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Abstrakt 

Syftet med studien var att skapa ny kunskap om vad som händer när nyanlända elever börjar i den svenska 

grundskolan. Mer specifikt identifierar, undersöker och analyserar vi hinder och möjligheter på skol-, grupp- och 

individnivå i det specialpedagogiska arbetet med nyanlända elever. Frågeställningarna avsåg att ta reda på hur 

mottagandet av nyanlända elever i grundskolan organiseras, hur specialpedagoger talar om inkludering av 

nyanlända elever i grundskolan, hur specialpedagoger arbetar för att nyanlända elever ska få rätt stöd och 

stöttning. Studien belyses från ett sociokulturellt perspektiv samt ramfaktorteorin. I studien användes en 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och omfattade sex specialpedagoger på sex olika grundskolor 

i två olika kommuner. De intervjuade specialpedagogerna lyfter fram hinder och möjligheter i arbetet med att 

organisera arbetet för nyanlända elever på olika nivåer inom grundskolan. Ett hinder som framkom är att 

rektorerna på grundskolorna i studien inte är tillräckligt insatta i arbetet av nyanlända elever och det är faktorer 

som ekonomi och antal elever som styr verksamheterna. En möjlighet som vi såg var att nyanlända elever ger 

grundskolorna möjlighet att granska och förbättra den egna verksamheten. Forskningspersonerna var överens i 

teorin om betydelsen av inkludering, däremot skilde sig inkluderingsarbetet i praktiken både mellan de olika 

kommunerna och även mellan grundskolorna. På vissa grundskolor var inkludering att nyanlända elever ska in i 

reguljära klasser medan det i andra skolor användes förberedelseklass (FBK) som inkluderingsmetod. Olika 

språkliga arbetssätt och vikten av modersmålslärare och studiehandledare lyftes även fram som avgörande 

faktorer för att stötta nyanlända elever. Däremot påpekas att kunskaper om nyanlända elever och hur dessa elever 

lär sig saknades i specialpedagogutbildningen hos samtliga intervjuade specialpedagoger. 

 

Nyckelord: hinder och möjligheter, inkludering, mottagande av nyanlända elever, 

språkfrämjande arbetssätt, undervisning för nyanlända elever. 
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1. Inledning 

Barn och ungdomar som kommer till Sverige från andra länder och börjar i den svenska 

grundskolan får benämningen nyanlända elever. Under åren som grundskollärare och 

speciallärare har vi mött nyanlända elever som kommit till grundskolan. Nyanlända elever är 

en heterogen grupp elever med olika bakgrunder och förutsättningar för lärande där vissa av 

dem har en flerårig skolbakgrund från sitt hemland medan andra är illitterata. Eleverna har 

olika språk i bagaget, olika förväntningar och olika kulturella identiteter. Den gemensamma 

nämnaren är att de alla ska gå i grundskolan där de ska lära sig svenska och ta till sig den 

kunskap de behöver, för att på så kort tid som möjligt komma in i det svenska samhället 

(Bunar, 2015). De elever som kommer till Sverige från ett annat land hamnar förr eller senare 

i en reguljär klass och förväntas nå samma mål som elever med svenska som modersmål. Det 

tar cirka sex till åtta år för en nyanländ elev att behärska skolspråket, det är därför viktigt att 

eleverna inkluderas rumsligt, socialt och pedagogiskt (Skolverket, 2014b; Skolverket, 2016). 

Enligt Nilsson och Bunar (2016) har antalet nyanlända elever i skolor runt om i världen ökat. 

Det har märkts även i Sverige där en av utmaningarna är att många skolor saknar rutiner och 

resurser för att ta emot nyanlända elever (Bunar, 2015). Skolverkets statistik (2019) visar att 

elevantalet i den svenska grundskolan fortsätter att öka något, från 1 049 500 elever läsåret 

2017/18 till 1 068 300 elever läsåret 2018/19. Av dessa nytillkomna elever har 86 procent 

utländsk bakgrund. Skolverket (2019) skriver att nyanlända elever och elever som inte är 

folkbokförda eller saknar personnummer tillsammans utgör 7,6 procent av antalet elever i 

grundskolan. Av samtliga elever i den svenska kommunala grundskolan är drygt 28 procent 

berättigad modersmålsundervisning, och nästan 13 procent av eleverna läser svenska som 

andraspråk. 

Det är en stor utmaning för eleverna att introduceras i den svenska grundskolan, vilket sätter 

fokus på bemötandet och organisationen i skolan (Nilsson & Bunar, 2016). I och med att 

nyanlända elever ökar i antal ändras även grundskolans organisation vilket innebär nya 

utmaningar kring hur undervisningen bör anpassas för de elever som ännu inte kan språket 

(Bunar, 2015). Genom samtal med specialpedagogstudenter på universitet upptäckte vi att 

många blivande specialpedagoger inte känner sig trygga med de förväntningar som möter 

dem i organisationsarbetet när det kommer nyanlända elever till grundskolan, vilket väckte 

vårt intresse att genomföra en studie om specialpedagogers arbete med nyanlända elever. 
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Oavsett vilken modell grundskolor arbetar efter behöver den vara väl genomtänkt. I den 

svenska grundskolan finns det inga generella bestämmelser på nationell nivå som fastställer 

hur utbildningen av nyanlända elever bör organiseras och genomföras (Nilsson & Bunar, 

2016). Enligt Skollagen har barn i grundskoleåldern som är bosatta i Sverige skolplikt och rätt 

till en utbildning (SFS 2010:800; Skolverket, 2016). Det finns klara direktiv i Läroplanen att 

undervisningen ska ”utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (Skolverket, 2018, s.8). I Skolverkets Allmänna råd för undervisning av 

nyanlända elever (2016) betonas att grundskolan har ett kompensatoriskt uppdrag som 

innefattar samtliga elever, vilket innebär att grundskolan ska ta hänsyn till varje enskild elevs 

behov och ge stöd för att kompensera för skilda förutsättningar. För att nå framgångsrika 

resultat i arbetet med nyanlända elever menar forskare att det är viktigt att visa en positiv 

attityd till den enskilde elevens kultur, men även deras tidigare kunskaper (Axelsson, 2013; 

Nilsson & Bunar, 2016). 

I vår kommande yrkesroll som specialpedagoger kommer vi med största sannolikhet att möta 

nyanlända elever. I specialpedagogrollen ingår ett organisatoriskt och förebyggande arbete 

med att undanröja hinder och svårigheter i skolan samt stödja alla elever (SFS 2017:1111). Vi 

är särskilt intresserade av att undersöka hur specialpedagoger arbetar med organisationen 

kring mottagandet av nyanlända elever i grundskolan, men även hur specialpedagoger ser på 

inkludering samt hur de ser till att nyanlända elever får rätt stöd och stöttning efter förmåga 

och behov. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att skapa ny kunskap om vad som händer när 

nyanlända elever börjar i grundskolan. Mer specifikt identifierar, undersöker och analyserar vi 

hinder och möjligheter på skol-, grupp- och individnivå i det specialpedagogiska arbetet med 

nyanlända elever. 

•    Hur organiseras mottagandet av nyanlända elever i grundskolan? 

•    Hur talar specialpedagoger om inkludering av nyanlända elever i grundskolan? 

•    Hur arbetar specialpedagoger för att nyanlända elever ska få rätt stöd och stöttning? 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras skollagen och läroplanens riktlinjer i arbetet med nyanlända 

elever och de regler som finns kring detta, men även inkludering och specialpedagogens roll 

presenteras. I studien tillämpar vi förkortningen FBK vilket betyder förberedelseklass. 

 

2.1 Skollag, styrdokument och allmänna råd 

“Med nyanländ elev avses den som varit bosatt utomlands och som numera är bosatt 

här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter 

höstterminens start det kalenderår hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre 

anses som nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.” (Skolverket, 2016, s.8). 

Oavsett bakgrund har alla elever rätt till samma förutsättningar gällande stöd och stöttning. 

Ett barn ska så snart som möjligt (asylsökande inom en månad efter ankomst) tas emot och 

erbjudas en plats vid en kommunal skolenhet (Skolverket, 2016). Utbildningen ska ha sin 

grund i forskning och beprövad erfarenhet. Alla elever oavsett geografisk hemvist eller 

socioekonomiska förhållanden har rätt till utbildning. Skolans skyldighet är att se till elevens 

bästa. Det är rektor som ansvarar för den pedagogiska verksamheten på varje enskild enhet, 

samt resursfördelning inom den inre organisationen för att möta elevernas olika 

förutsättningar och behov (SFS 2010:800; Skolverket, 2016). 

I de aktuella bestämmelserna bör hemkommun, huvudman och rektor bland annat ha rutiner 

som säkerställer att rektor är delaktig i de inledande bedömningarna av nyanlända elevers 

kunskaper. Rektor har även i uppdrag att informera personal om inledande bedömning, vilka 

som ska medverka i bedömningen, rutiner för informationsspridning och hantering av 

underlag inför beslut samt säkerställa att den nyanlända elevens placering är lämplig utifrån 

den bedöma kunskapsnivån. Det åligger rektor att även se till att se till att personalen har rätt 

kompetens (SFS 2010:800; Skolverket, 2016). 

I läroplanens inledande kapitel kan vi bland annat läsa om grundskolans uppdrag. I uppdraget 

ingår att främja alla elevers utveckling och lärande. Undervisningen ska även anpassas och 

hänsyn ska tas till elevers förutsättningar och behov. Rektor ansvarar för att undervisningen 

utformas så att eleverna får ledning och stimulans för fortsatt utveckling, men även att 

eleverna får extra anpassningar och särskilt stöd om behovet finns (Skolverket, 2018). 

Nyanlända elever omfattas av skollagen, de ska erbjudas ledning och stimulans och skolan 

ska ta hänsyn till den enskilde elevens förutsättningar och behov. För att placeringen av en 
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nyanländ elev ska ske korrekt behöver det göras en inledande kartläggning där elevens 

kunskaper, förmågor och erfarenheter tas tillvara (Skolverket, 2016). 

 

2.1.1 Kartläggning 

En kartläggning ska ske inom två månader efter att eleven tagits emot av skolväsendet och om 

möjligt ske på elevens starkaste språk. Rektor beslutar om placering utefter kartläggningens 

resultat och hänsyn ska även tas till sociala faktorer (Skolverket, 2016). 

Kunskaper inom arbetet med kartläggningar av nyanlända elever har ett främjande syfte där 

avsikten är att säkerställa elevens rätt och likvärdighet. Kartläggningen betraktas som en 

förutsättning eller en möjlighet för både pedagoger och elever att organisera arbetet och 

lärandet efter individuella förutsättningar och behov. Kartläggningsmaterialet möjliggör ett 

underlag för bedömning av elevens kunskapsnivå och pedagogens planering för att stödja 

elevens fortsatta kunskapsutveckling (Lahdenperä & Sundgren, 2016). 

Rektor avgör hur organisationen ska se ut på grundskolan, om det ska finnas FBK eller om det 

ska vara direktinkludering i reguljär klass. Rektorer och förvaltning behöver ha kunskaper om 

nyanlända elevers lärande för att kunna fatta rätt beslut och även följa upp och utvärdera 

resultaten samt utveckla och förbättra verksamheten (Lundgren, von Schantz Lundgren, 

Lahdenperä & Gustavsson, 2016). Den nyanlända elevens första tid i grundskolan är ofta 

avgörande för hur den framtida skolgången kommer att bli (Glogic & Löthagen Holm, 2017). 

Grundskolans metoder och rutiner för att ta emot nyanlända elever, oavsett deras bakgrund, är 

mycket viktiga även om själva mottagandet visar sig vara en komplicerad uppgift. Rektor 

ansvarar för uppföljningen och utvärderingen av de nyanlända elevernas lärande och 

utveckling i skolan (Lahdenperä & Sundgren, 2016; Lundgren et al., 2016). 

 

2.1.2. Individuell studieplan 

Den individuella studieplanen är ett dokument när det gäller utbildning för nyanlända elever, 

både på högstadiet och i gymnasieskolan (Individuell studieplan finns inte i grundskolans 

tidigare år). Rektor ansvarar för att skolan tar fram en individuell studieplan och att eleven är 

delaktig i arbete. Den individuella studieplanen ska ge riktlinjer och vara en plan för vägen 

mot elevens mål med utbildningen. Den blir en karta för eleven att orientera sig med under 

utbildningstiden och grundskolans personal får ett redskap i planeringsarbetet och även till det 

systematiska kvalitetsarbetet där den individuella studieplanen kan ge stöd vid uppföljning 
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och utvärderingsarbete kring kompetens och hur grundskolan tillgodoser elevernas behov 

(Skolverket, 2016). 

 

2.2 Inkludering 

Ordet inkludering och dess innebörd förekommer och diskuteras bland forskare (Göransson & 

Nilholm, 2014). Nilholm och Göransson (2013) lyfter fram tre olika kriterier för att avgöra i 

vilken grad klassrummet är inkluderande “olikhet ska ses som en tillgång, eleverna ska känna 

sig socialt delaktiga och eleverna ska vara pedagogiskt delaktiga” (2013, s.50). Om samtliga 

av dessa kriterier uppfylls anser de att klassrummet är inkluderande. Inkludering innebär att 

undervisningen ska vara anpassad till olika elevers förutsättningar och behov (Nilholm & 

Göransson, 2013). Inkludering av nyanlända elever i skolan och samhället i stort är ett av de 

mest centrala målen i grundskolans arbete. Det är inte eleven som ska anpassa sig till 

undervisningen utan undervisningen som ska utgå från den enskilda eleven (Kästen-Ebeling 

& Otterup, 2018; Lahdenperä & Sundgren, 2017; Nilholm, 2007). 

Några viktiga framgångsfaktorer för nyanlända elever är alltså tidig kartläggning, trygg miljö, 

höga förväntningar och ett inkluderande arbetssätt. Grundskolan ska präglas av ett 

inkluderande förhållningssätt vilket innebär att flerspråkighet och mångfald ses som en 

tillgång istället för en brist (Skolverket, 2016). Både Axelsson (2015) men även Nilsson och 

Bunar (2016) påpekar vikten av att inte bara fysiskt inkludera eleven utan genom att se varje 

enskild individ som bärare av tidigare kunskap och nyttja allas olikheter skapas möjligheter 

till social och pedagogisk inkludering av nyanlända elever. 

 

2.3 Specialpedagogens roll 

Enligt examensordningen ska en specialpedagog arbeta i förebyggande syfte genom att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Specialpedagoger i grundskolan ska även 

arbeta på skol-, grupp- och individnivå där syftet är att stödja elever och utveckla lärmiljöer 

inom verksamheten där målet är att möta samtliga elevers behov (SFS 2017:1111). Det krävs 

ökad kunskap om olika kulturer samt utbildning för pedagoger som möter nyanlända elever 

för att kunna göra dessa elevers inkludering i det svenska skolsystemet så smidig som möjligt. 

En viktig detalj är att se nyanlända elever som allas elever istället för att sortera ut dem ur 

grundskolans elevunderlag. För att lyckas med inkluderingsarbetet för nyanlända elever är det 

centralt med ett nära samarbete mellan specialpedagog och modersmålslärare. 

Specialpedagogen besitter den pedagogiska kunskapen och modersmålsläraren den kulturella 
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kompetensen (Glogic & Löthagen Holm, 2017; Kästen- Ebeling, 2018; Popov & Sturesson, 

2015). 

De svårigheter som nyanlända eleverna möter i lärandet kan bli omöjliga att klara om inte 

skolorna bemöter dem på rätt sätt. Om grundskolan och pedagogerna uppvisar brist på 

lyhördhet och inte ger rätt stöd till eleverna kan det leda till att eleverna får svårt att 

tillgodogöra sig språket och kunskaperna. Om adekvat stöd saknas för eleverna riskerar de att 

uppleva ett misslyckande vilket i sin tur kan leda till att de ger upp (Axelsson & Nilsson, 

2013; Block, Cross, Riggs & Gibbs, 2014). Samtidigt menar Axelsson (2015) att det inte bara 

räcker med att ge eleverna ett digitalt verktyg, utan menar precis som Block et al. (2014) att 

grundskolan behöver fokusera på att undanröja eventuella hinder och uppmuntra elevernas 

styrkor för att stötta dem i deras lärande så att självkänslan kan stärkas och deras lärande 

underlättas. 
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet behandlar vi aktuell forskning som belyser nyanlända elevers första tid i den 

svenska grundskolan. Vi presenterar forskning om hur nyanlända elever inkluderas i 

grundskolan, både i andra länder och i Sverige. 

 

3.1 Mottagande i olika länder 

I en jämförande studie av Crul, Lelie, Biner, Bunar, Keskiner, Kokkali, Schneider och Shuayb 

(2019) beskrivs skillnaderna i inkludering av nyanlända elever i Tyskland, Sverige, Grekland, 

Turkiet och Libanon. Inför en gemensam analys genomfördes en litteraturöversikt gällande 

det egna landet, därefter jämfördes de olika ländernas resultat. I den tyska grundskolan går 

eleverna en till två år i introduktionsklass innan de börjar i reguljär klass. Beroende på var i 

landet eleverna bor kan de få mer eller mindre resursstöd i den reguljära klassen. I Sverige 

varierar det mellan olika grundskolor, men den generella riktlinjen är att nyanlända elever ska 

vara i FBK ett kortare tag. Däremot kan eleverna inte vara placerad i FBK i mer än två år, 

vilket innebär att nyanlända elever är garanterad undervisning i reguljär klass. I Grekland 

saknas bra verktyg för att kartlägga nyanlända elever som ofta har en traumatisk resa bakom 

sig där de rest över havet på flykt från krig. De har inrättat mottagningsanläggningar för 

flyktingutbildning, en sorts FBK under en övergångsperiod. Det generella syftet är att erbjuda 

de nyanlända eleverna en känsla av normalitet vilket de menar säkerställer ett psykosocialt 

stöd. Grekland har för avsikt att placera nyanlända elever i klass utifrån deras ålder, men 

grundskolorna saknar kunskap om mottagande av denna elevgrupp. De kan inte tillgodose 

elevernas modersmål eller särskilda behov, något som ses som en brist i det grekiska 

skolsystemet. Det turkiska utbildningsministeriet hävdar att syriska nyanlända elever uppnår 

full integration efter fyra år. I Libanon är det numera möjligt för nyanlända elever att gå i 

grundskolan, detta efter att FN gått in och täckt skolavgifter för att möjliggöra skolgång för 

denna elevgrupp. Från början ville de separera de nyanlända eleverna från lokalbefolkningen 

då det finns en rädsla för att en negativ inverkan på studierna. Många av de nyanlända 

eleverna från Syrien har begränsad skolbakgrund, vissa elever har gått i skolan i några år, 

medan andra inte registrerats i skolan med anledning av kriget. Det innebär att många elever 

har både kunskapsmässiga och sociala svårigheter. Samtliga länder i studien tar emot 

nyanlända elever i grundskolan, men på väldigt olika sätt. Forskarna menar att det sker en stor 

segregering och att det kan ge allvarliga konsekvenser (Crul et al., 2019). 
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I en norsk intervjustudie av Norozi (2019) har forskningspersonerna bestått av mentorer, 

ämneskoordinatorer och mottagande pedagoger. De menar att elever är sårbara när de är 

nyanlända i grundskolan. Eleverna kommer till en ny kultur där ett nytt språk ska läras och 

många känner låg självkänsla inför det nya skolsystemet. Det handlar inte enbart om 

akademiska prestationer, utan att även stödja sociala och emotionella behov hos nyanlända 

elever. Den norska regeringen har beslutat att alla nyanlända elever i grundskoleålder ska gå i 

grundskolan när de kommer till Norge, oavsett var de i landet de bor, vilken kulturell 

bakgrund de har och om de har särskilda behov. Studiens forskningspersoner lyfter 

komplexiteten i arbetet med nyanlända elever, det handlar inte enbart om fysisk inkludering 

utan även social och kunskapsmässig. Resultatet visar att tiden som nyanländ är sårbar, det 

beror bland annat på den nya kulturen, ett nytt skolsystem och begränsad språklig förmåga 

(Norozi, 2019). 

Taylor och Sidhu (2012) har genomfört en studie där de undersökte vilka grundskolor i 

Australien som lyckades i sitt arbete med nyanlända elever. Syftet med studien var att ta reda 

på gemensamma faktorer för undervisning. Samtliga grundskolor i studien hade utarbetat 

modeller för att lyckas med undervisningen av nyanlända elever. Framgångsfaktorer som 

framkommer i studien är trygghet i skolan, en positiv syn på eleverna samt ett arbetssätt där 

hela människan synliggörs. Det viktigaste för att lyckas i arbetet med nyanlända elever är 

dock inkluderingsarbetet. Ofta lägger grundskolor fokus på problematiken kring nyanlända 

istället för att se dessa elever som en tillgång i grundskolans mångfald. För en lyckad 

inkludering är det viktigt att arbeta med språkfrämjande arbetssätt för att hjälpa eleverna att 

visa sina kunskaper (Taylor & Sidhu, 2012). 

 

3.2 Mottagande i Sverige 

En av de viktigaste faktorerna för att nå framgång för en nyanländ elev är mottagandet och 

hur detta utformas (Axelsson, 2015). I en rapport från Skolverket kring behovsinventering 

gällande kompetensinsatser för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper framhålls att det 

finns flera olika sätt att arrangera mottagandet av nyanlända elever både mellan och inom 

kommuner. Det finns rekommendationer kring hur mottagandet av nyanlända elever ska 

organiseras samt hur kartläggningen ska utföras (Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2014), 

men Lahdenperä och Sundgren (2016) menar utifrån sin forskning att dessa riktlinjer inte 

alltid följs och att kunskaper om nyanlända elevers lärande på många håll saknas vilket leder 

till att eleverna får svårare att nå de nationella målen. 
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Flera forskare framhåller att det behövs ett systematiskt och genomtänkt tillvägagångssätt 

med bland annat ett inledande samtal för att få till ett bra mottagande av nyanlända elever. 

Vid ett sådant samtal bör det finnas en person som kan tolka och förklara hur skolsystemet 

fungerar samt boka tid för kartläggningssamtal (Glogic & Löthagen Holm, 2017; Nilsson & 

Bunar, 2016). En annan aspekt som lyfts fram är vikten av att kartlägga elevernas tidigare 

erfarenheter och organisera undervisningen individuellt för varje elev (Axelsson, 2015; 

Kästen-Ebeling & Otterup, 2018). Det saknas riktlinjer på nationell nivå och varje grundskola 

bestämmer organisationen kring nyanlända elever, däremot finns en risk att skolans ekonomi 

blir en styrande faktor (Bunar, 2015; Kästen-Ebeling & Otterup, 2018). Arbetet kring 

nyanlända elever ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet på grundskolan och rektor ska se 

till att personalen har rätt kunskaper eller får fortbildning om behov finns (Lahdenperä & 

Sundgren, 2016; Lundgren et al., 2016). 

Utbildningssystemet i den svenska grundskolan är i de flesta fall inte anpassad för nyanlända 

elever och deras individuella förutsättningar och behov, samtidigt är det viktigt att se varje 

enskild elev som en kunskapsbärare och inte som en nyanländ elev (Glogic & Löthagen 

Holm, 2017). Andra studier visar även att det bästa sättet för en grundskola att nå inkludering 

är genom ett helhetstänk där lärande, sociala och känslomässiga behov hos den nyanlända 

eleven prioriteras samt att skolan har en syn och strategi där olikheter är något bra (Block et 

al., 2014; Norozi, 2019; Taylor & Sidhu, 2012). 

 

3.3 Samsyn 

För att skapa ett inkluderande arbetssätt behövs en samsyn på skolan och att all personal 

gemensamt tar ansvar för de nyanlända elevernas välmående och lärandesituation. 

Grundskolan behöver ett strategiskt arbete kring att organisera verksamheten för nyanlända 

elever och detta bör ske genom att dels bedriva en genomtänkt undervisning och dels satsa på 

ett strukturerat arbete med inkludering av nyanlända elever i grundskolan (Glogic & Löthagen 

Holm, 2017; Kästen-Ebeling & Otterup, 2018). En förutsättning för att nyanlända elever ska 

kunna nå framgång i grundskolan är att alla pedagoger har kunskaper om 

andraspråksinlärning och dess svårigheter och att dessa kunskaper används i alla ämnen 

(Kästen-Ebeling & Otterup, 2018; Lahdenperä & Sundgren, 2016). Det är viktigt att all 

personal på skolan har ett gemensamt ansvar för nyanlända elever samt att det finns ett 

långsiktigt perspektiv och en planering för dessa elever (Glogic & Löthagen Holm, 2017). 

Detta arbete behöver, precis som annan verksamhet som sker i grundskolan, ingå i det 
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systematiska kvalitetsarbetet (Skolverket, 2016). Rektors kunskaper och förståelse för olika 

organisatoriska och pedagogiska modeller är en viktig del för att nyanlända elever ska få rätt 

utbildning (Lahdenperä & Sundgren, 2016). Kästen-Ebeling och Otterup (2018) menar att det 

ofta är stora skillnader mellan kommuner och även mellan skolor i hur inkluderingen av 

nyanlända elever organiseras. Bunar (2015) hävdar att nyanlända elevers individuella 

förutsättningar behöver vara utgångspunkt när det gäller social och pedagogisk inkludering 

och organisering. 

”Oavsett vilken organisatorisk modell skolan tillämpar är det viktigt att den är 

genomtänkt, att skolans samtliga relevanta aktörer är med, att det finns resurser att 

stötta de nyanlända eleverna pedagogiskt och socialt, att skolan följer upp deras 

utveckling samt att eleverna betraktas och behandlas utifrån individuella 

förutsättningar och behov.” (Bunar, 2015, s.31). 

 

3.4 Organisation 

Under följande avsnitt presenteras några olika möjligheter som grundskolorna kan använda i 

arbetet med organiserandet av nyanlända elever. 

 

3.4.1 Mottagningsenheter 

Det finns statliga rekommendationer att alla kommuner ska ha riktlinjer för hur mottagandet 

av nyanlända elever ska organiseras, men sådana rutiner saknas ofta (Lahdenperä & 

Sundgren, 2016). I en del kommuner inrättas centrala mottagningsenheter där den 

obligatoriska kartläggningen sker och eleverna får undervisning i några månader. I de fall 

verksamheten organiseras centralt på en mottagningsenhet eller motsvarande för nyanlända 

elever, är det fortfarande den nyanlända elevens ordinarie rektor som ansvarar för eleven 

(Lahdenperä & Sundgren, 2016; Skolverket, 2016). 

Efter kartläggningen slussas eleven ut till en av kommunens grundskolor baserat på elevens 

och föräldrarnas önskemål tillsammans med kartläggningens resultat, detta sker i samråd med 

den mottagande grundskolan. Den centrala mottagningsenheten ersätter inte andra 

organisationsformer utan är ett första steg och eleven kan komma att placeras i en FBK efter 

att ha varit på den centrala mottagningsenheten (Glogic & Löthagen Holm, 2017). Fördelarna 

med en central mottagningsenhet är att resurserna kan samordnas och koncentreras på ett 

ställe och pedagoger på den centrala mottagningsenheten blir bra på att genomföra 

kartläggningar eftersom de ofta genomför dem. En nackdel är att informationsöverföringen 
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kan bli bristande när eleven ska flyttas över till reguljär klass och även när många elever 

kommer samtidigt kan det leda till svårigheter att hinna med kartläggningar och att skapa en 

relation med eleverna. En nackdel kan även vara att eleverna på nytt blir uppryckta ur sin 

trygghet för att placeras på ännu en ny grundskola (Bunar, 2015; Glogic & Löthagen Holm, 

2017). 

 

3.4.2 Förberedelseklass 

FBK är varken en extra anpassning eller en form av särskilt stöd och det ska inte 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram. FBK kan väljas för att ge nyanlända elever de kunskaper 

de behöver för att så tidigt som möjligt kunna ta del av den ordinarie undervisningen. Det är 

inte tillåtet att placera en elev på heltid i FBK, däremot kan rektor besluta att eleven placeras i 

FBK på deltid, där eleven har något eller några ämnen i sin reguljära klass. En elev kan delvis 

ha undervisning i FBK upp till två år men så snart grundskolan bedömer att eleven har 

tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna delta i undervisningen i ett ämne i sin reguljära 

klass ska undervisningen i det aktuella ämnet i FBK avbrytas. Detta innebär att 

undervisningen i olika ämnen successivt flyttas över till den reguljära klassen i takt med att 

elevens kunskaper ökar. Placeringen av FBK ska bedrivas nära den ordinarie verksamheten 

både vad gäller lokaler och samarbete (Skolverket, 2016). 

Fördelar med FBK är att eleven får känna trygghet och kartläggningen kan ske i lugn och ro 

samtidigt som eleven får en introduktion i det svenska skolsystemet och stöttning i sin 

språkutveckling av utbildade lärare i svenska som andraspråk (SVA-lärare). Även den sociala 

gemenskapen som kan bildas är en fördel då flera nyanlända, med liknande bakgrund och 

erfarenheter, samlas i en grupp och kan hitta stöd av varandra. Nackdelar kan vara fysisk 

isolering från resten av eleverna på skolan samt att FBK ofta består av åldersblandade klasser 

där eleverna tenderar att vara kvar för länge (Axelsson & Nilsson, 2013; Bunar, 2015; Glogic 

& Löthagen Holm, 2017). En annan svårighet som Bergendorff (2018) lyfter fram är att 

pedagoger som arbetar med nyanlända elever i FBK ofta betraktas av kollegorna på 

grundskolan som ansvariga för eleverna även när eleverna lämnat FBK. 

Nilsson Folke (2016) har i en studie undersökt elevernas upplevelser av FBK samt 

undervisning i reguljär klass och dess skillnader. Elevernas upplevelser av övergången från 

FBK till reguljär klass innebär ett stort känslomässigt steg. Den reguljära undervisningen är 

exkluderande inkluderande medan FBK i sin tur är inkluderande exkluderande. Eleverna 

uppger att de känner sig trygga och undervisningen är begriplig i FBK men eleverna känner 
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sig åtskilda från den övriga grundskoleverksamheten. Nyanlända elever som går i FBK 

isoleras ofta och eleverna känner att FBK har en lägre status jämfört med reguljär klass. 

Eleverna i studien beskriver att övergången till reguljär klass innebär en stor omställning där 

undervisningen inte anpassas efter deras nivå och att de ofta anses som någon annans ansvar 

av pedagogerna i den reguljära klassen (Nilsson Folke, 2016). 

 

3.4.3 Direktinkludering 

Med direktinkludering menas att eleven deltar direkt i den reguljära undervisningen utan att 

först ha deltagit i FBK (Glogic & Löthagen Holm, 2017). Rektor kan utifrån kartläggningen 

besluta att en nyanländ elev ska gå i reguljär klass. Detta får dock inte ske slentrianmässigt 

baserat på elevens ålder eller kunskaper utan det ska ske efter att en kartläggning är gjord. 

Bedömningen sker individuellt och kan skilja sig från fall till fall där även elevens egna 

åsikter ska vägas in i beslutet (Skolverket, 2016). En fördel med direktinkludering är att när 

eleverna ingår i klassen blir de inte fysiskt exkluderade, de lär sig språket och kan ta del av 

undervisningen. Främst yngre elever får snabbt vänner genom direktinkludering (Bunar, 

2015; Glogic & Löthagen Holm, 2017). En nackdel är att grundskolan kan sakna den 

stöttande verksamhet och struktur som nyanlända elever behöver samt att språket tenderar att 

vara på en för avancerad nivå. Direktinkludering kan vara förödande för äldre elever, särskilt 

elever med bristande skolbakgrund då de kan ha svårt att hänga med i undervisningen (Glogic 

& Löthagen Holm, 2017). 

Bunar (2015) har sammanställt flera studier och kommit fram till att det bästa för nyanlända 

elevers lärande är att vara en begränsad tid på sex till tolv månader i FBK. Det är viktigt att 

FBK samverkar med övrig verksamhet i grundskolan så mycket som möjligt och att de 

nyanlända eleverna successivt delta i övriga skolämnen. Vidare menar Bunar (2015) att 

eleverna behöver både tvåspråkig personal och en mentor som stöd samt att det sker en 

regelbunden uppföljning och utvärdering av deras skolgång. 

Utifrån elevernas förkunskaper och behov bör grundskolan ha flera olika system som fungerar 

parallellt med varandra (Skolinspektionen, 2014). Glogic och Löthagen Holm (2017) påpekar 

att det gäller att inte fastna i en viss modell utan istället kan olika varianter av 

organisationsmodeller användas för att elevernas individuella behov bäst ska tillgodoses. 

Reflektioner av organisationen samt att den enskilde eleven blir allas ansvar är viktiga delar 

för att skolframgångar för nyanlända elever ska nås (Kästen-Ebeling & Otterup, 2018). 
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3.4.4 Modersmålets betydelse 

Modersmålet beskrivs som det första språk som barnet lär sig och det språk som barnet talar 

innan det börjat grundskolan (Kästen-Ebeling & Otterup, 2018). Modersmålsundervisning är 

ett eget ämne och har en egen kursplan med syfte att stärka elevens kunskaper i modersmålet 

och dess kulturella identitet (Bergendorff, 2018). Modersmålet är av stor betydelse för elevens 

utveckling när det gäller språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Inlärningen av 

både ett nytt språk och kunskapsinhämtning underlättas av möjligheten att få utveckla 

modersmålet (Skolverket 2019b). Lahdenperä och Sundgren (2017) lyfter fram vikten av 

modersmålsundervisningen och dess betydelse för flerspråkiga elevers språk- och 

kunskapsutveckling och menar att eleverna lär sig bäst på det språk som de bäst behärskar och 

andraspråksutveckling gynnas av att modersmålet utvecklas. 

En elev har rätt att få studiehandledning på sitt modersmål om eleven har ett behov av det. 

Sådan studiehandledning kan bedrivas av en flerspråkig pedagog eller övrig skolpersonal med 

relevant modersmål. Det kan också bedrivas av en pedagog tillsammans med en 

studiehandledare som talar elevens modersmål. Det finns inga behörighetskrav för att arbeta 

som studiehandledare (Skolverket, 2016). Syftet med studiehandledning är att eleven ska få 

möjlighet att använda sina kunskaper från hemlandet för att lära sig ord och begrepp i 

skolämnet svenska. Tanken är att eleven med hjälp av studiehandledning lättare ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen på svenska (Bergendorff, 2018). Studiehandledning, 

modersmålsundervisning och samverkan med vårdnadshavare har visat sig vara en stadig 

grund för nyanlända elever (Axelsson & Nilsson, 2013). 

Det finns flera olika syften med modersmålsundervisning och studiehandledning. De kan vara 

ett stöd i skolarbetet för att inte elevernas ämneskunskaper ska bli lidande på grund av 

bristande kunskaper i svenska, de kan även vara ett stöd för inlärningen av det svenska 

språket och att stötta identitetsskapandet och identitetsbevarandet hos eleven (Bunar, 2010). 

Det är en fördel om eleven både får undervisning på sitt modersmål och i svenska samtidigt. 

Modersmålet är en tillgång och resurs i elevens lärande både kunskapsmässigt och det stärker 

även självförtroendet hos eleverna (Lahdenperä & Sundgren, 2017). Inom undervisningen ska 

pedagogen inte förenkla ämnesstoff utan ska genom stöttning på modersmål ges kunskaperna. 

Genom att arbeta tillsammans som ett team där klass-/ämneslärare, modersmålslärare, 

studiehandledare och SVA-lärare ingår skapas möjligheter att planera och genomföra 

undervisningen vilket gynnar nyanlända elevers utveckling och lärande (Axelsson, 2015). 

Bunar (2010) skriver att en del föräldrar inte vill skicka sina barn till studiehandledning eller 
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modersmålsundervisning då de är rädda att tid kommer att tas från elevernas undervisning i 

svenska. 

 

3.5 Arbetssätt för rätt stöd och stöttning 

I det här avsnittet lyfter vi några undervisningsmetoder som gynnar nyanlända elever. Att 

behärska ett språk kräver både en social och interkulturell förmåga, det vill säga att ha en 

öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som nyanlända representerar och att se på 

flerspråkighet som en kompetens och en tillgång (Lahdenperä & Sundgren, 2017). 

Språkinlärning för nyanlända sker inte bara under svensklektioner utan sker hela tiden i alla 

ämnen. Det är viktigt att använda metoder som gynnar språkinlärningen vid undervisning av 

nyanlända då det tar flera år för dessa elever att använda och behärska ett nytt språk 

(Skolverket, 2014b). 

 

3.5.1 Kooperativt lärande 

Det kooperativa lärandet härstammar från det sociokulturella perspektivet och bygger på 

sociala strukturer där eleverna samverkar med varandra, antingen genom kamrathandledning 

eller att tänka tillsammans. Genom interaktion utvecklas gruppens kognitiva förmågor med 

stort fokus på gruppen, men det handlar även om att stärka gruppsammanhållningen. Detta är 

en metod för att skapa ett inkluderande klassrum med betoning på pedagogens behov av 

resurser i form av tid, kompetensutveckling och materiella resurser. Detta behövs för att 

pedagogen ska lyckas med sitt arbete att inkludera eleven på alla plan och inte enbart med den 

fysiska inkluderingen i klassrummet (Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 2017; Nilsson 

Folke, 2016). 

 

3.5.2 Cirkelmodellen 

Genrepedagogik är en explicit undervisning som utgår från olika texttyper eller genrer och 

används för att underlätta språkundervisning (Glogic & Löthagen Holm, 2017). 

Genrepedagogiken härstammar från Australien och tanken är att genom detta arbete, där 

pedagogerna är medvetna om språket och hur det påverkar inlärningen hos eleverna, ge 

nyanlända elever stöttning på sin språkliga nivå genom scaffolding (genom hjälp av läraren 

tar sig eleven till nästa nivå). Texter och olika genrer har olika syften och olika språkkoder. 

Genom arbetet med genrepedagogiken ska explicit undervisning vara det centrala för att göra 

det enklare för elever att lära sig och använda språket i sitt lärande (Gibbons, 2013; Kuyumcu, 

2013). Cirkelmodellen är ett språkinriktat arbetssätt som gynnar nyanlända elever. Enkelt 
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uttryckt kan den förklaras genom att modellen börjar i det stora, för att fortsätta till det lilla, 

där elevens text blir slutprodukten i arbetsprocessen (Glogic & Löthagen Holm, 2017; 

Lahdenperä & Sundgren, 2017). 

  

Figur 1: Cirkelmodellen (Fritt efter Glogic & Löthagen Holm, 2017). 

Cirkelmodellens fyra faser går ut på att gemensamt bygga upp kunskaper i tur och ordning: 

- Fas ett inleds med att förförståelse om ett område byggs upp. Den består av inventering av 

ordförråd hos eleverna. Även centrala ord och begrepp som kommer att arbetas med 

behandlas och förklaras. 

- I fas två studeras exempeltexter inom det valda området. Exempeltexten bryts ner i mindre 

beståndsdelar med målet att eleverna ska få möjlighet att studera vilken funktion de olika 

språkliga dragen har i en viss texttyp utifrån den textens syfte. Detta görs för att eleverna med 

stöd från pedagogen ska få möjlighet att se textförebilder där språkliga drag och strukturen 

kring texten blir tydlig. 

- Fas tre innebär att pedagogen i samarbete med eleverna arbetar fram en gemensam text som 

ligger nära den studerade exempeltexten. I denna fas ligger fokus på både språk och innehåll 

vilka sätts i ett sammanhang. Den modelltext som eleverna och pedagogen gemensamt skrivit 

liknar det som eleverna själva ska åstadkomma och fungerar som ett stöd i nästa fas. 

- Fas fyra innebär att eleverna själva klarar att skriva individuella texter inom det valda 

området (Gibbons, 2013; Kuyumcu, 2013). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet behandlar vi de teoretiska utgångspunkter som varit våra ledstjärnor under 

uppsatsarbetet. Den sociokulturella teorin kopplar vi till inkludering och det som sker i mötet 

mellan elever och i lärandet. Ramfaktorteori kan kopplas till det som påverkar skolan, så 

kallade ramfaktorer, vilket innefattar bland annat resurser, lagar och styrdokument, de ramar 

skolan har att förhålla sig till. 

 

4.1 Sociokulturell teori 

Forskning visar att vi lär oss och utvecklas i interaktion med andra människor (Axelsson & 

Nilsson, 2013). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv anses språkutveckling och lärande gå 

hand i hand, och lärande sker när vi är språkligt aktiva i olika sociala sammanhang (Gibbons, 

2013; Skolverket, 2014b). Vi ser att detta är av vikt vid inkludering av nyanlända elever i 

grundskolan och antar därför ett sociokulturellt perspektiv på vår studie. Teorin blir särskilt 

användbar i relation till studiens andra och tredje forskningsfråga om hur 

forskningspersonerna talar kring inkludering av nyanlända elever, men även hur 

specialpedagoger arbetar för att ge rätt stöd och stöttning till nyanlända elever. Inlärning av 

språk sker i det sociala sammanhanget genom interaktion och kommunikation. 

Specialpedagogen ska genom sitt arbete möta den enskilda elevens behov genom stöttning 

och hjälper på så vis eleven att komma vidare i sin utveckling. Teorin har ett pragmatiskt 

tänk, att vi införskaffar oss kunskap genom praktiska inlärningsaktiviteter, vilket sker i 

samverkan med andra genom att lyssna, härma och samtala. När direktinkludering tillämpas 

är det viktigt att inkludera eleven i alla avseenden, och att använda Kooperativa strukturer kan 

hjälpa eleven att snabbare lära sig språket, det i kombination med bland annat digitala 

översättningsverktyg är en god grund för språkinlärningen (Dysthe & Igland, 2001). 

 

4.2 Ramfaktorteori 

För att förstå skolan behöver vi förstå de ramar den har att förhålla sig, det vill säga yttre- och 

inre faktorer som påverkar. Det svenska skolsystemet är format utifrån statens behov, men 

även dagens kunskapsbehov och har som uppgift att skapa förutsättningar för eleverna. 

Ramfaktorteorin används som verktyg vid utbildningsplanering och är enligt Lundgren (1999) 

ett grundläggande tankeredskap i arbetet. Gällande vår studie om hur arbetet med nyanlända 

elever organiseras är denna teori användbar för att hjälpa oss förstå vilka yttre- och inre 

faktorer som styr i organisationsarbetet. Skolan har lagar och förordningar att förhålla sig till 
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och behöver resurser för att kunna utföra sitt uppdrag. För nyanlända elever behövs till 

exempel ytterligare resurser för att tillgodose deras behov med, inte minst beroende på 

språksvårigheter (Lundgren, 1999). 

De yttre faktorerna avser sådant som den enskilda skolan inte kan påverka, exempelvis 

resursfördelning, medan de inre faktorerna handlar om bland annat undervisningsmetoder 

samt antal elever och dess behov. Elevernas behov ska tillgodoses men är beroende av yttre- 

och inre faktorer. De yttre ramarna bestäms av stat och kommun genom deras 

resursfördelning, och de inre faktorerna hänger samman med rektor och specialpedagogers 

kunskaper kring organisering av arbetet på den enskilda skolenheten. Den ekonomiska 

styrningen utgår ifrån statsbidrag kontra timplan och undervisningsskyldighet, vilket innebär 

att om en förändring sker i en av delarna påverkar det de övriga delarna - det vill säga att det 

sker en förändring i ramarna. Om skolan ska vara mer jämlik behöver ramarna ses över för att 

möjliggöra processen, det innebär att det särskilda stödet bör vidgas för att möta specifika 

behov. Teorin bygger alltså på att ramarna ska möjliggöra och ge utrymme för processen 

(Lundgren, 1999). Överfört till specialpedagogens roll, i vilket det ingår att organisera och 

fördela resurser samt att ha en överblick över hur det pedagogiska arbetet sker på 

grundskolan, behövs alltså kunskap om både yttre- och inre faktorer. Genom att stödja elever 

och pedagoger ska specialpedagogen utveckla grundskolans lärmiljöer, och därmed blir det 

intressant för vårt arbete att synliggöra de ramfaktorer som berör de specialpedagoger (och 

grundskolor) vi studerat samt i en förlängning den nyanlända elevens möjligheter till 

inkludering. 
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5. Metod 

I följande del beskrivs val av forskningsmetod, urval av forskningspersoner, procedur och 

studiens genomförande i alla delar. Därefter beskrivs analysens genomförande och etiska 

överväganden. 

 

5.1 Val av metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valde vi att använda en kvalitativ 

forskningsmetod (Stukát, 2011) där semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger utgör 

empiriska data. Semistrukturerade intervjuer som metod erbjuder möjlighet till uttömmande 

svar och ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor om svaren behöver ett förtydligande 

(Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014), jämfört med vad till exempel en kvantitativ 

metod som exempelvis enkät kan ge (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). Studiens 

frågeställningar belyste organiseringens hinder och möjligheter inom specialpedagogens 

arbete på skol-, grupp-, och individnivå när det gäller nyanlända elever. Vid intervjuerna 

användes en intervjuguide innehållande öppna frågor grundade i studiens forskningsfrågor, 

vilket möjliggjorde för forskningspersonerna att fritt styra sina svar och förmedla det som de 

upplevde som mest angeläget (Bryman, 2008). 

 

5.2 Urval 

Vi kontaktade sex specialpedagoger på sex olika grundskolor i två kommuner. 

Specialpedagogerna tillfrågades att delta i studien eftersom vi visste att det fanns nyanlända 

elever på skolorna, något som var ett av våra kriterier. Då målet var att undersöka 

organisationen inom alla stadier inom grundskolan såg vi även till att bredda studien genom 

att de medverkande specialpedagogerna arbetade i grundskolans alla stadier (låg-, mellan- och 

högstadiet). Urvalet av forskningspersoner var målinriktat och deltagarna i studien valdes 

utifrån kriterier som var relevanta för studiens syfte (Bryman, 2008). Vid val av antal 

forskningspersoner utgick vi från faktorer som omfattning och tidsåtgång och vi ansåg att sex 

forskningspersoner var tillräckligt för att besvara syfte och forskningsfrågor. Antalet 

forskningspersoner i en kvalitativ studie kan variera, det viktigaste är att de ger den 

information som behövs för att kunna svara på syftet (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Tabell: 

Forskningsperson Kommun Specialpedagogexamen Årskurs 

Alex kommun 1 2012 4-9 

Chris kommun 1 2018 4-6 

Sam kommun 1 2012 7-9 

Kim kommun 1 2018 F-3 

Mika kommun 2 2003 F-5 

Robin kommun 2 2018 7-9 

 

5.3 Procedur 

Vi kontaktade forskningspersonerna via e-post med en förfrågan om att delta i studien. 

Samtliga forskningspersoner visade intresse och efter deras godkännande att delta i studien 

bokade vi tid för intervjuer. Vi fördelade intervjuerna mellan oss och genomförde dem enskilt 

på platser som forskningspersonerna valde, vilket innebar att en av oss genomförde 

intervjuerna i kommun ett och den andra i kommun två. Innan intervjuerna påbörjades läste 

forskningspersonerna genom missivbrevet (bilaga 1, s.1) samt skrev under för godkännande 

av samtycke (bilaga 1, s.2) till deltagandet i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter 

forskningspersonernas samtycke påbörjades intervjuerna, som spelades in med hjälp av 

mobiltelefon eller dator, för att på ett effektivt sätt kunna bevara samtalens innebörd och 

form, samt för att möjliggöra för transkribering efteråt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde 

att använda en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) som konstruerades med stöd av 

Cederberg-Scheikes (2016) frågebatteri avseende klargörande, utforskande och fördjupande 
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frågor. Samtliga forskningspersoner fick samma frågeställningar så att svaren sedan enklare 

kunde kategoriseras utifrån frågeställningarna. 

Vi inledde intervjun med en orientering (Kvale & Brinkmann, 2014) vilket innebar att vi 

berättade om studiens syfte. Därefter ställdes öppna frågor utifrån studiens frågeställningar 

och följdfrågor för att forskningspersonerna skulle ha möjlighet att utveckla, klargöra och 

bekräfta sina svar. Varje intervjutillfälle varade omkring 25-45 minuter och genomfördes 

ostört med respektive deltagare för att deltagarna inte skulle behöva oroa sig för att någon 

annan kunde höra vad som sades (Bryman, 2008). Intervjuerna avslutades med en uppföljning 

(Kvale & Brinkmann, 2014) som innebar att forskningspersonerna vid avrundningen av 

intervjuerna fick möjlighet att ta upp saker eller ställa frågor. I nära anslutning till varje 

intervju bearbetades det inspelade materialet genom att ljudinspelningarna ordagrant 

transkriberades med hjälp av dator. 

 

5.4 Metodanalys 

Vi lyssnade igenom ljudinspelningarna flera gånger för att säkerställa att vi inte missat eller 

missuppfattat något. För att kunna organisera resultatteman utifrån forskningsfrågorna läste vi 

igenom transkriberingarna ett flertal gånger (Kvale & Brinkmann, 2014). I empirin sökte vi 

efter inre- och yttre ramfaktorer samt efter hur forskningspersonerna beskrev ett 

sociokulturellt arbetssätt i samband med inkluderingsarbetet. Därefter vidtog vi det som Kvale 

och Brinkman (2014) benämner som meningskoncentrering, det vill säga att vi strukturerade 

forskningspersonernas svar genom att sammanfatta insamlat data och formulera 

koncentrerade meningar av innebörden. 

 

5.5 Etiska överväganden 

I arbetet med studien togs hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 

(2017) rekommenderar gällande god forskningssed och som innefattar information, 

samtycket, konfidentialitet och nyttjande. 

Informationskravet mötte vi genom att informera forskningspersonerna om studiens syfte. För 

att möta samtyckeskravet fick samtliga forskningspersonerna veta att deltagandet i studien var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Samtliga forskningspersoner 

fick även erbjudande att läsa igenom transkriberingarna samt ta del av det färdiga 

examensarbetet. I studien har vi avidentifierat allt material och forskningspersonernas, 
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skolornas och kommunernas namn utelämnas i studien. Materialet har behandlats med stor 

försiktighet och deltagarnas uppgifter togs tillvara med förtroende för att möta kravet på 

konfidentialitet. För att uppnå nyttjandekravet kommer materialet endast att användas för 

forskning och inte i kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 2017). 

Samtliga specialpedagoger i studien skrev under en samtyckesblankett där de samtyckte till 

att medverka i studien och informerades om att uppgifterna behandlas utifrån de etiska 

principerna. De informerades även om att det insamlade materialet enbart skulle nyttjas till 

examensarbetet samt att inspelningarna skulle raderas efter avslutad studie. Sedan den 25 maj 

2018 gäller en ny dataskyddslag (GDPR) inom EU att förhålla sig till (Europaparlamentet, 

2016). Alla uppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, vilket innebär 

att svar och resultat har avidentifierats och behandlats konfidentiellt. 
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6. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultaten av intervjuerna utifrån de tre forskningsfrågornas fokus: 

Organisering; Inkludering; Arbetssätt. I analysen visar vi vilka ramfaktorer samt 

sociokulturella aspekter som blir verksamma i forskningspersonernas beskrivningar. Följande 

avsnitt kommer att illustrera detta. 

 

6.1 Organisation 

Majoriteten av forskningspersonerna menar att det finns rutiner på kommunnivå gällande 

inkludering av nyanlända elever medan en anser att det saknas rutiner i kommunen för hur 

mottagandet av nyanlända elever ska ske. Alex lyfter fram att en rutin hade underlättat för de 

grundskolor där de inte tar emot så många nyanlända elever, eftersom det finns en osäkerhet i 

hur de ska göra och vad som egentligen är det bästa sättet. 

I kommun ett berättar forskningspersonerna att de har rutiner för mottagandet av nyanlända 

elever. Det gemensamma hos grundskolorna i studien är ett välkomstsamtal där föräldrar, 

rektor, tolk, elev samt SVA-lärare eller specialpedagog träffas. Under mötet får skolan 

information om elevens tidigare skolgång och hemförhållanden. Vårdnadshavarna får 

information om det svenska skolsystemet samt information om den specifika skolan. Eleven 

kartläggs på skolan, kartläggningen är ett steg för att se vilka kunskaper som eleven bär på 

och i vilken årskurs eleven bör placeras. Utifrån resultatet av kartläggningen placeras eleven 

sedan i en reguljär klass där de har sin klasstillhörighet, men kan vara tillfälligt placerad i 

FBK. 

I kommun två berättar forskningspersonerna att de har en organisation med en central 

mottagningsenhet som gör de inledande kartläggningarna av nyanlända elever. Det är en yttre 

ramfaktor som påverkar organisationen. Enheten gör en nivåbedömning och elevernas resultat 

delges mottagande skola. Därefter har skolan ett välkomstsamtal där föräldrar, rektor, tolk, 

elev samt SVA-lärare eller specialpedagog träffas. Under mötet får skolan information om 

tidigare skolbakgrund och skolan informerar vårdnadshavare och elev om hur det fungerar 

omkring eleven i grundskolan, vad de behöver ha med sig och hur schemat ser ut. Under tiden 

eleven befinner sig på den centrala mottagningsenheten har grundskolans personal möjlighet 

att få stöd och handledning av den centrala mottagningsenhetens personal. Det finns 

ramfaktorer som styr det inledande organiseringsarbetet av nyanlända elever baseras på 

ekonomi och kunskap. 
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I låg- och/eller mellanstadiet (upp till och med åk 3 i kommun två och upp till åk 6 i kommun 

ett) blir eleven direktinkluderad. Elever som går i högstadiet hamnar i FBK men de har 

samtidigt en klassplacering i reguljär klass. De elever som har sin huvudsakliga placering i 

FBK deltar även i praktiska ämnen (idrott, slöjd, bild, hemkunskap och musik) tillsammans 

med sin reguljära klass. En ekonomisk ramfaktor för att FBK ska finnas är ett tillräckligt 

elevantal gällande nyanlända elever, detta för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Antalet 

elever och den elevpeng dessa elever genererar styr verksamheten. Om skolan får nyanlända 

eleven är sannolikheten stor att eleverna direktinkluderas då det skulle blir för kostsamt för 

skolan att ha en liten FBK. Chris berättar att kommunen även kan tilldela en grundskola 

kommunala bidrag utifrån socioekonomiska faktorer, vilket kan möjliggöra resurser vid 

organiserandet av exempelvis en FBK. 

Under tiden som nyanlända elever går i FBK anpassas undervisningen, när de deltar i 

reguljär klass ligger ofta undervisningsnivån på en högre nivå än eleven kan tillgodogöra 

sig. Därför kan det uppstå svårigheter för nyanlända elever vid övergången från FBK till 

reguljär klass. En ramfaktor som kan påverka detta är pedagogens och specialpedagogens 

kunskaper om nyanlända elever. Det Kim berättar stämmer överens med vad Axelsson 

(2015) kommit fram till i sin forskning: 

”Vi har en handlingsplan, när de kommit in i den reguljära klassen, hur vi tar emot 

dem. Hur vi ser på andra människor, alltså med insatser som behöver göras, vilka 

värderingar personalen har, det där sker ju inte riktigt från en dag till en annan det ser 

jag som ett långsiktigt arbete.”  

Flera forskningspersoner berättar att rektor endast är med vid ett inledande 

välkomstsamtal när en nyanländ elev börjar på skolan. Det är pedagogen i FBK som är 

ansvarig för organisationen i FBK och tar beslut om när eleven ska byta till reguljär klass. 

Specialpedagogerna har i uppdrag att fördela resurser efter olika behov som finns på 

grundskolan, främst gällande lokaler och elevstöd. Dessa inre ramfaktorer påverkar hur 

organisationsarbetet på skolan sker liksom de yttre ramfaktorerna vilka är svårare för den 

enskilda skolan att påverka. En svårighet som flera forskningspersoner lyfter är hur de 

ska organisera när det kommer nya elever mitt under terminen. ”Svårt att veta i början av 

året hur många elever det handlar om, elever dyker upp under året och det är därför svårt 

att fördela resurser.” säger Chris. Mika menar att organisationen kring grundskolan sett 

likadan ut de senaste tvåhundra åren, och hävdar att de vet hur de ska arbeta med eleverna 

i grundskolan, men att det hela tiden ska sparas in på resurser vilket innebär att det blir 
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svårt att tillgodose elevernas behov, och att det sker på bekostnad av de nyanlända 

eleverna. 

 

6.1.1 Ansvar 

När nyanlända elever kommer till grundskolan involveras flera pedagoger i elevens skolgång. 

Flera forskningspersoner berättar om vikten av en tydlig ansvarsfördelning. Alex lyfter bland 

annat upp svårigheterna med ansvarsfördelningen trots att det finns rutiner kring mottagandet 

av nyanlända elever: 

”…det inte är riktigt nån som vill va ansvarig för man tänker att nån annan är alltid 

ansvarig. Eller den som först tog emot eller den som genomförde kartläggningen 

fortsätter att vara ansvarig fast det kan vara många, många år sedan man gjorde 

kartläggningen. Så det tycker jag väl är det svåraste det här att man inte vet vem som 

är ansvarig.”  

Detta i är likhet med tidigare forskning, bland annat Bergendorff (2018). Flera av 

forskningspersonerna berättar att de har en pedagog anställd på sin respektive grundskola 

som är huvudansvarig för kartläggningar och sammankallande kring möten som berör 

nyanlända elever. När kartläggningen är genomförd samtalar pedagogen med rektor och 

specialpedagog kring klassplacering utifrån den nyanlända elevens skolbakgrund och 

kunskaper. De menar att pedagogen även har det övergripande ansvaret för kontakten 

med studiehandledare och modersmålslärare. De berättar att pedagogen ansvarar för 

utvecklingsarbetet på skolan när det gäller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

samt för mottagandet av de nyanlända eleverna. Forskningspersonerna anser att det är 

viktigt med kommunikation och att någon person kan fungera som spindel i nätet kring 

nyanlända elever gällande alla ämnen (jfr. Axelsson & Nilsson, 2013). Vidare berättar de 

att pedagogen arbetar tätt med de nyanlända eleverna och undervisar dessa. De 

forskningspersoner som berättat att de har denna lösning anser att den är välfungerande 

och att de nyanlända eleverna får det stöd de behöver. Genom att ge ekonomiska 

förutsättningar att anställa en pedagog för att möta de nyanlända eleverna kan även de 

kunskapsmässiga behoven tillgodoses. Å ena sidan är det yttre ramfaktor som exempelvis 

ekonomi som styr så att skolan kan anställa personal. Å andra sidan är det inre faktorerna 

som styr hur den anställdes kompetens används på skolan. Det innebär att pedagogernas 

kunskaper har betydelse för hur organiserandet av nyanlända elever genomförs. 
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Chris lyfter fram mentors ansvar för nyanlända elever, vikten av att eleven har en 

klasstillhörighet och en mentor i den klass som hen kommer att placeras i. Syftet med detta är 

att eleven ska få en social kontext och att personalen gemensamt ska vara ansvariga för de 

nyanlända eleverna. “Jag tror att flera pedagoger känner som att de inte hinner planera och 

anpassa undervisningen i den grad de skulle önska, med nyanlända elever blir 

individanpassning extra viktigt men lärarna hinner inte med det.” säger Chris. Pedagogerna 

behöver tid för att hinna planera undervisningen när de ska undervisa nyanlända elever i 

reguljär klass. Det tar mer tid att planera då det blir en stor spridning av elevernas 

förkunskaper. Det behövs anpassningar i både undervisning och material vilket också tar tid 

att planera och genomföra. Här blir det tydligt att de inre ramfaktorerna, exempelvis tid, har 

en stor påverkan på undervisningen, men även de yttre ramfaktorerna såsom eleverna 

kunskapsspridning. De inre- och yttre ramfaktorerna korrelerar därmed (jfr. Lundgren, 1999). 

 

6.2 Inkludering i teori och praktik 

Forskningspersonerna är relativt eniga i vad inkludering innebär i teorin. De lyfter fram att 

inkludering inte bara är ett rumsligt fenomen utan att trygghet och känslan av att ingå i en 

social gemenskap är viktig. Chris berättar: “Inkludering för mig är att eleverna får tillhöra ett 

sammanhang och att inkluderingen inte bara är rumslig. Jag tror att det är viktigt att de 

nyanlända eleverna snabbt får en klasstillhörighet, kommer in i ett socialt sammanhang.” (jfr. 

Nilholm & Göransson, 2013). 

Forskningspersonerna är eniga i tanken om att grundskolorna ska sträva mot inkludering av 

nyanlända elever, men under intervjuerna framkommer det att definitionen gällande 

inkludering av nyanlända elever skiljer sig åt gällande teori och praktik. 

Forskningspersonerna har olika tankar om hur inkludering genomförs i praktiken. Några 

forskningspersoner ser FBK som en form av inkludering där nyanlända elever går under sin 

första tid i Sverige. Andra lyfter fram direktinkludering i reguljär klass som en viktig faktor 

gällande inkludering av nyanlända elever. Alex hävdar: “Alla nyanlända hamnar [...] i FBK.” 

Medan Mika menar: “Vi har direktplacering där eleven kommer direkt ut i klassen.” Det är 

viktigt att inte bara se till den rumsliga inkluderingen utan att se till helheten för de nyanlända 

eleverna, vilket är i likhet med tidigare forskning (Nilholm & Göransson, 2013). Sam anser: 

“Jag tror att man kan ha en rumslig, en pedagogisk och en social inkludering och alla de där 

aspekterna måste man se över som en helhet för att man ska se vad som blir bäst för den här 
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eleven.” Robin berättar “...att man får stimulans och rätt stöd det man behöver, det sociala, 

fysiska och kunskapsmässiga.” 

I likhet med Nilsson Folke (2016) anser Sam att inkludering även kan bli en exkludering där 

den nyanlända eleven är rumsligt inkluderad i klassrummet men att eleven hade fått en bättre 

inlärningsmiljö i ett annat sammanhang. “Då tror jag att det ibland är bättre att eleven är i en 

annan grupp, i ett mindre sammanhang, delar av sin skolgång för att inkluderingen blir bättre 

fast dom inte är i klassens ram.” säger Sam. Robin beskriver inkludering: “...det fysiska 

kanske är att man under en period måste vara med en annan grupp men att man kan se att 

kunskapen går åt rätt håll.” 

Samtliga forskningspersoner menar att språket är en viktig faktor för att lyckas med 

inkluderingen och ingå i en gemenskap. De anser att nyanlända elever behöver tillägna sig det 

svenska språket för att kunna ses som inkluderade och vara en del av undervisningen. Chris 

lyfter fram inkludering i gemenskap med andra elever med samma språk, medan Robin anser 

att inkludering är när en nyanländ elev deltar i aktiviteter och placeras tillsammans med elever 

med svenska som modersmål. Forskningspersonerna menar i teorin att inkludering är samma 

sak men i praktiken tar det sig olika uttryck. Chris berättar: “Då vi har många nyanlända 

elever och andraspråkselever kommer eleverna hos oss ofta snabbt in i gemenskapen som, 

eleverna fungerar som språkstöd för varandra.” Medan Robin berättar: “...de gärna vill hålla 

ihop de nyanlända då, och gärna vill sitta bredvid varandra så därför är det så viktigt med de 

här bänkplaceringarna ju att vi är noga med att efterhålla dem därför att annars tenderar de att 

vilja sätta sig bredvid varandra...” Inkludering påverkas av såväl sociokulturell teori som 

ramfaktorteori genom språkliga aktiviteter och elevgruppens sammansättning (jfr. Gibbons, 

2013; Lundgren, 1999). 

 

6.3 Arbetssätt 

Forskningspersonerna berättar att de bland annat arbetar med kartläggning och 

språkfrämjande arbetssätt samt organiserar inkludering av nyanlända elever. Under 

intervjuerna framkommer olika arbetssätt i hur arbetet organiseras kring nyanlända elever på 

grundskolorna, bland annat cirkelmodellen. Skolorna bedriver ett språkfrämjande arbete för 

att bredda elevernas språkliga förmåga genom social interaktion (jfr. Dysthe & Igland, 2001) 

Robin berättar: 
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”Skolan skapar goda förutsättningar för att öka språkförståelse under lektionstid och 

vad man ska tänka på, allt från korta genomgångar, jättetydlig muntlig och skriftlig 

instruktion med bilder, digitala verktyg, jamen använda cirkelmodellen till exempel, 

hur man kan jobba med ämnesspecifika begrepp kopplat till bilder och förklara var 

olika förmågor är.”  

Det Robin berättar stämmer överens med vad Gibbons (2013) och Kuyumcu (2013) 

kommit fram till. Språkförbistringar kan medföra stora svårigheter, bland annat att 

eleverna har svårt att hänga med i undervisningen. Många nyanlända elever som kommer 

till skolan har mycket kunskap med sig, men de har svårigheter att visa dem på grund av 

bristerna i det svenska språket (jfr. Glogic & Löthagen Holm, 2017). Ett språkfrämjande 

arbetssätt ser flera forskningspersoner som något positivt för samtliga elever på skolan. 

Chris berättar: “...eftersom vi har många nyanlända elever så ser vi ett stort behov av att 

utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, något som faktiskt gynnar ALLA 

elever på skolan.” Genom ett Kooperativt arbetssätt sker lärandet tillsammans, 

forskningspersonerna nämner detta som något positivt. De lyfter även fram vikten av 

digitala hjälpmedel i arbetet med inkludering av nyanlända elever. Genom att eleverna 

har tillgång till dator med inlästa läromedel (både på svenska och sitt modersmål) och 

lexikon kan de lättare inkluderas i verksamheten. Chris menar: “Sen är det elevens 

tillgång till egen dator på mellanstadiet är ett stort stöd för att inkludera eleven, det är 

lättare att anpassa material och uppgifter med digitala läromedel.” Digitala hjälpmedel 

såsom dator är en ramfaktor som påverkar elevens inlärningssituation. 

 

6.3.1 Modersmålsundervisning och studiehandledning 

Vikten av modersmålslärare och studiehandledare lyfts av samtliga forskningspersoner. De 

menar att det är viktigt att eleven får tid med modersmålslärare och studiehandledare för att 

lära sig det svenska språket och den svenska kulturen. Flera forskningspersoner menar att en 

bidragande faktor till att nyanlända elever lär sig språket är att de inkluderas med andra, både 

nyanlända elever och svensktalande elever i den reguljära klassen. En svårighet som Chris 

lyfter fram är föräldrarnas inställning till studiehandledning som ett hinder då skolan mött 

föräldrar som vill att barnen ska lära sig svenska och fokusera på detta istället för sitt 

modersmål (jfr. Bunar, 2010). En annan svårighet som lyfts fram är att modersmålslärare och 

studiehandledare arbetar på flera grundskolor och har begränsat med tid för att kunna 

samarbeta med personalen på skolorna eller som tolk under kartläggningar och 

välkomstsamtal. Skolorna måste anpassa sig efter deras tider vilket leder till svårigheter vid 
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verksamhetsplanering och att vissa kartläggningar kan dra ut på tiden. Tiden är en inre 

ramfaktor att förhålla sig till när det gäller modersmål och studiehandledning, både gällande 

tid för samplanering och elevernas tid i Sverige. För att uppnå en god undervisningskvalitet 

behöver modersmålsläraren och studiehandledaren tid för samtal med både ämneslärare och 

elev. Chris berättar: “Studiehandledarna och integrationsstödjarna jobbar på flera grundskolor 

i kommunen och har begränsat med tid för kartläggningar och välkomstsamtal och vi måste 

anpassa oss efter deras tider, det är därför svårt för oss att planera vår verksamhet.“ 

 

6.4 Specialpedagogens roll 

Samtliga forskningspersoner berättar att de under sin specialpedagogutbildning inte behandlat 

ämnet nyanlända elever, vilka erfarenheter eleverna kan ha med sig samt hur arbetet kring 

dessa elever kan se ut. De anser även att det kan vara svårt när pedagoger vill bolla tankar och 

idéer kring nyanlända elever. Forskningspersonerna menar att de saknar adekvat utbildning 

kring detta. Kunskap är en viktig aspekt för att stärka den specialpedagogiska kompetensen. 

Utan adekvata kunskaper är det svårt att organisera och strukturera arbetet kring nyanlända 

elever (jfr. Popov & Sturesson, 2015). Kim uttrycker sig på detta sätt: “Känner mig 

otillräcklig och har inte de kunskaper eller erfarenhet jag skulle önska.“ Det Kim berättar kan 

jämföras med vad Lahdenperä och Sundgren (2016) kommit fram till. 

Det är specialpedagogen som har det huvudsakliga ansvaret för resursfördelningen gällande 

elever i behov av stöd och stöttning, där de nyanlända eleverna ingår. Några 

forskningspersoner berättar att resursfördelningen tar lång tid och är komplicerad. 

Specialpedagogen finns med på konferenser och är en del av Elevhälsoteamet1. Flera av 

forskningspersonerna säger att de sällan är inkopplade kring nyanlända elever annat än om de 

har svårigheter och behöver särskilt stöd som åtgärdsprogram. Sam berättar: “...upplever vi 

svårigheter hos de elever, oavsett om de går i FBK eller i klass, så finns ju jag som 

specialpedagog som ett bollplank och där vi får fundera vad gör vi nu när vi upplever att det 

är svårt.” Flera forskningspersoner lyfter att de känner sig ensamma i sin roll på sin skola. De 

saknar andra specialpedagoger för att tillsammans kunna fundera och bolla tankar med. Alex 

berättar: “Man står ganska ensam ibland när det blåser. Jag får ofta, jag förstår att om man har 

problem så vänder man sig till mig direkt och förväntar sig att jag ska lösa det. Ett önskemål 

                                                   
1  I skollagen har en samlad elevhälsa införts där skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal 
med specialpedagogisk kompetens ingår. Elevhälsan ska arbeta med att skapa lärmiljöer som främjar elevers 
lärande, utveckling och hälsa (SFS 2010:800). 
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vore att arbeta i ett team med personer som jobbade med de nyanlända.” Chris har en önskan: 

“Jag skulle önska att vi hade mer tid för samplanering och samtal kring undervisning av 

nyanlända.” Mika anser däremot att de har en väl fungerande organisation på skolan eftersom 

de har en SVA-lärare som är ansvarig för alla nyanlända elever. Om specialpedagogen har 

frågor vänder hen sig till SVA-läraren för stöd, SVA-läraren är spindeln i nätet på skolan och 

det har medfört att specialpedagogen inte längre har det övergripande ansvaret för de 

nyanlända eleverna. Å ena sidan är det inte nödvändigtvis en specialpedagog som behöver ha 

det övergripande ansvaret, å andra sidan är det viktigt att någon med relevant kompetens 

innehar den rollen på respektive grundskola. En fördel som lyfts fram är att nyanlända elever 

ger specialpedagogerna möjlighet att granska den egna organisationen. Alex berättar: 

“...jag tänker såhär att, när vi inkluderar nyanlända elever så får vi möjligheter att 

verkligen gå igenom vår egen organisation. Hur fungerar den? Man får syn på vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra och det är också en möjlighet till 

att fundera kring arbetssätt och...för alla elever.” 

Ovanstående resultat stämmer bra överens med Taylor och Sidhu (2012). 

 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Det skiljer sig mellan och inom kommunerna i hur organiserandet kring nyanlända elever 

sker. FBK och direktinkludering i reguljär klass är exempel på hur eleverna placeras på 

skolorna. Rektor är enbart med vid välkomstsamtal, i övrigt är det specialpedagog som 

tillsammans med pedagoger organiserar stödet och beslutar kring arbetssätt för nyanlända 

elever. Det resoneras kring olika personers ansvar och hur de olika skolorna organiserat sin 

undervisning för nyanlända elever. Forskningspersonerna är relativt eniga om vad inkludering 

är i teorin, men det skiljer sig åt i praktiken. Forskningspersonerna betonar språkfrämjande 

arbetssätt och möjligheter med digitala verktyg, men även modersmål och studiehandledning 

som viktiga framgångsfaktorer. Enligt forskningspersonerna innehåller 

specialpedagogutbildningen inget om nyanlända elever, vilket de är kritiska mot. De 

ramfaktorer som framkommit och som blir tydliga i resultatet är ekonomi, kunskap och tid, 

vilka plockas upp i diskussionen. Den sociokulturella teorin syns främst under rubriker som 

arbetssätt och inkludering. Resultaten diskuteras vidare i kommande avsnitt. 
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7. Diskussion 

I denna del kommer resultatet från intervjuerna med specialpedagogerna att diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning.  

 

7.1 Organisation – Möjligheter och svårigheter 

Läroplanen och skollagen utgår från ett sociokulturellt perspektiv medan den svenska 

grundskolan ofta styrs av ramfaktorer. Rektor lyfts fram i lagar och förordningar som den som 

fattar beslut om nyanlända elevers placering och är även den som beslutar om organisationen 

och resursfördelningen med stöd av specialpedagogen. Samtliga forskningspersoner nämner 

att rektor är aktiv i ett inledande skede vid välkomstsamtal men ingen lyfter fram rektors roll 

som beslutsfattare gällande bland annat klassplacering av nyanlända elever. Vi menar att det 

är viktigt att rektor är insatt i arbetet för att hen ska kunna fatta rätt beslut. Är detta att 

säkerställa att eleverna får rätt stöd och stöttning, räcker det med att de är inkluderade? En 

rektor behöver ha kunskap om eleverna och inflytande över verksamheten, och behöver även 

följa upp och utvärdera de nyanlända elevernas utveckling mot målen. Enligt Glogic och 

Löthagen Holm (2017) avgör rektor hur grundskolans organisation ska se ut. 

Forskningspersonerna menar såsom Lahdenperä och Sundgren (2016) att grundskolans rutiner 

för mottagandet av nyanlända elever är viktiga. Det är rektor som har det övergripande 

ansvaret, men det kan vara så att rektor delegerat uppgiften till specialpedagogen och därför 

inte nämns av forskningspersonerna. 

Vi instämmer med Bunar (2015) att grundskolan ska vara jämlik och fungera likvärdigt i hela 

landet. Det finns riktlinjer som bland annat innebär att kommunen ska bedöma elevens 

kunskaper inom två månader från mottagandet. Dessa riktlinjer stämmer relativt väl överens 

med vad forskning på området visar (Glogic & Löthagen Holm, 2017; Nilsson & Bunar, 

2016), men även vad studiens forskningspersoner säger. Gällande kartläggning menar 

Lahdenperä och Sundgren (2016) att dessa riktlinjer inte alltid följs. I resultatet av vår studie 

framkommer att kartläggningar av nyanlända elever sker, men vi kan se att kartläggningarna 

sker på olika sätt i de olika kommunerna. Det skiljer sig inte bara mellan kommunerna utan 

även inom kommunerna i hur arbetet med nyanlända elever organiseras och genomförs. Det 

saknas direktiv i kommunerna, vilket resulterar i att rektorerna styr den egna organisationen 

som medför att olika grundskolor gör olika. Skillnader i mottagande och organisation är inget 

typiskt svenskt fenomen utan även i den internationella studien av Crul et al. (2019) beskrivs 

att i Grekland saknas såväl kartläggningsverktyg som kunskaper kring mottagande av 
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nyanlända elever, vilket leder till att nyanlända elever i Grekland inte får rätt stöd och 

stöttning utifrån sina behov. 

På en grundskola finns FBK och på en annan tillämpas direktinkludering. Verksamheten kring 

nyanlända elever styrs utifrån ekonomiska resurser. Däremot menar Nilsson och Bunar (2016) 

att det saknas generella bestämmelser som fastställer hur utbildningen kring nyanlända elever 

ska organiseras och genomföras, det viktigaste är dock att grundskolans organisation är 

genomtänkt. Det framkommer i vår studie att det finns svårigheter med att organisera arbetet 

då nyanlända elever kan komma när som helst under terminens gång. Då framstår ramfaktorer 

såsom ekonomi, resursfördelning och antalet elever som viktiga faktorer som styr 

verksamheten, skolornas organisation påverkas av dessa ramar. Vi hävdar att nyanlända 

elever ska få rätt stöd och stöttning oavsett tilldelade ekonomiska resurser, på samma sätt som 

elever i behov av särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda. Teorin bygger alltså på att 

ramarna ska möjliggöra och ge utrymme för processen (Lundgren, 1999). 

 

7.2 Inkludering - i teori och praktiken 

Inkludering är, enligt forskningspersonerna, inte enbart rumsligt utan även socialt och 

pedagogiskt. Enligt den sociokulturella teorin menas att lärandet är situerat och att eleven lär 

sig bäst genom social aktivitet, där är det viktigt att eleverna är inkluderade på alla plan, stöd 

för detta finner vi i både forskning och skollag. Nilholm och Göransson (2013) menar 

exempelvis att elevers olikhet ska ses som en tillgång i klassrummet, att eleverna själva ska 

känna att de är delaktiga både socialt och pedagogiskt. 

Forskningspersonerna ger exempel på hur eleverna inkluderas och vi kan se vissa skillnader i 

hur de ser på inkludering teoretiskt och hur de praktiskt inkluderar nyanlända elever. Samtliga 

forskningspersoner anser att inkludering är detsamma i teorin. Vi anser att inkludering 

behöver ske på alla plan, rumsligt, socialt och pedagogiskt vilket både svensk och 

internationell forskning visar, exempelvis Norozi (2019) som i sin norska studie lyfter fram 

vikten av social och kunskapsmässig inkludering. Med det menar vi att det är viktigt att 

eleven inkluderas, både i FBK och i reguljär klass, att de får möjlighet att umgås och arbeta 

med grundskolans elever oavsett om de är nyanlända eller ej samt att undervisning sker 

utifrån elevens förmågor. Det är inte eleven som ska anpassa sig efter grundskolan, utan 

grundskolan som ska anpassa sig efter eleven, något som forskning stöder (Kästen-Ebeling & 

Otterup, 2018; Lahdenperä & Sundgren, 2017). 
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Digitala verktyg nämns som viktiga redskap för att möjliggöra att nyanlända elever ska vara 

inkluderade i verksamheten. Axelsson (2015) påtalar däremot att digitala verktyg inte är 

lösningen på inkludering, utan resulterar ofta i exkludering då eleven arbetar ensam. Vi menar 

att digitala verktyg är en form av extra anpassning och ett stöd som alla elever i grundskolan 

har rätt till, oavsett om de är nyanlända eller ej. På detta sätt kan kanske digitala verktyg bli en 

ramfaktor, alla har rätt till det men alla har inte tillgång till det. Digitala verktyg är ett 

hjälpmedel som kan gynna nyanlända elever i deras lärande men att det inte får vara en 

enskild lösning - de digitala verktygen löser inte inkluderingsfrågan. 

I studien framkommer att inkludering inte alltid är att delta i klassens aktivitet utan det kan 

även vara att befinna sig i ett annat sammanhang. Det är viktigt att fundera på vem som styr 

över inkluderingen, är det pedagogen som har klassen eller är det eleven själv? Vi anser precis 

som Kästen-Ebeling och Otterup (2018) att det är viktigt med en helhetssyn i arbetet kring 

inkludering av nyanlända elever där grundtanken är att undervisningen ska utgå från den 

enskilda eleven och inte tvärtom. Detta framkommer även i Taylor och Sidhus (2012) 

australiensiska studie där trygghet och en positiv syn på eleverna visat sig vara viktiga 

framgångsfaktorer. 

En av forskningspersonerna menar att de nyanlända eleverna gynnas av att vara i reguljär 

klass och blandas med elever som har svenska som modersmål för att separeras mer från 

andra nyanlända elever. Vi hävdar dock att nyanlända elever gynnas av att vara tillsammans 

med andra nyanlända elever i reguljär klass, för då kan eleverna hjälpa varandra om de har ett 

gemensamt modersmål. Vi anser i likhet med Lahdenperä och Sundgren (2017) att 

modersmålet är en tillgång i elevens lärande, men att det även stärker självförtroendet och kan 

bekräfta deras kunskapsutveckling. 

 

7.3 Rätt stöd och stöttning - Specialpedagogens roll 

Samtliga intervjuade specialpedagoger påpekar att de inte fått någon specifik utbildning 

gällande nyanlända elever under sin utbildningstid. Då antalet nyanlända elever har ökat de 

senaste åren (Skolverket, 2019) har utbildningssystemet på specialpedagogprogrammet inte 

riktigt hängt med. Vi anser att det som specialpedagog är viktigt att bilda sig kunskap om 

nyanlända elever för att kunna ge rätt stöd och stöttning, vilket vi finner stöd av i forskning 

(Kästen-Ebeling & Otterup, 2018; Lahdenperä & Sundgren, 2016). Specialpedagogen har det 

övergripande ansvaret och ska kunna stötta pedagogen i dess arbete med nyanlända elever. 

Rektor ska se till att personalen har rätt kunskap och kompetens, detta är en viktig ramfaktor 
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att förhålla sig till. Det innebär i teorin att det inte ska spela någon roll om en nyanländ elev 

börjar på en skola där det sedan tidigare inte finns andra nyanlända elever. Resultatet visar 

dock att det inte ser ut så, trots att vi intervjuat specialpedagoger på skolor där vi vet att det 

finns nyanlända elever, menar specialpedagogerna att de saknar kompetens att möta denna 

elevgrupp. Specialpedagogens roll är att arbeta främjande och förebyggande samt undanröja 

hinder för att möjliggöra lärandet och detta ska ske på skol-, grupp- och individnivå. 

 

7.3.1 Skolnivå 

Specialpedagogen i grundskolan innehar det huvudsakliga ansvaret för resursfördelningen 

gällande elever i behov av stöd och stöttning, där nyanlända elever ingår. Detta är ett 

komplext arbete som tar lång tid att genomföra. Däremot säger flera forskningspersoner att de 

sällan kopplas in i arbetet kring nyanlända elever annat än om svårigheter uppstår eller om 

eleven behöver särskilt stöd som dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Forskningspersonerna 

berättar att de känner sig ensamma i sin roll på den egna grundskolan och hade önskat andra 

specialpedagoger för att kunna bolla tankar och idéer med. I vår studie ses nyanlända elever 

som en resurs vilka ger grundskolan möjlighet till att granska den egna verksamheten. Vilket 

innebär att specialpedagogerna hela tiden måste säkerställa undervisningskvaliteten samt 

synliggöra olikheter. Vi anser att undervisningen av nyanlända elever ska vara en del av den 

systematiska kvalitetsredovisningen och bör utvärderas regelbundet. Detta ligger på 

specialpedagogens ansvar, något som styrks av både Skolverket (2016) samt Glogic och 

Löthagen Holm (2017). 

 

7.3.2 Gruppnivå 

Ansvaret på gruppnivå skiljer sig åt mellan grundskolorna samt kommunerna och det finns 

inga direkta riktlinjer om vad det är som gäller. Det behövs en ansvarig pedagog vid 

mottagande av en nyanländ elev, men även när eleven placeras i FBK. Men vad händer i 

övergången mellan FBK och reguljär klass? Här menar forskningspersonerna att den 

ansvariga pedagogen vid mottagandet fortsätter att vara ansvarig, även fast eleven ingår i 

reguljär klassundervisning och har en klassmentor. Övergången från FBK till reguljär klass är 

ett kritiskt skede (Nilsson Folke, 2016). Pedagogen kring nyanlända elever har en stor 

betydelse för att övergången ska bli lyckad. Forskningspersonerna anser att eleverna är alla 

pedagogers ansvar, men enligt vår erfarenhet är många pedagoger rädda för dessa elever, vad 

beror det på? Är det för att det är svårare att kommunicera med nyanlända elever? Är det för 

att eleverna kommer från ett annat land? Eller kan det bero på en okunskap hos pedagogerna? 
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Det är viktigt för en nyanländ elev att få en klasstillhörighet och en mentor eftersom eleven 

behöver ingå i ett socialt sammanhang. Vi anser att det är viktigt att personalen vet vem som 

är ansvarig för vilka elever, samtidigt som det är viktigt för eleverna att känna trygghet hos all 

personal, alla elever är allas ansvar, något som även stöds av Glogic och Löthagen Holm 

(2017). 

Det är inte bara en trygg och inkluderande miljö som är viktiga framgångsfaktorer, även 

språket är en viktig faktor i arbetet kring nyanlända elever. Elevens ålder vid ankomsten till 

Sverige och vilken skolbakgrund eleven har med sig påverkar elevens fortsatta skolgång och 

resultat då det tar upp till åtta år för en nyanländ elev att lära sig skolspråket (Skolverket, 

2014b). Många nyanlända elever som kommer till Sverige har kunskaper med sig, däremot 

har de ofta svårigheter att visa dessa då de inte har de språkliga förutsättningarna. 

Forskningspersonerna lyfter fram ett flertal olika arbetssätt som de anser gynnar nyanlända 

elever i deras lärande. Grundskolorna har ett strukturerat arbetssätt som främjar elevernas 

språkutveckling, de arbetar bland annat med cirkelmodellen och Kooperativt lärande. Vi anser 

att det är viktigt för eleven att få visa sina kunskaper något som även Gibbons (2013) påvisar. 

I början kan eleven visa det på sitt starkaste språk men detta kan även ske med exempelvis 

bildstöd. Eleven lär sig det svenska språket successivt och utvecklar även förmågan att 

kommunicera på svenska. Den språkliga förmågan är en del, men det är desto viktigare att 

bekräfta elevens kunskaper och visa att det har ett värde i sig. 

 

7.3.3 Individnivå 

Den nyanlända elevens klassplacering baseras på en individuell kartläggning som görs i 

samband med skolstarten. Det skiljer sig mellan kommunerna var kartläggningen sker men 

det gemensamma är att den genomförs och att eleven klassplaceras utifrån resultatet. Vi anser 

precis som Lahdenperä och Sundgren (2016), att kartläggning är en förutsättning för att 

organisera arbetet efter den enskilda elevens individuella möjligheter och behov. 

Det är viktigt att använda de redskap som finns tillgängliga för att stötta den nyanlända 

eleven. Den individuella studieplanen blir en karta att orientera sig efter och ett redskap för 

skolans personal i både planerings- och utvärderingsarbetet. En av forskningspersonerna lyfter 

fram den individuella studieplanen som en viktig faktor för att lyckas i arbetet med de 

nyanlända eleverna. Det är dock bara två av forskningspersonerna som är verksamma på 

högstadiet där de individuella studieplanerna upprättas i grundskolan. 
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En annan faktor som påverkar nyanlända elevers studieresultat är tillgången till 

modersmålslärare och studiehandledare. Samtliga forskningspersoner talar om vikten av 

modersmålslärare och studiehandledare för att eleverna lättare ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningsinnehållet. Det är en utmaning för klasslärare, modersmålslärare och 

studiehandledare att i samarbete med skolledningen lösa organisatoriska hinder och skapa 

möjligheter för samarbete på skolorna. Det råder ett dilemma som framkommer i vår studie 

där vikten av modersmålet som språkstöttning lyfts, samtidigt som vårdnadshavares syn på 

modersmål kan vara negativt, vilket även Bunar (2010) lyfter fram som en svårighet. 

Samtidigt menar Axelsson och Nilsson (2013) att studiehandledning, 

modersmålsundervisning och samverkan med vårdnadshavare är viktigt. Vi menar att det är 

viktigt att eleven får stöd genom sitt starkaste språk för att lyckas med sin 

kunskapsinhämtning, det är något som gynnar nyanlända elevers utveckling och lärande, vi 

finner stöd för detta resonemang hos Axelsson (2015). Men det vi vill lyfta fram som det 

viktigaste är att se eleven som elev och inte enbart som nyanländ (Glogic & Löthagen Holm, 

2017). 

 

7.4 Metoddiskussion 

I denna studie har vi valt att undersöka forskningsfrågorna med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Det empiriska underlaget är litet vilket gör att vi inte kan generalisera resultatet för 

populationen på grund av ett icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2008). Intervjuerna har 

möjliggjort för oss att upptäcka likheter och skillnader i forskningspersonernas svar. Vi har 

genom vårt metodval haft möjlighet att ta del av deras tankar och även kunnat kontrollera att 

vi förstått deras svar, vilket vi inte hade kunnat göra i till exempel en enkätstudie (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid en kvalitativ studie läggs vikt vid att skapa en helhet samt att tolka 

och förstå de resultat som framkommit (Stukát, 2011). 

Utarbetandet av en intervjuguide hade kunnat underlättas om en pilotstudie hade genomförts. 

Då hade vi kunnat sortera och omformulera våra frågor innan vi genomförde de slutgiltiga 

intervjuerna. Med tanke på studiens omfång och tidsramar valde vi att gå vidare med våra 

intervjuer efter att vi fastställt intervjuguiden. Genom att ställa öppna frågor till 

forskningspersonerna fick vi nyanserade svar kring deras specifika tankar och hur de 

resonerade. Några av forskningspersonerna önskade att få intervjufrågorna i förväg vilket kan 

ha påverkat deras svar då de genom detta kan ha format svaren utifrån vad de trodde att vi 

ville veta istället för att svara sanningsenligt. 
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Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt och vår uppdelning av intervjuerna kan ha 

påverkat vårt insamlade material då interaktionen påverkas beroende på vem som intervjuar, 

de frågor som ställs och hur svaren tolkas. Vår strävan har dock varit att genomföra 

intervjuerna utan att försöka påverka forskningspersonerna med våra egna tankar och idéer 

om organiserandet kring nyanlända elever. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan valet av 

följdfrågor samt intervjuarens kroppsspråk och verbala reaktioner fungera förstärkande för 

forskningspersonerna och därmed påverka resultatet. Ytterligare en faktor som kan ha 

påverkat resultatet är uppdelningen och genomförandet av intervjuerna oss emellan. Vi har 

haft ett tätt samarbete, både före och efter att intervjuerna genomförts, vilket har bidragit till 

att stärka tillförlitligheten i tolkningen av intervjuerna. Samtliga forskningspersoner var 

positiva till deltagandet i studien och verkade vilja ge så genomtänkta och utförliga svar som 

möjligt på intervjufrågorna, vilket är något som kan stärka studiens tillförlitlighet. 

För att ta del av fler specialpedagogers tankar hade vi också kunnat använda oss av enkäter. 

Vi hade kunnat rikta oss till specialpedagoger på fler skolor över ett större geografiskt område 

och på så sätt kunnat dra generella slutsatser. Vi valde att använda intervjuer istället för 

enkäter då tiden var begränsad, och genom intervjuer fick vi mer beskrivande svar av 

forskningspersonernas tankar kring organiserandet för nyanlända elever. Då det finns 

skillnader både inom och mellan kommunerna i vår studie är det inte möjligt att påstå att 

resultaten i den här studien skulle bli desamma i en liknande studie utförd på andra skolor i 

andra kommuner. Då arbetet med att stötta elever i behov av stöd och organiserandet av 

skolans pedagogiska verksamhet hör till specialpedagogens uppgifter har studien en 

specialpedagogisk relevans. 

 

7.5 Framtida forskning 

I vår studie valde vi att intervjua specialpedagoger kring hinder och möjligheter i 

organiserandet av nyanlända elever i grundskolan på skol-, grupp- och individnivå. Det hade 

varit intressant att göra en kvantitativ enkätstudie för att nå ett större antal forskningspersoner 

och få en bredare syn på specialpedagogers arbete kring detta men även synliggöra rektors del 

i arbetet med nyanlända elever. Specialpedagogerna i denna studie har berättat att pedagoger 

behöver stöd i hur de kan arbeta med nyanlända elever samt metoder som främjar inlärning. 

Ett framtida forskningsområde kan vara en studie där både specialpedagogers, pedagogers och 

rektors röster belyser arbetet med nyanlända elever från sina respektive perspektiv. 
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7.6 Slutsats 

Det övergripande syftet med vår studie var att skapa ny kunskap om vad som händer när 

nyanlända elever börjar i grundskolan. Vi har funnit att det finns vissa ramfaktorer, 

exempelvis tid, ekonomi, organisering och kunskap, samt sociokulturella perspektiv som styr 

organiserandet kring en nyanländ elev i den svenska grundskolan. Däremot finns det inga 

krav eller färdiga mallar, varken statliga eller kommunala, som reglerar hur arbetet i praktiken 

på de olika grundskolorna ska ske, utan skolorna har skapat egna rutiner för arbetet med 

nyanlända elever. I studien framkommer att organiserandet av nyanlända elever ser olika ut 

såväl mellan som inom kommunerna. Men det skiljer sig på både skol-, grupp- och 

individnivå. Det som görs lika i de grundskolor vi har undersökt är arbetet med 

välkomstsamtal, modersmålsundervisning och studiehandledning, vilket sker på alla skolor. 

Det skiljer sig i arbetssätt där vissa organiserar nyanlända elever i FBK medan andra 

nyanlända elever blir direktinkluderade i reguljär klass. Det förvånar oss att rektor knappt 

nämns av forskningspersonerna och verkar inte vara delaktiga i processen trots att hen har det 

övergripande ansvaret. 

Det råder enighet bland forskningspersonerna om hur de definierar inkludering, där inte bara 

fysisk inkludering utan även pedagogisk- och social inkludering anses viktigt för nyanlända 

elever. Vi kan dock se att resultaten gällande inkludering i praktiken på de olika 

grundskolorna ser olika ut trots att intentionerna är desamma. Det skiljer sig åt huruvida 

forskningspersonerna anser att det är bäst för eleven att vara placerad i FBK eller i reguljär 

klass. Det finns både hinder och möjligheter i organiserandet kring nyanlända elever men 

samtliga forskningspersoner uppger att de saknar tydliga ramar och riktlinjer kring nyanlända 

elevers lärande. En slutsats som vi kan dra utifrån vår studie är att specialpedagoger upplever 

att de saknar kunskap från utbildningen inom området med inkludering och arbete med 

nyanlända elever. Det verkar vara ett lotteri beroende på vilken kommun och vilken 

grundskola en nyanländ elev placeras i. 
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Examensarbete för specialpedagoger - information till studiens forskningspersoner 

Vi heter Anna Westin och Pernilla Gafvelin och läser sista terminen på 

specialpedagogprogrammet. Under hösten 2019 skriver vi vårt examensarbete om 

organisationen kring mottagande av nyanlända elever i grundskolan. Du har visat intresse för 

att delta i vår studie och vi vill informera dig om etiska aspekter samt om hur vi kommer att 

gå till väga med vår studie. 

Vårt urval till studien baseras på ett målinriktat urval, vi avser att intervjua specialpedagoger 

på grundskolan med erfarenhet av arbete med nyanlända elever. Du har blivit tillfrågad för att 

du arbetar som specialpedagog på en skola där det finns nyanlända elever. Vi har valt 

specialpedagoger från två olika kommuner. 

Vi kommer överens om tid och plats för intervjun. Intervjun kommer att spelas in och 

transkriberas. Efter att intervjun är transkriberad har du möjlighet att läsa igenom dina svar 

och lägga till/ta bort något om du så önskar, meddela oss i så fall detta. 

Alla uppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Det 

innebär att dina svar och resultat kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Ditt 

deltagande är frivilligt och ditt medverkande kan när som helst avbrytas. Resultaten kommer 

enbart att publiceras i vårt examensarbete. 

Fyll i samtyckesblanketten och lämna den till någon av oss. Du får gärna kontakta oss om du 

vill ha mer information eller om du har några frågor. 

Anna Westin                                          Pernilla Gafvelin 

anna.westin@xxx.se                          pernilla.gafvelin@xxx.se  

Pedagogiska institutionen 

Handledare: Eva Silfver 

eva.silfver@umu.se 
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Samtycke till att delta i studie 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

᥇         Jag samtycker till att delta i ovan nämnd studie. 

᥇         Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som det beskrivs ovan. 

 

______________________________________________ 

Ort och datum 

_____________________________________________ 

 Underskrift 

______________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Intervjuguide 

● Hur många år har du arbetat som specialpedagog? 

● Vilka årskurser arbetar du med idag? 

● Stämmer det att det finns nyanlända elever på din skola? 

● Vad har du med dig från din specialpedagogutbildning kring nyanlända elever?  

 

● Finns det riktlinjer (rutiner) inom kommunen för hur mottagande av nyanlända elever 

bör ske? 

○ om Ja, berätta om dessa: 

● Berätta om din skolas riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever. 

● Hur organiseras mottagandet av nyanlända elever? Har ni en central mottagningsenhet, 

förberedelseklass eller direktplacering? 

● Beskriv vilka svårigheter som kan uppstå kring organiserandet vid mottagandet av 

nyanlända elever? 

● Beskriv vilka möjligheter som kan uppstå vid organiserandet vid mottagandet av 

nyanlända elever? 

 

● Berätta vad begreppet inkludering innebär för dig? 

● Beskriv vilka möjligheter ni kan möta vid inkluderingen av nyanlända elever. 

● Beskriv vilka hinder ni kan möta vid inkluderingen av nyanlända elever. 

● Beskriv din roll som specialpedagog i arbetet med nyanlända elever, ge gärna exempel 

på hur du stöttar nyanlända elever utifrån deras förutsättningar och behov. 

● Vilka utmaningar möter du som specialpedagog i arbetet med nyanlända elever? 

● Om du fick önska, hur skulle arbetet med nyanlända elever se ut på din skola? 

Finns det något annat du vill lägga till eller berätta om - arbete/metoder? 


