets utveckling, eftersom intervjuguiden kan 

verka mer som riktlinjer än som begränsningar för samtalet. Intervjuer av denna sort kan 

fånga variationen av uppfattningar och organisationsformer eller system inom nivån och 

betecknas av Bryman (2011) som en semi-strukturerad intervju. Denna utgår ifrån en 

intervjuguide där teman som korresponderar till syfte och frågeställningar berörs, men 

respondenten har en frihet att utveckla och fördjupa sina svar eftersom intervjun bygger 

på just teman snarare än frågescheman.   

5.2. Urval 

Urvalet till undersökningen har styrts av behovet att dels finna passande respondenter, 

dels finna dem inom ett avgränsat och för mig tillgängligt område, grundskolan. Därför 

kan urvalet sägas vara både målinriktat och bekvämt. Bekvämlighetsurval beskrivs av 

Bryman (2011) som val av plats och informanter efter tillgänglighet, medan målinriktat 

urval grundar sig på informanter med direkt koppling till undersökningens 

problemområde och syftesformuleringen. Enligt Repstad (2009) är huvudkriteriet för 

urval om informanten anses kunna bidra med relevant information. Genom tidigare 

forskning och styrdokument har utöver speciallärare, som är undersökningens 

huvudfokus, främst lärare i svenska som andraspråk och studiehandledare på 

modersmålet ringats in som nyckelprofessioner i nyanländas lärmiljöer. Därför utgör 

dessa tre professioner urvalet till denna undersökning och följaktligen intervjuades en 

speciallärare, en sva-lärare och en studiehandledare på varje skola. För att söka variation 

och bredd i undersökningen genomfördes den på tre grundskolor i Mellansverige. 

Variation i materialet söktes också genom att titta på skillnaden mellan grundskolans 

yngre och äldre år vad gäller undervisningens organisation och skillnaden i närvaron av 

betyg.   

Almskolan undervisar år 6-9 och har två förberedelseklasser. Den ligger i 

en större stad i ett mångkulturellt område och har ett i kommunen högt mottagande av 

nyanlända. På Almskolan läser de allra flesta eleverna svenska som andraspråk och har 

för närvarande två förberedelseklasser. Här intervjuades specialläraren Alma, 

studiehandledaren Aden och sva-läraren Astrid. Lindskolan ligger i samma stad och 

samma område som Almskolan och undervisar elever från förskoleklass till år 5, med ett 

mottagande motsvarande Almskolans. Här läser också de flesta eleverna svenska som 

andraspråk och det finns för närvarande en förberedelseklass. På Lindskolan intervjuades 
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specialläraren Linda, studiehandledaren Leila och sva-läraren Lena. Björkskolan ligger 

också i samma stad men i ett något mer diversifierat område och undervisar år F-9, men 

undersökningen koncentrerade sig där till år 7-9. Här har man ett relativt stort mottagande 

och en förberedelseklass. På Björkskolan intervjuades specialläraren Boel, 

studiehandledaren Bilan och sva-läraren Birgitta.  

5.3. Genomförande 

Missivbrev (se bilaga 1) skickades ut under höstterminens start och intervjuer bokades in 

på tider som var bekväma för respondenterna. Intervjuerna genomfördes individuellt på 

respondenternas arbetsplatser i så avskilda och tysta rum som möjligt utan avbrott. 

Intervjuerna spelades in på min iPhone och stödanteckningar gjordes efter varje avslutad 

intervju. Intervjuerna utgår ifrån tre intervjuguider (se bilaga 2) som formulerats utifrån 

undersökningens syfte och med hänsyn till respondenternas olika yrkesroller. Syftet med 

denna uppdelning var att dels fånga variationen av uppfattningar inom varje yrkesroll, 

dels få respondenterna att reflektera över sin roll i organisationen, de övriga yrkesrollerna 

i organisationen och organisationen som helhet. Två övergripande teman för 

intervjuguiderna är speciallärarens roll och särskild stöd för nyanlända, samt hur 

språkutveckling stärks i organisationen.  

5.4. Bearbetning 

Intervjuerna har transkriberats så kort tid efter intervjutillfället som möjligt. 

Transkriptionerna har sedan legat till grund för analysen. Transkriptionerna har i ett första 

led kategoriserats utifrån syfte och frågeställningar. De breda kategorierna som 

utkristalliserades var samverkan mellan de tre yrkesrollerna, styrkor och svagheter i 

organisationen vad gäller språkutveckling, särskilt stöd till nyanlända och speciallärarens 

roll i nyanländas lärmiljöer. Kategorierna tematiserades sedan genom att samla både 

samstämmighet och variation inom varje yrkesgrupp, skola och i materialet som helhet. 

Inom dessa teman har undersökningens syfte och frågeställningar fått verka som ram för 

att selektera i materialet. Strävan har inte varit att jämföra skolor utan att hitta en variation 

i materialet som visar på möjligheter och hinder i undervisningens organisation, hur 

speciallärarens roll formuleras både i hur de faktiskt arbetar och hur de skulle vilja arbeta, 

samt hur särskilt stöd kan gestaltas kring gruppen nyanlända. Syfte och frågeställningar 
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har därför varit närvarande både i bearbetning av det insamlade materialet, samt i analys 

och vid presentationen i resultatkapitlet.  

5.5. Etiska överväganden 

Informanterna ställde upp under förutsättning att deras identiteter inte är kända för den 

som läser undersökningen. Avidentifikation omöjliggör att uppgifter i denna rapport kan 

hänföras till de intervjuade, enligt riktlinjer från Vetenskapsrådet (2013). Kvale och 

Brinkmann (2009) påpekar att etiska överväganden präglar hela intervjuprocessen, från 

planering till analys. Förutom kring konfidentialitet, har etiska avväganden gjorts i 

intervjusituationen för att minimera risken att stress och annan yttre påverkan drabbar 

informanterna, genom att de fått välja tidpunkt för intervju. Vidare har transkriptionen, 

enligt ovan, och analys genomförts så att informanterna skall kunna känna igen sig och 

inte uppleva att deras svar förvrängs eller tas ur sitt sammanhang.   
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6. Resultat med analys 

6.1. Organisatoriska styrkor och brister 

De tre skolorna har liknande organisation kring undervisningen av nyanlända i 

förberedelseklass samt i ordinarie klass. Övergången däremellan, den så kallade 

inslussningen, stöds av studiehandledaren och de ämneslärare som har undervisning i 

både förberedelseklass och ordinarie klass. Lind- och Björkskolans speciallärare gör 

insatser när ärenden processats genom elevhälsovårdsmöten (EHT). Almskolan sticker ut 

något eftersom specialläraren arbetar mer självständigt med insatser mot gruppen 

nyanlända, samtidigt som övriga speciallärare på skolan möter upp i ordinarie klass. Här 

presenteras de styrkor och brister i undervisningens organisation som identifierats i 

materialet, vilka samtidigt utgör möjligheter och hinder för samverkan mellan 

yrkesgrupperna och vidare för speciallärarens roll i nyanländas lärmiljöer. Några av dessa 

fördjupas i andra delar av kapitlet.  

6.1.1. Organisationens styrkor 

Följande styrkor i undervisningens organisation är gemensamma för de tre skolorna, även 

om tillämpningen ibland skiljer sig åt.  

 En flexibel och elevinriktad undervisning i andraspråket i förberedelseklassen, 

utan statiska grupper, baserad på beprövad erfarenhet och aktuell forskning.  

 Hög närvaro av studiehandledare och modersmålslärare anställda på skolan som 

samverkar med ämneslärare.   

 En samsyn kring språkutveckling på första- och andraspråket som en 

utgångspunkt för undervisningens organisation.  

 Speciallärare med kompetens inom svenska som andraspråk. 

Följande styrkor i undervisningens organisation är individuella för skolorna och tydliggör 

lokala förutsättningar samt speciallärarens möjligheter att arbeta språkutvecklande i 

nyanländas lärmiljöer. 

 Speciallärare riktad mot nyanlända i förberedelseklass och i ordinarie klass, med 

både proaktiv och uppföljande roll, samt delaktig i planering av undervisningen. 

(Almskolan) 
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 Ett effektivt arbete i elevhälsoteamet där lärare anmäler tidigt när oro finns kring 

elevers språkutveckling och där speciallärare har en tydlig handledande roll. 

(Lindskolan) 

 Erfarenhet av nyanlända elever och ett tätt samarbete mellan sva-lärare och 

studiehandledare med väl utarbetade modeller för språkutvecklande undervisning 

i förberedelseklassen för att kunna kompensera frånvaron av specialpedagogiskt 

stöd. (Björkskolan) 

6.1.2. Organisationens brister 

I det här avsnittet lyfts de brister i undervisningens organisation som respondenterna 

identifierar som hinder för en undervisning som stärker nyanländas språkutveckling.  

 Låg grad av närvaro av speciallärare omöjliggör förebyggande arbete och 

resulterar i att insatser senareläggs till ordinarie klass. 

 Modersmålets roll i undervisningen är relativt liten och studiehandledare upplever 

sig isolerade i uppdraget att stärka modersmålet.  

 Jakten på kunskapskrav och betyg gör att andraspråksutvecklingen sätts under 

press på bekostnad av modersmålets status. 

 Svårigheten att bedöma särskilt stöd i nyanländas språkutveckling ger upphov till 

en vänta-och-se-attityd där svårigheter i språkutvecklingen förväntas självläka 

med tid.  

 Låg grad av samverkan mellan yrkesgrupperna i kombination med speciallärares 

låga närvaro gör att uppgifter som identifieras tillhöra det specialpedagogiska 

fältet istället utförs av andra yrkesgrupper, företrädelsevis studiehandledare. 

 Svårigheter att i ordinarie klass anpassa undervisningen efter nyanländas 

kunskapsnivåer.  

6.2. Betydelsen av samverkan 

Ett tydligt tema i materialet är betydelsen av samverkan mellan yrkesgrupperna för att på 

så många sätt som möjligt stärka språkutvecklingen i undervisningen för nyanlända 

elever. Det går inte att ta miste på viljan till samverkan, men i respondenternas utsagor 

uttrycks en annan verklighet där bristen på samverkan sätter hinder i undervisningen på 

olika sätt. Utifrån den samstämmighet som finns i respondenternas utsagor framkommer 

en bild av samverkansgraden mellan yrkesgrupperna och dess effekter.  
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På Lindskolan samverkar inte studiehandledare och sva-lärare med 

speciallärare i särskilt stor utsträckning utanför EHT vilket medför att större ansvar för 

språkutvecklingen hamnar hos sva-lärare och studiehandledare, samt att särskilt stöd 

utförs av dessa yrkesgrupper. Sva-läraren Lena på Lindskolan har själv fått ta 

speciallärarrollen och även lämnat den till studiehandledaren: ”…för det finns ju ingen 

annan att tillgå”. På Almskolan finns ett utvecklat samarbete mellan sva-lärare och 

speciallärare, där man bl.a. utvecklat förnivåer till betyget E i svenska som andraspråk 

för att tydliggöra elevens progression mot betyg. Däremot finns ingen motsvarande grad 

av samverkan med studiehandledare vilket försämrar modersmålets status i 

undervisningen. Studiehandledaren Aden på Almskolan framhåller att samverkan skulle 

stärka organisationen: ”…eftersom vi jobbar med samma person borde det finnas 

samarbete mellan oss”. På Björkskolan samverkar inte studiehandledare och sva-lärare 

med speciallärare i så stor utsträckning. Sva-lärare och studiehandledare söker 

specialpedagogisk handledning vid behov, men särskilt stöd ges främst av dem inom 

undervisningen. Däremot är samverkansgraden högre mellan sva-lärare och 

studiehandledare, eftersom de är närmast de nyanlända eleverna. Modersmålet tar därmed 

en större plats i undervisningen, samtidigt som studiehandledarna ibland får arbeta med 

uppgifter de tycker ligger utanför uppdraget.  

6.3. Speciallärarens roll i nyanländas lärmiljöer 

Speciallärarens roll i nyanländas lärmiljöer ser olika ut på de undersökta skolorna och 

dessutom olika ur de tre yrkesgruppernas perspektiv. Utöver detta tillkommer även frågan 

om speciallärarens närvaro i dessa lärmiljöer, vilket främst beror på synen på särskilt stöd 

i relation till andraspråksutveckling för gruppen nyanlända.  

6.3.1. Synen på specialläraren 

När speciallärarna ombeds beskriva sin roll i nyanländas lärmiljöer finns en tydlig 

skillnad mellan vad man faktiskt gör i sitt uppdrag och vad man skulle vilja göra. Synen 

på speciallärarens roll i nyanländas lärmiljöer präglas främst av om de är närvarande där 

eller ej. Samtidigt finns idéer om vilken roll specialläraren skulle kunna ta givet att den, 

eller de, skulle ha en mer närvarande och framträdande roll i undervisningens 

organisation. Möjligheten att förebygga problem i språkutvecklingen genom att arbeta 
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närmare den dagliga undervisningen är den mest vanligt förekommande idén som främst 

speciallärarna, men också sva-lärarna och studiehandledarna till viss del nämner: 

Hade vi haft det hade det varit fantastiskt. Att kunna jobba strukturerat 

med ett språkutvecklingsprogram så man får en snabbare progression i 

det här språkbyggandet. (Sva-läraren Birgitta) 

Det kan gå snabbare att förebygga läsförståelsesvårigheter till exempel. 

Behoven är jättestora i förberedelseklassen. (Sva-läraren Astrid) 

Den förebyggande rollen kan innefatta att handleda lärare och i samverkan utveckla 

lärmiljöernas språkundervisning, att upptäcka de delar i språkutvecklingen som behöver 

stärkas och som inte tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen eller att 

verka för att de modeller för språkutvecklande arbetssätt som kan utarbetas i samverkan 

med sva-lärare även sprids till modersmålsundervisningen och studiehandledningen.  

Vad speciallärare faktiskt gör i sitt uppdrag skiljer sig dock från vad de 

skulle vilja göra. På Lindskolan intar specialläraren en rådgivande roll eftersom behoven 

överträffar speciallärarens möjligheter att möta upp dem. Genom observationer och 

samverkan med undervisande lärare tas beslut om åtgärder i form av extra anpassningar 

eller särskilt stöd, med specialläraren som avsändare genom EHT men mer sällan som 

utförare. Där framträder speciallärarens roll som rådgivande och samverkande. På 

Björkskolan formuleras speciallärarens uppdrag i stor utsträckning av specialpedagogen 

och elevhälsoteamet, och handlar i praktiken om perioder av lästräning och fonologisk 

träning. På Almskolan utför specialläraren både förebyggande insatser, är delaktig i 

planeringen av främst sva-undervisningen och ger stöd i perioder kring läsning och 

fonologisk utveckling på andraspråket. Gemensamt för de tre speciallärarna är att de 

måste anpassa sig till omständigheter som gör att de främst riktar sina insatser när 

språkliga svårigheter har konstaterats.  

 Speciallärarens roll framträder också genom sva-lärarnas uppfattningar. 

Den mycket begränsade tillgången på speciallärare på Björkskolan gör att EHT-beslut 

om perioder med anpassad studiegång, där ett eller flera ämnen tillfälligt tas bort, är en 

relativt vanlig åtgärd. Sva-läraren Birgitta bedömer att undervisningen i 

förberedelseklassen och möjligheten att vara flexibla och individanpassa inom 

undervisningens ramar i stort sett möter de språkliga behov nyanlända har. Man ber om 

specialpedagogisk handledning vid behov men sva-lärarna och studiehandledarna är de 

huvudsakliga utförarna av både språkligt och socialt stöd för de nyanlända eleverna. En 
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liknande situation finns på Lindskolan, både vad gäller brist på speciallärare och vem som 

ger stöd till den nyanlända gruppen. Där upplever sva-läraren Lena att ärenden som 

skickas till EHT bollas tillbaka med en kravlista på extra anpassningar. En effekt av detta 

är att det stöd hon skulle önska att en speciallärare skulle ge istället utförs av antingen 

studiehandledare eller resurspedagoger.  Speciallärarens frånvaro i nyanländas lärmiljöer 

på Björk- och Lindskolan koncentrerar stödinsatserna till den personal som är ständigt 

närvarande, främst sva-lärare och studiehandledare. På Almskolan är situationen något 

annorlunda eftersom specialläraren närvarar i nyanländas lärmiljöer på ett tydligare sätt. 

Sva-läraren Astrid menar att specialläraren gör sitt bästa för att förebygga de problem hon 

eller de gemensamt upptäcker, men konstaterar samtidigt att behoven är större än vad 

resurserna räcker till. Närvaron av speciallärare ger samtidigt möjligheter att tillsammans 

utveckla undervisningen, t.ex. kring läsutveckling. De kan också ta gemensamma beslut 

kring vilka åtgärder som behöver sättas in när sva-undervisningen inte räcker till. 

Lästräning och fonologisk träning är en del av undervisningen som utarbetats i samverkan 

med specialläraren, och det ger möjligheter att tidigt upptäcka elever som behöver en 

extra skjuts i sin utveckling, där specialläraren kan ta vid.   

6.3.2. En gråzon mellan särskilt stöd och sva-problematik 

Det finns en samstämmighet hos respondenterna att det hos gruppen nyanlända finns ett 

stort behov av stöd. Samtidigt som stödbehovet kan karakteriseras som brett och bestå 

bl.a. av socialt och psykologiskt stöd, framstår behovet av stöd för att utveckla 

språkkunskaper för att klara skolarbetet överhängande. Såväl speciallärare, sva-lärare och 

studiehandledare utgör i sina yrkesroller språkliga stödfunktioner på olika sätt, men 

uttrycker samtidigt frustration över att det språkliga stödet inte är tillräckligt. Bakgrunden 

till denna frustration ryms i uppdraget att undervisa nyanlända i en för dem ny skolkultur, 

vilket kan illustreras av dessa utsagor: 

Jag vet faktiskt inte hur vi (…) ska lyckas hjälpa elever som aldrig har 

gått i skolan förut att lyckas ta igen kunskaper i 16 olika ämnen på ett 

främmande språk. (Specialläraren Alma) 

Man kan säga att de flesta av dem saknar både grundläggande literacitet 

och ämnesliteracitet. Och när de börjar skolan de fokuserar bara och 

kämpar bara att lära sig ämnesliteracitet (…) och det är ju den högsta 

nivån. Och de saknar grunderna. (Studiehandledaren Aden) 
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En typ av gradering i stödbehovet kan skönjas när intervjuerna rör sig kring språkinriktat 

särskilt stöd. Graderingen hänger samman med svårigheten att avgöra när främst 

andraspråksutvecklingen inte går framåt i önskad takt. Huvudsakligen speciallärare och 

sva-lärare brottas med dilemmat kring vad som är så kallad sva-problematik och vad som 

är en språklig svårighet som bäst bemöts med särskilt stöd. Sva-problematik beskrivs som 

en språkutveckling som i och för sig kan gå långsamt, men som bedöms kunna bemötas 

inom ramen för sva-undervisningen. Sva-problematikens baksida är en vänta-och-se-

attityd som kan vara frustrerande för såväl läraren som eleven. Studiehandledaren Bilan 

beskriver förlusten av tid när man väntar ut att språkutvecklingen skall komma i fatt en 

önskvärd nivå: ”När man säger att nu ska vi ta tag i det då känner jag att den här eleven 

har förlorat tre, fyra år i tid”. Förlusten av tid på grundskolans senare år sätter också sin 

prägel på vilken typ av insats som görs menar specialläraren Boel: ”…i specrollen får 

man reparera ju äldre de blir. Det blir ju lite panik istället för att förebygga.”  

Sva-problematiken och den vänta-och-se-attityd som ofta kopplas dit är ett 

dilemma, inte minst för speciallärarna, eftersom det försvårar beslut kring när 

specialpedagogiskt stöd skall ges. Ett bekymmer som kopplas till detta är frånvaron av 

tillförlitliga språktester och möjligheten att testa tidigt i en andraspråksutveckling. Tester 

anses behövas för att särskilja en typisk språkutveckling från en atypisk. I materialet finns 

olika uppfattningar om tester, men gemensamt är att de inte är tillförlitliga förrän eleven 

har undervisats i andraspråket i minst två år. I frånvaron av sådana tester görs andra typer 

av bedömningar för att skilja behovet av ett allmänt språkligt stöd som kan tillgodoses i 

undervisningen mot ett särskilt stöd.  

…alltså man har en sorts känsla. Man har börjat träna upp den här 

känslan. Jag har två elever som jag tror har någon form av språkstörning 

(…) Det går framåt men det är inte riktigt det här klicket liksom. 

(Specialläraren Alma) 

Men du vet när man får känslan av att här är det inte bara sva liksom. 

För sva-lärarna har jobbat så himla fantastiskt med de här eleverna och 

man börjar märka att det är något mer. Jag ser att det är något men vad 

är det? (Specialläraren Boel) 

Bedömningarna ser olika ut på olika skolor, där Björk- och Lindskolan använder sig i 

högre grad av EHT än Almskolan där specialläraren gör löpande bedömningar i 

samverkan med sva-läraren. Medan det allmänna språkliga stödet i form av sva-

undervisning och studiehandledning är beständigt, ges det särskilda stödet i kortare 
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perioder. Specialläraren Alma exemplifierar hur bedömning av särskilt stöd och stödets 

utformning kan gå till: 

När vi sätter in stöd på en elev som vi märker inte går framåt i FBK så 

är jag av den uppfattningen att vi gör det för ett tag. För det kan vara så 

att den står på en platå och har stannat lite där. Det har gått fort upp dit, 

men sedan har det stannat. Då gör man en utvärdering med ämnesläraren 

och ser att hon eller han är på gång nu igen efter den lilla pushen. Då 

släpper jag igen. 

6.4. Språkutveckling under stress 

Ett tema som tidigare berörts i kapitlet är de nyanlända elevernas upplevelse av att snabbt 

lära sig behärska svenska som en nyckel till skolframgång. I det här avsnittet påvisas viss 

variation kring upplevelsen beroende på elevernas ålder och närvaron av betyg. Dessutom 

presenteras faktorer i undervisningens organisation som respondenterna framhåller som 

viktiga för nyanlända elevers skolframgång.  

6.4.1. Ålder och betyg  

På Björk- och Almskolan undervisas grundskolans senare år och den terminsvisa 

betygssättningen är en tydlig skillnad mot Lindskolan F-5 verksamhet. På Lindskolan 

vittnar Leila, Linda och Lena om att stress i förhållande till kunskapskrav inte är något de 

förknippar med sina nyanlända elever. Tvärtom finns en glädje i skolarbetet som de gärna 

framhåller. Leken på rasterna och fadderverksamhet i klassrummen är två sätt att komma 

in i gruppen för de nyanlända eleverna på Lindskolan. Vid vilken ålder elever anländer 

och möter den svenska skolan är också avgörande för hur skolgången blir. 

Studiehandledaren Bilan berättar om vilken skillnad det kan göra inom en och samma 

syskonskara: ”…vi kan se en familj som har kommit från samma bakgrund (...) och som 

har barn på olika stadier. Vilka olika förutsättningar de får.” Oavsett vilken ålder eleverna 

har är studiehandledaren en viktig person för dem. Genom det delade modersmålet får 

studiehandledarna ett särskilt perspektiv på elevernas situation som nyanlända, men även 

vilka de var i hemlandet. ”Man måste tänka att där var personen ändå kunnig i det han 

var. Men plötsligt är den här personen här och då är den inte kunnig” sammanfattar Bilan 

det. På Björk- och Almskolan kommer de nyanlända eleverna direkt in i en undervisning 

där betygen är närvarande. Även elever med god skolbakgrund kan hamna i svårigheter 

eftersom de ofta behöver lära sig en ny kunskapssyn. ”De som har lång skolbakgrund har 

det jättesvårt eftersom de måste byta skolsystem (…) de kan inte analysera, jämföra och 
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dra egna slutsatser” sammanfattar sva-läraren Birgitta. Den kunskapsutveckling som de 

nyanlända eleverna i grundskolans senare år gör är svår att sammanfatta i ett summativt 

betyg framhåller specialläraren Alma: ”Alltså de gör ju extrema utvecklingar (…) Men 

ändå når de inte ända fram”.   

6.4.2. Utmaningar i den ordinarie klassen 

Almskolan och Lindskolan präglas av sitt stora mottagande av nyanlända och att 

elevunderlaget till största del utgörs av elever som läser svenska som andraspråk. Därmed 

finns en utbyggd kompetens både kring andraspråksundervisning och modersmål. På 

Björkskolan är förhållandet något annorlunda eftersom elevunderlaget är mer 

diversifierat, även om skolan har lång erfarenhet av mottagande och utbyggd kompetens 

kring både första- och andraspråket, om än i jämförelsevis mindre omfattning. På samtliga 

skolor vittnar respondenterna om hur förberedelseklassen sedan ändringen i skollagen fått 

en mer framträdande plats i skolan. På Björkskolan berättar specialläraren Boel att 

förändringen skedde rent fysiskt, med en flytt från källaren till en mer central del i skolan. 

Den omedelbara klasstillhörigheten har också underlättat för eleverna att knyta kontakter 

utanför förberedelseklassen. Det underlättar också den sociala övergången till ordinarie 

klass. När eleverna lämnar förberedelseklassen följer studiehandledaren med. Samtidigt 

är det i denna övergång som de nyanlända eleverna oftast uppvisar ett tydligt stödbehov. 

På Björkskolan ser sva-läraren Birgitta hur stödet som fanns i förberedelseklassen i form 

av individanpassningar och utökad sva-undervisning inte finns i motsvarande grad i den 

ordinarie klassen. En respons på detta har på Björkskolan blivit anpassade studiegångar, 

där enstaka ämnen tas bort för eleven för att avlasta lärandet. På Alm- och Lindskolan 

framhåller respondenterna istället det språkutvecklande arbetssättet som ska prägla alla 

ämnen i den ordinarie klassen. Även om samtliga skolor har lång erfarenhet av 

mottagande av nyanlända elever finns en samstämmighet hos respondenterna kring hur 

tidpunkten för övergången till ordinarie klass är svår att avgöra. De utmaningar som möter 

de nyanlända eleverna i den ordinarie klassen på Björk- och Almskolan är främst 

relaterade till andraspråket. Det är genom det svenska språket de ska klara 

kunskapskraven. Det uppstår därför ibland problem att övertyga mottagande lärare om att 

eleven i fråga är redo. Att förståelsen för nyanländas lärande inte präglar hela skolans 

undervisning är tydligt för bl.a. specialläraren Alma: 
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De tyckte liksom inte att de var färdigbakade. Lärarna kunde komma 

tillbaka och säga att herregud han är ju en årskurs tvåa i matematik. Ja, 

ok, men om vi tänker efter så har eleven gått två år i skolan i hela sitt liv 

och då har han dessutom lärt sig matematik på ett främmande språk. 
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7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

Sva-lärare, studiehandledare och speciallärare är självklart inte de enda yrkesgrupperna 

som omger nyanlända i svensk skola. Förutom att omges av ämneslärare, elevhälsa med 

mera finns lokalt nya yrkesgrupper som på olika sätt är lärande- eller sociala 

stödfunktioner. En sådan lokal yrkesgrupp som valdes bort är processtödjarna som finns 

med de nyanlända eleverna från dagen de kommer till mottagningsenheten till dess att de 

slussats ut och funnit en plats i ordinarie klass. Processtödjare har ofta lärarbakgrund och 

god erfarenhet av mottagande av nyanlända och hade därför kunnat bidra med en 

intressant synvinkel på hela organisationen. Eftersom urvalet var målinriktat hade 

processtödjare kunnat utgöra en del av informanterna. Processtödjarna valdes dock bort 

eftersom de just är ett lokalt initiativ och därför inte är representativa i samma 

utsträckning som de tre valda yrkesgrupperna. Dessutom har de jämförelsevis mindre 

inflytande över undervisningen. Däremot hade andra ämneslärare kunnat bidra med 

perspektiv på speciallärares roll i nyanländas lärmiljöer och möjligtvis breddat bilden av 

en språkutveckling under stress som ovan diskuterats.  

 I valet mellan kvalitativ eller kvantitativ metod framstod den kvalitativa 

intervjun fördelaktig eftersom den kan fånga in variationer av uppfattningar och sedan, 

med Repstads (2009) ord, sätta dessa i kontrast till de villkor och system som 

organisationens utformning utgör. Styrkan i det material som samlades in är just 

variationen av perspektiv på samma verksamhet, med exempel på hur varje skola står 

inför samma utmaning som tacklas på olika sätt, vilket hade varit svårt att nå genom en 

mer strukturerad intervjuform eller en kvantitativ metod.  Samtidigt begränsar antalet 

intervjuer möjligheten att dra slutsatser utanför de undersökta verksamheterna. En 

kvantitativ metod, exempelvis enkät, hade kunnat nå fler skolor och fler yrkesgrupper och 

därigenom gett möjlighet att på ett bredare sätt kartlägga hur speciallärare arbetar i 

nyanländas lärmiljöer, samt hur andra yrkesgrupper betraktar speciallärarens plats där. 

Det är möjligt att en sådan metod hade kunnat svara på vilka möjligheter och hinder som 

föreligger för speciallärare i nyanländas lärmiljöer. Den uppenbara förlusten med ett 

sådant förfarande är dock möjligheten att nå den individuelle lärarens fördjupade 

resonemang som den semi-strukturerade intervjun ger möjlighet till (Bryman, 2011). Den 
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variation som har nåtts genom den valda metoden har förutom att fånga in denna variation 

även fungerat som en brygga till vald teori, vilket förespråkas av Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2009). Bredden och djupet i de nio individuella perspektiven ur de tre 

yrkesgrupperna har omfattat resonemang om yrkesgruppernas inbördes status, gränser 

dem emellan, perspektiv på inkludering och språkutveckling vilka alla faller väl in i 

studiens teoretiska perspektiv. 

7.2. Resultatdiskussion 

7.2.1. Organisatoriska hinder för samsyn och samverkan 

Studiehandledare och sva-lärare står, liksom alla lärare i nyanländas lärmiljöer, inför 

uppgiften att utveckla nyanlända elevers första- och andraspråkskunskaper samtidigt som 

deras tidigare erfarenheter och kunskaper skall tas till vara och ligga till grund för fortsatt 

lärande. Där utgör speciallärare den yrkesgrupp som har den minst framträdande rollen 

inom ramen för denna studie och i den tidigare forskningen. Inom uppgiften ryms både 

möjligheter och hinder för speciallärare att verka inom nyanländas lärmiljöer.  I den kritik 

som i den tidigare forskningen har riktats mot hur undervisningen organiseras framgår att 

svensk skola hittills inte klarat uppgiften, bl.a. därför att undervisningen inte tagit till vara 

på tidigare erfarenheter, samt att utmaningarna för eleverna blir för stora när de lämnar 

förberedelseklassen (Nilsson & Axelsson, 2013; Nilsson & Bunar, 2016). De ökade 

utmaningarna i ordinarie klass känns igen från de tre undersökta skolorna. Den ordinarie 

undervisningens svårigheter att bemöta nyanlända elevers varierande kunskaper som bl.a. 

specialläraren Alma vittnade om är också i linje med vad Nilsson och Axelsson (2013) 

konstaterar, att eleverna riskerar att betraktas utifrån allt de inte behärskar, ur ett 

bristperspektiv. Fridlunds (2011) kritik ringar in hur olika första- och andraspråket 

värderas i undervisningen, vilket försvårar en interkulturell undervisning. Denna 

undervisningsmodell där första- och andraspråket tar mer jämbördiga roller och används 

som resurser för varandra har starkt internationellt stöd (Axelsson & Magnusson, 2012; 

Thomas & Collier, 2002). Denna studies resultat indikerar att de högre åldrarnas 

inriktning på betyg försvårar för modersmålet att genom studiehandledning ta plats i 

undervisningen, mycket beroende på att mottagande lärare i ordinarie klass förväntar sig 

elever med adekvata andraspråkskunskaper för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

Att andraspråksutvecklingen styr studiehandledningen bekräftas av Reath Warren (2016) 
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och illustrerar språkens inbördes status i undervisningen. Denna situation sätter också 

ramarna för hur studiehandledare och sva-lärare samverkar, samt för vilka möjligheter 

speciallärare har att verka i undervisningen. För att utveckla modeller i undervisningen 

från förberedelseklass till ordinarie klass som, liksom interkulturell undervisning, 

bevisats ha goda resultat för nyanländas lärande krävs samsyn och samverkan där 

specialläraren i sitt handledande uppdrag skulle kunna vara behjälplig. De hinder som 

föreligger kan beskrivas genom den nuvarande ansvarsfördelningen för första- och 

andraspråksutveckling, där frågor om vad särskilt stöd är och kan vara för nyanlända, 

samt vem som ska vara utföraren är aktuella.  

7.2.2. Undervisningens organisation ur ett professionsteoretiskt perspektiv 

De tre undersökta skolorna uppvisar en variation av tillgång till och användning av 

speciallärare. Tre huvudsakliga användningar är specialläraren som genom EHT 

handleder kollegor att utföra insatser som antingen är extra anpassningar eller särskilt 

stöd, specialläraren som endast agerar på uppdrag av EHT och då främst vid insatser i 

ordinarie klass, samt specialläraren som delaktig i både undervisningens organisation och 

i förebyggande insatser för att främja språkutveckling. Tillgången till speciallärare och 

deras närvaro i nyanländas lärmiljöer styrs dels av resurser, men också av vilka 

yrkesgrupper som utför vilka yrkesuppgifter. Abbott (1988) diskuterar yrkesgruppers 

lokala förhandlande om yrkesuppgifter utifrån begreppen full professionell jurisdiktion 

och intellektuell jurisdiktion. En möjlig tolkning är att ämnet svenska som andraspråk gör 

anspråk på intellektuell jurisdiktion kring andraspråkslärande, mycket beroende på att 

sva-lärarna är de enda med explicit kompetens på området, med stöd i de nationella 

styrdokumenten. Likaledes kan studiehandledare, som ofta även är modersmålslärare, 

sägas göra anspråk på intellektuell jurisdiktion kring sitt kompetensområde, 

förstaspråksutveckling. Till sist återstår speciallärare, som i varierande grad och beroende 

på skolornas organisation och syn på särskilt stöd och speciallärares roll i nyanländas 

lärmiljöer, gör vissa anspråk på intellektuell jurisdiktion kring specialpedagogiska frågor.  

Eftersom speciallärare generellt sett möter nyanlända elever först efter full 

utslussning i ordinarie klass, vilket konstaterats i tidigare forskning och på de undersökta 

skolorna, sker en förhandling om speciallärarens roll och synen på särskilt stöd mellan 

yrkesgrupperna. Denna förhandling kan exemplifieras med svårigheten att bedöma och 

bemöta behov av särskilt stöd för de nyanlända eleverna, vilket i resultatkapitlet benämns 
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som en gråzon mellan sva-problematik och särskilt stöd. Utkomsten av förhandlingen var 

i de flesta fall att särskilt stöd ges sent i den nyanländes skolgång, eftersom sva-

undervisningen ansågs utgöra ett tillräckligt språkligt stöd, vilket skulle kunna illustrera 

en gräns mellan två jurisdiktioner, där sva-lärarna kontrollerar andraspråksinlärningens 

tidigaste faser och speciallärarna tar vid först i ordinarie klass. Den vänta-och-se-attityd 

som följer med sva-problematiken pekar dock ut en tydlig förlorare ur 

språkutvecklingssynpunkt, nämligen de nyanlända eleverna som lämnas utan insatser. 

Denna tendens var tydligast på Björk- och Almskolan där betyg och elevernas ålder vid 

mottagandet utgjorde försvårande förutsättningar för de nyanlända elevernas lärande, 

såväl som undervisningens organisation. I förhandlingen om intellektuell jurisdiktion och 

därigenom kontroll över yrkesuppgifter framstår speciallärarens närvaro som avgörande. 

Om specialläraren fanns närvarande i nyanländas lärmiljöer som på Almskolan fanns 

också en högre grad av samverkan och därigenom tydligare gränser för vem som gör vad 

i organisationen. Det kan exemplifieras med att specialläraren Alma utförde insatser av 

särskilt stöd, medan sådana insatser förhandlades mellan sva-lärare och studiehandledare 

i högre grad på Lind- och Björkskolan. Det kan möjligtvis ses som att graden av närvaro 

avgör graden av kontroll vad gäller intellektuell jurisdiktion, något som på de tre skolorna 

var självklart för sva-lärare och studiehandledare, men mindre självklart för speciallärare.  

Nyanlända elever har ett brett stödbehov som spänner över sociala och 

språkliga dimensioner (Thomas & Collier, 2002). Dessa dimensioner uppmärksammas 

också i resultatkapitlet. Utifrån yrkesgruppernas uppdrag fördelas uppgifter relaterade till 

förstaspråksinlärning till modersmålslärare och studiehandledare, medan 

andraspråkslärande faller på sva-lärarna. Uppdragen utvidgas dock i förhållande till 

särskilt stöd, där speciallärarens roll på skolan och samverkansgraden mellan 

yrkesgrupperna avgör hur mycket särskilt stöd exempelvis studiehandledarna ägnar sig 

åt. Skrtic (1996) beskriver rollfördelningen inom en professionell och klientorienterad 

byråkrati som ett system där eleven får sina behov bemötta ett och ett av motsvarande 

profession. I de tre skolornas respektive organisationer kring nyanländas undervisning 

finns exempel på sådana avgränsningar mellan yrkesgrupperna, samtidigt som viss 

överlappning sker. Det huvudsakliga ansvaret för andraspråksutvecklingen ligger på sva-

undervisningen, medan ansvaret för förstaspråksutvecklingen hamnar hos 

modersmålslärare och studiehandledare. När behov av särskilt stöd konstateras, ofta sent 

i skolgången, görs specialpedagogiska insatser. Detta kan ställas i relation till 
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förhandlingen om intellektuell jurisdiktion mellan yrkesgrupperna. Skrtic (1991, 1996, 

2009) förordar ett adhocratiskt system som är mer följsamt mot elevens behov, och som 

bygger på samverkan mellan professioner. Det är svårt att påvisa att någon av de 

undersökta skolorna uppvisar ett adhocratiskt förhållningssätt genom hela organisationen, 

mycket beroende på att synen på nyanländas lärande skiljer sig mellan 

förberedelseklassen och ordinarie klass. Däremot finns adhocratiska drag i 

förberedelseklassen, där Björk- och Lindskolan hade hög grad av samverkan mellan 

studiehandledare och sva-lärare vilket fick effekten att första- och andraspråket hade ett 

mer jämbördigt förhållande. Samtidigt kunde dessa organisationer inte helt tillgodose de 

nyanlända elevernas behov av särskilt stöd, mycket beroende på speciallärarens roll på 

skolorna.  

7.2.3. Speciallärarens möjligheter att verka förebyggande 

Det är mot bakgrund av detta intressant att samtliga undersökta yrkesgrupper efterfrågade 

en speciallärarroll som arbetade förebyggande. Speciallärarens närvaro i nyanländas 

lärmiljöer från förberedelseklass till ordinarie klass skulle ge möjligheter att sprida 

kunskap om nyanländas lärande och behov genom hela organisationen. Genom tidiga och 

förebyggande insatser skulle även glappet mellan förberedelseklass och ordinarie klass 

kunna överbryggas, och sena specialpedagogiska insatser vars effektivitet går att 

ifrågasätta kunna undvikas. Detta kräver dock en samsyn och i någon mån en synvända 

kring nyanländas lärande och behov av språklig stöttning genom hela sin skolgång.  I 

detta sammanhang är de definitioner av inkludering som berörts kring nyanlända värda 

att begrunda. Det är förståeligt att snäva definitioner av inkludering historiskt sett varit 

nödvändiga, och i vissa fall fortsätter att vara det, för att försvara nyanländas rätt till en 

undervisning i samma lokaler som övriga skolan brukar. Skollagens ändringar tillgodoser 

dock dessa behov, vilket ger förutsättningar att istället diskutera synen på nyanländas 

lärande utifrån en bredare definition av inkludering. Där utesluts ingen grupp av elever 

och när svårigheter uppstår i lärmiljöerna skall de också bemötas där, vilket omöjliggör 

ett bristperspektiv på elevers svårigheter (Haug, 2017). För att inkluderingsbegreppet i 

den bredare definitionen skall vara verksamt för alla elever behöver det tillämpas i hela 

organisationen. Speciallärare kan i sitt handledande och förebyggande uppdrag utveckla 

lärmiljöerna och synen på nyanländas lärande, men för att detta ska vara möjligt krävs 

också förståelse för nyanlända elevers lärande utifrån ett språkperspektiv.  
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Även om en önskan om en förebyggande speciallärarroll fanns hos 

respondenterna menar de intervjuade speciallärarna att de måste anpassa sig till 

omständigheter som gör att de främst riktar sina insatser när språkliga svårigheter har 

konstaterats. Samtliga yrkesgrupper uttrycker frustration över att det språkliga stödet 

både är otillräckligt och dåligt koordinerat. Förutom sva-problematik anges frånvaron av 

adekvata tester som en anledning till att särskilt stöd ges sent i elevernas 

andraspråksutveckling. Det är intressant att betrakta denna problematik utifrån ett 

sårbarhetsperspektiv. Begreppet språklig sårbarhet gör ingen skillnad på de språkliga 

svårigheter som uppkommer i mötet med skolspråket (Bruce m.fl., 2016). Lärmiljön 

identifieras som den arena där den språkliga sårbarheten manifesteras och kan bemötas 

pedagogiskt. Nyanländas möte med den svenska skolan faller väl in i ett 

sårbarhetsperspektiv. Om vi betraktar nyanlända elever ur detta perspektiv uppkommer 

möjligheten att kringgå sva-problematik och testförfaranden innan den språkliga 

sårbarheten kan bemötas. Den känsla som speciallärarna Alma och Boel utvecklat för att 

identifiera behovet av mer än sva-undervisning kan ur ett sårbarhetsperspektiv räcka som 

indikator för att insatser i lärmiljön måste göras.  Det är då inte av betydelse att genom 

tester klarlägga sårbarhetens exakta natur innan insatser kan göras, sårbarheten ska istället 

bemötas där den uppmärksammas av omgivande pedagoger. Här kan specialläraren med 

sina fördjupade kunskaper om språkutveckling spela en viktig roll.   

I examensordningen för speciallärare är uppdraget att arbeta förebyggande 

för att undanröja hinder i lärmiljön centralt (SFS 2010:800). Genom att betrakta 

undervisningens organisation ur ett sårbarhetsperspektiv framstår det förebyggande 

arbetet som avgörande för att de nyanlända eleverna ska få stöd genom hela sin skolgång. 

Brister i organisationen som kan exemplifieras med många övergångar och byten av 

lärare kan härledas till sårbarhetsbegreppet, och återfinns både i de tre skolornas 

organisationer samt i den tidigare forskningen (Nilsson Folke, 2017). I resultatkapitlet 

framkom att inslussningen till ordinarie klass utgjorde en sårbar period. Att samsynen på 

nyanländas lärande var annorlunda mellan förberedelseklass och ordinarie klass kan 

betraktas utifrån ett pedagogiskt sårbarhetsperspektiv. I ordinarie klass fanns exempel på 

lärmiljöer som inte var rustade för att bemöta nyanlända elever, och i dessa sattes även 

särskilt stöd in sent. Den pedagogiska sårbarheten kompenserades till viss del av 

studiehandledarnas insatser. Det var även i den ordinarie klassen som de huvudsakliga 

specialpedagogiska insatserna fanns på de tre skolorna. Samtidigt som samverkansgraden 
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ibland var låg, fanns hos de tre undersökta yrkesgrupperna en samsyn på nyanländas 

lärande som inte kom hela skolans organisation kring nyanländas lärande till del. Den 

pedagogiska sårbarheten i ordinarie klass genererade språklig sårbarhet, med anpassade 

studiegångar och sena insatser av särskilt stöd som resultat. Situationen betraktad ur ett 

sårbarhetsperspektiv betonar vikten av samsyn och samverkan i hela organisationen. Den 

samlade kunskapen om nyanländas lärande hos studiehandledare, sva-lärare och 

speciallärare kan utgöra en kraftfull grund för att motverka pedagogisk sårbarhet om den 

sprids från förberedelseklass ut i ordinarie klass. Speciallärarens roll som rörlig mellan 

individ-, grupp- och organisationsnivå och med ett handledande uppdrag kan också vara 

verksam mot pedagogisk sårbarhet.   

7.3. Specialpedagogiska implikationer 

Specialläraren har ingen framträdande roll när den tidigare forskningen beskriver 

nyanländas lärmiljöer och undervisningens organisation. Även om styrdokumenten inte 

explicit uttrycker det specialpedagogiska språkstödets roll för nyanlända finns där inga 

formella hinder för speciallärarens att verka inom nyanländas lärmiljöer. Dessa 

lärmiljöers organisation präglas fortsatt av variation och stor flexibilitet, vilket inte alltid 

är till fördel för den enskilde eleven.  Det finns speciallärare i nyanländas lärmiljöer och 

det finns dessutom många idéer för hur speciallärarrollen där skulle kunna utvecklas, samt 

hur speciallärare skulle kunna utveckla lärmiljöerna. Den önskan om en speciallärare som 

arbetar förebyggande mot språklig sårbarhet, som i samverkan kan utveckla 

undervisningen och sprida kunskap om nyanländas lärande är ett tydligt resultat som kan 

tolkas som en möjlighet för att utveckla speciallärarrollen i de organisationer där den är 

mindre framträdande.  De specialpedagogiska perspektiv som speciallärare kan bidra med 

i fråga om inkludering och sårbarhet kan stärka nyanländas lärande och förändra 

undervisningens organisation. De hinder som kan föreligga är främst synen på särskilt 

stöd i organisationen, eller snarare hur ett specialpedagogiskt språkstöd kan se ut och när 

i en nyanländ elevs språkutveckling det ska sättas in. Det allmänna språkstöd som kan 

tillgodoses i undervisningen bl.a. genom sva-undervisning och studiehandledning kan 

åstadkomma mycket, men i ljuset av nyanländas språkutveckling under stress är det 

tydligt att ytterligare insatser behöver göras. I samverkan med speciallärare skulle dessa 

yrkesgruppers kunna åstadkomma mer. Möjligtvis behöver då synen på 

specialpedagogiskt språkstöd diskuteras vidare i undervisningens organisation. 



 

46 

 

Sårbarhetsperspektivet på språkutveckling blir då ett pedagogiskt och specialpedagogiskt 

verktyg för att underlätta insatser för att främja språkutveckling. Nyanländas lärande 

gynnas inte av en vänta-och-se-attityd, vare sig i undervisningen eller ur 

specialpedagogisk synvinkel.  

7.4. Förslag på fortsatt forskning 

I denna studie har specialläraren framträtt i nyanländas lärmiljöer i olika grad och delvis 

i olika roller. Speciallärarens perspektiv på språkutveckling, sårbarhet och inkludering 

ses i denna studie som en möjlig väg att påverka undervisningens organisation kring 

nyanlända, men det vore intressant att studera hur det kunde gå till i praktiken. De hinder 

och möjligheter som här berörts är representativa för studiens tre skolor, men 

uppfattningen om nyanländas lärmiljöer skulle breddas av fler och mer omfattande 

studier. Vidare har denna studie ringat in en liten del av speciallärarens roll och visat på 

exempel från tre skolor. Att göra en motsvarande studie i ett större format skulle på ett 

tydligare sätt teckna bilden av speciallärarens roll i nyanländas lärmiljöer och kunna 

exemplifiera och bredda bilden av specialpedagogiskt språkstöd för nyanlända.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

 

Sektionen för lärande och miljö   

Speciallärarprogrammet specialisering - Språk-, skriv och läsutveckling 

 

Linköping den 24 augusti 2017 

 

Speciallärarens arbete med nyanlända 

Jag heter Peter Berry och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet på 

Högskolan i Kristianstad. I min lärarroll och i mina studier har jag ofta funderat på hur 

skolan bäst stödjer nyanlända elever i deras språkutveckling.  

Tidigare forskning visar att specialpedagogisk kompetens nyttjas i mindre utsträckning 

mot nyanlända elever än mot övriga elevkategorier. Jag intresserar mig därför för hur 

skolor organiserar undervisning och särskilt stöd kring nyanlända, i ljuset av de senaste 

årens höga mottagande och nya riktlinjer för mottagande från 2016.   

I mitt examensarbete kommer jag undersöka speciallärarens roll i arbetet med nyanlända 

elever, såväl i förberedelseklass som i ordinarie klass. Ett särskilt fokus läggs på 

speciallärarens möjlighet att verka för språkutveckling i lärmiljöer där nyanlända finns.  

Min förhoppning är att studien kan bidra med att belysa variationen av 

organisationsformer kring nyanländas lärande och språkutveckling, samt vilken roll 

speciallärare har eller kan ha bland dessa.  

Jag söker därför speciallärare och/eller specialpedagoger, lärare i svenska som 

andraspråk, studiehandledare och koordinatorer för intervjuer. Vill du bidra med din 

erfarenhet om organisationen kring och speciallärarens roll i arbetet med nyanlända?  

Din medverkan bygger på frivillighet och intervjuerna kan ske på tider bekväma för dig. 

I det färdiga examensarbetet är ditt bidrag självklart anonymiserat. Intervjun beräknas ta 

http://www.hkr.se/
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30-45 minuter i anspråk. Jag planerar att spela in intervjun samt ta anteckningar. Både 

anteckning och inspelning raderas när examensarbetet är färdigställt. Jag hoppas att Du 

vill och har möjlighet att medverka och behöver ditt svar senast 15/9. Du lämnar enklast 

ditt svar eller ställer eventuella frågor via mail till mig. 

Handledare för examensarbetet är Helena Sjunnesson, universitetsadjunkt i 

specialpedagogik (helena.sjunnesson@hkr.se) och Barbro Bruce, biträdande professor i 

utbildningsvetenskap inr specialpedagogik (barbro.bruce@hkr.se).  

 

Tack för visat intresse! 

 

Peter Berry  

  

mailto:helena.sjunnesson@hkr.se
mailto:barbro.bruce@hkr.se
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Bilaga 2 

Intervjuguider  

 

Speciallärare 

Hur arbetar speciallärare med nyanlända generellt på din skola? 

- Hur bedöms behov av särskilt stöd hos nyanlända elever? 

- När i elevernas skolgång brukar särskilt stöd sättas in? 

- Exempel på särskilt stöd, extra anpassningar – utförare? 

- Speciallärares delaktighet i utformning av extra anpassningar? 

- Delaktighet i att utforma/ge särskilt stöd? 

 

Hur arbetar speciallärare i förberedelseklassen? 

- Om inte, vilka hinder finns för att göra det? 

- Om ja, hur går arbetet till? 

- Skiljer det sig från arbetet med nyanlända i ordinarie klass? 

 

Hur ser du på skolans organisation för nyanlända elever?  

- Sva-lärares roll? 

- Studiehandledare roll? 

- Speciallärarens roll? 

- På vilket sätt samverkar ni?  

 

Vad fattas (om något fattas) i dagens organisation vad gäller undervisningen av 

nyanlända? 

 

Studiehandledare 

Hur arbetar du för att utveckla elevernas ämnesspråk på svenska? 

- Hur arbetar du för att utveckla elevernas modersmål? 
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Vilka utmaningar finns det med att utveckla skolspråk/ämnesspråk på både modersmål 

och svenska? 

 

Hur bedöms en nyanländ elevs behov av särskilt stöd (eller extra anpassningar)?  

- Är du delaktig i sådana bedömningar? 

- Brukar du ge särskilt stöd (eller extra anpassningar)? 

 

Vilka är utmaningarna i svensk skola för nyanlända elever ur ditt perspektiv?  

  

Hur ser du på skolans organisation för nyanlända elever?  

- Sva-lärares roll? 

- Studiehandledare roll? 

- Speciallärarens roll? 

- På vilket sätt samverkar ni?  

 

Vad fattas (om något fattas) i dagens organisation vad gäller undervisningen av 

nyanlända? 

 

Sva-lärare 

Vilken roll spelar ämnet sva för nyanländas lärande, upplever du? 

- Skillnad i ämnets betydelse mellan FBK och ordinarie klass? 

 

Vilka typer av särskilt stöd har förekommit i relation till sva-undervisningen? 

- Extra anpassningar? 

- Lätt/svårt att bedöma behov av särskilt stöd? 
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Har speciallärare varit inkopplad?  

- På vilka sätt? 

- Beskriv samverkan med speciallärare! 

 

Hur organiseras sva-undervisningen för nyanlända? 

- Uttökad timplan? 

 

Hur bedöms en nyanländ elev vara ”mogen” att gå vidare? 

   

Hur är mottagandet organiserat på skolan? 

- Vilken roll spelar sva i mottagandet? 

 

Hur samarbetar sva-ämnet med studiehandledare?  

- Finns behov av samverkan? 

- Modersmålslärare? 

- Speciallärare? 

 

Hur ser du på skolans organisation för nyanlända elever?  

- Sva-lärares roll? 

- Studiehandledare roll? 

- Speciallärarens roll? 

- På vilket sätt samverkar ni?  

 

Vad fattas (om något fattas) i dagens organisation vad gäller undervisningen av 

nyanlända? 


