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Kapitel 1. Introduktion 

Under de senaste årtiondena har människor med olika kulturell- och språklig 

bakgrund immigrerat till Europa. Det har resulterat i att högre krav ställts på 

bland annat samhällsplanering, policy och praktik (Goglin, 2011). För verk-

samheten i det svenska grundskolesystemet har immigrationen inneburit en 

markant ökning av antalet nyanlända elever1 från 6 000 (Bunar, 2010, s.17) 

till 71 451 (6,6 % av det totala antalet elever) i oktober 2019 (Skolverket, 

2020e; 2020f) och en utmaning i att tillhandahålla adekvat stöd för dessa ele-

ver (Skolinspektionen, 2014; 2020; Skolverket, 2020c). Ett tydligt tecken på 

det är få nyinvandrade elever2 (Skolverkets benämning) var behöriga till ett 

nationellt program eller till ett yrkesinriktat program i gymnasieskolan, läsåret 

2019/2020. En jämförelse kan göras med övriga elever där mellan 84 och 89 

% var behöriga, till skillnad från nyinvandrade elever där mellan 29 och 32 % 

hade behörighet till något av de nationella respektive yrkesinriktade program-

men i gymnasieskolan samma läsår (Skolverket, 2020g). En av förklaringarna 

till den höga andelen obehöriga elever med annan kulturell och språklig bak-

grund än svensk, ger Bunar (2010) när han diskuterar skolsegrationens konse-

kvenser. Skolsegregationen ökar när nyanlända elever koncentreras till vissa 

skolor och kommuner. Konsekvenserna blir då att elevernas möjligheter till 

socialt och kunskapsmässigt utbyte med elever från majoritetsspråket går för-

lorade, vilket resulterar i att betygsprestationerna försämras (Bunar, 2010; 

Skolinspektionen, 2020; Skolverket, 2020c). Elevernas betygsprestationer på-

verkas också av det antal år som de har haft på sig att tillgodogöra sig under-

visningen i den svenska grundskolan (Skolverket, 2020c).  Ytterligare en för-

klaring handlar om att de nyanlända eleverna, precis som alla andra elever, är 

en heterogen grupp med skilda upplevelser och erfarenheter av tidigare bak-

grund och skolgång i hemlandet (Wigg, 2008). I detta sammanhang blir skol-

personalens kunskaper om och erfarenheter av undervisning för nyanlända 

                               
1 Enligt skollagen (SFS, 2010:800) har en nyanländ elev varit bosatt utomlands men är nu bosatt 
i landet. Eleven har påbörjat sin utbildning senare än höstterminens start det kalenderår då ele-
ven fyller 7 år. Eleven anses vara nyanländ under 4 års skolgång från sin skolstart (SFS 
2010:800, 3 kap. 12a§, 2015).  
2 Nyanlända elever identifieras på olika sätt, beroende på vilka uppgifter om eleverna som finns 
tillgängliga. Nyinvandrade elever definieras som: 
- födda utomlands,  
- har båda föräldrarna födda utomlands, och 
- har kommit till Sverige under de senaste fyra åren. 
I begreppet nyinvandrade ingår enbart folkbokförda elever (Skolverket, 2015). 
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elever betydelsefull. Elevernas skolprestationer påverkas av hur väl skolper-

sonal kan ta tillvara elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter i undervis-

ningen och i vilken utsträckning som skolpersonal kan möta de behov som 

elever med olika kulturell och språklig bakgrund och varierande erfarenheter 

av tidigare skolgång kan ha (Lahdenperä, m.fl., 2016; Reath Warren, 2016). 

Flera studier, från olika länder, beskriver skolans svårighet att tillhandahålla 

adekvat stöd på demokratiska grunder i relation till elevgrupper med annan 

språklig bakgrund än majoritetsspråket (Connor & Boskin, 2010; Hibel & 

Jasper, 2012; Pugach & Blanton, 2012; Underwood, 2011; Wang & Woolf, 

2015; Zhang, m.fl., 2014).  Wigg (2008) skriver i sin avhandling om flykting-

skap, skolgång och identitet att skolpersonal gemensamt behöver ifrågasätta 

stereotypier om kultur, etnicitet och religion hos sig själva. Genom skolperso-

nalens ökade förståelse och insikter kan de skapa en undervisning som möter 

elevernas varierande behov och bakgrunder (Nilsson & Bunar, 2016; Wang & 

Wolf, 2015).  De kan också i högre utsträckning, skapa en lärmiljö som präglas 

av förståelse, samhörighet och sammanhang för alla elever som vistas där 

(Wigg, 2008). 

Betydelsen av en god lärmiljö för alla elever lyfts fram i styrdokumenten 

för grundskolan (Skolverket, 2019a). Där beskrivs tydliga mål om, alla elevers 

rätt till en likvärdig utbildning och att skolan ska anpassa undervisningen uti-

från varje enskild elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2019a). I detta 

sammanhang kan det nämnas att skollagen (SFS 2010:800, 3 kap., 7§) beskri-

ver att det ska finnas specifika ”åtgärder till stöd för nyanlända”. När de åt-

gärderna inte bedöms kunna tillgodose elevernas behov av stöd har nyanlända 

elever samma rätt till skolans ordinarie stödinsatser i form av extra anpass-

ningar och särskilt stöd3 som övriga elever (SFS 2010:800, 3 kap., 5–10§). 

Den vanligaste formen av särskilt stöd i grundskolan läsåret 2019/20 och 

2020/21 var riktat till elever med annat modersmål än svenska i form av stu-

diehandledning på modersmålet som drygt 3 % av eleverna erhöll under de 

läsåren (Skolverket, 2020h; 2021b). Sammanfattningsvis visar statistik att en 

hög andel nyanlända elever är obehöriga till gymnasieskolans nationella och 

yrkesinriktade program även om den vanligaste formen av särskilt stöd i 

grundskolan var riktat till elever som inte har svenska som modersmål. Detta 

kan tyda på att grundskolans specialpedagogiska stödinsatser inte i tillräcklig 

utsträckning motsvarar de behov som nyanlända elever har.  

De specialpedagogiska stödinsatserna i grundskolan handhas av olika yr-

kesgrupper, bland annat klass- och ämneslärare och speciallärare samt speci-

alpedagoger4. Speciallärare och specialpedagoger har en fördjupad kompetens 

i specialpedagogik utöver sin lärarexamen, varför de två yrkesgrupperna sär-

skilt förknippas med specialpedagogik i grundskolan. De specialpedagogiska 

                               
3 Extra anpassningar och särskilt stöd beskrivs i denna uppsats som specialpedagogiska stödin-
satser. Dessa beskrivs närmare i bakgrundskapitlet. 
4 Dessa yrkesgrupper benämns i denna uppsats som specialpedagogisk personal. 
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utbildningarna ska ha förberett de båda yrkesgrupperna att kunna stödja ele-

verna i deras utveckling, leda utveckling av det pedagogiska arbetet i syfte att 

möta behoven hos alla elever, undanröja hinder och svårigheter i olika lärmil-

jöer samt utveckla lärmiljöer (SFS, 2017:1111). Studier visar att den special-

pedagogiska personalen har en nyckelroll i anpassning och utveckling av 

lärmiljöer för elever i allmänhet och elever i behov av specialpedagogiskt stöd 

i synnerhet (Agaliotis & Kalyva, 2011; Magnùsson, m.fl., 2018; Pearson, 

m.fl., 2015) och att de även har en viktig roll i skolutvecklingsfrågor (Görans-

son, m.fl., 2015; Lindqvist, 2013b). Studier visar dock att arbetet med att 

skapa ett gemensamt ansvar för det specialpedagogiska stödets utformning 

och innehåll, förutsätter ett välfungerande samarbete mellan olika yrkesgrup-

per i skolan (Ahlberg, 2011; Skolverket, 2020c). Mot bakgrund av den speci-

alpedagogiska personalens viktiga yrkesroll i arbetet med specialpedagogiska 

stödinsatser tillsammans med statistiken om den höga andelen obehöriga ny-

anlända elever till gymnasieskolans nationella och yrkesinriktade program, 

blir det angeläget att studera den specialpedagogiska personalens yrkesroll 

och arbetsuppgifter i relation till specialpedagogiska stödinsatser för nyan-

lända elever. 

För att nå en likvärdig skola för alla elever betonar tidigare studier vikten 

av ökad forskning inom alla områden som rör nyanlända elever (Bunar, 2010) 

däribland det specialpedagogiska fältet (se t.ex. Jørgensen, m.fl., 2021; Nils-

son Folke, 2019). Det finns studier som exempelvis har undersökt över- och 

underrepresentation av andraspråkselever i specialpedagogisk verksamhet (se 

t.ex. Hibel & Jasper, 2012; Zhang m.fl., 2014) men i mina efterforskningar i 

nationella och internationella (engelskspråkiga) databaser har ingen forskning 

hittats som fokuserar på skolpersonalens, i detta fall den specialpedagogiska 

personalens, arbete i relation till frågor som rör nyanlända elever i behov av 

specialpedagogiska stödinsatser. Inte heller har jag funnit någon forskning om 

hur skolor har utvecklat sina lärmiljöer för nyanlända elever i behov av speci-

alpedagogiska stödinsatser. Denna licentiatuppsats bidrar därmed till forsk-

ning inom det specialpedagogiska fältet med syfte att utveckla kunskaper om 

den specialpedagogiska personalens yrkesroll och arbete i relation till speci-

alpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever.  

Syfte och frågeställningar 

Licentiatuppsatsens övergripande syfte är att utveckla kunskaper om den spe-

cialpedagogiska personalens yrkesroll och arbete i relation till specialpedago-

giska stödinsatser för nyanlända elever. Uppsatsens övergripande syfte under-

söks i två delstudier, delstudie I (artikel I) och delstudie II (artikel II). De re-

sultat som har initierats i de två delstudierna utvecklas i kappans diskussions-

kapitel. Nedan följer syfte och frågeställningar för delstudie I och delstudie II. 
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Delstudie I 

Syftet med delstudie I är att utveckla kunskaper om den specialpedagogiska 

personalens arbete i relation till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända 

elever. För att besvara syftet i delstudie I ställdes följande fyra forskningsfrå-

gor: 

 

Vad anser den specialpedagogiska personalen är orsaker till specialpedago-

giska stödinsatser när nyanlända elever identifieras vara i behov av specialpe-

dagogiskt stöd?  

 

Vilka faktiska arbetsuppgifter och vilka önskvärda arbetsuppgifter rapporterar 

den specialpedagogiska personalen i sitt arbete med nyanlända elever i behov 

av specialpedagogiska stödinsatser?  

 

Vilka yrkesgrupper tillhandahåller specialpedagogiska stödinsatser för nyan-

lända elever, enligt den specialpedagogiska personalen?  

 

Vilka yrkesgrupper rapporterar den specialpedagogiska personalen att de sam-

arbetar med och vilka yrkesgrupper önskar de samarbeta mer med i frågor som 

rör specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever? 

Delstudie II 

Delstudie II syftar till att öka förståelsen för hur lärmiljöer har utvecklats för 

nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser enligt den speci-

alpedagogiska personalens beskrivningar. Därigenom kan kunskaper fördju-

pas om hinder och möjligheter i skolsystemet beträffande utveckling av 

lärmiljöer, vilket kan ha påverkan för dessa elevers lärande. Delstudiens frå-

geställningar är: 

 

Vad karaktäriserar utveckling av lärmiljöer utifrån den specialpedagogiska 

personalens beskrivningar?  

 

Vilka hinder och möjligheter finns i skolsystemet gällande utveckling av 

lärmiljöer för nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser? 

Begreppsanvändning 

I denna uppsats och i de båda delstudierna sammanförs speciallärare och spe-

cialpedagoger till en gemensam yrkeskategori kallad specialpedagogisk per-

sonal. Det valet gjordes mot bakgrund av de uppdrag som de båda yrkesgrup-
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perna har gemensamt, enligt examensförordningen (SFS, 2017:1111). Därut-

över visar tidigare studier att det inte verkar finnas några tydliga beskrivningar 

av eller gränser mellan de båda yrkesgruppernas roller (Ahlefeld Nisser, 2014) 

och arbetsuppgifter (Ahlefeld Nisser, 2014; Klang, m.fl., 2017) i praktiken.   

Begreppet nyanländ elev som används i uppsatsen utgår ifrån skollagens 

(SFS 2010:800, 3 kap. 12a§, 2015) definition av en nyanländ elev. Begreppet 

såsom det används i uppsatsen rymmer både elever som är migranter (tillfäl-

ligt har flyttat till landet) och immigranter (permanent flyttat till landet) (Jør-

gensen, m.fl., 2021; Sibley & Brabeck, 2017). Utöver migranter och immi-

granter finns enligt UNHCR (2016) andra grupperingar såsom flyktingar (som 

flytt från hemlandet på grund av krig och katastrofer), asylsökande (som har 

sökt uppehållstillstånd men ännu inte har beviljats det), ensamkommande 

flyktingbarn (som har kommit till landet utan någon vårdnadshavare). I denna 

uppsats görs ingen avgränsning i elevers orsak till att de är nyanlända, utan 

fokus i uppsatsen är den specialpedagogiska personalens beskrivningar och 

svar om bland annat sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter i relation till speci-

alpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever. Även begrepp som exempel-

vis elever med annan kulturell och språklig bakgrund eller andraspråkselever 

används i uppsatsen, särskilt när tidigare forskning beskrivs. De begreppen 

beskriver elever i allmänhet som har en annan kulturell och språklig bakgrund 

än majoritetsspråket i landet och inte specifikt nyanlända elever.  

De stödåtgärder som finns i grundskolan och som är reglerade i skollagen 

(3 kap., 5-10§) är extra anpassningar och särskilt stöd som i denna uppsats 

benämns som specialpedagogiska stödinsatser. Det valet gjordes bland annat 

mot bakgrund av att tidigare studier visar att skolpersonal kan ha svårigheter 

att utreda en nyanländ elevs behov av stöd och tillhandahålla adekvat stöd (se 

bl.a. Underwood, 2011; Wang & Woolf, 2015). Det finns även studier som 

visar att skolpersonal i Sverige upplever det som utmanande att skilja på extra 

anpassningar och särskilt stöd (Sandström, m.fl., 2019). 

Disposition 

Licentiatuppsatsen är en sammanläggningsuppsats bestående av två delstudier 

och en ramberättelse (en så kallad kappa). Delstudierna presenteras i varsin 

artikel, artikel I och artikel II. Kappan innehåller sju kapitel som bidrar till att 

besvara det övergripande syftet med uppsatsen och ge en fördjupad och mer 

detaljerad bild av de två delstudierna, framför allt gällande, bakgrund, metod 

och diskussion. Kappan bidrar till att sätta specialpedagogiska stödinsatser för 

nyanlända elever i en kontext i bakgrundskapitlet. Kappan ger även möjlighet 

att utveckla och kontextualisera de båda delstudierna i teori- och metodkapitlet 

samt i diskussionskapitlet, vilket inte har varit möjligt att göra i artikelforma-

tet. Det är tänkt att kappan ska kunna läsas som en fristående text utöver ar-

tiklarna. 
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Licentiatuppsatsens första kapitel innehåller en inledning som beskriver 

och kontextualiserar det område som uppsatsen handlar om, vilket avslutas 

med det övergripande syftet med licentiatuppsatsen och de två delstudiernas 

syften och frågeställningar samt en begreppsförklaring.  

Det andra kapitlet är ett bakgrundskapitel som är avsett att bidra med en 

kontext till forskningsområdet. Bakgrundskapitlet börjar med en kortare histo-

rik om immigrationen till Sverige, därefter presenteras begreppet nyanlända 

elever i relation till kategorisering. Kapitlet fortsätter med en presentation av 

en skola för alla samt skolans arbete med integration och mångfald.  Därefter 

följer ett avsnitt om nyanlända elever och åtgärder till stöd för nyanlända ele-

ver. Till sist beskrivs extra anpassningar och särskilt stöd samt de yrkesgrup-

per i skolan som kan relateras till nyanlända elever och till specialpedagogiska 

stödinsatser.  

Det tredje kapitlet återger tidigare forskning om den specialpedagogiska 

personalens arbete och syn på skolsvårigheter, skolans arbete med specialpe-

dagogiska stödinsatser för nyanlända elever, lärares kompetens i att möta va-

riation samt utmaningar i samarbete och samverkan. Till sist återges forskning 

om skolans lärmiljöer och kapitlet avslutas med en sammanfattning. Kapitlet 

kompletterar och fördjupar tidigare forskning som finns beskriven i de båda 

artiklarna. 

I det fjärde kapitlet beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som ligger till 

grund för analysen av resultaten och som bidrar till en fördjupad förståelse av 

resultaten i de båda delstudierna. De teoretiska utgångspunkterna i delstudie I 

är professionsteori (Abbott, 1988), om yrkesgruppers arbetsfördelning och ju-

risdiktion. Därtill kompletteras Abbotts (1988) teori i delstudie I, med Hughes 

(1958) begrepp dirty work och det kategoriska och det relationella perspekti-

vet på specialpedagogik (Persson, 1998). I delstudie II används Skrtics (1991; 

2005) konceptioner av skolsystemet. Teorin diskuterar skolsystemet på struk-

turell nivå tillsammans med professioners sätt att hantera arbetsuppgifter i re-

lation till specialpedagogik.   

I metodavsnittet som är det femte kapitlet redogörs för de metoder som har 

använts för insamling av data (enkät med fritextsvar). I kapitlet beskrivs även 

analys av data i form av deskriptiv analys av enkätsvar och kvalitativ inne-

hållsanalys av fritextsvar. Utöver det beskrivs på vilket sätt studiens metod 

tillförsäkrar reliabilitet, validitet och tillförlitlighet. Till sista redogörs det för 

de etiska riktlinjerna.  

Det sjätte kapitlet återger de övergripande resultaten från delstudie I och 

delstudie II. Det sjunde kapitlet ägnas åt att diskutera resultaten från de båda 

delstudierna i relation till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

samt hur de båda delstudierna kan förstås tillsammans. Avslutningsvis följer 

en metoddiskussion, licentiatuppsatsens forskningsbidrag och förslag på vi-

dare forskning. Därefter följer de båda delstudierna (artikel I och II) i fulltext 

och som bilagor återfinns missivbrevet och enkäten i sin helhet. 
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Kapitel 2. Bakgrund 

I kapitlet ges en bakgrund till centrala problemområden för denna licentiat-

uppsats för att sätta områdena i en kontext och bringa en större förståelse för 

syftet med studien. Bakgrundskapitlet börjar med en kort historisk tillba-

kablick på hur immigrationsfrågor har hanterats generellt i Sverige, vilket 

bland annat stödinsatser till eleverna indirekt kan ha påverkats av. Därefter 

beskrivs kategoriseringens dilemma, en skola för alla och skolans arbete kring 

mångfald och integration. Avslutningsvis presenteras nyanlända elever och de 

åtgärder som finns reglerade i skollagen specifikt för de eleverna samt extra 

anpassningar och särskilt stöd. Till sist beskrivs de yrkesgrupper i grundskolan 

som kan relateras till undervisning av nyanlända elever och de yrkesgrupper 

som kan relateras till specialpedagogiska stödinsatser. 

Historisk tillbakablick på immigrationen till Sverige 

Kapitlet inleds med en översiktlig tillbakablick på immigrationen till Sverige 

för att sätta dagens situation i en kontext. Olika stödinsatser kan bli mer eller 

mindre troliga och kanske till och med mer eller mindre möjliga beroende på 

det synsätt som har varit rådande vid olika tidpunkter och den anledning som 

har funnits till människors immigration till Sverige. Tillbakablicken görs från 

efterkrigstiden fram till idag eftersom skolsystemet efter andra världskriget 

och framåt alltmer formades mot den skola som finns idag (Lindqvist, 2013b).  

Enligt Migrationsverket (2021) ökade migrationen efter andra världskrigets 

slut från länder som befann sig i kris efter kriget. Den immigrationen fortsatte 

fram till mitten av 1960-talet och immigranterna kom främst från Baltikum 

och länder i Östeuropa. Efter kriget fram till 1970-talet uppmuntrades också 

arbetskraftsinvandringen till följd av Sveriges tillväxt inom industrisektorn 

(Migrationsverket, 2021; Schierup, 2008). Arbetskraften kom främst från Fin-

land men också från andra nordiska länder och från södra Europa, Jugoslavien 

och Turkiet (Migrationsverket, 2021). Med början under 1970-talet men 

främst från 1980-talet fram till idag har den största immigrationen skett från 

krigs- och katastrofdrabbade länder utanför Europa såsom Chile, Libanon, Po-

len, Turkiet, forna Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien (Mi-

grationsverket, 2021). En betydande immigration från de nordiska grannlän-
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derna kvarstår även under början på 2000-talet. Den största andelen immigran-

ter kommer från Afrika, Asien och Östeuropa (Schierup, 2008). Arbetskrafts-

invandringen från nyblivna EU-medlemsländer har också ökat liksom antalet 

internationella studenter vid internationellt inriktade utbildningsprogram (Mi-

grationsverket, 2021). Sverige har historiskt sett haft en generös invandrings-

politik där många uppehållstillstånd har beviljats i jämförelse med andra euro-

peiska länder. Andelen personer som beviljades uppehållstillstånd i Sverige 

minskade dock något under slutet av 1990-talet men ökade återigen i början 

på 2000-talet och den största anledningen till beviljade uppehållstillstånd var 

anknytningsskäl, det vill säga att den som beviljades uppehållstillstånd hade 

någon nära anhörig i Sverige som redan hade fått uppehållstillstånd.  Allt färre 

fick dock uppehållstillstånd till följd av asyl, vilket bland annat berodde på 

Sveriges djupare anknytning till EU:s mer restriktiva asylpolitik, men också 

på att Sverige ingick det fullständiga Schengenavtalet 2001, då människor mer 

fritt fick möjlighet att färdas över landsgränserna (Schierup, 2008).   

I förhållande till den totala folkmängden i landet har Sverige sedan i början 

av 2000-talet haft den största andelen utlandsfödda i jämförelse med andra 

EU-länder. Antalet utlandsfödda har stadigt ökat sedan 1960-talet fram till 

idag (SCB, 2020; Schierup, 2008). Enligt statistik från SCB fanns det år 2000, 

1 004 000 utlandsfödda invånare i Sverige och år 2003, hade den siffran ökat 

till 1 078 000 (Schierup, 2008). Enligt statistik från SCB, den 31 december 

2020 fanns det 2 047 000 utlandsfödda personer i Sverige, vilket motsvarade 

19,7 % av befolkningen (SCB, 2020). 

Även om Sverige har tagit emot flest immigranter i förhållande till landets 

totala folkmängd så har även länder i övriga Europa haft en stor ökning av 

immigranter de senaste åren (UNHCR, 2019). Som beskrivs ovan visar Schi-

erups (2008) studie att det har skett en förändring från 1980-talet fram till idag 

utifrån vilka nationaliteter, trosuppfattningar, identiteter, kulturer och språk 

som immigranterna har. Variationen av nationaliteter är större idag än tidigare, 

vilket har fått till följd att begreppet super diversity har myntats (Vertovec, 

2007). Begreppet är tänkt att beskriva de variationer som migrationen har fört 

med sig för samhällen, policy, praktik och populationen i landet. En populat-

ion som är super diverse beskrivs kunna förändras snabbt och är ofta fragmen-

tariskt utspridd snarare än klustrad till en specifik geografisk plats. Enligt 

Forskningsinstitutet för Superdiversity vid universitetet i Birmingham (Insti-

tute of Research into Superdiversity, IRiS, 2021) skapar variationen av män-

niskor utmaningar men också möjligheter, för exempelvis policy och praktik, 

bland annat i fråga om hur undervisning ska ske, med vem eleven ska under-

visas och hur elever lär sig. Tidigare betraktades migration som ett tillfälligt 

övergående fenomen i utbildningssammanhang men migrationen och sam-

hällen som är super diverse är här för att stanna och är därmed något som 

dagens skola behöver ta hänsyn till i förhållande till skolans struktur och 

undervisning (Goglin, 2011; Vertovec, 2007).  
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Beträffande policy i relation till immigration har en rad lagar trätt i kraft i 

Sverige sedan 1954, då den första utlänningslagen kom och en gemensam nor-

disk arbetsmarknad bildades. Sverige hade länge, i jämförelse med till exem-

pel nuvarande EU länder, ett generöst asylsystem och långtgående åtgärder 

för att immigranter skulle få tillgång till ett brett utbud av medborgerliga rät-

tigheter (Schierup, 2008).  Däremot lät lagstiftningen om etnisk diskrimine-

ring vänta på sig, eftersom politiker inte ansåg att det var ett prioriterat om-

råde, bland annat för att systemet redan ansågs generöst. Först 1986 stiftades 

en allmän lag om etnisk diskriminering och det var inte förrän 1994 som en 

lag mot sådan diskriminering tillkom. År 2003 kom till sist lagen som förbjöd 

diskriminering (Schierup, 2008). I relation till etnisk diskriminering och be-

greppet immigranter som använts under denna rubrik blir det även intressant 

att nämna kategorisering. Kategorisering blir också relevant att presentera i 

förhållande till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever som 

denna uppsats handlar om.  

Kategoriseringens dilemma 

Flera forskare (se t.ex. Bunar, 2001; Hertzberg, 2003; Tursunovic, 2005; 

2007) poängterar det problematiska, riskabla och missvisande i att generali-

sera en grupp av samhällsmedborgare, exempelvis invandrare, som de beskri-

ver. Inom en grupp finns stora skillnader i t.ex. kön, ålder, etnicitet, trosupp-

fattning, bakgrund och erfarenhet (Tursunovic, 2007). År 1998 beslutade riks-

dagen att överlämna ett uppdrag till kulturdepartementet att genomföra en 

undersökning (Ds 2000:43) om hur begreppet invandrare användes inom olika 

centrala myndigheter och organisationer såsom Rikspolisstyrelsen, dåvarande 

Statens skolverk och SCB samt Brottsförebyggande rådet. Utredarna slog fast 

att begrepp som invandrare eller personer med utländsk bakgrund ska undvi-

kas i policydokument såsom exempelvis i förordningar, allmänna råd och la-

gar. I de fall en åtgärd ska planeras ska behovet av åtgärden beskrivas och 

personens eventuella immigrationsstatus eller utländska bakgrund ska inte ut-

göra en motivering till åtgärden. Vidare slås det fast att i de fall en indelning 

av grupper är befogad ska den göras på det sätt som är relevant för samman-

hanget. Trots att det beslutades om en restriktiv användning av ordet invand-

rare i olika policydokument, kategoriseras ändå en grupp elever med annan 

nationalitet, annat språk och som varit i landet fyra år eller mindre, som en 

nyanländ elev i skollagen.  Där finns också beskrivet hur skolan förväntas ar-

beta med stöd till nyanlända elever (SFS 2010:800, 3 kap., 7§), vilket eventu-

ellt skulle kunna vara det som gör uppdelningen befogad utifrån beskrivningen 

ovan.  

Även inom det specialpedagogiska fältet har kategoriseringar, normalitet 

och avvikelse varit i fokus under en lång tid. Börjesson och Palmblad (2003) 

skriver att det alltid har varit i relation till det som för tiden har uppfattats som 
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det normala som elever med avvikelser har identifierats. Elever har då klassi-

ficerats utifrån sina tillkortakommanden och betraktats som avvikande 

(Egelund, m.fl., 2006). Utifrån avvikelserna har eleverna kategoriserats och 

placerats i olika typer av särlösningar såsom särskilda undervisningsgrupper 

(Giota & Emanuelsson, 2011). Kategorisering har varit ständigt närvarande i 

skolans värld och dessa kategoriseringspraktiker kan även uppstå i relation till 

nyanlända elever (se bl.a. Bunar & Juvonen, 2021; Nilsson & Bunar, 2016) 

och i relation till nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser 

(se bl.a. Migliarini, m.fl. 2019). 

Skolan har idag avsevärt fler elever med annan nationalitet och annat mo-

dersmål än tidigare. Skollagen (SFS 2010:800) gör en tydlig kategorisering av 

en grupp elever som nyanlända där åtgärder i arbetet står specifikt beskrivna 

för nyanlända elever. Med tanke på hur kategoriseringar har behandlats histo-

riskt finns det en risk att nyanlända elever blir ”den nya avvikargruppen”. 

Fridlund (2011) fann också delar av detta resonemang i sina intervjuer med 

skolpersonal samt i sina observationer av specialpedagogisk verksamhet på 

några grundskolor som hon beskriver i sin avhandling. Hon beskriver att and-

raspråkselever bland annat fick sin undervisning i svenska som andraspråk i 

en särskild grupp utanför klassrummet medan elever i behov av särskilt stöd, 

till stor del, undervisades i ordinarie klass med tillgång till särskilt stöd i klass-

rummet.  

Trots att jag är medveten om problematiken med att kategorisera exempel-

vis en grupp av elever på det sätt som formuleras i skollagen (SFS, 2010:800) 

så görs det i föreliggande uppsats, genom användning av begreppen nyanländ 

elev och specialpedagogiska stödinsatser. Det har varit nödvändigt att göra 

kategoriseringar för att kunna anpassa och avgränsa studien till det specifika 

syftet, vilket är att undersöka den specialpedagogiska personalens yrkesroll 

och arbete i relation till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever. 

Anledningen till denna avgränsning är att nyanlända elever har en låg målupp-

fyllelse och verkar i lägre utsträckning bli antagna till både nationella och yr-

kesinriktade program i gymnasieskolan i jämförelse med övriga elever. Med 

utgångspunkt i det har den specialpedagogiska personalen en viktig roll vid 

exempelvis anpassningar av undervisning och utveckling av skolans lärmil-

jöer (se bl.a. Agaliotis, m.fl., 2011; Magnússon, m.fl., 2018). En utgångspunkt 

för arbetet och undervisningen i grundskolan är det som skollagen (2010:800) 

beskriver i exempelvis 3 kap. 2§, att alla elever ska ges ledning och stimulans 

så att de utifrån sina förutsättningar kan utvecklas så långt som möjligt i sitt 

lärande och i sin personliga utveckling mot utbildningens mål. Elever som till 

följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppnå kunskapskraven ska ges 

stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser. I läroplanen betonas också elevernas upplevelse av trygghet 

och delaktighet samt deras möjlighet att få en likvärdig utbildning oavsett 

könstillhörighet, funktionsförmåga och bakgrund (Lgr11, Skolverket, 2019a; 
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Lgr22, Skolverket, 2021f). Sammantaget kan det beskrivas som att skolan ska 

vara en plats för alla elever.  

En skola för alla 

Framväxten av skolan som en plats för alla elever började med 1948 års skol-

kommission och fortsatte med 1962 års skollag och läroplansreform som 

angav att undervisningens metoder och innehåll skulle anpassas utifrån ele-

vernas skilda förutsättningar och behov (Egelund, m.fl., 2006). Nilholm 

(2005) skriver att anpassning av metod och innehåll utifrån elevernas förut-

sättningar blev ett radikalt alternativ efter hundra års institutionsplacering av 

olika grupper som ansågs vara avvikande. Utredningen om Skolans Inre Ar-

bete (SIA) (SOU 1974:53) uppmärksammade att en stor andel av grundsko-

lans elever tidvis fick specialundervisning utanför ordinarie klassrum trots att 

1962 års läroplansreform beskrev att undervisningen skulle anpassas utifrån 

elevernas förutsättningar och behov. SIA-utredarna föreslog att ett specialpe-

dagogiskt förhållningssätt och arbetssätt skulle genomsyra hela skolans verk-

samhet, vilket fick betydelse för utformningen av läroplanen (Lgr 80) som 

kom därefter. Specialpedagogutbildningen startade 1990 där fokus bland an-

nat låg på att specialpedagogen skulle utbildas i att handleda och vägleda lä-

rare i den ordinarie undervisningen så att alla elever, oberoende av förutsätt-

ningar skulle kunna delta i undervisningen, tillsammans med övriga elever 

(Egelund, m.fl., 2006).  

Kiuppis (2013) beskriver tre viktiga händelser i arbetet med att undervis-

ningen skulle göras tillgänglig för alla elever. Det första som nämns är begrep-

pet ”en utbildning för alla” som blev aktuellt i samband med världskonferen-

sen ”Utbildning för alla” i början av 1990 talet. Begreppet syftade till att ut-

bildningen skulle finnas tillgänglig för alla barn. Nästa händelse inträffar vid 

världskonferensen i specialpedagogik i Salamanca 1994 då begreppet inklu-

derande undervisning diskuterades. Sverige undertecknade Salamancadekla-

rationen tillsammans med andra UNESCO länder. Salamancadeklarationen 

(UNESCO, 1994) är en intention om att länderna bör bedriva en gemensam 

och inkluderande undervisning för alla elever, oberoende av elevers förutsätt-

ningar, kön eller etnicitet. Den tredje händelsen som Kiuppis (2013) beskriver 

som viktig är då UNESCO antog de båda begreppens innebörd som mål för 

utbildning och undervisning.  

Begreppet inkludering har varit föremål för studier och diskussioner i både 

forskning och praktik (Nilholm & Göransson, 2017). Sundqvist, m.fl. (2019) 

beskriver likt flera andra (se bl.a. Ainscow, 2015; Kiuppis, 2013; Nilholm & 

Göransson, 2017) att begreppet inkludering har utvecklats från att handla om 

stöd utifrån enskilda elevers svårigheter till att gälla skolans och pedagogers 

förmåga att anpassa lärmiljöer och undervisning utifrån elevers förutsätt-
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ningar, behov och bakgrund. Inkludering har över tid kommit att handla allt-

mer om en skola för alla (Kiuppis, 2013). Gadler (2011) undersökte i sin av-

handling, hur policydokument formulerar innebörden av en skola för alla och 

hur rektor och specialpedagoger realiserar innebörden av policydokumenten i 

praktiken. Resultaten visar att begreppet en skola för alla, i praktiken, innebär 

en stor variation i tolkningen av vilka elever som definieras som alla elever i 

den mål- och resultatstyrda skolan. Bland annat visar resultaten att elevassi-

stenter utan krav på formell utbildning hade en avgörande roll för undervis-

ningens upplägg och utförande i relation till elever i behov av särskilt stöd. 

Gadler diskuterar att ett sådant upplägg kan få konsekvenser för elevernas rätt 

till en likvärdig utbildning och hon frågar sig därför om en skola för alla verk-

ligen gäller alla elever.  

I relation till hur särskild undervisning för andraspråkselever formuleras 

och motiveras av skolpersonal beskriver Fridlund i sin avhandling (2011)  att 

skolpersonal upplever en känsla av maktlöshet och otillräcklighet när det gäl-

ler att kritiskt granska den egna undervisningen och de egna uppdragen. På 

grundval av det beskriver skolpersonal istället att eleverna är i behov av något 

annat än det som ordinarie undervisning kan ge. Fridlund drar slutsatsen att 

den mål- och resultatstyrda delen av skolans styrdokument hindrar skolperso-

nal att kritiskt granska den egna undervisningen så att den kan anpassas utifrån 

varje elevs förutsättningar och behov i en skola för alla.  

I relation till en skola för alla kan begreppet normmedvetet förhållningssätt 

nämnas. Begreppet finns beskrivet i Lgr 22 (Skolverket, 2021f) som något, 

skolpersonal ska förhålla sig till. Åkesson (2016) beskriver att ett normmed-

vetet förhållningssätt innebär att skolpersonal är medvetna om sina egna nor-

mer likväl som vilka normer som finns i samhället, i fråga om exempelvis, 

sexualitet, klass, kön, bakgrund, erfarenhet, funktionalitet och hudfärg. Åkes-

son poängterar det viktiga i att skolpersonal inser vilka konsekvenser som nor-

mer kan få och att skolan arbetar mot att normer får fäste. Åkessons resone-

mang om ett normmedvetet förhållningssätt liknar på flera sätt idén om en 

skola för alla och intentionen som finns uttryckt i Salamancadeklarationen 

(UNESCO, 1994), om att skolan ska bedriva en gemensam och inkluderande 

undervisning för alla elever oberoende av exempelvis elevens förutsättningar, 

kön eller etnicitet.  För att tydliggöra en gemensam och inkluderande under-

visning för elever med annan kulturell och språklig bakgrund än den svenska, 

beskrivs i följande avsnitt grundskolans arbete kring mångfald och integrat-

ion.  

Grundskolans arbete med mångfald och integration  

De grundläggande värden som beskrivs i läroplanen för grundskolan, Lgr 11 

(Skolverket, 2019a) i området mångfald och integration handlar bland annat 
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om att stärka medvetenheten om det egna och delaktigheten i det gemen-

samma kulturarvet, förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar och det värdefulla i kulturell mångfald (Skolverket, s. 5, 2019a). 

I syfte att stärka skolans arbete med de delarna och att öka de nyanlända ele-

vernas måluppfyllelse har flera reformer genomförts under senare år. Till ex-

empel har beslut fattats om att arbeta för en förbättrad integration inom skol-

systemet (Regeringen, 2013). Den 1 januari 2016 genomfördes flera genom-

gripande lagändringar gällande mottagande och undervisning av nyanlända 

elever i alla obligatoriska skolformer, inklusive gymnasieskolan och gymna-

siesärskolan. Lagändringarna innebar, en tydligare definition av vem som 

skulle anses vara nyanländ (se tidigare beskrivning), att placering av elever i 

förberedelseklass reglerades till maximalt 2 år och att kartläggning av elevers 

tidigare kunskaper blev obligatorisk (se tidigare avsnitt). Den 1 januari 2018 

infördes ytterligare lagändringar främst gällande elever i högstadiet. Nyan-

lända högstadieelever skulle nu bland annat erbjudas studiehandledning på sitt 

starkaste skolspråk om det inte var uppenbart obehövligt (SFS, 2010:800, 3 

kap., 12i§; SFS, 2018:1303, 2018) samt ha rätt till anpassad timplan, vilket 

betyder att rektor kan besluta om att eleven undervisas i de ämnen som minst 

krävs för att bli behörig till gymnasieskolan.   

Skolinspektionen genomförde under 2013 en kvalitetsgranskning av utbild-

ningen för nyanlända elever i 10 kommunala grundskolor där de samtalade 

med 35 slumpvis utvalda nyanlända elever. Myndighetens granskning (2014) 

visade att många av de undersökta skolorna saknade skolgemensamma åtgär-

der och en samsyn om hur ett språk- och kunskapsutvecklande arbete för ny-

anlända elever skulle hanteras. Många av skolorna hade också svårigheter att 

avgöra om elevernas stödbehov orsakades av språkliga brister, inlärningssvå-

righeter eller andra svårigheter. Vidare skriver Skolinspektionen att anpass-

ningar och särskilt stöd för nyanlända elever verkade följa ett parallellt spår 

vid sidan av skolans ordinarie specialpedagogiska processer. I rapporten men 

även i Skolverkets lägesbedömning (2020c) framkommer att särskilt stöd i 

form av studiehandledning på modersmålet inte ges i tillräcklig kvantitet eller 

med tillräcklig kvalitet för att stödja de nyanlända elevernas kunskapsutveckl-

ing. Skolinspektionen beskriver också att anpassningar och stödåtgärder 

främst vilade på enskilda lärares kunskaper och förmågor samt att flera lärare 

beskrev i att de inte upplevde att de hade kunskaper för att anpassa undervis-

ningen till de nyanlända elevernas behov. Eleverna hade en hög motivation att 

lära sig men upplevde att de tröttnade när de inte fick det stöd och de anpass-

ningar som de behövde, för att tillgodogöra sig undervisningen. Skolinspekt-

ionen menar att det behövs samverkan, en samsyn och en långsiktig planering 

samt en tydlig roll- och ansvarsfördelning på den enskilda skolan för att ge de 

nyanlända eleverna en god undervisning. En samlad yrkeskår som arbetar mot 

gemensamma mål påverkar elevernas motivation, tillit till sin egen förmåga 

och möjlighet att lära på ett positivt sätt (Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 

2020c).  
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Avslutningsvis framhåller Skolinspektionen (2020) och Skolverket 

(2020c) att skolor ska ha höga förväntningar på eleverna och inte acceptera att 

enskilda elever eller elevgrupper med en viss bakgrund har lägre kunskapsre-

sultat än andra elever. Följande avsnitt kommer därför att behandla nyanlända 

elever och de stödåtgärder som skolan ska vidta i arbetet med eleverna, enligt 

skollagen. 

Nyanlända elever och åtgärder till stöd för nyanlända 

elever 

Som beskrivits i kapitel 1 har en nyanländ elev enligt skollagen (SFS, 

2010:800, 3 kap. 12a§, 2015), varit bosatt utomlands men är nu bosatt i landet. 

Eleven har påbörjat sin utbildning senare än höstterminens start det kalenderår 

då eleven fyller 7 år. Eleven anses vara nyanländ under fyra år från sin skol-

start. Skollagens definition liknar definitionen nyinvandrad elev som Skolver-

ket (2015) använder. Med nyinvandrad elev menar Skolverket (2015) en elev 

som är född utomlands, har utländska föräldrar och har påbörjat sin skolgång 

senare än höstterminens start det kalenderår som eleven fyller 7 år. Eleven 

anses vara nyinvandrad under fyra år från sin skolstart. Det finns ytterligare 

begrepp som används för elever med annat modersmål, i vardagligt tal i sko-

lans praktiker. Det som skiljer nyanlända och nyinvandrade elever mot andra 

benämningar såsom exempelvis andraspråkselever eller flerspråkiga elever är 

att nyanlända eller nyinvandrade elever har varit i Sverige under kortare tid än 

4 år. Inom gruppen finns en stor bredd av nationaliteter, språk, bakgrunder, 

erfarenheter och behov. 

När det gäller de nyanlända elevernas behov finns det specifika lagstadgade 

åtgärder (SFS, 2010:800, 3 kap., 7§) som beskrivs vara en kartläggning av 

elevernas kunskaper, vilken skyndsamt ska genomföras och eleverna ska pla-

ceras i årskurs och undervisningsgrupp utifrån kartläggningens resultat. Rek-

tor fattar beslut om dessa placeringar och rektor fattar även beslut om place-

ring i förberedelseklass om sådan finns att tillgå. Av lagtexten kan förstås att 

förberedelseklassen ska vara ägnat till att uppnå kunskaper i svenska, för att 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig skolämnena i ordinarie undervisning. Åt-

gärden ska begränsas i tid och omfattning:  

En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart 
eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid kunna delta 
i undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som eleven normalt hör 
till. (SFS, 2010:800, 3 kap. 12 f§). 

 

Utöver dessa åtgärder har eleverna rätt till studiehandledning på modersmålet 

(SFS, 2011:185, 5 kap. 4 §) om eleven har svårigheter att följa undervisningen 

på svenska och samtidigt riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska 
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uppnås. Syftet med studiehandledning på modersmålet ska vara att ge eleven 

förutsättningar att nå kunskapskraven. Åtgärder till stöd för nyanlända elever 

som har tagits emot i högstadiet, skiljer sig mot de yngre elevernas. Nyanlända 

elever i högstadiet har utöver förberedelseklass och studiehandledning på mo-

dersmålet, möjlighet till prioriterad timplan, anpassad timplan, individuell stu-

dieplan och förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet (SFS, 

2010:800, 3 kap. 12 i §). Dessa stödinsatser är varken extra anpassningar eller 

särskilt stöd (Skolverket, 2021c).  

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Utöver åtgärder till stöd för nyanlända elever finns extra anpassningar och 

särskilt stöd som är de ordinarie stödåtgärderna som finns i grundskolan för 

alla elever i behov av sådant stöd. Utgångspunkten i bedömningen om en elev 

är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd är att det ska finnas en risk 

att eleven inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om skolan bedö-

mer att en elev riskerar att inte nå godtagbara kunskaper i något ämne, ska 

extra anpassningar skyndsamt sättas in. Extra anpassningar är stödåtgärder av 

mindre ingripande karaktär som ges inom klassens ram. Om skolan därefter 

bedömer att de extra anpassningarna inte räcker till för att eleven ska uppnå 

godtagbara kunskaper, ska en utredning om elevens behov av särskilt stöd på-

börjas. Om rektor, utifrån utredningens innehåll beslutar att eleven är i behov 

av särskilt stöd, ska skolan tillhandahålla sådant stöd, vilket ska dokumenteras 

i ett åtgärdsprogram. Särskilt stöd är stödåtgärder som är av mer ingripande 

karaktär i tid eller omfattning (Regeringen, 2014/15:45; SFS, 2010:800, 3 kap. 

5–12, 12 g–i §§; SFS, 2011:185, 9 kap. 4 a §).  

Benämningen specialpedagogiska stödinsatser i denna uppsats innefattar 

både extra anpassningar och särskilt stöd. Detta val gjordes för att båda insat-

serna visar ett stödbehov som indikerar att ordinarie undervisning samt det 

som kallas ”åtgärder till stöd för nyanlända” inte är tillräckligt. Därutöver 

finns en tidigare studie som har undersökt hur skolpersonal ser på de två 

stödåtgärderna, extra anpassningar och särskilt stöd. Studiens resultat indike-

rar att skolpersonal kan uppleva en problematik i gränsdragningen mellan vad 

som ska klassas som extra anpassningar och vad som ska klassas som särskilt 

stöd (Sandström, m.fl., 2017). 

Skolans uppdrag att möta behoven hos alla elever innebär att alla elever har 

rätt att få det stöd och den stimulans som behövs för att de ska utvecklas så 

långt som möjligt mot utbildningens mål. Om elever behöver utökat stöd för 

att nå utbildningens mål har de rätt till extra anpassningar och särskilt stöd 

(SFS 2010:800, 3 kap., 5§). I den nya läroplanen (Lgr 22, Skolverket, 2021f) 

betonas att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och be-

hov. Utöver det står det att undervisningen ska främja elevernas fortsatta lä-
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rande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidi-

gare erfarenhet, språk och kunskap. I ljuset av de anpassningar och det stöd 

som är avsett för nyanlända elever är det viktigt att få en djupare förståelse för 

hur yrkesgrupper som beskrivs genomföra åtgärderna ser på stödet till elev-

gruppen. 

Yrkesgrupper i relation till nyanlända elever  

Flera yrkesgrupper involveras i insatser för nyanlända elever men också för 

de elever som inte längre anses nyanlända (dvs. elever som har varit i landet 

längre än 4 år). De yrkesgrupper som generellt engageras i arbetet med insat-

ser för nyanlända elever och andraspråkselever i grundskolan är klass- och 

ämneslärare som ofta tillhandahåller extra anpassningar inom klassens ram. 

Utöver dem finns bland annat modersmålslärare, studiehandledare på moders-

målet och lärare i svenska som andraspråk.  

Studiehandledare på modersmålet är en yrkesgrupp som är specifikt inrik-

tad mot språkstöd i form av översättningar av svenskt tal och svensk text till 

modersmålet för elever med annan språklig bakgrund. Idén bakom att erbjuda 

studiehandledning på modersmålet grundar sig i den forskning som beskriver 

att elevernas kunskapsutveckling gynnas av att ämnesspecifika ord och be-

grepp befästs både på modersmålet och på svenska (se bl.a. Cummins 2000; 

2018; García 2009; Lindholm-Leary & Borsato, 2006; Thomas & Collier, 

1997). Studiehandledning på modersmålet men även studiehandledare på mo-

dersmålet påpekas av skolpersonal och elever, i olika studier, som betydelse-

fulla och viktiga för eleverna och deras sociala och kunskapsmässiga utveckl-

ing (Avery 2017; Engblom & Fallberg 2018, Nilsson Folke 2016, Reath War-

ren, 2016, Rosén 2017; Rosén, m.fl., 2017; Thorstensson Dávila 2017; 2018). 

Skolverket (2016; 2019b) beskriver några riktlinjer som huvudmannen kan 

använda sig av vid anställning av studiehandledare på modersmålet. Riktlin-

jerna är bland annat att det är lämpligt om studiehandledaren har minst en 

gymnasieexamen, behärskar det språk som eleven får studiehandledning på, 

har en utvecklad språklig medvetenhet, är pedagogiskt kunnig, är förtrogen 

med svensk skola och skolans ämneskunskaper samt i övrigt, är lämpad för att 

arbeta i skolan. Det finns inte någon specifik utbildning för att bli studiehand-

ledare på modersmålet förutom enskilda kurser som erbjuds vid högskolor och 

universitet. På Skolverkets webbsida (Skolverket, 2020i) finns bland annat ett 

stödmaterial till studiehandledare på modersmålet, på 39 sidor. På webbsidan 

finns även annat material om modeller för studiehandledning, samarbete för 

framgångsrik studiehandledning och språk- och kunskapsutvecklande arbets-

sätt vid studiehandledning på modersmålet.  Enligt Sveriges Officiella Sta-

tistik arbetade 3908 personer som studiehandledare på modersmålet i grund-

skolan under läsåret 2020/2021, vilket motsvarande 1836 heltidstjänster. Av 
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dessa hade 23,5 % en pedagogisk högskoleexamen medan 63 % hade en tills-

vidaretjänst (Skolverket, 2021d). Som tidigare nämnts var studiehandledning 

på modersmålet den vanligaste formen av särskilt stöd i grundskolan under 

läsåren 2019/20 och 2020/21 (Skolverket, 2020h, 2021f). Studier (se t.ex. Re-

ath Warren, 2016; Sharif, 2017) visar att studiehandledare på modersmålet har 

stor betydelse för både skolpersonal och elever eftersom de på olika sätt bidrar 

till att ge stöd till nyanlända elever både socialt och genom översättning av 

svenska till modersmål.  Skolinspektionens (2020) beskrivning om skolors be-

hov av samsyn och långsiktig planering för nyanlända elevers kunskapsut-

veckling blir särskilt viktig i förhållande till att det inte krävs någon formell 

behörighet för att arbeta som studiehandledare på modersmålet. Samtidigt ver-

kar studiehandledare på modersmålet spela en viktig roll för eleverna och per-

sonalen. 

En annan yrkesgrupp som specifikt finns tillgänglig för nyanlända elever 

och andraspråkselever är lärare i svenska som andraspråk. Yrkesgruppen ska 

ha en lärarlegitimation för att undervisa i svenska och får då även undervisa i 

svenska som andraspråk. Om läraren önskar legitimation i ämnet svenska som 

andraspråk krävs dock minst 30 högskolepoäng i ämnet för att få behörighet 

(SFS, 2011:326). Enligt den senaste statistiken från läsåret 2020/2021 tjänst-

gjorde 10724 lärare i svenska som andraspråk i den kommunala grundskolan 

vilket motsvarar 3292 heltidstjänster. Av dessa hade mellan 85 och 90 % en 

pedagogisk högskoleexamen (Skolverket, 2021d).  

Även modersmålslärare kan möta och undervisa nyanlända elever om den 

enskilda elevens vårdnadshavare har valt att eleven ska delta i modersmålsun-

dervisning. Huvudregeln är att alla lärare i svensk skola ska ha en lärarutbild-

ning men det finns undantag från den regeln, vilket gäller bland annat mo-

dersmålslärare. För att bli anställd som modersmålslärare behövs lämplighet 

att undervisa i skolan samt tillräcklig kompetens för det. Det finns dock ett 

krav som innebär att om det finns en lärare med lärarlegitimation och kompe-

tens i modersmål ska den personen anställas före den som inte har en legiti-

mation (SFS 2010:800, 2 kap. 20§).  Enligt Sveriges Officiella Statistik från 

läsåret 2020/2021 arbetade 5828 personer motsvarande 2966 heltidstjänster 

som modersmålslärare i grundskolan, av dessa hade drygt 30 % en pedagogisk 

högskoleexamen. De tre största språken i modersmålsundervisning och i stu-

diehandledning på modersmålet var i fallande ordning arabiska, somaliska och 

persiska läsåret 2020/2021 (Skolverket, 2021d).  

När nyanlända elevers behov av stöd inte kan tillgodoses genom exempel-

vis studiehandledning på modersmålet eller genom svenska som andraspråk 

har de nyanlända eleverna samma möjlighet till specialpedagogiska stödinsat-

ser som övriga elever i grundskolan som har svårigheter att nå kunskapskra-

ven. I arbetet med specialpedagogiska stödinsatser engageras ofta den speci-

alpedagogiska personalen som är respondenter i studien och består av både 

speciallärare och specialpedagoger. I studien har de båda yrkesgrupperna fått 
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det gemensamma namnet specialpedagogisk personal. Den specialpedago-

giska personalen finns tillgänglig för alla elever i behov av specialpedagogiskt 

stöd i grundskolan.  

De båda yrkesgrupperna har utöver sin lärarexamen, en utbildning på avan-

cerad nivå om minst 90 hp. Enligt examensförordningen har utbildningen till 

speciallärare respektive specialpedagog några gemensamma mål som studen-

terna ska ha uppnått efter genomförd utbildning. De målen är att utveckla 

lärmiljöer, leda utveckling av det pedagogiska arbetet i syfte att möta behoven 

hos alla elever, stödja eleverna i deras utveckling samt undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer (SFS, 2017:1111). Utöver dessa mål finns några 

specifika mål för respektive utbildning där speciallärares yrkesroll mer riktas 

mot att kunna erbjuda stöd och utveckling till lärare inom sitt specialiserings-

område men även erbjuda individanpassade arbetssätt för eleverna (SFS, 

2017:1111). Specialpedagoger utbildas däremot mer mot att handha övergri-

pande specialpedagogiska frågeställningar på skol- och gruppnivå (SFS, 

2017:1111). Det är dock viktigt att poängtera att examensmålen för respektive 

utbildning är förhållandevis nya och det finns personer som arbetar både som 

speciallärare och specialpedagog som har gått en tidigare utbildning med 

andra examensmål. Det framgår av statistiken för läsåret 2020/2021 att 96 % 

av speciallärarna och 97 % av specialpedagogerna hade en pedagogisk hög-

skoleexamen. Enligt statistiken arbetade 7820 personer i grundskolan som 

speciallärare eller specialpedagog, vilket motsvarar 6515 heltidstjänster 

(Skolverket, 2021d). 
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Kapitel 3. Tidigare forskning 

I kapitlet ges en översikt av tidigare forskning om den specialpedagogiska 

personalens yrkesroll, arbete och syn på skolsvårigheter, skolans arbete med 

specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever, lärares kompetens att 

möta variationen av mångfald, utmaningar i samarbete och samverkan samt 

skolans lärmiljöer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den tidigare 

forskning som har presenterats. I jämförelse med tidigare forskning såsom den 

presenteras i de båda artiklarna kommer detta kapitel att fördjupa, bredda och 

mer detaljerat beskriva tidigare forskning under de olika rubrikerna.  Kapitlet 

behandlar både nationell och internationell forskning. Den internationella 

forskningen är begränsad till refereegranskade artiklar på engelska.  

Studier om den specialpedagogiska personalens yrkesroll, arbete och syn 

på skolsvårigheter i relation till stödinsatser för nyanlända elever koncentreras 

till största delen på nationell och nordisk forskning. Detta beror på att yrkes-

gruppens roll och arbetsuppgifter skiljer sig mellan länder internationellt, me-

dan större likheter finns i yrkesrollen mellan de nordiska länderna, vilket gör 

det möjligt att jämföra studier (se bl.a. Cameron & Lindqvist, 2014; Gäreskog, 

2020).  

När det gäller specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever kon-

centreras den tidigare forskningen till internationella studier eftersom nation-

ell och nordisk forskning har varit svår att finna. I fråga om lärares kompetens, 

utmaningar i samarbete och samverkan samt skolans lärmiljöer redovisas både 

nationell och internationell forskning.  

De databaser som främst har använts för att söka fram tidigare forskning 

under licentiatarbetets gång har varit Uppsala universitetsbiblioteks databas-

tjänst. Sökningar har även gjorts i DiVA, ERIC, SCOPUS, Google Scholar 

och Google. De sökord som har använts och kombinerats på olika sätt har 

varit: ”newly/recently arrived (immigrant) children/students/pupils”, “second 

language learners”, “special education”, “occupational role”,  ”special needs 

educators/SNEs”, ”special educator”, ”special needs teacher”, “bilingual spe-

cial education”, “teacher in second language”, “tutors in mother tongue”, 

“special support”, “special educational support”, “special needs”, “learning 

environment”, “compulsory school”. Dessa sökord har även använts på 

svenska. En del studier har också återfunnits i referenslistor, i redan funna 

artiklar och avhandlingar. Innan genomgången av tidigare forskning kommer 

en översikt att ges av forskningsfältet. 
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Forskningsfältet om nyanlända elever behandlar bland annat andra-

språksinlärning (se bl.a. Cummins 2000; Hyltenstam & Milani, 2012; Thomas 

& Collier, 2002; Tvingstedt & Morgan, 2021), förutsättningar i det pedago-

giska arbetet med nyanlända elever (se bl.a. Bunar, 2010; Bunar & Juvonen, 

2021; Nilsson & Bunar, 2016; Tajic & Bunar, 2020). Även forskning om stu-

diehandledare på modersmålet, deras yrkesroll, deras betydelse för nyanlända 

elever och deras samverkan med andra yrkesgrupper i skolan förekommer (se 

bl.a. Avery, 2017; Dewilde, 2013; Duek, 2017; Sharif, 2017; Reath-Warren, 

2016; Rosén, 2017).  

Det forskningsfält som förekommer oftare än andra i relation till nyanlända 

är inom hälso- och sjukvård. Vid en översiktlig sökning i Uppsala universi-

tetsbiblioteks databas på ”newly arrived children AND health care” blir resul-

tatet närmare 30 000 tidskriftsartiklar till skillnad från ”newly arrived pupils 

AND special education” som genererar drygt 5000 tidskriftsartiklar.  

I relation till specialpedagogik för nyanlända elever finns flera studier om 

försenat specialpedagogiskt stöd eller överrepresentation av nyanlända-/and-

raspråkselever i specialpedagogisk verksamhet (se bl.a. Betz, 2006; Connor & 

Boskin, 2010; Ferri & Connor, 2005; Hibel & Jasper, 2012; Zhang m.fl., 2014) 

och inkludering av nyanlända elever i skolsystemet (se bl.a. Allan & Catts, 

2014; Bacáková & Closs, 2013; Jørgensen, m.fl., 2021; Matthews, 2008; 

Migliarini m.fl., 2019; Nilsson & Axelsson, 2013; Terhart & von Dewitz, 

2018). Andra studier fokuserar på specifika funktionsnedsättningar eller an-

nan specifik problematik (se bl.a. Amjad, 2013; Howard, m.fl., 2020; Under-

wood, 2011).  

När sökningen koncentreras till specialpedagogisk personal finns det flera 

nationella och nordiska studier om den specialpedagogiska personalens yrkes-

roll och arbetsuppgifter (se bl.a. Cameron & Lindqvist, 2014; Göransson, 

m.fl., 2015; Göransson, m.fl., 2016; Klang, m.fl., 2017; Lindqvist, 2013b; 

Takala & Ahl, 2014). Då sökningar på specialpedagogisk personal kombine-

ras med nyanlända elever blir resultatet mer sparsamt och få artiklar och av-

handlingar behandlar det aktuella området. Två studier är funna som rör spe-

ciallärare, där den ena studien undersöker samarbetet mellan speciallärare och 

studiehandledare på modersmålet (Villegas, 2012) och den andra beskriver 

speciallärares narrativ om litteracitetsstöd för flerspråkiga elever som har 

dyslexi (Jalali-Moghadam & Hedman, 2016).  

Sökningar om utveckling av lärmiljöer ger ett flertal träffar (se bl.a. Berg-

mark & Kostenius, 2009; Cook-Sather, 2006; Hertting & Alerby, 2009; 

Skantze, 1989). När lärmiljöer kombineras med nyanlända elever återfinns 

forskning om särskilda klasser för nyanlända elever såsom introduktions- eller 

förberedelseklass (se bl.a. Aarsæther, 2021; Bunar & Juvonen, 2021; Nilsson 

& Axelsson, 2013; Nilsson & Bunar, 2016; Norozi Ali, 2019) och en rad ar-

tiklar om integrering och inkludering med fokus på social inkludering, likvär-

dighet och rättvisa i undervisningen (se bl.a. Aarsæther, 2021; Emery, m.fl., 

2020; Zyngier, 2017; Quinn & Wakefield, 2009). 
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Forskare beskriver att det finns otillräckligt med forskning som bland annat 

fokuserar på organisering av skolmiljön och hur skolor kan stödja andraspråk-

selever i behov av specialpedagogiska stödinsatser (se bl.a., Bal & Perzigian, 

2013; Bunar, 2010; Migliarini m.fl., 2019; Nilsson Folke, 2016; Tan, m.fl., 

2017; Wu, 2014).  

Utifrån sökningarna som beskrivs ovan har ingen tidigare studie hittats som 

har undersökt den specialpedagogiska personalens yrkesroll och arbetsuppgif-

ter samt utvecklingen av lärmiljöer i relation till specialpedagogiska stödin-

satser för nyanlända elever. Som beskrivs i kapitlets inledning följer nu en 

redovisning av ett urval av de studier som har bedömts som särskilt relevanta 

för föreliggande uppsats. 

Den specialpedagogiska personalens arbete och syn på 

skolsvårigheter  

Forskning visar att den specialpedagogiska personalen har en nyckelroll i frå-

gor om särskilt stöd och i skolutvecklingsfrågor (Göransson, m.fl., 2015; Lay-

ton, 2005; Klang, m.fl. 2017; Oldham & Radford, 2011). Även om studier 

visar att den specialpedagogiska personalen är en viktig del av skolans ledar-

skapsteam (Layton, 2005), är de ofta överbelastade av undervisningsuppdrag 

och administrativa uppdrag och har svårt att hitta en balans mellan undervis-

ning och skolutveckling (se bl.a. Göransson, m.fl., 2015; 2016; Klang m.fl., 

2017; Möllås m.fl., 2017; Rosen-Webb, 2011). Andelen administrativa upp-

drag har ökat under det senaste decenniet. Sundqvist m.fl. (2019) har under-

sökt speciallärares yrkesroll efter att tillägg gjorts i policydokument om alla 

lärares ansvar att tillhandahålla stöd i ordinarie undervisning. Studien genom-

fördes i svensktalande skolor i Finland. Resultaten visar att speciallärare även 

fortsättningsvis arbetar med särskilt stöd till eleverna och har ansvar för doku-

mentation av åtgärdsprogram i högre utsträckning än ordinarie lärare. Ordina-

rie lärare har istället ansvar för de generella stödinsatserna i sina ordinarie 

klassrum. Trots det inkluderande tillägget i policydokument om stöd i ordina-

rie undervisning, verkar speciallärare företrädesvis undervisa eleverna enskilt 

eller i mindre grupper (Sundqvist, m.fl., 2019). Andra studier visar att direkt 

arbete med eleverna istället har minskat i både Sverige och Norge (Jortveit, 

m.fl., 2020; Takala & Ahl, 2014). Ett exempel beskrivs i Göransson, m.fl. 

(2016) enkätstudie om den specialpedagogiska personalens yrkesroll och ar-

betsuppgifter i tio kommuner i Sverige. I den studien beskriver den specialpe-

dagogiska personalen att deras arbetsuppgifter i hög utsträckning består av att 

utbilda och handleda skolpersonal och att arbeta med elevernas välmående. I 

studien beskriver mer än hälften att direkt arbete med eleverna inte tillhörde 

deras arbetsuppgifter. Gäreskog och Lindqvist (2020) visar ett liknande resul-
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tat i sin studie för motsvarande yrkesgrupp riktad mot förskolan, där special-

pedagogerna arbetar mer konsultativt, på distans från barnen och den direkta 

undervisningen i förskolan. Jortveit, m.fl. (2020) har gjort en jämförande stu-

die om den specialpedagogiska personalens arbete i Sverige och Norge. Re-

sultaten i studien baseras dels på en totalpopulationsundersökning (Göransson 

m.fl., 2015) av studenter som avslutade sin specialpedagogiska utbildning i 

Sverige mellan 2001 och 2012 medan den norska undersökningen baseras på 

svar från examinerade studenter från två universitet. För att jämförelsen i antal 

respondenter skulle bli någorlunda likvärdig valdes två svenska universitet 

från totalpopulationsundersökningen som hade liknande förutsättningar som 

de två norska universiteten. Studien fokuserar bland annat på de vanligast fö-

rekommande arbetsuppgifterna för den specialpedagogiska personalen i all-

mänhet.  De svenska respondenterna rapporterar i avsevärt högre utsträckning, 

än de norska, att arbete med elever i mindre grupper är en vanlig arbetsuppgift. 

För de norska respondenterna verkar istället samarbete med både vårdnadsha-

vare och externa samarbetspartners vara mer vanligt, än för de svenska re-

spondenterna. Även om den specialpedagogiska personalen i Sverige tycks 

arbeta mer med elever i jämförelse med personalen i Norge, har andra studier 

(Göransson, m.fl., 2016) visat att sådant arbete har minskat även i Sverige 

under senare år.  

I Jortveit m.fl. (2020) studie jämförs även den specialpedagogiska perso-

nalens föreställningar om orsaker till att elever är i behov av specialpedago-

giskt stöd. Resultaten visar att den specialpedagogiska personalen i Norge 

anger elevers individuella brister som orsak medan personalen i Sverige anser 

att skolan har svårigheter att möta olikhet eller att lärare saknar kompetens att 

möta elever i behov av stöd. I totalpopulationsundersökningen (Göransson, 

m.fl., 2015) som de svenska resultaten baseras på återfinns samma resultat 

som pekar på att den specialpedagogiska personalen anger faktorer i organi-

sationen såsom att skolan eller lärare har svårigheter att möta elevers behov 

av stöd eller att klasser fungerar mindre bra, som anledningar till att elever är 

i behov av specialpedagogiskt stöd.  

Cameron och Lindqvist (2014) visar i sin studie en positiv utveckling av 

den specialpedagogiska personalens möjligheter att synliggöra hur olika per-

spektiv på elevers skolsvårigheter påverkar de stödinsatser som eleven er-

bjuds. Trots det återfinns, i både Norge och Sverige, insatser av åtgärdande 

karaktär samt exkluderande lösningar för elever i skolsvårigheter. Liknande 

resultat syns i Finland där den specialpedagogiska personalen arbetar mer åt-

gärdande i mindre undervisningsgrupper eller med individuell undervisning 

än, förebyggande på gruppnivå, i klassrummet genom exempelvis undervis-

ning tillsammans med klass- och ämneslärare (Björk Åman, m.fl, 2019; Sun-

dqvist, m.fl.,2019; Takala & Ahl, 2014).  

Sammanfattningsvis visar den forskning som beskrivs här att den special-

pedagogiska personalen har en nyckelroll i frågor som rör den specialpedago-

giska verksamheten. Den specialpedagogiska personalens arbetsuppgifter har 
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blivit mer administrativa och handledande än elevnära och undervisande i 

Sverige och Norge medan yrkesgruppen i Finland även fortsättningsvis arbe-

tar med eleverna i hög utsträckning. Den specialpedagogiska personalen i Sve-

rige ser orsaker till elevers behov av stöd, i skolans eller lärares svårigheter att 

möta elevers olikhet och tillhandahålla adekvat stöd, till skillnad från den spe-

cialpedagogiska personalen i Norge, som i större utsträckning ser elevers in-

dividuella brister som orsaker. 

Skolans arbete med specialpedagogiska stödinsatser för 

nyanlända elever 

Som beskrivs i inledningen av kapitlet finns det en betydande mängd studier 

om andraspråksinlärning. När det däremot handlar om specialpedagogiska 

stödinsatser finns det färre. Studier beskriver olika utmaningar i att tillhanda-

hålla specialpedagogiskt stöd till elever med en annan språklig och kulturell 

bakgrund, exempelvis beskrivs att skolor inte är förberedda att hantera mång-

fald, i betydelsen att eleverna har olika bakgrund, språk och kultur. Bland an-

nat visar forskningsresultat att nyanlända elever och andraspråkselever place-

ras i specialundervisning utan att någon direkt utredning har gjorts om att så-

dant stöd är nödvändigt (Connor & Boskin, 2010; Underwood, 2011; Zhang 

m.fl., 2014) eller att eleverna inte får det stöd som de är i behov av (Hibel & 

Jasper, 2012; Underwood, 2011). Det specialpedagogiska stödet kan också in-

nebära att eleverna exkluderas från ordinarie undervisning (Betz, 2006; Migli-

arini m.fl., 2019; Underwood, 2011). Underwood (2011) genomförde en fall-

studie utifrån en nyanländ elev i behov av särskilt stöd i en mindre stad i USA. 

Eleven fick en egen resursperson och blev med tiden exkluderad från den or-

dinarie undervisningen till följd av ett utåtagerande och störande beteende i 

klassrummet. Eleven sattes med enkla och enformiga skoluppgifter, vilket re-

sulterade i frustration hos eleven. När eleven efter en tid återfördes till klass-

rummet, fortsatte elevens beteende men lärare gjorde ingen närmare utredning 

av bakomliggande orsaker till elevens beteende, såsom elevens pedagogiska, 

sociala eller psykosociala behov. Eleven blev ensam bärare av de problem som 

omgivning och lärare upplevde fanns och till följd av det, marginaliserad. 

Även Migliarini m.fl. (2019) drar slutsatsen i sina resultat från en intervjustu-

die att nyanlända elever konstrueras med inlärningssvårigheter och placeras i 

mindre undervisningsgrupper fast eleverna i själva verket saknar kunskaper i 

majoritetsspråket och i hur det nya skolsystemet fungerar. I dessa båda studier 

(Migliarini, m.fl., 2019; Underwood, 2011) kunde forskarna se att de skolsvå-

righeter som lärarna identifierade, tillskrevs eleverna utan att någon egentlig 

utredning eller reflektion hade gjorts av elevernas hela skolsituation eller de 

eventuella bakomliggande orsakerna till elevernas behov av stöd.  
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Samson och Lesaux (2009) använde data från en longitudinell studie i USA 

för att undersöka förekomsten av andraspråkselever i specialundervisning ge-

nom ett nationellt representativt urval av barn och elever från förskola, årskurs 

ett och årskurs tre. De fann till skillnad från Underwood (2011) och Migliarini 

m.fl. (2019) att barn och elever med minoritetsspråklig bakgrund var underre-

presenterade i specialpedagogisk verksamhet i förskolan och i årskurs ett me-

dan eleverna var överrepresenterade i den specialpedagogiska undervisningen 

i årskurs tre. Resultaten från flera studier (se bl.a. Migliarini, m.fl., 2019; Sam-

son & Lesaux, 2009) om specialpedagogiska stödinsatser för andraspråksele-

ver eller nyanlända elever, visar att stödinsatserna fokuserar på elevernas bris-

tande läs-, språk-, och litteracitetsförmåga i majoritetsspråket istället för att 

fokuseras på elevernas behov i förhållande till didaktiska, sociala och pedago-

giska faktorer. Elevernas förmåga i läsning, språk och litteracitet visade sig 

avgörande för placering i specialpedagogisk verksamhet. När bedömningar av 

elevernas språkliga förmåga görs i relation till majoritetsspråket diskuterar 

forskare det problematiska i ett sådant monokulturellt förhållningssätt (se bl.a. 

Bunar, 2010; Lahdenperä & Sundgren, 2016). Bunar (2010) menar att assimi-

lation ligger bakom ett monokulturellt förhållningssätt, vilket innebär att ma-

joritetsspråket och majoritetskulturen blir det allenarådande och därmed målet 

med och bakgrunden till den undervisning och utbildning som de nyanlända 

eleverna erbjuds. Jalali-Moghadam och Hedman (2015) beskriver också i sin 

intervjustudie med 15 speciallärare i grundskolan att det specialpedagogiska 

stödet för tvåspråkiga elever med dyslexi utgick ifrån ett monokulturellt för-

hållningssätt. Det specialpedagogiska stödet såsom fonologisk medvetenhet 

och strukturerad undervisning i fonem-grafem koppling som erbjöds tvåsprå-

kiga elever med dyslexi var i stort sett detsamma som erbjöds till elever med 

dyslexi men med svenska som modersmål (Hedman, 2009). Det kan tolkas 

som att det är en utmaning i att tillhandahålla specialpedagogiska stödinsatser 

på ett ändamålsenligt sätt. Andra studier visar också att det kan vara en utma-

ning i att avgöra vad som räknas som specialpedagogiska stödinsatser och vad 

som räknas som ordinarie undervisning. Exempelvis beskriver Hyltenstam & 

Milani (2012) att det inte är ovanligt att svenska som andraspråk organiseras 

som stödundervisning istället för som ett enskilt ämne i ordinarie klassrum. 

Resultat från andra studier visar att lärare som undervisar i svenska som and-

raspråk kan sakna relevanta kunskaper i ämnet men också i att bedöma vem 

som ska undervisas i det (se bl.a. Cummins 2000; Hyltenstam & Milani, 2012; 

Thomas & Collier, 2002; Tvingstedt & Morgan, 2021).  

Sammanfattningsvis väcker studierna frågor kring utmaningar i att nyan-

lända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser befinner sig i en dub-

bel utsatthet när de både är i behov av specialpedagogiska stödinsatser och 

samtidigt är nya i landet och har en annan kulturell och språklig bakgrund. 

Utmaningarna handlar om att skolpersonal kan sakna kunskaper i att bedöma 

elevens totala stödbehov, vilket kan resultera i att insatserna istället baseras på 

bedömningar av elevernas språkliga förmåga i relation till majoritetsspråket. 
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Lärares kompetens att möta variation i elevers språkliga 

och kulturella bakgrund  

I likhet med talet om monokulturalitet beskriver Pugach och Blanton (2012) i 

sin studie att lärare har förutfattade meningar om kulturer som skiljer sig från 

den egna. Det leder till felaktiga antaganden om elever från andra kulturer 

(jmfr. normmedvetet förhållningssätt, kap. 2), vilket kan ha en negativ inver-

kan på undervisning och bemötande av de eleverna. Bal och Perzigian (2013) 

beskriver i sin studie att det saknas självrannsakan och analys av skolpersona-

lens egna uppfattningar om elever med ett annat språk och en annan kultur än 

den egna. Skolpersonal behöver i större utsträckning ta tillvara mångfald i 

språk och kultur som en tillgång i undervisningen, i de insatser som tillhanda-

hålls för eleverna. På det sättet får eleverna behålla sin kulturella identitet sam-

tidigt som de får lärandemöjligheter för vidare studier och ett socialt umgänge 

i ett inkluderande skolklimat. Det finns studier som har undersökt hur förbe-

redda lärare är att bedriva en tvåspråkig undervisning. Wang och Woolf 

(2015) har gjort en litteraturöversikt om lärares förberedelse och de kommer 

fram till liknande resultat som Pugach och Blanton (2012) att lärare i ordinarie 

klass är oförberedda på och saknar kunskaper i att möta de akademiska, språk-

liga, sociala samt de övriga pedagogiska behoven som en stor andel av ele-

verna med annan språklig och kulturell bakgrund har. De ser en stadig ökning 

av elever med annan språklig och kulturell bakgrund i ordinarie skolor i USA 

samtidigt som elever med sådan bakgrund fortsätter att öka i specialskolorna. 

I de ordinarie skolorna är det en låg andel av skolpersonalen som har en lik-

nande bakgrund som eleverna och därmed saknar kunskap i elevernas språk 

och kultur. Det leder till stora utmaningar för eleverna och särskilt för de ele-

ver som utöver språkliga och kulturella skillnader även är i behov av special-

pedagogiskt stöd. I en svensk kontext visade Lahdenperä redan 1997, i sin 

avhandling, att orsaker till en elevs skolsvårigheter placeras hos eleven själv 

och inte i omgivningsfaktorer, när hon analyserade beskrivningar av elevers 

behov av stöd i åtgärdsprogram. Den slutsats som bland annat görs är att av-

ståndet i etnicitet och kultur mellan lärare och elev är för stort för att en ade-

kvat beskrivning av elevens stödbehov ska vara möjlig.  

Bal och Perzigian (2013) har gjort en forskningsöversikt av interventions-

studier. Syftet är att identifiera högkvalitativa och effektiva metoder för im-

migrerade elever med funktionsnedsättningar eller med skol- och beteende-

problem. Studien visar att skolor som arbetar med nyanlända elever behöver 

vara mer öppna för kulturell tillgänglighet i sina insatser. De konstaterar att 

skolpersonal behöver vara öppna för de nyanlända elevernas erfarenheter men 

att de också behöver förstå komplexiteten med det egna skolsystemet. Fors-

karna menar att skolor behöver analysera den sociala miljön, kvaliteten på ut-

bildningsmöjligheterna, möjligheten till hemspråk och studiehandledning på 

modersmålet samt möjligheterna att tillhandahålla psykosocialt stöd. Amjad 
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(2013) beskriver en annan viktig aspekt i sin intervjustudie med fem föräldra-

par från Pakistan vars barn gick i en specialklass i Toronto. Amjad belyser de 

kulturella skillnaderna mellan en mer sluten och en mer öppen syn på funkt-

ionsnedsättningar och behovet av stödinsatser i skolan, som kan finnas mellan 

olika kulturer. Det är något som skolpersonal behöver vara medvetna om och 

kunna hantera i mötet med bland annat vårdnadshavare. 

Migliarini m.fl. (2019) har gjort en intersektionellt inriktad intervjustudie 

med skolpersonal i Italien och i USA för att undersöka inkludering av nyan-

lända elever i dessa två länder. Utgångspunkten är hur Salamancadeklarat-

ionen (1994) har inverkat på inkluderingen.  Slutsatsen från studien är bland 

annat att nyanlända elever som inte har kunskaper i majoritetsspråket och få 

kunskaper om det nya skolsystemet konstrueras med inlärningssvårigheter för 

att skolpersonal i ordinarie klasser saknar kunskaper att möta etnisk, kulturell 

och språklig mångfald. Eftersom Salamancadeklarationen tillåter att inklude-

ring görs ”så långt som möjligt” menar forskarna att skolpersonal då konstru-

erar en elev med så stora stödbehov att eleven inte är möjlig att inkludera i 

ordinarie klass.  

Sammanfattningsvis beskriver tidigare forskning att lärare behöver utöka 

sin kompetens i att möta den variation som finns i språk och kultur för att 

kunna tillhandahålla adekvat stöd och för att inte riskera att exkludera nyan-

lända elever. Flera forskare menar därför att skolpersonal behöver utbildning 

och träning i att bemöta, hantera och undervisa elever med en annan kulturell 

och språklig bakgrund än den egna (se bl.a. Jørgensen, m.fl., 2021; Lahden-

perä, 1997; Migliarini, m.fl., 2019). 

Utmaningar som samarbete och samverkan innebär 
mellan yrkesgrupper i skolan 

I följande avsnitt beskrivs de utmaningar som tidigare forskning beskriver i 

samarbete och samverkan mellan skolpersonal och studiehandledare på mo-

dersmålet.  

En yrkesgrupp som har visat sig spela en avgörande roll för nyanlända ele-

ver och andraspråkselever är studiehandledare på modersmålet (Juvonen, 

2016; Martin-Jones & Saxena, 2003; Sharif, 2017; Thorstensson Dávila, 

2018). De kan fungera som ett stöd i översättning av undervisningsinnehåll 

till modersmålet liksom att de kan vara ett stöd för eleverna i att förstå det nya 

skolsystemet. Både Avery (2016) och Duek (2017) som har undersökt studie-

handledares yrkesroll fann att samarbetet mellan studiehandledare på moders-

målet och övrig skolpersonal var både otillräckligt och i vissa fall obefintligt. 

Andra studier (Duek, 2017; Villegas, 2012) beskriver ett asymmetriskt förhål-

lande mellan lärare och studiehandledare på modersmålet i arbetet med att 

stödja eleverna, där lärare snarare berättar för studiehandledare vad som ska 
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göras istället för att samverkan sker på lika villkor. Studiehandledare tilldelas 

också administrativa uppdrag av lärare såsom kopiering av material (Duek, 

2017). Den oklara rollbeskrivning som studiehandledare på modersmålet 

tycks ha leder till att övriga kollegor ser dem som alltifrån modersmålslärare 

till kulturella och sociala stöd för eleverna (Dávila & Bunar, 2019). I flera 

studier lyfter studiehandledare på modersmålet det problematiska i sin oklara 

rollbeskrivning men också att de själva får söka kontakt med övriga pedagoger 

eftersom det inte finns något forum för samverkan om undervisning och det 

uppdrag som studiehandledare på modersmålet förväntas ha i undervisningen 

(Dewilde, 2013; Rosén, 2017; 2018).  

Avery (2017) har genomfört en intervjustudie med klasslärare och studie-

handledare på modersmålet. Resultaten visar en obalans i kunskaper mellan 

studiehandledare på modersmålet och annan skolpersonal. I sin studie kunde 

hon se att de studiehandledare på modersmålet som saknade ämneskunskaper 

i det ämne som de skulle handleda i blev beroende av klasslärarens genom-

gångar, klasslärarens stöttning och läroboken. De kunde då i lägre utsträck-

ning vara flexibla i att besvara elevernas frågor. Andra studiers resultat visar 

att studiehandledare på modersmålet vid vissa tillfällen behövde hjälp av ele-

verna för att själva förstå innehållet i den lästa texten eller för att försäkra sig 

om förståelsen av exempelvis en text (Reath Warren, 2016; Rosén, 2018). Ge-

mensamt för flera studier är att studiehandledare på modersmålet inte upplever 

sig vara en fullvärdig kollega och samarbetspartner till övrig skolpersonal 

(Avery, 2017; Rosén, 2018). Andra studier (Jalali-Moghadam & Hedman, 

2015) visar att övrig skolpersonal, exempelvis speciallärare, uttrycker en öns-

kan om samarbete med yrkesgrupper som arbetar med elever med annan kul-

turell och språklig bakgrund men att organisatoriska förutsättningar gör att 

samarbete inte blir möjligt. Lahdenperä m.fl. (2016) genomförde ett projekt i 

fyra svenska kommuner med syftet att utveckla ledarskapet och de organisa-

toriska och pedagogiska förmågorna för att gynna utbildning och integration 

av nyanlända elever i skolan. Studien visar att rektorernas direkta ledarskap i 

sådana frågor saknas i flera fall, varför forskarna poängterar att rektorernas 

ansvar att skapa forum för samverkan och reflektion mellan olika professions-

grupper är betydelsefull för att utbildningen för nyanlända elever ska utveck-

las och bli en angelägenhet för alla. 

Sammanfattningsvis framstår det i tidigare forskning som att studiehandle-

dare på modersmålet är viktiga för eleverna när det gäller känslan av gemen-

skap och samhörighet relaterat till kulturell och språklig bakgrund. För både 

elever och skolpersonal är yrkesgruppen värdefull i fråga om bland annat 

översättningar av tal och text. Dock har yrkesgruppen svårigheter att erövra 

status som fullvärdig kollega i relation till övrig skolpersonal och det framstår 

som att det finns brister i att organisera forum för samverkan mellan studie-

handledare på modersmålet och övrig skolpersonal.  
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Skolans lärmiljöer 

Tidigare avsnitt i denna genomgång behandlar forskning om specialpedago-

giska stödinsatser för elever med annan kulturell och språklig bakgrund. I ge-

nomgången belyses även olika yrkesgruppers roll i arbetet med dessa stödin-

satser och samarbete och samverkan mellan yrkesgrupper. I avslutande avsnitt 

riktas fokus mot olika dimensioner av skolans lärmiljö. Utformningen av 

stödinsatser är beroende av hur den fysiska, sociala, psykosociala och peda-

gogiska lärmiljön är utformad och i förlängningen har det, en betydande in-

verkan för elevernas lärande, utveckling och skolresultat (Bergmark, 2009; 

Haug, 2017). Flera studier (Bergmark & Kostenius, 2009; Cook-Sather, 2006; 

Hertting & Alerby, 2009; Skantze, 1989) beskriver att den fysiska, sociala, 

psykosociala och pedagogiska lärmiljön dessutom spelar en avgörande roll för 

hur tillgänglig lärmiljön blir för den enskilda eleven.  

När det gäller den sociala och psykosociala lärmiljön utifrån var eleven är 

placerad har Haug (2017) genomfört en enkätstudie där han har analyserat 

svaren från 7500 elever om deras upplevelser av den sociala och psykosociala 

inlärningsmiljön i specialundervisning arrangerad utanför ordinarie klassrum, 

i mindre grupper. Han beskriver att elever i specialundervisning upplever sko-

lan mer negativ än elever som inte får specialundervisning. När samspelet 

mellan den enskilda eleven och elevens inlärningsmiljö inte fungerar, menar 

Haug (2017), att skolan har ett stort ansvar för att skapa relationer och visa 

engagemang för de enskilda eleverna. Genom de sociala processerna i inter-

aktion med andra, i exempelvis ett klassrum, utvecklas eleverna kunskaps-

mässigt, och får både erfarenheter och utbyte i interaktion med andra. Inter-

aktionen, inlärningssituationen och den sociala processen är en viktig del av 

en människas utveckling (Seidman, 2011; Tseng & Seidman, 2007).  Haug 

menar därför att det har en negativ inverkan på elevernas sociala och psyko-

sociala upplevelse av skolan och i förlängningen en avsevärd negativ inverkan 

på elevernas skolresultat att marginalisera och exkludera elever till mindre 

undervisningsgrupper utanför klassrummet.  

När det gäller den fysiska placeringen av elever i mindre undervisnings-

grupper visar studier (se bl.a. Amjad, 2013; Fierros & Conraoy, 2002; Migli-

arini m.fl. 2019; Sullivan, 2011) att elever från minoritetsgrupper såsom ny-

anlända elever i större utsträckning än andra placeras i system utanför ordina-

rie klass. Bunar och Juvonen (2021) har genomfört en intervjustudie med rek-

torer om deras förståelse, tal om och agerande i relation till policy och 

organisationen av separata undervisningsgrupper för nyanlända elever. Resul-

taten visar att rektorerna använde ett rationellt tänkande och ett flexibelt tolk-

ningsutrymme av policy vid skapande och organisering av separata undervis-

ningsgrupper för nyanlända elever. Besluten togs inte alltid utifrån det bästa 

för elevernas lärande och utveckling. Forskarna efterlyser, med stöd från andra 

forskare, en översyn av organisationen av separata undervisningsgrupper för 

nyanlända elever.  
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I relation till den pedagogiska lärmiljön har Block, m.fl. (2013) undersökt 

och utvärderat ett stödprogram vars syfte var att arbeta inkluderande genom 

stödinsatser i ordinarie klassrum, bland annat i relation till nyanlända elever. 

Stödprogrammet var riktat till skolor i Australien och var avsett att ge stöd till 

skolor att använda hela sin kapacitet för att erbjuda en inkluderande undervis-

ning för exempelvis nyanlända elever. Programmet utgick ifrån ett holistiskt 

perspektiv och fokuserade på de behov som eleverna hade i fråga om lärande, 

sociala och psykosociala behov. Programmet visade sig framgångsrikt genom 

att det gav stöd till lärare att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika 

behov. Howes, m.fl. (2005) fann på liknande sätt i sin jämförande studie mel-

lan 25 skolors kontextuella faktorer för inkludering att en viktig faktor gäl-

lande inkluderande lärmiljöer var att lärare anpassade sin undervisning med 

målet att den skulle upplevas värdefull av varje enskild elev. Flera studier (se 

bl.a. Hedman, 2009; Hibel & Jasper, 2012; Zhang, m.fl., 2014; Wang & 

Woolf, 2015) visar dock att skolor inte är rustade för att upptäcka och stödja 

de utmaningar som nyanlända elever möter i ett nytt språk, en ny kultur, ett 

nytt samhälle och en ny skolkultur. Block, m.fl. (2013) menar att ett stödpro-

gram inriktat på inkludering kan ge goda förutsättningar för att organisera sko-

lans verksamhet och skapa relationer för ett framgångsrikt lärande för ele-

verna.   

I en svensk kontext har Jarl, m.fl., (2021) genomfört en intervjustudie med 

rektorer och lärare på både framgångsrika och mindre framgångsrika skolor i 

relation till elevers betygsprestationer. Deras studie kan hänvisas till flera di-

mensioner av lärmiljön bland annat socialt genom relationer och samarbeten 

samt pedagogiskt genom undervisningsstrategier och verktyg att hantera olika 

situationer i skolvardagen. Studien visar tydliga skillnader mellan framgångs-

rika och mindre framgångsrika skolor i relation till olika dimensioner av 

lärmiljön. De framgångsrika skolorna hade höga förväntningar på eleverna, 

både kunskapsmässigt och socialt, lärare förändrade sin undervisning utifrån 

elevernas olika förutsättningar och behov och skolpersonal, inklusive rektor, 

var medvetna om enskilda elevers utmaningar och möjligheter. För att skapa 

stabilitet och kontinuitet i lärmiljön bedrevs undervisningen med liknande 

undervisningsstrategier och struktur oavsett ämne och årskurs. Skolpersonal 

och rektor hade verktyg att hantera olika situationer och omständigheter som 

uppstod i skolvardagen. Skolpersonalen hade också en trygghet i relationen 

med sina kollegor där de genom kollegiala samtal diskuterade exempelvis ut-

manade situationer som de ställdes inför. Samtidigt beskriver forskarna att de 

statliga kraven på framgång, nationella jämförelser och mätresultat kan göra 

det svårt att arbeta på det sättet (Jarl, m.fl., 2021).  

Förutom den sociala, psykosociala och pedagogiska lärmiljön spelar även 

den fysiska lärmiljön (Hertting & Alerby, 2009; Skantze, 1989) en avgörande 

roll för elevers möjlighet till lärande, något som nämndes i samband med ele-

vers upplevelse av mindre undervisningsgrupper här ovan. Forskare beskriver 

tre olika typer av fysisk lärmiljö i form av placering, som nyanlända elever 
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kan möta i den svenska grundskolan: förberedelseklass, direktintegrering i or-

dinarie klass och kortare tid i introduktionsklass (Nilsson & Bunar, 2016). 

Nilsson och Axelsson (2013) har genomfört en studie med syftet att undersöka 

nyanlända elevers upplevelser av tiden i och förflyttningarna mellan, intro-

duktionsklass, förberedelseklass och ordinarie klass.   Undersökningen ge-

nomfördes under femton månader på tre skolor i kommuner av varierande 

storlek. Det genomfördes 82 deltagande observationer, 16 intervjuer med lä-

rare och 61 semistrukturerade intervjuer med 22 elever. Eleverna i studien be-

rättar om långvariga placeringar i förberedelseklass upp till fyra år utan besked 

om när placering i ordinarie klass skulle ske. Andra elever beskriver att de var 

placerade i förberedelseklass under högstadietiden och förväntade sig att bli 

placerade i ordinarie klass under gymnasietiden. Emellertid väntade en ny tid  

i förberedelseklass på gymnasiet istället.  

Upplevelser av oförutsägbarhet i skolmiljön med otydlighet i längden på 

placeringen i förberedelseklass beskriver även respondenterna i Svenssons 

(2017) avhandling. Avhandlingens resultat baserar sig bland annat på inter-

vjuer med nyanlända elever i förberedelseklass och i ordinarie klass. Studien 

visar att elever i förberedelseklass kämpar hårt för att bli en del av den sociala 

gemenskapen och lärmiljön med kamrater i ordinarie klass. Elevernas mål var 

att få ingå i gemenskapen med övriga elever i ordinarie klass och då känna sig 

som en del av det svenska samhället. De elever som istället direktintegrerades 

i ordinarie klass vittnade också om svårigheter att finna tillhörighet och ge-

menskap. Nilsson och Axelsson (2013) beskriver liknande fenomen om öns-

kan att tillhöra gemenskapen i ordinarie klass, men de fann även att förbere-

delseklassens lärmiljö blev en trygghet som skapade en känsla av gemenskap 

och tillhörighet för eleverna. Forskarna menar att om skolsystemet misslyckas 

med att utveckla sociala och pedagogiska åtgärder i en inkluderande lärmiljö 

utifrån nyanlända elevers behov är risken att skulden för uteblivna skolfram-

gångar placeras hos eleverna och att exkluderande miljöer blir det som er-

bjuds.  

Sammanfattningsvis verkar forskare ense om att den fysiska lärmiljön i 

form av placering i mindre undervisningsgrupper försämrar elevernas sociala 

och psykosociala upplevelse av tillhörighet, gemenskap och tilltron till sin 

egen förmåga. Framgångsrika skolor genomsyras av tydlighet i den pedago-

giska lärmiljön och skolpersonalen anpassar sin undervisning utifrån elevers 

förutsättningar och behov. Skolpersonalen samarbetar mellan yrkesprofess-

ionerna och löser gemensamt de utmaningar som uppstår i skolvardagen.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den forskning som beskrivs här att den specialpe-

dagogiska personalen har en nyckelroll i frågor som rör den specialpedago-

giska verksamheten men arbetsuppgifterna har blivit mer administrativa och 
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handledande än elevnära och undervisande (se bl.a.) Gäreskog, 2020; Görans-

son, m.fl., 2015). Den specialpedagogiska personalen ser orsaker till elevers 

behov av stöd i elevens möte med omgivningsfaktorer och lärares sätt att be-

möta olikhet och tillhandahålla adekvat stöd medan motsvarande yrkesgrupp 

i Norge i större utsträckning ser elevers individuella brister som orsak till stöd-

behovet (se bl.a. Jortveit, m.fl., 2020). 

När det gäller nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser 

beskrivs både under- och överrepresentation av eleverna i specialpedagogisk 

verksamhet. Det framstår som att anledningen till under- och överrepresentat-

ionen är skolpersonalens bristande kunskaper i att bedöma helheten i elever-

nas behov av stöd och skolpersonalens bristande kunskaper i att tillhandahålla 

en undervisning som bygger på att tillvarata elevernas bakgrund, språk och 

kultur i undervisningen. Eleverna hamnar i en dubbel utsatthet genom att be-

höva stöd i språket och samtidigt vara i behov av specialpedagogiska stödin-

satser och därtill möta skolpersonal som har bristande kunskaper i att under-

visa elever med annan kulturell och språklig bakgrund än den egna (se bl.a. 

Jørgensen, m.fl., 2021; Lahdenperä, 1997; Migliarini, m.fl., 2019). 

Den yrkesgrupp som särskilt lyfts fram i förhållande till nyanlända elever 

är studiehandledare på modersmålet som också verkar vara en betydelsefull 

yrkesgrupp för skolpersonal samtidigt som ett problematiskt kollegialt förhål-

lande till övrig skolpersonal lyfts fram (se bl.a. Avery, 2017; Duek, 2017;  Re-

ath Warren, 2016). Det framkommer asymmetrier i ansvar och status mellan 

studiehandledare på modersmålet och andra yrkesgrupper i skolan.  

I framgångsrika skolor samarbetar skolpersonalen istället över yrkesgrän-

serna och löser gemensamt de utmaningar som uppstår i skolans vardag. Den 

pedagogiska lärmiljön genomsyras av tydlighet och struktur där undervis-

ningen anpassas till elevernas skilda förutsättningar och behov (se bl.a. Jarl 

m.fl., 2021). Elevernas sociala och psykosociala upplevelse av tillhörighet, 

gemenskap och tilltro till den egna förmågan har visat sig bli sämre då elever-

nas fysiska lärmiljö och placering består av mindre undervisningsgrupper (se 

bl.a. Haug, 2017; Nilsson & Axelsson, 2013).   
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Kapitel 4. Teoretiska utgångspunkter 

I kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkterna som har varit vägledande 

vid planering och genomförande av de båda delstudierna, samt vid bearbet-

ning av empirin. De teoretiska utgångspunkterna har också använts vid data-

bearbetningen som analytiskt verktyg, vilket har bidragit till en fördjupad för-

ståelse av empirin i de två delstudierna.  I kapitlet beskrivs hur de olika teori-

erna och analytiska verktygen har använts i respektive delstudie. Eftersom den 

specialpedagogiska personalen är respondenter i de båda delstudierna och den 

första delstudien till stor del behandlar den specialpedagogiska personalens 

yrkesroll och arbetsuppgifter föll valet på Abbotts (1988) professionsteori om 

arbetsfördelning och jurisdiktion. I delstudie I har även Hughes (1958) be-

grepp dirty work använts samt det kategoriska och relationella perspektivet på 

specialpedagogik (Persson, 1998). Delstudie II handlar om respondenternas 

beskrivningar om utveckling av lärmiljöer för nyanlända elever i behov av 

specialpedagogiska stödinsatser. Lärmiljöer ses här, såsom de beskrivs i tidi-

gare forskning i kapitel 3. Lärmiljön innehåller både den fysiska, sociala, psy-

kosociala och pedagogiska miljön (Bergmark & Kostenius, 2009; Cook-Sat-

her, 2006; Hertting & Alerby, 2009; Skantze, 1989). Lärmiljöer påverkas och 

formas utifrån hur skolan leds, vad som prioriteras, personalens arbetssätt och 

förhållningssätt gentemot till exempel elever i behov av stöd. En teori med 

inriktning både på hur skolan organiseras och hur arbetsuppgifter utförs blev 

då intressant och valet föll på Skrtics (1991; 1995; 2005) konceptioner av 

skolsystemet. Redovisningen av de teoretiska utgångspunkterna nedan börjar 

med perspektiv på specialpedagogik som kan sägas ligga till grund för att för-

stå resultaten i de båda delstudierna även om de endast används som teoretisk 

utgångspunkt i delstudie I. Därefter följer redovisningen av de ovan nämnda 

teorierna i den ordning som de har använts i delstudie I och II. 

Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Behov av särskilt stöd är ett socialt konstruerat begrepp (Clark, m.fl., 1998) 

och det finns några grundläggande perspektiv som beskriver olika sätt att se 

på elevers behov av särskilt stöd och den specialpedagogiska verksamheten. 

Perspektiven är idealtyper (Persson, 1998) och ska ses som verktyg för att 

förstå den specialpedagogiska verksamheten och de konsekvenser som skilda 
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perspektiv kan få för den enskilda individen (Ainscow, 1998; Persson, 1998; 

Nilholm, 2020). Nilholm (2020) skriver att perspektiven uppstår och utvecklas 

i interaktion mellan människor i den sociala och kulturella kontexten där stöd-

behoven uppstår. Olika forskare använder olika benämningar på perspektiven, 

till exempel, det kategoriska (Persson, 1998; Emanuelsson, m.fl., 2001), det 

kompensatoriska (Nilholm, 2005) och det individinriktade (Ahlberg, 2007), 

det relationella (Persson, 1998; Emanuelsson, m.fl., 2001), det kritiska (Nil-

holm, 2005) och deltagarperspektivet (Ahlberg, 2007). I delstudie I undersöks 

vad den specialpedagogiska personalen anser vara orsaker till att en nyanländ 

elev är i behov av specialpedagogiska stödinsatser. Det kategoriska och det 

relationella perspektivet (Persson, 1998) används i studien för att analysera 

den specialpedagogiska personalens syn på orsaker till behovet av specialpe-

dagogiska stödinsatser för nyanlända elever. Jag kommer här kortfattat att re-

dogöra för dessa två perspektiv. 

Det kategoriska perspektivet härrör från en medicinsk-psykologisk tradit-

ion där skolproblem förklaras som elevers individuella brister (Emanuelsson, 

m.fl., 2001). De individuella bristerna ses som medfödda eller knutna till ele-

vens uppväxt. Bakgrunden till idén om det kategoriska perspektivet är att ele-

ven på något sätt avviker från det som för den tiden anses som normalt. Utifrån 

dessa individuella avvikelser erbjuds eleven stöd. I likhet med den medicinsk-

psykologiska traditionen är idén att elevens behov kan diagnosticeras och be-

handlas. Detta perspektiv tillhör ett av de mer historiska och traditionella sät-

ten att se på och behandla de problem som kan uppstå i elevers skolgång. Ca-

meron och Lindqvist (2014) beskriver att den medicinsk-psykologiska tradit-

ionen och kategoriska förklaringar till att elever hamnar i skolsvårigheter ut-

gör ett hinder som resulterar i exkluderande lösningar. 

Det relationella perspektivet ser istället den omgivande miljön som en för-

klaring till elevers skolsvårigheter. Orsaker till elevers behov av stöd återfinns 

i omgivningen eller i sammanhanget där svårigheten uppstår (Persson, 1998). 

I det relationella sättet att se på orsaker till en elevs behov av stöd blir det hela 

personalgruppens ansvar att möta de behov som enskilda barn och elever har 

(se t.ex. Gäreskog, 2020). Sammanfattningsvis ger de två perspektiven radi-

kalt skilda sätt att se på orsaker till elevers behov av stöd och i förlängningen 

skilda sätt att organisera stödinsatserna och skilda sätt att bedöma vem som 

ska ansvara för samt tillhandahålla stödet i skolan (Ainscow, 1998; Clark, 

m.fl., 1998; Nilholm, 2005, Persson, 1998).  

Yrkesgruppers arbetsfördelning och jurisdiktion 

Den främsta teoretiska utgångspunkten i delstudie I är Abbotts teori om pro-

fessioner (1988), där olika yrkesgruppers konkurrens om och anspråk på ar-

betsuppgifter är i fokus. Andrew Abbott (1988) skriver att professioner kan 

ses som olika unika yrkesgrupper som tillämpar sin kunskap på specifika fall. 
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Vidare menar han att yrkesgrupper existerar i ett system (t.ex. i skolsystemet, 

min anm.) där varje yrkesgrupp har sina specifika kunskaper och arbetsupp-

gifter. Dessa arbetsuppgifter är inte något en yrkesgrupp erhåller per automa-

tik utan de erhålls genom förhandlingar och överenskommelser. Abbott kallar 

det för att göra anspråk på jurisdiktion. Dessa anspråk kan göras i tre olika 

system, det legala systemet, det publika systemet och på arbetsplatsen (skolan 

i denna uppsats, min anm.).  

I det legala systemet förhandlas och beslutas om exempelvis lagar och ex-

amensförordningar för specifika yrken (Abbott, 1988). Ett exempel på juris-

diktion i det legala systemet kan vara den statliga regleringen av den special-

pedagogiska professionen vid införandet av specialpedagogexamen, som till-

kom i slutet av 1990-talet. Specialpedagoger skulle ha en annan roll än den 

tidigare yrkesgruppen speciallärare (som avskaffades 1989) genom att i större 

utsträckning handleda och vägleda lärare. Specialpedagoger beskrevs som ex-

perter inom det specialpedagogiska fältet i rapporten från läroplansarbetet in-

för Lgr 11 (SOU 2008:109). Detta kan ses som att yrkesgruppen specialpeda-

goger tilldelades jurisdiktion för specifika områden inom specialpedagogiken 

i det legala systemet. Både specialpedagoger och speciallärare (som återinför-

des som yrkesgrupp 2007), har en universitetsutbildning på avancerad nivå 

utöver sin lärarexamen, vilket också kan ses som en form av jurisdiktion. Re-

gleringen av arbetsuppgifter, ansvar och kontroll av det specialpedagogiska 

området för de båda specialpedagogiska yrkesgrupperna finns däremot enbart 

i respektive yrkes examensförordning och inte i skollagen eller i andra styrdo-

kument (Göransson, m.fl., 2016). Abbott (1988) menar emellertid att utbild-

ning och examen är en faktor bland många som avgör hur framgångsrik en 

profession blir i sitt yrke och vilken jurisdiktion som erhålls.  

Det andra systemet, där anspråk på jurisdiktion sker, är det publika syste-

met. Här innebär det att yrkesgrupper behöver hävda sin betydelse och sin 

kunskap för allmänheten (t.ex. att få vårdnadshavares förtroende, min anm.). 

Det publika systemet påverkas exempelvis av opinionsbildningar, massmedia 

och politik (Abbott, 1988).  

I det sista systemet görs anspråk på jurisdiktion på arbetsplatsen (Abbott, 

1988). Här finns flera faktorer som påverkar olika yrkesgruppers jurisdiktion. 

Både Klang, m.fl. (2017) och Möllås, m.fl. (2017) poängterar de kontextuella 

omständigheterna såsom relationer mellan yrkesgrupper som avgörande för 

en yrkesgrupps jurisdiktion på en arbetsplats. Abbott (1988) förklarar att yr-

kesgrupper strävar efter full jurisdiktion över arbetsområden, arbetsuppgifter 

och kunskaper men strävan efter full jurisdiktion beror på yrkesgruppens egna 

önskningar om vilka områden, arbetsuppgifter och vilken kunskap som yrkes-

gruppen vill ha jurisdiktion över. Alla yrkesgrupper vill inte göra anspråk på 

jurisdiktion av alla uppgifter, områden och kunskaper som relateras till deras 

yrke. I relation till detta används i delstudie I Hughes (1958) begrepp dirty 

work. Arbetsuppgifter som Hughes menar faller under begreppet dirty work 
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är arbete som tillhandahålls för exempelvis stigmatiserade, fattiga eller funkt-

ionshindrade personer. Dessa arbetsuppgifter utförs ofta av yrkesgrupper med 

mindre legitimitet. Abbott (1988) förklarar att en av lösningarna på förhand-

lingar av exempelvis arbetsuppgifter är att ett yrke med full jurisdiktion tar 

hjälp av underordnade grupper. Ashfort och Kreiner (2014) diskuterar på lik-

nande sätt när de menar att en yrkesgrupp med hög status (full jurisdiktion, 

min anm.) utför mindre av dirty work medan yrkesgrupper med lägre status 

(det som Abbott kallar för undergrupper, min anm.) utför mer dirty work. 

Skrtic´s konceptioner av skolsystemet  

Skolsystemet beskrivs av Thomas M Skrtic (1991; 2005) som uppbyggt av 

byråkratier där specialpedagogiken beskrivs som ett parallellsystem. För att få 

en skola som gynnar alla elever menar Skrtic att hela skolsystemet behöver 

dekonstrueras för att sedan rekonstrueras till att bli något helt nytt. Eftersom 

detta kan vara svårt att göra i ett starkt cementerat skolsystem föreslår Skrtic 

att skolan behöver utveckla adhokratier som ett första steg i dekonstruktionen 

och den framtida rekonstruktionen. Skrtic´s konceptioner av skolsystemet an-

vänds som stöd för att analysera och förstå respondenternas svar om utveckl-

ing av lärmiljöer i delstudie II.  

För att förstå hur människor tänker om och förstår sin sociala verklighet 

använder Skrtic, Kuhns paradigmbegrepp. Skrtic (1991; 2005) beskriver att 

när professioner ersätter ett sätt att tänka med ett annat sätt att se på kunskap, 

forskning och världen har ett paradigmskifte skett. För att paradigmskiften ska 

ske behöver en profession förändra sitt sätt att se på och tänka om det egna 

fältet, metoder och sina mål. Skrtic anpassar idén om paradigmskiften till 

bland annat professionsutveckling i sina analyser av skolsystemet. Han menar 

att organisationer som exempelvis skolan är sociala aktörer med betydande 

makt. Makten handlar både om skolans roll i samhället (en arena för att barn 

ska lära sig ex. sociala koder i gemenskap, min anm.) och skolans roll för 

samhället (utbilda morgondagens vuxna, min anm.). En organisation som sko-

lan bidrar inte bara till att utbilda människor för samhället utan bidrar också 

till att samhällets normer, värderingar, sociala strukturer och uppskattade be-

teenden förs vidare till nästa generation. För att genomföra de olika uppgif-

terna använder skolan och professioner i skolan sig av inarbetade rutiner och 

verktyg (Skrtic, 1991; 2005). För att en förändring ska ske av inarbetade ruti-

ner och verktyg behövs det en ökning av något som avviker från det som sko-

lan har inarbetade rutiner och verktyg för att hantera. (En sådan avvikelse 

skulle kunna vara den stora ökning av nyanlända elever som grundskolan har 

tagit emot på senare år, min anm.). Organisationen och professionerna i orga-

nisationen behöver då ersätta sina inarbetade rutiner, verktyg och sätt att tänka 

för att hantera den nya utmaningen. En förändring av rutiner och verktyg för 

att hantera den nya utmaningen – det som avviker, tar ofta lång tid och görs 
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ofta med möda eftersom organisationen till en början strävar efter att integrera 

det som avviker i de redan inarbetade systemen i organisationen. Ett annat sätt 

för organisationen att hantera det nya är att förneka att det finns några avvi-

kelser, vilket gör att organisationen inte behöver förändras. När trycket på för-

ändring blir för stort tvingar det fram ett nytt paradigm. Organisationen hittar 

nya rutiner och verktyg för verksamheten och ett paradigmskifte har då skett 

(se t.ex. Magnússon, 2015). Skrtic (1991; 2005) menar att det är just dessa 

processer som sätts igång när skolor möter utmaningar i att tillgodose utbild-

ning för elever med olika bakgrunder, behov och förutsättningar. 

Skrtic (1991) förklarar att skolans system är sammansatt av två samman-

hängande byråkratier (maskinbyråkrati och professionsbyråkrati). Dessa två 

rationella och funktionalistiska byråkratier bygger båda på jämförbarhet och 

måluppfyllelse. Byråkratierna grundar sig på politiska beslut som bygger på 

rationalitet, ordning och legitimering av institutionella praktiker. Skrtic (2005) 

menar att specialpedagogiken är ett exempel på en sådan legitim praktik. Ge-

nom maskin- och professionsbyråkrati söker Skrtic (1991; 2005) förklaringar 

till de begränsningar som kan uppstå i skolsystemet i utvecklingen mot ett 

adhokratiskt skolsystem, vilket kännetecknas av en skola för alla byggd på 

demokratiska grunder. Skrtic (1991; 2005) söker förklaringarna på bred front, 

från undervisningens upplägg, verksamhetens organisation och styrning till 

lärmiljöns anpassning.  

Skolorganisationer gestaltas som maskinbyråkratier när arbetet i organisat-

ionen består av enkla rutinuppgifter som utförs av enskilda medarbetare som 

är beroende av sina kollegor för att hela arbetsprocessen ska kunna fullföljas. 

Varje anställd i organisationen utför endast en liten del av den totala arbets-

processen. I organisationer som gestaltas som maskinbyråkratier kan rutiner, 

arbetsuppgifter och strukturer enkelt omfördelas och omorganiseras för att nå 

förbättrade resultat. De anställda är lätt utbytbara eftersom arbetsuppgifterna 

är enkla att följa genom till exempel arbetsordningar och rutiner. Denna typ 

av organisation är ofta strukturerad och styrd utifrån (Skrtic, 1991; 2005). 

Magnússon (2015) menar att maskinbyråkratin kan ses som skolorganisation-

ens yttre fasad som styrs av politiska beslut och policy.  

Det inre arbetet i skolan gestaltas som en professionsbyråkrati som handhar 

mer komplexa arbetsuppgifter än de som förekommer i en maskinbyråkrati 

(Skrtic, 1991; 2005). Personalen, i en skolorganisation som är strukturerad 

som en professionsbyråkrati, arbetar ofta enskilt och samarbeten mellan olika 

yrkesgrupper är sällsynt förekommande. De enskilda yrkesgrupperna har end-

ast en vag uppfattning om vilka arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper i or-

ganisationen utför. När förändringar ska ske är det snarare upp till varje med-

arbetare än hela yrkesgruppen eller organisationen att genomföra föränd-

ringen (Skrtic, 1991). Enligt Magnússon (2015) är professionsbyråkratier inte 

enkla att förändra genom exempelvis reformer. Arbetsuppgifterna är otydliga 

och svåra att förutsäga i en professionsbyråkrati. Skrtic (1991) beskriver att 

arbetsuppgifterna är beroende av den enskilda yrkesgruppens kompetens och 
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uppsättning av kunskaper, förmågor och lösningar på komplexa frågor och 

arbetsuppgifter som uppstår i skolvardagen. Repertoaren av lösningar och 

kunskaper är standardiserade och icke anpassningsbara strukturer som är 

tänkta att passa behoven hos alla elever i skolan. När skolpersonalens reper-

toar av lösningar inte fungerar för alla elever samtidigt som påtryckningar från 

det maskinbyråkratiska systemet om effektivitet ökar, tvingar systemet fram 

differentiering och kategorisering av elevers skolproblem istället för att skol-

personalen hittar innovativa lösningar på elevers behov av stöd. Elevernas va-

rierande behov kategoriseras i för personalen redan kända kategorier där per-

sonalen redan vet vilka verktyg de har för att anpassa dessa behov. När de inte 

längre kan hantera de varierande behoven som finns överlåter de eleverna till 

specialpedagogiken (Skrtic, 1991).  

Specialpedagogiken fungerar som ett parallellsystem som används när de 

professionellas repertoarer av lösningar och kunskaper inte längre kan hantera 

den variation av mångfald som finns i skolan, menar Skrtic (1991). I parallell-

systemet arbetar bland annat speciallärare och specialpedagoger (Sandström, 

m.fl., 2019; Skrtic, 1991). Skrtic (1991) beskriver specialpedagogiken som en 

legitim praktik för kategorisering av elever samtidigt som skolan kan hävda 

att de fullföljer uppdraget om en skola för alla. Skrtic (2005) skriver vidare att 

specialpedagogiken konstruerades för att skolan inte klarar av att fullfölja sitt 

uppdrag att vara en demokratisk skola där alla elevers behov tillgodoses. Han 

menar att skolan behöver organiseras som en demokratisk skola, inte som en 

skola som plockar bort de elever som har behov som inte kan tillgodoses av 

de professionellas repertoar, för att placera dessa elever någon annanstans.  

Skrtics (1991) alternativa förslag till skolorganisation är därför en adhokra-

tisk organisation som bygger på flexibilitet, problemlösning, inventering av 

nya repertoarer som svar på nya frågor och samarbete mellan professioner i 

olika konstellationer för att hitta nya lösningar och arbetssätt. Personal inom 

skolan skulle i en adhokrati samarbeta över professionsgränser och alla pro-

fessioners olika kunskaper, bakgrunder och erfarenheter skulle tas tillvara. 

Detta menar Skrtic (1991) skulle göra skolan mer inkluderande för eleverna 

oavsett stödbehov. Som ett led i att montera ned det nuvarande skolsystemet 

och därefter återuppbygga det till något nytt, behöver skolsystemet bli mer 

adhokratiskt. Skrtic (2005) menar att professionerna behöver stärka sitt sam-

hällsansvar särskilt för de mest utsatta grupperna i samhället. Han uppmanar 

den specialpedagogiska personalen att främja demokrati, gemenskap, delta-

gande och inkludering för elever i behov av särskilt stöd så att särskiljande 

och exkludering kan förhindras. I den svenska kontexten kan spår av Skrtics 

idé om den adhokratiskt organiserade skolan ses i läroplanens första del, Lgr 

11, (Skolverket. 2019a) där det står att utvärdering och uppföljning av arbetet 

samt utveckling och prövande av nya metoder måste ske i aktivt samspel mel-

lan skolans personal.  I delstudie II undersöks den specialpedagogiska perso-

nalens beskrivningar av utveckling av lärmiljöer för nyanlända elever i behov 
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av specialpedagogiska stödinsatser vid sina respektive skolor. I spänningsfäl-

tet mellan att nyanlända elever i grundskolan har ökat dramatiskt i antal och 

att skolans styrdokument strävar efter att skolan ska vara en plats för gemen-

skap och deltagande i en skola för alla, blir det intressant att använda Skrtics 

konceptioner av skolsystemet för att utveckla kunskaper om hur skolor orga-

niserar och hanterar utveckling av lärmiljöer för nyanlända elever i behov av 

specialpedagogiska stödinsatser.  
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Kapitel 5. Metod 

Följande kapitel behandlar forskningsdesignen innehållandes metod för urval, 

insamling av data, analys och presentation av data för delstudie I och delstudie 

II. Slutligen redogörs för hur studiens metoder avsåg att tillförsäkra reliabili-

tet, validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och vilka etiska överväganden 

som togs. Min roll som forskare och tidigare verksam lärare och specialpeda-

gog berörs också. De båda delstudierna har använt svar från en enkätunder-

sökning. I delstudie I används en deskriptiv analys för att få en överblick på 

några enkätfrågor som behandlade den specialpedagogiska personalens syn på 

orsaker till nyanlända elevers behov av specialpedagogiska insatser, yrkes-

gruppens syn på den egna yrkesrollen, de egna arbetsuppgifterna och samar-

beten i arbetet med elevgruppen. I delstudie II används en kvalitativ innehålls-

analys på en fritextfråga från enkäten för att fördjupa förståelsen av den spe-

cialpedagogiska personalens beskrivningar om hur lärmiljöer har utvecklats 

för nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser. Kapitlet in-

leds med en beskrivning av de båda delstudiernas sammanhang. 

Delstudiernas sammanhang 

De båda delstudierna har sitt ursprung i en nyfikenhet och i ett praktikoriente-

rat intresse av att finna svar på hur skolor arbetar med specialpedagogiska 

stödinsatser för nyanlända elever. Som beskrivs i inledningen visar statistik 

att nyanlända elever har ökat dramatiskt i antal det senaste decenniet. Statistik 

visar också att omkring 30 % av nyanlända elever är behöriga till ett nationellt 

eller yrkesinriktat program i gymnasieskolan (Skolverket, 2020). Forskning 

(kap. 3) visar bland annat att det finns svårigheter att tillhandahålla adekvat 

stöd till den här elevgruppen (se bl.a. Migliarini, m.fl, 2019; Zhang, m.fl., 

2014) och att det finns utmaningar i samverkan mellan olika yrkesgrupper som 

arbetar med nyanlända elever och elever som har svenska som andraspråk (se 

bl.a. Avery, 2017; Duek, 2017; Villegas, 2012). För att utveckla kunskaper 

om specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever tillfrågades special-

pedagogisk personal om att delta i en enkätundersökning där de skulle besvara 

frågor om, sin syn på orsaker till att nyanlända elever är i behov av specialpe-

dagogiska stödinsatser, sin yrkesroll, sina arbetsuppgifter och utveckling av 

lärmiljöer i relation till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever.  
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Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan de båda delstudierna beskrivas 

ha en pragmatisk utgångspunkt. Pragmatism innebär att forskningen drivs av 

praktiska och observerbara problem i strävan efter lösningar som bygger på 

erfarenheter från praktiken (Cohen, m.fl., 2018).  De metoder och metodolo-

giska angreppssätt som används baseras på att de ska vara ändamålsenliga för 

att besvara forskningsfrågorna på ett användbart, praktiknära, tillförlitligt (re-

liabelt) och giltigt (valid) sätt.  Inom pragmatisk forskning kan därför flera 

metoder användas (sk. mixed methods) för att förstå, hitta svar och lösa spe-

cifika problem från praktiken (Cohen, m.fl., 2018). Mixed methods innebär 

att kunna kombinera exempelvis teorier, metoder och olika syn på världen så 

länge som det fungerar för att lösa dilemman och problem som finns i verk-

lighetens praktik (Silverman, 2017). Ur ett pragmatiskt perspektiv blir upp-

delningen i kvalitativt och kvantitativt paradigm mindre meningsfull i strävan 

efter att förstå den komplexa praktiken (Biesta, 2015). 

Som nämndes tidigare, baseras resultaten i delstudie I och delstudie II på 

enkätsvar från specialpedagogisk personal. Syftet med delstudie I är att ut-

veckla kunskaper om den specialpedagogiska personalens arbete i relation till 

specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever. Delstudien belyser den 

specialpedagogiska personalens yrkesroll, arbetsuppgifter och samarbeten i 

relation till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever samt deras 

syn på orsaker till att nyanlända elever är i behov av specialpedagogiska 

stödinsatser. I delstudie II har den specialpedagogiska personalens egna be-

skrivningar av hur de och deras skolor har utvecklat lärmiljöer för nyanlända 

elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser undersökts. Delstudie II kan 

ses som en vidareutveckling av delstudie I med särskilt fokus på de arbetsupp-

gifter som den specialpedagogiska personalen enligt examensförordningen 

ska vara särskilt utbildade för att handha, nämligen, att leda utveckling i syfte 

att möta behoven hos alla elever, utveckla lärmiljöer samt undanröja hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS, 2017:1111). I de båda delstudierna 

används två skilda sätt att bearbeta enkätundersökningens data. För att besvara 

forskningsfrågorna i delstudie I utförs en deskriptiv analys av 6 frågor med 45 

underfrågor. I delstudie II används en kvalitativ innehållsanalys av en fritext-

fråga från enkäten för att besvara de två forskningsfrågorna. 

Enkätundersökningen 

Enkäten (bil. 2) konstruerades i enkätprogrammet Webropol och innehöll to-

talt 33 frågor med tillhörande underfrågor. Av det totala antalet frågor var tre 

av frågorna fritextfrågor och sju frågor i enkäten berörde respondentens bak-

grund och erfarenhet. Enkätens frågor inspirerades delvis av tidigare enkätun-

dersökningar som riktats till specialpedagogisk personal (Lindqvist, 2013a; 

Göransson, m.fl, 2015; Göransson, m.fl., 2016) bland annat rörande synen på 
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orsaker till att elever är i behov av stöd. De frågor i enkäten som rör den spe-

cialpedagogiska personalens arbetsuppgifter grundar sig till viss del på det 

som finns beskrivet i examensförordningen för speciallärar- och specialpeda-

gogutbildningarna och som är gemensamt för de båda utbildningarna (SFS, 

2017:1111). Enkätfrågorna om den specialpedagogiska personalens arbets-

uppgifter behandlar således den specialpedagogiska personalens möjlighet att 

leda utveckling för att möta behoven hos alla elever, att utveckla lärmiljöer, 

att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöer samt att stödja eleverna i de-

ras utveckling.  

Till delstudie I valdes sex frågor ut för analys. Till alla svarsalternativ som 

respondenterna hade att välja bland fanns i varje fråga alternativet ”annat” där 

de själva kunde skriva ett eget alternativ. De sex frågorna var: Utifrån din er-

farenhet, hur vanliga skulle du säga att följande anledningar är, till att nyan-

lända elever, är i behov av specialpedagogiska stödinsatser? (9 underfrågor), 

I vilken grad stämmer följande överens med de uppdrag du har fått i frågor 

som rör nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser under de 

senaste 12 månaderna (7 underfrågor), Vad skulle du önska att ditt uppdrag 

innehöll - något som du saknar som inte görs idag eller något du skulle önska 

att du hade mer tid till? (7 underfrågor), Hur vanligt förekommande har det 

varit att följande personalkategorier har utfört de insatser som gjorts för att 

möta den nyanlända elevens behov av specialpedagogiskt stöd, under de sen-

aste 12 månaderna? (6 underfrågor), Vilka samverkar du kontinuerligt med i 

frågor som rör nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser? 

(8 underfrågor), Vilka önskar du att du hade möjlighet att samverka mer kon-

tinuerligt med? (8 underfrågor). I analysen användes en fyrgradig skala för de 

olika svarsalternativen i enkäten samt ett femte svarsalternativ som var ”före-

kommer inte” alt. ”stämmer inte alls”, alt. ”finns inte” (1 = mycket vanligt/i 

hög grad, 2 = ganska vanligt/i ganska hög grad, 3 = ganska ovanligt/i ganska 

låg grad, 4 = mycket ovanligt/i mycket låg grad). Svarsalternativet “förekom-

mer inte” m.fl. liknande negationer användes för att tillförsäkra att alla respon-

denter kunde besvara frågan med utgångspunkt i de existerande rutinerna vid 

de olika skolorna. Om svarsalternativet inte hade funnits hade respondenterna 

eventuellt valt ”mycket ovanligt” eller ”i mycket låg grad” istället, vilket i så 

fall hade gett ett missvisande svar.  

Vid den deskriptiva analysen reducerades skalan till två alternativ: 1) 

mycket vanligt/ganska vanligt eller i hög grad/i ganska hög grad, 2) ganska 

ovanligt/mycket ovanligt eller i ganska låg grad/i mycket låg grad. Svarsalter-

nativet ”förekommer inte” och andra liknande negationer fanns också med. 

Reduceringen gjordes för att underlätta rapporteringen av respondenternas 

svar. 

I delstudie II presenteras svaren från en av enkätens fritextfrågor som löd: 

” Hur har du/ni utvecklat lärmiljöerna för nyanlända elever i behov av speci-

alpedagogiska stödinsatser under de senaste 12 månaderna?”. Gorard (2001) 

beskriver att fritextfrågor med fördel kan användas som en del av en större 
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enkätstudie där det finns både slutna och öppna frågeställningar vilket var fal-

let gällande denna enkätundersökning. Fördelen med att använda fritextfrågor 

i en studie är möjligheten att få ta del av respondenternas tankar och idéer om 

ett fenomen och respondenternas upplevda erfarenheter utan påverkan av val-

bara alternativ och därmed förhindra inverkan av forskarens bias. Risken med 

fritextfrågor är att respondenterna ger de svar som de tänker är de rätta svaren 

att ge (Gorard, 2001).   

De frågor från enkäten som är utelämnade i de båda delstudierna och i 

denna uppsats rör bland annat organisering av stöd, typ av stöd, framgångsrika 

stödåtgärder i arbetet med nyanlända elever samt utmaningar i arbetet med 

specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever (för vidare information, 

se bil. 2).  

Enkät som metod 

Cohen m.fl. (2018) beskriver att enkäter är en fördelaktig metod att använda 

för att få standardiserade och öppna svar på en rad olika typer av ämnen och 

frågor. Det finns olika typer av frågor som kan användas i en enkätundersök-

ning exempelvis, slutna frågor, flervalsfrågor, dikotomiserade frågor och 

fritextfrågor. I undersökningen som ligger till grund för denna uppsats har 

flervalsfrågor och fritextfrågor använts i stor utsträckning. Flervalsfrågor med 

fem svarsalternativ reducerades till tre alternativ vid analysen där ett alternativ 

utgjordes av en negation t.ex. ”förekommer inte”. Fritextfrågorna ämnade till-

föra information om stödinsatser för nyanlända elever och utveckling av 

lärmiljöer för elevgruppen. Detta var frågor som hade varit svåra att få inform-

ation om på ett rättvisande sätt genom på förhand bestämda svarsalternativ. 

Cohen m.fl. (2018) beskriver att fritextfrågor kan användas då viktig inform-

ation annars hade kunnat gå förlorad i undersökningen. Respondenterna i 

undersökningen hade även möjlighet att lägga till kommentarer vid de fasta 

svarsalternativen.  

Vid planering av en enkätundersökning behöver det finnas ett tydligt syfte 

med undersökningen och en plan för analysen av data för att kunna ställa re-

levanta frågor (Cohen, m.fl., 2018). För att frågorna i så stor utsträckning som 

möjligt ska besvaras av respondenterna bör enkäten innehålla ett konsekvent 

språkbruk och konsekventa svarsalternativ. Detta bidrar till att kunna uttala 

sig om hur stor andel av respondenterna som har svarat på ett visst sätt (Trost, 

2012).  Vidare bör enkäten innehålla sparsamt med hypotetiska (Ejlertsson, 

2005) och retrospektiva frågor. I utformningen av enkätens frågor bör negat-

ioner och värdeladdade ord undvikas (Trost, 2012). Bryman (2018) beskriver 

också liksom Ejlertsson (2005) och Trost (2012) att oklara frågeformuleringar 

kan ge upphov till felkällor i enkätundersökningar. Han nämner även felaktig-

heter vid utdelning av enkäten som upphov till felkällor. Iarossi (2006) skriver 

att det existerar ett par allmänna principer för att avsevärt förbättra en enkäts 
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design. Dessa principer är relevans, det vill säga om informationen som gene-

reras av frågan är relevant för studiens syfte och stringens som betyder att 

frågan samlar in information på ett tillförlitligt och giltigt sätt.  

En av de vanligaste teknikerna som används vid datainsamling genom en-

kät är Likertskalan. En skala med ett ojämnt antal steg (ofta en femgradig 

skala) används som ett flerindikatorsmått på respondenternas attityd till ett 

visst tema eller område. Vid sidan av Likertskalan används ofta alternativet 

”vet inte” (Trost, 2012). I denna undersökning användes istället t.ex. förekom-

mer inte för att ge respondenterna möjlighet att svara utifrån de rutiner som 

existerar i deras verksamhet. Även svarsalternativet ”vet inte” finns vid några 

få frågor. Likertskalan mäter intensiteten i exempelvis ett påstående som då 

kan kodas mellan ytterligheter från exempelvis ”ja” till ”nej”. Kodningen kan 

också handla om frekvens exempelvis från ”mycket vanligt” till ”mycket 

ovanligt” (Cohen, m.fl., 2018) vilket har använts i undersökningen för denna 

studie. Den största svårigheten med en enkätundersökning är, enligt Cohen 

m.fl. (2018), att respondenterna inte tolkar frågeställningarna på det sätt som 

är avsett från forskarens sida.  

För att minimera bland annat otydliga eller svårtydda frågeformuleringar 

genomfördes en pilotstudie. Femton personer, både grundskollärare och spe-

cialpedagogisk personal, besvarade enkäten och gav återkoppling på enkätens 

utformning, tidsåtgång vid besvarandet och enkätfrågornas formuleringar. 

Därutöver deltog jag själv när en av grundskollärarna fyllde i enkäten för att 

kunna observera och diskutera enkätfrågornas formuleringar, svarsalternativ 

och enkätens design. I ett initialt skede av studien var planen att genomföra 

undersökningen med både lärare och specialpedagogisk personal. I ett senare 

skede (se artikel I) bestämdes att enkäten enbart skulle besvaras av specialpe-

dagogisk personal. Efter feedback från pilotdeltagarna reviderades enkäten 

genom att omformulera några frågor så att de blev mer lättförståeliga. Därefter 

sändes enkäten till statistiker på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för 

samråd. Efter deras rekommendationer reviderades enkäten för att den skulle 

bli så stringent, reliabel och valid som möjligt. Revideringarna gällde främst 

statistikernas bedömning om att vissa frågor var kategoriskt ställda medan 

andra kunde vara etiskt laddade. Dessa frågor togs bort eller omformulerades. 

Därefter erhölls en samrådsbekräftelse från SKR om att sända ut enkäten till 

specialpedagogisk personal. Enkäten sändes ut via enkätverktyget Webropol 

i april 2019. Tillsammans med enkäten bifogades ett missivbrev(bil. 1) med 

information om studien, studiens syfte, begreppsförklaringar, information om 

att deltagandet är konfidentiellt och att studien följer Vetenskapsrådets etiska 

regler och riktlinjer för forskning (2017) samt information om EU:s data-

skyddsförordning (EU, 2016). Missivbrevet avslutades med kontaktinformat-

ion till forskare som ansvarar för studien. Fyra påminnelser skickades ut och 

datainsamlingen avslutades i augusti 2019.  
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Urval och bortfall 

Bryman (2018) beskriver att enkätundersökningar eller som han kallar det sur-

veyundersökningar, på internet har ökat men också utvecklats sedan slutet av 

1990-talet. Enkätundersökningar som genomförs via internet kan vara fördel-

aktiga att använda i exempelvis en organisation eftersom de flesta har tillgång 

till en dator, internet och en mailadress, vilket är fallet med specialpedagogisk 

personal i skolan, som är respondenter i denna undersökning. När det gäller 

svarsfrekvensen är det enligt Bryman (2018) svårt att komma fram till några 

entydiga indikationer på en förväntad svarsprocent vid enkätundersökningar. 

När det gäller enkätundersökningen som ligger till grund för de båda delstu-

dierna i denna uppsats är det främst urvalet som var en utmaning. Esaiasson, 

m.fl. (2017) skriver att en frågeundersökning ofta görs på ett slumpmässigt 

urval av respondenter från en bestämd population, för att tillförsäkra att slut-

satser från en enkätundersökning som omfattar ett visst urval kan vara repre-

sentativa för hela populationen. 

Populationen i den här studien utgörs av specialpedagogisk personal som 

arbetade på skolor där nyanlända elever hade sin skolgång. Den specialpeda-

gogiska personalen valdes som respondenter i undersökningen för att deras 

yrkesroll enligt examensförordningen (SFS, 2017:1111) bland annat är att 

vara ett stöd för alla elever och utveckla lärmiljöer. Därutöver beskrivs yrkes-

gruppen ha en betydande roll i arbetet med elever i behov av specialpedago-

giska stödinsatser (se bl.a. Klang, m.fl. 2017) och i skolutvecklingsfrågor (se 

bl.a. Göransson m.fl. 2016). För att komma i kontakt med specialpedagogisk 

personal på skolor med nyanlända elever konsulterades Statistiska Centralby-

rån (SCB) för att få tillgång till mailadresser till skolor där nyanlända elever 

hade sin skolgång. SCB distribuerade en lista innehållande 3242 (efter revide-

ring av dubbletter) namn och mailadresser samt kommuntillhörighet på per-

soner som vid närmare undersökning visade sig vara rektorer eller administ-

rativ personal på skol- eller kommunnivå. Det togs beslut om att sända enkäten 

till dessa mottagare med önskemål om att de skulle vidarebefordra enkäten till 

specialpedagogisk personal på skolor i kommunen som hade nyanlända ele-

ver. Att enkäten skulle vidarebefordras medförde att det inte gick att med sä-

kerhet veta om den specialpedagogiska personalen hade fått enkäten distribu-

erad till sig och svarsfrekvensen var de första två veckorna efter utskicket låg. 

Detta gjorde att beslut fattades om att göra en manuell sökning på kommunala 

grundskolor som hade fler nyanlända elever än riksgenomsnittet (7,8 %, 2017) 

(Skolverket, 2018b, d). Den manuella sökningen resulterade i 750 mailadres-

ser till specialpedagogisk personal som också fick enkäten.  

Hela enkäten besvarades av 513 respondenter. Efter granskning av respon-

denternas huvudsakliga yrkesuppdrag reducerades antalet respondenter till 

483. De 30 respondenter som exkluderades arbetade exempelvis med frågor 

som rör nyanlända elever men inte som speciallärare eller specialpedagog, 

andra respondenter hade dubbla uppdrag dels som specialpedagog dels som 
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exempelvis biträdande rektor. Enkätens svarsfrekvens (n=483) motsvarar 15 

% av det första utskicket (n=3242) baserat på SCB:s lista. Som tidigare nämnts 

var dock svarsfrekvensen de första två veckorna låg. Detta kan förklaras med 

att enkäten inte vidarebefordrades till dem den var avsedd för. Efter att de 750 

manuellt framsökta mailadresserna till speciallärare och specialpedagoger 

hade mottagit enkäten ökade svarsfrekvensen avsevärt. Svarsfrekvensen 

(n=483) beräknat på dessa 750 blev då 64 %.  

I delstudie I besvarades de sex enkätfrågorna med tillhörande underfrågor 

av samtliga respondenter. I delstudie II besvarade 451 av 483 (93,4%) respon-

denter fritextfrågan som låg till grund för analys av resultaten. Vissa respon-

denter valde att besvara frågan med ett ”x” eller en punkt medan andra har 

skrivit en reflektion om nyanlända elever i allmänhet men inte besvarat frågan. 

Dessa olika varianter av svar sorterades som bortfall i delstudie II (6,6 %). 

Längden på respondenternas svar varierade från korta meningar på något ord 

till långa beskrivningar på några hundra ord. Det totala antalet ord för alla 

respondenters beskrivningar är 11 089 ord vilket motsvarar 24,6 ord per re-

spondent.  

Analys och presentation av data 

Här beskrivs de två analysmetoder som har använts i delstudie I och delstudie 

II samt hur resultaten från analyserna har presenterats i artikel I och artikel II. 

Deskriptiv analys 

De enkätfrågor som valdes ut för analys i delstudie I behandlar den specialpe-

dagogiska personalens uppfattningar om; (1) orsaker (anledningar) till nyan-

lända elevers behov av specialpedagogiska stödinsatser (9 underfrågor), (2) 

faktiska och önskvärda arbetsuppgifter i förhållande till specialpedagogiska 

stödinsatser för nyanlända elever (14 underfrågor), (3) vilka yrkesgrupper som 

tillhandahåller specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever (6 under-

frågor) samt (4) faktisk och önskvärd samverkan med andra samarbetspartners 

i frågor som rör specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever (16 un-

derfrågor).  

Dataanalysen gjordes i programmet SPSS, version 25 (IBM corp., 2019). 

Beskrivande statistik med frekvensberäkningar sammanställdes. De båda yr-

kesgrupperna speciallärare och specialpedagoger betraktas i föreliggande 

delstudier och kappa som en gemensam grupp med hänsyn till likheter i upp-

dragen för de båda yrkesgrupperna enligt examensförordningen (SFS, 

2017:1111) som tidigare nämnts (se ytterligare förklaring, kap. 1) . 

I delstudie I används deskriptiva värden vilket betyder att andelen svar för 

de olika svarskategorierna beskrivs. Dessa visas i tabeller och figurer med en 
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tillhörande löpande text. Tillförlitligheten kan stärkas om det totala antalet re-

spondentsvar för respektive tabell och figur återges (Ejlertsson, 2005) (se ar-

tikel I). 

Kvalitativ innehållsanalys 

Boolsen (2007) skriver att begreppet innehållsanalys kan användas på flera 

sätt både som ett överordnat begrepp i analys av texter men också som en 

specifik analysteknik. Det är utifrån det sistnämnda alternativet, det vill säga 

att använda innehållsanalys som en analysteknik som metoden är använd i 

delstudie II. Boolsen (2007) menar att analystekniken kan användas som me-

tod vid analys av dokument, texter samt massmedier och kan användas på ett 

brett spektrum av texter där forskaren kan kvantifiera eller systematiskt ordna 

innehållet efter kategorier och grupper. Esaiasson, m.fl. (2017) beskriver att 

kvalitativ textanalys, som de kallar den kvalitativa innehållsanalysen, baseras 

på respondentens förståelse av ett fenomen eller ett begrepp. I detta fall utgörs 

fenomenet av utveckling av lärmiljöer vilket blir särskilt intressant eftersom 

en av de arbetsuppgifter som examensförordningen anger att den specialpeda-

gogiska personalen ska utföra är just att utveckla lärmiljöer (SFS, 2017:1111). 

I delstudie II används innehållsanalysen för att koda, kategorisera och grup-

pera innehållet i respondenternas fritextsvar. Svarsfrekvensen kan beskrivas 

som hög baserat på det antal som besvarat fritextfrågan i förhållande till det 

antal som har besvarat hela enkäten. Därför genomfördes även en kvantifie-

ring av de kvalitativa data. Det gjordes för att ge en överblick av responden-

ternas svar eftersom jag vid genomläsning av svaren noterade att liknande svar 

återkom. Genom att kvantifiera svaren kunde jag på så vis förhålla mig mer 

distanserad i analysen av svaren. Silverman (2016; 2017) beskriver att kvali-

tativ forskning som också kvantifieras kan styrka resultaten (se Silverman, 

2016; 2017). Kvantifieringen av de 451 svaren bidrog också till att kunna kon-

trollera i vilken omfattning som respondenternas olika upplevelser och upp-

fattningar sammanföll med varandra (Esaiasson m.fl., 2017).   

En kvalitativ innehållsanalys eller som Hsieh och Shannon (2005) kallar 

det en kvalitativ konventionell innehållsanalys kan användas när forsk-

ningslitteratur alternativt tidigare teorier saknas eller finns i liten utsträckning. 

I denna studie var användningen av innehållsanalys därmed särskilt relevant 

med tanke på att tidigare forskning om specialpedagogiska insatser i relation 

till nyanlända elever var sparsam (se kap. 3). För att analysera svaren på en-

kätfrågan ”Hur har du/ni utvecklat lärmiljöerna för nyanlända elever i behov 

av specialpedagogiska stödinsatser under de senaste 12 månaderna?” genom-

fördes alltså i delstudie II en kvalitativ konventionell innehållsanalys av de 

data som framkom. Metoden bygger på respondenternas tankar och idéer och 

utgör grunden för identifiering av mönster som klassificeras i koder, katego-

rier och grupper (Hsieh & Shannon, 2005). I och med detta synliggörs både 
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respondenternas definition av begreppet lärmiljö samt hur de menar att ut-

veckling av lärmiljöer för nyanlända elever i behov av specialpedagogiska 

stödinsatser har skett. Analysförfarandet som beskrivs nedan följer i stort 

Hsieh och Shannons (2005) beskrivningar av hur en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys kan utföras (se även artikel II).  

De fem faser som analysarbetet utgick ifrån var (Hsieh & Shannon, 2005): 

(1) materialet lästes flera gånger för att få en överblick och de fritextsvar som 

inte svarade an mot syftet plockades bort, (2) empirimaterialet lästes ord för 

ord för att hitta gemensamma koder, (3) koderna sorterades i kategorier utifrån 

hur koderna hörde ihop, (4) kategorierna organiserades i åtta grupper, (5) 

grupperna relaterades till Skrtic´s (1991; 2005) konceptioner av skolsystemet 

(se även artikel II). I artikel II visas de koder, kategorier och grupper som 

bildades i den specialpedagogiska personalens svar. De fritextsvar som be-

dömdes befinna sig i två eller flera av de åtta grupperna analyserades ytterli-

gare utifrån hur respondenterna uttryckt sitt svar och placerades till sist i den 

grupp som föreföll mest rimlig. 

Reliabilitet, validitet och överförbarhet 

I en kvantitativ undersökning såsom en enkätundersökning är frågeformule-

ringarna viktiga för att undvika missuppfattningar och slumpvariationer i sva-

ren (reliabilitet) (Ejlertsson, 2005; Trost, 2012). Vid pilotstudien där feedback 

om enkätens utformning samlades in och där jag deltog i samtal och observat-

ion när en respondent skulle fylla i enkäten, framkom svårighet med att tolka 

vissa frågor, vilket gjorde att frågor omformulerades och andra frågor som inte 

tillförde någon vidare information togs bort. I samråd med statistiker på SKR 

värderades enkätfrågeställningarna utifrån reliabilitet men också utifrån hur 

valida de var. Trost (2012) tar upp fyra komponenter som kan särskiljas i be-

greppet reliabilitet. Dessa fyra komponenter är kongruens som handlar om att 

ungefär samma frågor ställs för att beteckna olika aspekter av samma feno-

men. Flera frågor handlade om liknande saker vilket kan sägas stärka kongru-

ensen. Precision är en annan komponent som innebär på vilket sätt svaren 

registreras, exempelvis hur respondenterna kryssar i rutorna i enkätformuläret. 

Eventuella svårigheter med precisionsaspekten försökte avhjälpas genom att 

många frågor i enkäten var uppbyggda på liknande sätt som matrisfrågor eller 

flervalsfrågor. Dessa båda frågekonstruktioner varvades för att det inte heller 

skulle bli för slentrianmässigt att fylla i enkäten. Tre fritextfrågor fanns också 

med. Objektiviteten beskriver Trost (2012) som exempelvis två intervjuares 

sätt att registrera saker. Om de två registrerar samma sak likadant är objekti-

viteten hög. Verktyget webpropol erbjöd möjlighet att på ett objektivt sätt 

samla in data på ett enhetligt och konsistent sätt. Den sista komponenten av 

reliabilitet som Trost (2012) lyfter är konstans som betyder att det fenomen 

som det har forskats om inte ändrar sig över tid. Som Trost (2012) skriver 
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förutsätter detta att ett fenomen är statiskt. Detta kan inte säkerställas i enkät-

undersökningen eftersom undersökningen studerar den specialpedagogiska 

personalens uppfattningar om och erfarenheter av det specialpedagogiska ar-

betet i relation till nyanlända elever. Människor deltar i samspel, utveckling 

och pågående processer tillsammans med andra vilket gör att jag inte ser det 

som rimligt att alla svar i enkätundersökningen skulle vara exakt lika över tid. 

Däremot är det större chans att konstans kan råda på kort sikt (Trost, 2012).  

Det skulle innebära att det var av mindre betydelse för konstansen om respon-

denterna besvarade enkäten den ena eller den andra dagen eller veckan även 

om det inte kan säkerställas. Trost (2012) poängterar att reliabiliteten är sär-

skilt viktig vid konstruktionen av en enkät.  

Validiteten i kvantitativ forskning handlar om att frågeställningarna som 

ställs samlar in den information som det är tänkt att de ska samla in och att 

svarsalternativen mäter det som de är tänkta att mäta (Iarossi, 2006). För att 

tillförsäkra validitet i denna studie, genomfördes en pilotstudie med verk-

samma lärare och specialpedagoger. Omdöme kring enkäten inhämtades 

också från statistiker på SKR. På några frågor föreslog de förändringar av 

svarsalternativen för att svaren bättre skulle fånga det fenomen som frågan var 

ute efter att fånga. Vid någon annan fråga föreslog de en förklarande text till 

frågan om vad som menades med exempelvis begreppet ”ofta”. De frågor som 

kunde verka kategoriska eller innehålla begrepp som kunde verka ideologiskt 

laddade korrigerades.  

I kvalitativa studier används ofta begreppet tillförlitlighet som en motsva-

righet till reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet handlar om trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka resultaten (Bryman, 2018). 

Eftersom enkätundersökningen innehöll fritextfrågor och en av dessa analy-

serades i delstudie II, kan den anses vara mer kvalitativ än den kvantitativt 

inriktade delstudie I. Trovärdighet innebär hur trovärdig forskarens beskriv-

ning av en social verklighet är och om den kan bekräftas av de som studerats 

(Bryman, 2018). Genom att kvantifiera resultaten kan det enligt Silverman 

(2016; 2017) innebära att resultaten bekräftats. Trovärdigheten handlar även 

om i vilken utsträckning som forskningen har följt rådande riktlinjer, i detta 

fall Vetenskapsrådets riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning (2017). I 

arbetet med enkäten, de båda delstudierna och denna uppsats har dessa rikt-

linjer följts. Bryman (2018) förklarar vidare att överförbarhet innebär att 

forskningen ska kunna överföras till en annan miljö med t.ex. andra respon-

denter. Jag menar att det skulle vara möjligt att använda enkätens fritextfrågor 

vid en undersökning där exempelvis grundskollärare skulle kunna vara re-

spondenter. För övrigt betyder överförbarhet att resultaten ska kunna vara re-

presentativa för den specialpedagogiska personalen för att kunna garantera 

forskningens kvalitet. Bryman (2018) beskriver ett antal felkällor som kan 

uppstå vid bland annat användning av enkäter. Den första felkällan gäller just 

möjligheten att komma fram till ett representativt urval oavsett vilken urvals-
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metod som används. Den andra felkällan som Bryman (2018) nämner ankny-

ter till diskussionen om urval ovan och gäller i de fall då undersökningen byg-

ger på en otillräcklig urvalsram eller då bortfallet är stort vilket gör att resul-

taten inte kan anses vara representativt för en större population, vilket har med 

studiens externa validitet att göra. I denna uppsats handlar denna felkälla om 

utmaningen att nå ut till speciallärare och specialpedagoger vilket har beskri-

vits ovan (se under rubriken urval och bortfall). I och med de hinder som be-

skrivits kan resultaten inte sägas vara representativa för alla speciallärare och 

specialpedagoger som arbetar med frågor som rör nyanlända elever i grund-

skolan. Resultaten i flera av frågorna ger dock tydliga indikationer på att den 

specialpedagogiska personalen är överens om svaren på dessa frågor eftersom 

mer än hälften av respondenterna besvarar vissa av frågorna på liknande sätt.  

Med pålitlighet menas hur väl forskaren kommunicerar alla faser i forsk-

ningsprocessen (Bryman, 2018). Detta har skett genom att diskutera processen 

på forskningsseminarier med erfarna forskare och med handledare samt att 

processen kommunicerats så utförligt som möjligt i skrift i denna licentiatupp-

sats genom de båda artiklarna och kappan. Genom att inte låta personliga vär-

deringar påverka utförandet och resultatet har jag därmed försökt att stärka 

studiens metoder och resultat (Bryman, 2018). Eftersom jag själv har en bak-

grund som både grundskollärare och specialpedagog kan mina tidigare erfa-

renheter utgöra både hinder och möjligheter i mina tolkningar av resultaten. 

Hindren handlar främst om exempelvis förutfattade meningar om området 

som jag skriver om. Samtidigt kan tidigare erfarenheter ge möjligheter i form 

av kunskap som har bidragit till att i större utsträckning formulera relevanta 

frågor och förstå de svar som respondenterna har gett. Ett sätt för mig att för-

hålla mig mer distanserad till de svar som fritextfrågan i studie II genererade 

var som jag beskrivit ovan, att kvantifiera resultaten. Detta hjälpte till att sä-

kerställa att de kategorier som urskildes återkom systematiskt i materialet. Sil-

verman (2016; 2017) beskriver att detta kan göras i kvalitativ forskning för att 

göra forskningen mer transparent.  

Etiska överväganden 

Undersökningen som ligger till grund för denna licentiatuppsats har genom-

förts i enlighet med de nationella etiska riktlinjerna för samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Någon etikprövning (SFS 2003:460) har 

inte genomförts eftersom personuppgifter, namn på skolor, geografisk plats 

eller annan information som kan ha en etiskt känslig karaktär inte har samlats 

in. Statistiker från SKR såg över de etiska aspekterna vid utformningen av 

enkätens frågeställningar och vissa justeringar gjordes för att säkerställa re-

spondenternas anonymitet. Den lista med e-mailadresser samt de handsökta 

mailadresserna som samlats in har bevarats på en lösenordskyddad dator. E-



 

 62 

mailadresserna har inte heller kunnat spåras tillbaka till enskilda enkätsvar ef-

tersom enkäten gjordes anonym i programmet Webropol. I missivbrevet till 

enkäten informerades om studiens syfte samt om frivilligt och konfidentiellt 

deltagande.  Deltagarna informerades även om att resultaten från enkätunder-

sökningen enbart skulle användas i forskningssyfte samt vid presentation av 

forskningen på seminarier och föreläsningar, i artiklar, i andra forskningstex-

ter och i denna uppsats. De deltagare som valde att fylla i enkäten gav i och 

med sitt deltagande, sitt samtycke till att delta i enkätstudien. Missivbrevet 

innehöll också kontaktinformation till mig och mina handledare.  Enkäten (bil. 

2) skickades ut via programmet Webropol.  
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Kapitel 6. Resultat 

Resultatet i detta kapitel presenterar en överblick av resultaten från delstudie 

I och delstudie II såsom de presenteras i artikel I respektive artikel II. Resul-

taten i de båda delstudierna baseras på svar från den tidigare presenterade en-

kätundersökningen där den specialpedagogiska personalen var respondenter. 

Majoriteten av respondenterna var kvinnor (93,8%) som arbetade i förskole-

klass till och med årskurs sex (66,5%). I årskurs 7-9 arbetade 30,8% av re-

spondenterna och 2,7 % av dem arbetade i alla årskurser från förskoleklass till 

och med årskurs 9. Mer än hälften av respondenterna hade arbetat med frågor 

relaterade till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever varje 

vecka eller varje månad under de senaste 12 månaderna. Kapitlet presenterar 

delstudierna var för sig och de båda delstudiernas resultatpresentation börjar 

med en återgivning av syfte och frågeställningar för att aktualisera dessa inför 

den resultatredovisning som följer.  

Delstudie I 

Syftet med delstudie I var att utveckla kunskaper om den specialpedagogiska 

personalens arbete i relation till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända 

elever. För att besvara syftet i delstudie I ställdes fyra forskningsfrågor: 

 

Vad anser den specialpedagogiska personalen är orsaker till specialpedago-

giska stödinsatser när nyanlända elever identifieras vara i behov av specialpe-

dagogiska stödinsatser?  

 

Vilka faktiska arbetsuppgifter och vilka önskvärda arbetsuppgifter rapporterar 

den specialpedagogiska personalen i sitt arbete med nyanlända elever i behov 

av specialpedagogiska stödinsatser?  

 

Vilka yrkesgrupper tillhandahåller specialpedagogiska stödinsatser för nyan-

lända elever enligt den specialpedagogiska personalen?  

 

Vilka yrkesgrupper rapporterar den specialpedagogiska personalen att de sam-

arbetar med och vilka yrkesgrupper önskar de samarbeta mer med i frågor som 

rör specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever? 
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Som tidigare beskrivits baseras resultaten i delstudie I på en analys av svaren 

på sex frågor i enkäten. De sex frågorna besvarades av alla respondenter 

(n=483) och frågorna behandlade den specialpedagogiska personalens upp-

fattningar om; (1) orsaker till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända 

elever (9 underfrågor), (2) faktiska och önskvärda arbetsuppgifter i förhål-

lande till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever (7 underfrå-

gor), (3) vilka yrkesgrupper som tillhandahåller specialpedagogiska stödinsat-

ser för nyanlända elever (5 underfrågor), (4) faktiska och önskvärda samar-

beten i relation till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever (8 

underfrågor). Resultaten från delstudie I presenteras i artikel I.  

Resultaten från delstudie I om orsaker till nyanlända elevers behov av spe-

cialpedagogiska stödinsatser besvarar den första frågan i delstudien. Resulta-

ten visar att den specialpedagogiska personalen i stor utsträckning är överens 

om tre av åtta orsaker. Yrkesgruppen uppger att orsakerna är att kunskapskra-

ven är för svåra för eleverna att uppnå (80.7%) och att eleverna har individu-

ella brister (62.5%) medan yrkesgruppen anger att det är ovanligt att elevernas 

skolsvårigheter orsakas av att skolpersonal har en bristande syn på elever i 

svårigheter (62.3%). De tre orsakerna skulle kunna sägas vara ett kategoriskt 

sätt att se på elevers behov av stödinsatser (Persson, 1998) där orsakerna ses 

som sprungna ur elevers individuella brister och i mindre utsträckning beror 

på skolpersonalens syn på elever i svårigheter. Orsaker som att kunskapskra-

ven är för svåra bedöms också som ett mer kategoriskt synsätt eftersom yrkes-

gruppen inte har möjlighet att genom sin yrkesutövning, göra kunskapskraven 

mindre svåra. Utöver de nämnda orsakerna är hälften av yrkesgruppen överens 

om att orsakerna till nyanlända elevers behov av specialpedagogiska stödin-

satser är att skolpersonal har bristande kunskaper i att undervisa eleverna och 

att det är personalbrist på skolan som bidrar till elevernas behov av stödinsat-

ser. Dessa orsaker har sitt ursprung i ett mer relationellt (Persson, 1998) sätt 

att se på orsaker till elevers behov av stöd där elevers behov av stöd uppstår i 

mötet med kontexten i skolan och de personer som finns där.  

Givet de orsaker som yrkesgruppen har uppgett blir det intressant att un-

dersöka vilka arbetsuppgifter som yrkesgruppen uppger att de har och vilka 

arbetsuppgifter de önskar utföra i högre utsträckning. Respondenterna ombads 

att ange vilka arbetsuppgifter som de har utfört och vilka arbetsuppgifter de 

önskade göra mer av. Resultaten från dessa enkätfrågor besvarar den andra 

forskningsfrågan i delstudie I om faktiska och önskvärda arbetsuppgifter. Re-

sultaten visar en samstämmig bild om att den specialpedagogiska personalens 

arbetsuppgifter består av administrativt arbete såsom exempelvis utvecklandet 

av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram (75.4%), utveckling av 

lärmiljöer (63.1 %) och handledning av skolpersonal i frågor som rör special-

pedagogiska stödinsatser för nyanlända elever (62.7%). I lägre utsträckning 

arbetar de med nyanlända elever i behov specialpedagogiska stödinsatser 

(44.5 %). Det som yrkesgruppen önskar arbeta med eller arbeta mer med är 
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utveckling av lärmiljöer (53.8 %), att identifiera och analysera hinder i lärmil-

jöer (41.4 %) samt att handleda skolpersonal (39.8 %). Mycket få i yrkesgrup-

pen önskar arbeta mer med administrativt arbete (11.4%), vara en länk mellan 

skolan och externa samarbetspartners (11.8 %) och arbeta med eleverna 

(18.6%). Av arbetsuppgifterna som yrkesgruppen kunde välja mellan är det 

ingen av uppgifterna som de önskar göra i högre utsträckning än vad de redan 

gör. 

Utifrån resultaten om att administrativa uppgifter och skolutvecklingsupp-

drag är vanligt förekommande arbetsuppgifter för den specialpedagogiska 

skolpersonalen, blir det intressant att undersöka vilka yrkesgrupper som arbe-

tar med nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser, enligt 

den specialpedagogiska personalen. Resultaten från den frågan besvarar den 

tredje forskningsfrågan i delstudie I. Den specialpedagogiska personalen sva-

rar att det är klass- och ämneslärare (81.6%) som tillhandahåller specialpeda-

gogiska stödinsatser för nyanlända elever, tätt följt av studiehandledare på mo-

dersmålet (75.6%) och lärare i svenska som andraspråk (74.1%). I lägre ut-

sträckning (51.5%) tillhandahåller den specialpedagogiska personalen stödin-

satser till nyanlända elever, vilket stämmer överens med föregående frågas 

resultat om yrkesgruppens arbetsuppgifter. 

Med utgångspunkt i ovanstående resultat blir det motiverat att förvärva 

kunskap om den specialpedagogiska personalens samverkan/samarbete med 

de yrkesgrupper som tillhandahåller specialpedagogiska stödinsatser för ny-

anlända elever. Enkätfrågor ställdes om vilka yrkesgrupper som den special-

pedagogiska personalen kontinuerligt (minst en gång/månad) samarbetar med 

och vilka yrkesgrupper som de önskar samarbeta mer med. Resultaten på 

dessa enkätfrågor utgör svaret på forskningsfråga fyra i delstudie I. Den spe-

cialpedagogiska personalen förefaller i högst utsträckning samarbeta med tre 

av åtta samarbetspartners vilka är klass- och ämneslärare (89.6 %), eleverna 

(72 %) och professioner inom skolans elevhälsoteam (66.7 %). Här finns en 

diskrepans mellan de som tillhandahåller stödet (studiehandledare på moders-

målet och lärare i svenska som andraspråk) och de samarbetspartners som den 

specialpedagogiska personalen har. I övrigt varierar resultaten om vilka sam-

arbetspartners som yrkesgruppen har. De är dock överens om att de i låg ut-

sträckning samarbetar med personal i fritidshem och yrkesgrupper utanför 

skolan, vilket de inte heller önskar göra mer av i relation till specialpedago-

giska stödinsatser för nyanlända elever.  

Sammanfattningsvis visar resultaten från delstudie I att den specialpedago-

giska personalen främst ser orsaker till nyanlända elevers behov av specialpe-

dagogiska stödinsatser i att kunskapskraven är för svåra för eleverna att uppnå 

eller att eleverna har individuella brister. De båda orsakerna kan sägas vara 

mer kategoriska än relationella. De mer relationella orsakerna som ungefär 

hälften av yrkesgruppen uppger är att skolpersonal har bristande kunskaper i 

att undervisa eleverna och att personalbrist på skolan bidrar till elevernas be-

hov av stödinsatser. De arbetsuppgifter som yrkesgruppen uppger att de har i 
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relation till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever handlar om 

administrativa uppdrag, utveckling av lärmiljöer och handledning av skolper-

sonal. Yrkesgruppen förefaller i lägre utsträckning arbeta med eleverna och 

rapporterar istället att klass- och ämneslärare, studiehandledare på modersmå-

let och lärare i svenska som andraspråk tillhandahåller specialpedagogiska 

stödinsatser till eleverna. De samarbeten som yrkesgruppen i högst utsträck-

ning har, är med klass- och ämneslärare, eleven och personal inom skolans 

elevhälsoteam. Sammantaget ter sig deras yrkesroll något distanserad från det 

direkta arbetet med eleverna även om yrkesgruppen anger att de samarbetar 

med eleverna. 

Delstudie II 

Som nämnts tidigare var syftet i delstudie II att öka förståelsen för hur lärmil-

jöer har utvecklats för nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödin-

satser enligt den specialpedagogiska personalens beskrivningar. Detta gjordes 

för att fördjupa kunskaper om hinder och möjligheter i utvecklingen av lärmil-

jöer vilket kan påverka elevers lärande. Delstudiens frågeställningar var: 

 

Vad karaktäriserar utveckling av lärmiljöer utifrån den specialpedagogiska 

personalens beskrivningar?  

 

Vilka hinder och möjligheter finns i skolsystemet gällande utveckling av 

lärmiljöer för nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser? 

 

Resultaten i delstudie II presenteras i artikel II och baseras på 451 respondent-

svar på en fritextfråga i enkäten. Fritextfrågan löd ”Hur har du/ni utvecklat 

lärmiljöerna för nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser 

under de senaste 12 månaderna?”.  Fritextsvaren analyserades utifrån en kon-

ventionell kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) (se kap. 5). In-

nehållsanalysen bildade koder (n=160), vilka i sin tur bildade kategorier 

(n=29) som därefter bildade grupper (n=8). De 8 grupperna som utkristallise-

rades besvarar den första forskningsfrågan om vad som karaktäriserar utveckl-

ing av lärmiljöer utifrån den specialpedagogiska personalens beskrivningar. 

De åtta grupperna var: (1) generella anpassningar (anpassningar som finns till-

gängliga för alla elever i ett klassrum såsom schema på tavlan), (2) språkan-

passade lösningar (specifika språkanpassade lösningar såsom hjälpmedel för 

översättning av tal och text för att öka förståelsen av det svenska språket, stu-

diehandledning på modersmålet), (3) särlösningar, (undervisning enskilt eller 

i mindre grupp hela eller delar av skoldagen), (4) kompetensutveckling för 

personal (utbildningsinsatser för skolpersonal), (5) samarbete och samverkan 

(utveckling av samarbetsformer, utökat samarbete mellan olika personalgrup-

per), (6) organisatoriska lösningar (byte av lokaler för att öka möjligheten för 
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samarbete mellan personal, schemaförbättringar för personal), (7) ansvarsför-

skjutning (ansvaret för att aktualisera och leda frågor om nyanlända elever och 

deras behov av specialpedagogiska stödinsatser förskjuts till andra yrkesgrup-

per) och frånvaro av insatser (ingenting har gjorts för att utveckla lärmiljöer 

för elevgruppen), (8) övrigt (några få exempel på utveckling av lärmiljöer som 

har gjorts som inte passade in i någon annan grupp, exempelvis samarbete 

med lokala idrottsföreningar). De olika utvecklingarna av lärmiljöer som yr-

kesgruppen har beskrivit kvantifierades därefter (se Silverman, 2016: 2017). 

Det gjordes för att få en uppfattning om frekvensförekomsten av de olika be-

skrivningarna (se artikel II). 

Resultaten visar att lärmiljöerna främst har utvecklats genom generella an-

passningar, språkanpassade lösningar och genom särlösningar. De generella 

anpassningarna såsom de beskrivs liknar extra anpassningar som de formule-

ras i skollagen (SFS 2010:800). De generella anpassningarna förklaras som 

anpassningar som ska underlätta lärandet för alla elever. De språkanpassade 

lösningarna är stödinsatser som riktas mot elevernas behov av stöd i att förstå 

och lära sig svenska. De språkanpassade lösningarna handlar om olika tek-

niska hjälpmedel för översättning av text och tal men mer frekvent förekom-

mande nämns studiehandledare på modersmålet som stöd. Den tredje vanlig-

aste utvecklingen av lärmiljöerna är särlösningar som beskrivs vara inrättandet 

av olika mindre grupper som bland annat benämns lärstudio, språkstudio och 

språkverkstad. Yrkesgruppen beskriver att de som arbetar i de olika mindre 

grupperna i stor utsträckning är studiehandledare på modersmålet och lärare i 

svenska som andraspråk. Respondenterna berättar även om kompetensut-

veckling av personal där all personal eller delar av personalen har deltagit i 

utbildningsinsatser inriktade mot nyanländas lärande och i högst utsträckning 

nämns språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samarbete och samverkan 

beskrivs också i empirimaterialet där yrkesgruppen förklarar att samverkan 

och samarbete har utvecklats mellan olika personalgrupper i skolan för att yr-

kesgrupper tillsammans, bland annat ska utbyta erfarenheter.  Den specialpe-

dagogiska personalen framhåller även organisatoriska lösningar som utveckl-

ing av lärmiljöer, exempelvis genom lokalbyten för att effektivisera tillgången 

till insatser, effektivisering av lokal- och personalanvändning och nyanställ-

ning av personal som har samma modersmål som eleverna.  

Till sist nämner yrkesgruppen både ansvarsförskjutning och frånvaro av in-

satser, vilka i sig inte kan ses som en utveckling av lärmiljöer. Dock var före-

komsten av både ansvarsförskjutning och frånvaro av insatser i empirimateri-

alet så frekvent att det inte kunde uteslutas från resultaten. Ansvarsförskjut-

ningen innehåller de beskrivningar som handlar om hur verksamheter och 

skolsystem fördelar ansvar och prioriterar insatser. I svaren framkommer även 

att skolors ledning inte har elevgruppen som ett prioriterat område för insatser. 

För att fördjupa förståelsen om hinder och möjligheter i skolsystemet 

(forskningsfråga 2) i relation till hur den specialpedagogiska personalen ka-
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raktäriserar utveckling av lärmiljöer användes Skrtics (1991; 2005) koncept-

ioner av skolsystemet (maskin- och professionsbyråkrati, parallellsystem och 

adhokrati). 

Resultaten i delstudie II visar att den vanligaste utvecklingen av lärmiljöer 

har skett genom generella anpassningar, så kallade one size fits all lösningar 

som kan betecknas vara en del av professionsbyråkratin men också en del av 

maskinbyråkratin om one size fits all lösningarna motsvarar extra anpass-

ningar som regleras i skollagen (2010:800). I övrigt beskriver den specialpe-

dagogiska personalen språkanpassade lösningar och särlösningar som båda 

kan relateras till Skrtics (1991: 2005) parallellsystem. Det finns hinder som 

kan påverka elevernas lärande i form av parallellsystem, ansvarsförskjutning 

och frånvaro av insatser. Möjligheter för elevernas lärande finns i skolors 

kompetensutveckling för personalen och i utökade samarbeten och samverkan 

mellan olika yrkesgrupper i skolan.  

 



 

 69 

Kapitel 7. Diskussion 

Licentiatuppsatsens övergripande syfte var att utveckla kunskaper om den 

specialpedagogiska personalens yrkesroll och arbete i relation till specialpe-

dagogiska stödinsatser för nyanlända elever. De båda delstudierna tog sin ut-

gångspunkt i de utmaningar som beskrivs i statistiken om att nyanlända elever 

har ökat dramatiskt i antal under det senaste decenniet och att nyanlända elever 

har en låg måluppfyllelse och svårigheter i att bli antagna till gymnasieskolans 

yrkesinriktade och nationella program (Skolverket, 2020b, d, f, g, h) samtidigt 

som skolans uppdrag är att utbildningen ska anpassas till varje elevs förutsätt-

ningar och behov (Skolverket, 2019a; SFS, 2010:800) i en skola för alla. Yt-

terligare utmaningar i anslutning till en skola för alla framställs i tidigare 

forskning (kap. 3) om skolans tillkortakommanden i att tillhandahålla stöd för 

nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser (se bl.a. Bunar, 

2010; Bunar & Juvonen, 2021; Migliarini, m.fl., 2019) samt om bristen på 

samarbete mellan yrkesgrupper i skolan, i relation till elevgruppen (se bl.a. 

Duek, 2017, Thorstensson Dávila, 2017).  Delstudierna som ligger till grund 

för denna uppsats avsåg att bidra till forskning genom att rikta fokus mot den 

specialpedagogiska personalens yrkesroll och arbete i relation till specialpe-

dagogiska stödinsatser för nyanlända elever eftersom den specialpedagogiska 

personalens uppdrag enligt examensförordningen (SFS, 2017:1111) bland an-

nat är att stödja eleverna i deras utveckling, att leda utveckling av det pedago-

giska arbetet i syfte att möta behoven hos alla elever, att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer och att utveckla lärmiljöer. Studiernas resultat 

visar flera utmaningar som kommer att diskuteras i föreliggande resultatdis-

kussion. Utmaningarna relateras till den specialpedagogiska personalens syn 

på orsaker till elevernas behov av specialpedagogiska stödinsatser och de ar-

betsuppgifter som de ser sig involverade i och som de ser som önskvärda.  

Ytterligare utmaningar berör deras syn på vilka yrkesgrupper som är involve-

rade i arbetet med stödinsatser för eleverna och de samarbeten som sker med 

dessa yrkesgrupper. Avslutningsvis diskuteras den specialpedagogiska perso-

nalens beskrivningar av hur de och deras skolor har utvecklat lärmiljöer för 

nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser.  Kapitlet avslu-

tas med en metoddiskussion, delstudiernas och uppsatsens kunskapsbidrag 

samt förslag till vidare forskning. 
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Den specialpedagogiska personalens arbete och syn på 

skolsvårigheter  

Tidigare studier om den specialpedagogiska personalen har främst fokuserat 

mer generellt på yrkesgruppens roll och arbete i relation till elever i behov av 

särskilt stöd i allmänhet (se bl.a. Göransson, m.fl., 2015; 2016; Klang, m.fl., 

2017; Lindqvist, 2013b; Takala & Ahl, 2014). Denna studie ger istället en 

inblick i yrkesgruppens syn på sin roll och sina arbetsuppgifter i relation till 

en elevgrupp som ökat i antal under senare år. Det behövs studier i området, 

inte minst med tanke på att tidigare studier visar en diskrepans mellan hur 

stödinsatser ges till elevgruppen i skolan, där eleverna beskrivs vara antingen 

över- eller underrepresenterade i specialpedagogisk verksamhet. I sökandet 

efter svar om hur den specialpedagogiska personalen ser på stödinsatser till 

nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser, har frågan om 

deras syn på orsaker till behov av stöd varit viktig. Tidigare studier (se bl.a. 

Göransson, m.fl., 2015; Jortveit, m.fl., 2020) visar att den specialpedagogiska 

personalen ser orsaker till elevers behov av specialpedagogiska stödinsatser i 

allmänhet, som att skolan har svårigheter att möta olikhet, att lärare saknar 

kompetens att möta elevers behov av stöd eller att klasser fungerar mindre bra. 

Samtliga av dessa orsaker kan sägas tillhöra ett relationellt perspektiv (Pers-

son, 1998) på elevers behov av stöd. Stödbehovet uppstår i relation till omgiv-

ningsfaktorer eller till personer i omgivningen.  

I delstudie I ger den specialpedagogiska personalen i stället uttryck för ett 

något mer kategoriskt synsätt (Persson, 1998) när det gäller orsaker till speci-

alpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever. Även om yrkesgruppen 

också ser brist på kunskap och utbildning hos skolpersonal som en av orsa-

kerna till elevernas svårigheter, råder en högre samstämmighet hos yrkesgrup-

pen när det gäller orsaker inriktade mot individnivå i jämförelse med tidigare 

studier. Yrkesgruppen är i hög grad överens om två vanligt förekommande 

orsaker till att nyanlända elever är i behov av specialpedagogiska stödinsatser. 

Orsakerna är att kunskapskraven är för svåra för eleverna att uppnå och att 

eleverna har individuella brister. Yrkesgruppen är också i relativt hög ut-

sträckning överens om att det är ovanligt eller mycket ovanligt att nyanlända 

elevers behov av specialpedagogiska stödinsatser beror på att skolpersonal har 

en bristande syn på elever i skolsvårigheter. Det kategoriska och relationella 

perspektivet är två perspektiv bland flera som beskriver olika sätt att se på 

elevers behov av stöd och den specialpedagogiska verksamheten. Perspekti-

ven kan ses som verktyg för att förstå den specialpedagogiska verksamheten, 

exempelvis utifrån hur verksamheten organiseras och vilka prioriteringar som 

görs. De skilda perspektiven kan också medföra olika konsekvenser för den 

enskilda individens möjlighet till stöd (Ainscow, 1998; Persson, 1998; Nil-

holm, 2020). Med tanke på det något kategoriska synsättet i den specialpeda-

gogiska personalens svar är det intressant att relatera det till deras uppfatt-

ningar om sina faktiska och önskvärda arbetsuppgifter.  



 

 71 

De prioriteringar men även förhandlingar och gränsdragningar (Abbott, 

1988) av arbetsuppgifter som görs för yrkesgruppen och av yrkesgruppen kan 

delvis skönjas i resultaten från delstudie I. I likhet med tidigare studier visar 

delstudie I att yrkesgruppen verkar arbeta med administrativa uppdrag (Jort-

veit, m.fl., 2020; Sundqvist, m.fl, 2019; Takala & Ahl, 2014), handledning av 

skolpersonal (Gäreskog & Lindqvist, 2020; Göransson, m.fl., 2016) och ut-

vecklingsuppdrag (Gäreskog, 2020; Layton, 2005; Oldham & Radford, 2011). 

Med stöd i Abbotts (1988) resonemang om yrkesgruppers fördelning av arbete 

framstår det som att yrkesgruppen har jurisdiktion över främst administrativa 

uppdrag men även handledning av skolpersonal och utvecklingsuppdrag men 

att yrkesgruppen inte i samma utsträckning involveras i direkt arbete med ele-

verna. På frågan om vad yrkesgruppen önskar arbeta mer med svarar de att det 

framförallt är utvecklingsuppdrag (utveckling av lärmiljöer, 53.8 % samt iden-

tifiera och analysera hinder i lärmiljöer, 41.4 %) medan mindre än 20 % öns-

kar arbeta mer med de nyanlända eleverna. Andra studier bekräftar liknande 

resultat (Göranssons m.fl., 2016) där specialpedagogisk personal beskriver att 

arbete med eleverna i mindre utsträckning tillhör deras arbetsuppgifter. Ab-

bott (1988) förklarar det med att yrkesgrupper förhandlar bort vissa arbets-

uppgifter som yrkesgruppen inte önskar göra anspråk på. Han menar att alla 

arbetsuppgifter som tillhör yrkesgruppen kanske inte yrkesgruppen önskar ha 

jurisdiktion över.  

Utifrån detta resonemang om att yrkesgruppen inte i så hög grad verkar 

vilja göra anspråk på vissa arbetsuppgifter, kan det relateras till Hughes (1958) 

begrepp dirty work. Utifrån resultaten från tidigare studier och till viss del 

även resultaten från delstudie I kan det tolkas som att direkt arbete med ele-

verna har blivit dirty work för den specialpedagogiska personalen. Både Hug-

hes (1958) och Ashfort och Kreiner (2014) beskriver att dirty work överlåts 

till yrkesgrupper som har lägre status än den egna yrkesgruppen. Abbott 

(1988) kallar yrkesgrupper med lägre status för underordnade grupper och på-

pekar att yrkesgrupper med full jurisdiktion tar hjälp av underordnade grupper 

för att utföra arbetsuppgifter som yrkesgruppen själva inte önskar göra an-

språk på. Abbott drar slutsatsen att yrkesgrupper tycks stärkas i sin status och 

jurisdiktion ju längre bort ifrån klienter med svaga resurser som yrkesgruppen 

kommer.  

Yrkesgruppers medverkan och samverkan 

Mot bakgrund av att resultaten i delstudie I visar att den specialpedagogiska 

personalen till stor del förefaller arbeta med administrativa och skolutveck-

lande uppdrag, beskrivs här vilka yrkesgrupper som tillhandahåller specialpe-

dagogiska stödinsatser, enligt den specialpedagogiska personalen. Här besk-

rivs även de samarbeten som yrkesgruppen uppger att de har.  
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Enligt den specialpedagogiska personalens uppgifter är det klass- och äm-

neslärare, studiehandledare på modersmålet och lärare i svenska som andra-

språk som tillhandahåller specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända ele-

ver. Utifrån uppgifterna från den specialpedagogiska personalen, kan det tol-

kas som att dessa yrkesgrupper har jurisdiktion över att tillhandahålla special-

pedagogiska stödinsatser till eleverna. Tidigare studier visar att det är relativt 

vanligt förekommande att svenska som andraspråk organiseras som stödun-

dervisning istället för som ett enskilt ämne i ordinarie klassrum. Forskare po-

ängterar vikten av att specialpedagogiska stödinsatser inte ska utgöras av ex-

empelvis svenska som andraspråk eller modersmålsundervisning utan att de 

stödinsatser som en elev har ska finnas tillgängliga under elevens hela skol-

dag, även vid exempelvis modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmålet (se bl.a. Cummins 2000; Hyltenstam & Milani, 2012; Thomas 

& Collier, 2002; Tvingstedt & Morgan, 2021). Därför är det särskilt intressant 

att diskutera de yrkesgrupper som involveras i stöd till elevgruppen och hur 

samverkan mellan den specialpedagogiska personalen och dessa yrkesgrupper 

ser ut.  

En viktig yrkesgrupp som utgör ett ofta förekommande tema i tidigare 

forskning, i relation till nyanlända elever, är studiehandledare på modersmålet 

(se bl.a. Dewilde, 2013; Duek, 2017; Juvonen, 2016; Martin-Jones & Saxena, 

2003; Sharif, 2017; Thorstensson Dávila, 2018). Utifrån styrdokumenten 

(SFS, 2010:800) framgår att studiehandledning på modersmålet kan vara en 

specialpedagogisk stödinsats beroende på i vilken tid eller omfattning som 

eleven behöver stöd. Det var också den vanligaste formen av särskilt stöd i 

grundskolan läsåret 19/20 (Skolverket, 2020h). Tidigare studier framhåller det 

sociala och psykosociala stödet som studiehandledare på modersmålet kan ge 

eleverna genom att förklara det nya skolsystemet och vara en vuxen att känna 

samhörighet med i språk och kultur (se bl.a. Juvonen, 2016; Martin-Jones & 

Saxena, 2003; Sharif, 2017; Thorstensson Dávila, 2018). I relation till speci-

alpedagogiska stödinsatser framstår det dock något anmärkningsvärt att studi-

ehandledare på modersmålet uppges ha en relativt framträdande roll när det 

gäller att tillhandahålla specialpedagogiska stödinsatser. Det finns inget krav 

på en pedagogisk utbildning för yrkesgruppen (Skolverket, 2019b) och sta-

tistiken visar att endast 23.5% av yrkesgruppen hade en pedagogisk högsko-

leexamen läsåret 20/21 (Skolverket, 2021c).  

Tidigare studier framhåller också att studiehandledare på modersmålet kan 

ha svårigheter att själva uppfatta och förstå innehållet i en läst text och att de 

blir beroende av klass- och ämneslärares genomgångar för att kunna utföra sitt 

uppdrag (se bl.a. Avery, 2017; Reath-Warren, 2016; Rosén, 2018). Även Gad-

ler (2011) visar i sin avhandling att yrkesgrupper utan krav på en pedagogisk 

examen såsom exempelvis elevassistenter, ansvarar för undervisning av elever 

i behov av särskilt stöd. Abbott (1988) menar att det bland annat är en yrkes-

grupps utbildningsnivå som kan vara avgörande för deras förmåga att göra 

anspråk på jurisdiktion över exempelvis specifika arbetsuppgifter. Utifrån den 
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pedagogiska utbildningsnivån ter det sig inte som att studiehandledare på mo-

dersmålet, i enlighet med Abbotts resonemang, själva skulle ha gjort anspråk 

på jurisdiktion över specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever. 

Snarare, som tidigare forskning beskriver, har studiehandledare på modersmå-

let en otydlig och vag rollbeskrivning vilket gör att andra yrkesgrupper på 

skolan uppfattar dem som alltifrån administrativa stöd till den egna yrkesgrup-

pen (Duek, 2017), modersmålslärare eller kulturella och sociala stöd för ele-

verna (Dávila & Bunar, 2019).  Med tanke på den viktiga roll som studiehand-

ledare på modersmålet verkar inneha både enligt tidigare forskning och utifrån 

resultaten i de båda delstudierna, blir det viktigt att utforska vilka samarbeten 

som yrkesgruppen har, med exempelvis den specialpedagogiska personalen i 

frågor som rör specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever.  

I delstudie I besvarar hälften av den specialpedagogiska personalen att sam-

arbete med studiehandledare på modersmålet sker medan lite drygt hälften 

önskar mer samarbete. Tidigare studier beskriver att det saknas forum för sam-

verkan mellan den specialpedagogiska personalen och övriga yrkesgrupper på 

skolan (se bl.a. Dewilde, 2013; Rosén, 2017). För att det ska finnas forum för 

samverkan och samarbete behöver det organiseras av exempelvis skolans led-

ning genom rektor. Men tidigare studier beskriver att rektors ansvar för en 

sådan organisering kan saknas i relation till utbildning och integration av ny-

anlända elever (Lahdenperä, m.fl., 2016). I de fall som studier skildrar samar-

bete och samverkan mellan studiehandledare på modersmålet och övriga yr-

kesgrupper i skolan framkommer asymmetrier i samarbetet (Duek, 2017; Vil-

legas, 2012). Ytterligare andra studier (Jalali-Moghadam & Hedman, 2015) 

visar i likhet med resultaten i delstudie I att specialpedagogisk personal önskar 

mer samverkan och samarbete, med de yrkesgrupper som arbetar med nyan-

lända elever och andraspråkselever, om undervisningens upplägg och inne-

håll. Med tanke på att studiehandledare på modersmålet verkar ha en bety-

dande roll i tillhandahållandet av specialpedagogiska stödinsatser medan de i 

lägre utsträckning får stöd genom samverkan från den specialpedagogiska per-

sonalen blir en viktig fråga att ställa hur det påverkar elevernas lärande, möj-

lighet att nå kunskapskraven och möjligheten att få en likvärdig utbildning i 

en skola för alla. 

Utveckling av lärmiljöer för nyanlända elever i behov 

av specialpedagogiska stödinsatser 

En faktor bland flera som kan ha betydelse för elevernas lärande, är hur den 

fysiska, sociala, psykosociala och pedagogiska lärmiljön utformas (se bl.a. 

Bergmark, 2009; Hertting & Alerby, 2009).  Ett tecken på lärmiljöns betydelse 

är bland annat att den finns beskriven i den specialpedagogiska personalens 

examensförordning (SFS, 2017:1111). Yrkesgruppen ska särskilt utbildas i att 
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arbeta med utveckling av lärmiljöer. Med tanke på de utmaningar som identi-

fierats när det gäller den specialpedagogiska personalens syn på orsaker till 

nyanlända elevers behov av stöd, de arbetsuppgifter som de uppger att de har 

och den samverkan som de uppger sker, blir det intressant att få en djupare 

förståelse för hur den specialpedagogiska personalen beskriver skolors arbete 

med utveckling av lärmiljöer för den här elevgruppen.  

I delstudie II framkom flera olika lösningar när det gäller utveckling av 

lärmiljöer. Diskussionen tar sin utgångspunkt i hur Skrtic (1991; 2005) ser på 

utveckling av exempelvis nya arbetssätt och rutiner när skolor ställs inför ut-

maningar som de inte har verktyg för att hantera (t.ex. kraftig ökning av ny-

anlända elever, min anm.). Skrtic (1991; 2005) förklarar att skolor kan hantera 

utmaningen på tre sätt. Det ena är att organisationen och professioner i orga-

nisationen strävar efter att integrera det som utmanar i de redan inarbetade 

systemen i organisationen (maskin- och professionsbyråkrati). Det andra sättet 

är att organisationen förnekar att det finns några utmaningar och fortsätter att 

arbeta på utan att något görs (maskin- och professionsbyråkrati) och det tredje 

är att organisationen tvingas till en förändring genom att påtryckningar om 

förändring blir för stor och ett paradigmskede uppstår, likt det Skrtic (1991; 

2005) menar behöver göras för att det adhokratiska skolsystemet ska uppstå. 

Härefter följer en diskussion utifrån de tre sätt att hantera utmaningar som 

Skrtic (1991; 2005) beskriver med koppling till resultaten i de båda delstudi-

erna och tidigare forskning.   

I resultaten från delstudierna finns kopplingar till hur utmaningar hanteras 

genom redan inarbetade system och rutiner i det byråkratiska systemet (Skrtic, 

1991; 2005). De maskinbyråkratiska inslagen skulle kunna sägas vara bland 

annat generella anpassningar så kallade one size fits all lösningar (t.ex. hjälp-

medel, aktiviteter för alla elever och anpassningar som riktas till hela klassen) 

om dessa bedöms vara detsamma som extra anpassningar, (stödinsatser av 

mindre ingripande karaktär inom klassens ram, SFS, 2010:800). Däremot är 

det upp till varje enskild lärare att tillhandahålla extra anpassningar på det sätt 

som den enskilda läraren beslutar. Skrtic (1991; 2005) menar att lärare använ-

der sin repertoar av standardiserade lösningar som yrkesgrupper har fått ge-

nom sin utbildning när behov av stöd uppstår i elevgruppen. I ett relationellt 

perspektiv (Persson, 1998) kan generella anpassningar verka förebyggande 

och ändamålsenliga för att motverka svårigheter (se bl.a. Jarl, m.fl., 2021). 

Samtidigt poängterar andra studier (se bl.a. Hibel & Jasper, 2012) att anpass-

ningar som kan gynna många elever kan göra att enskilda elevers specifika 

behov förbises. När professionernas repertoar inte längre räcker till för att till-

godose elevernas behov av stöd överlåts eleverna till specialpedagogiken som 

är ett parallellsystem till ordinarie undervisning.  

I de båda delstudierna framkommer ingen tydlig bild av att det är det spe-

cialpedagogiska parallellsystemet som tar över nyanlända elever i behov av 

specialpedagogiska stödinsatser. Snarare finns ytterligare ett parallellsystem 
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som bland annat bygger på språkanpassade lösningar för att eleverna ska för-

stå och lära sig svenska. Tidigare studier bekräftar att den typen av språkan-

passade lösningar är vanliga lösningar för nyanlända elever och andraspråk-

selever. Elevers språk- och kunskapsutveckling gynnas av att eleverna lär sig 

ett nytt språk parallellt med att de utvecklar det egna språket. Det underlättar 

elevernas inlärning om ämnesspecifika ord och begrepp befästs både på mo-

dersmålet och på det nya språket (se bl.a. Cummins 2000; 2018; García 2009; 

Lindholm-Leary & Borsato, 2006; Thomas & Collier, 1997).  Däremot beskri-

ver tidigare studier att språkinsatser kan utgå ifrån ett monokulturellt sätt att 

se på språkinlärning där målet med undervisningen är att eleven ska lära sig 

svenska, vilket inte är gynnande för elevernas språk- och kunskapsutveckling 

(Bunar, 2010; Lahdenperä, m.fl., 2016). Som nämnts ovan verkar det som att 

organisationen av stödinsatser för nyanlända elever finns i ett parallellsystem 

till både ordinarie undervisning och till specialpedagogisk verksamhet, något 

som även Skolinspektionen (2014) uppmärksammar i sin årsrapport om nyan-

lända elever i behov av specialpedagogiskt stöd.  

Utifrån resultaten i delstudie II verkar det också som att eleverna får stöd i 

olika mindre grupper eller enskilt (särlösningar) i det parallella systemet. Ti-

digare studiers resultat visar på liknande sätt att skolor möter nyanlända ele-

vers och andraspråkselevers behov av stöd genom att placera eleverna enskilt 

eller i mindre undervisningsgrupper, i så kallade särlösningar (se bl.a. Bal & 

Perzigian, 2013; Migliarini, m.fl., 2019; Pugach & Blanton, 2012; Wang & 

Woolf, 2015). När det gäller organisationen av mindre undervisningsgrupper 

har rektor en viktig roll i dessa beslut. Studier visar (Bunar & Juvonen, 2021) 

att rektorers beslut vid iscensättandet av separata undervisningsgrupper för 

nyanlända elever, baseras mer på rationalitet och flexibelt tolkningsutrymme 

av policydokument, än på vad som är det bästa för elevernas lärande och ut-

veckling. För eleverna kan placering i mindre grupper få konsekvenser, något 

som bland annat Haug (2017)  har undersökt i en enkätstudie om elevers upp-

fattningar av bland annat särlösningar. Elever som var placerade i mindre 

undervisningsgrupper i så kallad specialundervisning uppger en mer negativ 

syn på skolan och på sin skolgång, än de elever som fick sin undervisning i 

ordinarie klass. När det gäller elever med annan språklig och kulturell bak-

grund som placeras i exempelvis förberedelseklass (se bl.a. Nilsson & Axels-

son, 2013; Svensson, 2017) beskriver eleverna i intervjuer, en längtan efter att 

få tillträde till delaktighet och gemenskap i ordinarie klass. Eleverna uttrycker 

också att tilltron till den egna förmågan och motivationen för skolarbete sjun-

ker under tiden de är placerade i de segregerade undervisningsgrupperna. 

Andra elever uttrycker att det mindre sammanhanget utgör en trygghet, ger en 

känsla av samhörighet och har ett tillåtande klimat trots upplevelsen av utan-

förskap. De språkliga anpassningar och särlösningar som till viss del utgör 

lärmiljöer för nyanlända elever i delstudie II, enligt den specialpedagogiska 

personalens beskrivningar, kan därmed å ena sidan medföra att elevers behov 
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av stöd och trygghet tillgodoses och å andra sidan innebära en risk för utan-

förskap, för elevgruppen. Sammanfattningsvis kan det framstå som att skolan 

som organisation hanterar utmaningar genom att integrera det nya som utma-

nar, i redan befintliga strukturer, rutiner och organisationen av verksamheten 

(Skrtic, 1991; 2005).  

Skrtic (1991; 2005) beskriver att det andra sättet för skolan att hantera ut-

maningar är att organisationen och professionerna som arbetar där förnekar 

att det finns några utmaningar. I artikel II beskrivs det som frånvaro av insatser 

och ansvarsförskjutning. Flera i den specialpedagogiska personalen skriver i 

fritextsvaren om att skolor inte har någon plan för utveckling av lärmiljöer för 

nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser eller att ansvars-

fördelningen av arbetsuppgifter relaterat till specialpedagogiska stödinsatser 

för nyanlända elever är otydlig eller obefintlig. Tidigare studier visar också 

frånvaron av inarbetade rutiner men också bristande kunskap om att bedöma 

nyanlända elevers och andraspråkselevers pedagogiska, sociala eller psykoso-

ciala behov. Det kan leda till att eleverna går miste om det stöd som de är 

berättigade till (underrepresentation i specialpedagogisk verksamhet, se bl.a. 

Hibel & Jasper, 2012; Zhang m.fl., 2014) eller att kunskapsluckor hos perso-

nalen gör att eleverna tillskrivs tillkortakommanden som gör att de felaktigt 

placeras i specialundervisning (se bl.a. Betz, 2006; Migliarini m.fl., 2019; 

Underwood, 2011). Med det sätt att hantera utmaningar som Skrtic (1991; 

2005) beskriver, betyder det att skolan inte behöver förändras eftersom det 

inte finns några utmaningar.  

Till sist förklarar Skrtic (1991; 2005) liksom Magnússon (2015) att när på-

tryckningar (exempelvis att utmaningarna ökar ytterligare) om förändring av 

skolans inarbetade system och rutiner blir för stort, tvingar det organisationen 

och professioner i organisationen att hitta nya rutiner och verktyg för verk-

samheten. Resultaten i delstudie I och delstudie II visar att det finns utma-

ningar i arbetet med specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever och 

det finns färre utsagor i delstudie II som återspeglar förändringar eller utveckl-

ing av organisationers och professioners arbeten och samarbeten i den gemen-

samma fysiska, sociala, psykosociala eller pedagogiska lärmiljön. Däremot 

finns beskrivningar i delstudie II om att skolor har genomgått olika typer av 

fortbildningsinsatser med inriktning på nyanlända elevers och andraspråkse-

levers lärande och utveckling. Det framkommer även beskrivningar om utö-

kade samarbeten och samverkan mellan olika yrkesgrupper i skolan vilket har 

visat sig ge goda effekter på elevernas kunskapsinhämtning (Jarl, m.fl., 

2021)).  

Avslutningsvis kan resultaten från de båda delstudierna tolkas som att yr-

kesgrupperna är fasta i det maskin- och professionsbyråkratiska system som 

skapar parallellsystem (Skrtic, 1991; 2005). Många samtida samhällen, i vilka 

skolsystemen verkar, beskrivs som super diverse (Goglin, 2011; Vertovec, 

2007), vilket också ställer krav på en systemförändring av skolan, exempelvis 
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i relation till organisation, policy, struktur, samarbeten, elevsyn samt under-

visningens upplägg och innehåll. Utifrån de låsningar som verkar finnas i det 

byråkratiska systemet och utifrån hur yrkesgrupper gör anspråk på jurisdiktion 

(Abbott, 1988) framstår det som angeläget att fler yrkesgrupper i skolan ge-

mensamt, i samarbete och samverkan arbetar för att möta behoven hos nyan-

lända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser för att skolan ska bli 

en skola för alla.  

Metoddiskussion 

Som beskrivs i kap. 5 har licentiatuppsatsen med tillhörande delstudier en 

pragmatisk utgångspunkt i relation till att forskningen har drivits av praktiska 

och observerbara problem (nyanlända elevers låga måluppfyllelse) i strävan 

efter lösningar som bygger på erfarenheter från praktiken (specialpedagogiska 

personalens specifika kunskaper från sin specialpedagogiska utbildning till-

sammans med erfarenheter från praktiken) (Cohen, m.fl., 2018).  De metoder 

och metodologiska angreppssätt som har använts baseras främst på att de 

skulle vara ändamålsenliga och användbara för att kunna besvara forsknings-

frågorna på ett tillförlitligt sätt. En kombination av teorier och metoder har 

använts för att kunna förstå den komplexa praktiken (Biesta, 2015). I nedan-

stående diskussion beskrivs de båda delstudiernas begränsningar och förtjäns-

ter. Diskussionen delas upp i avsnitten: enkätundersökningen, urval och bort-

fall, analys och presentation av data.  

Enkätundersökningen 

Eftersom delstudiernas resultat hänger samman med de metoder och verktyg 

som användes behöver tillförlitlighet och validitet vid enkätkonstruktion dis-

kuteras.  

En aspekt som är särskilt viktig vid konstruktion av en enkät handlar om 

vilken typ av frågor som används och vilka svarsalternativ som finns (Trost, 

2012). För att tillförsäkra tillförlitlighet och validitet i enkätundersökningen 

genomfördes en pilotstudie och yttranden från statistiker från SKR inhämtades 

om frågeformuleringar och svarsalternativ. Åtgärderna vidtogs för att mini-

mera användningen av otydliga frågeformuleringar och svarsalternativ som 

annars hade riskerat att leda till felkällor (se bl.a. Bryman, 2018; Ejlertsson, 

2005; Trost, 2012). Trots de åtgärder som har vidtagits för att tillförsäkra en-

kätfrågornas relevans och tillförlitlighet kan det ha funnits faktorer som har 

haft inverkan på enkätens kvalitet. Därför lämnades utrymme för kommenta-

rer till enkätens fasta svarsalternativ. Några respondenter lämnade exempelvis 

kommentaren ”jag vet inte”. Eftersom få respondenter har utnyttjat möjlig-

heten att besvara de fasta alternativen med fritext kan det tolkas som att de 
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uppräknade alternativen täcker in den specialpedagogiska personalens yrkes-

roll och arbete i relation till specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända 

elever.  

Utöver frågeställningar med fasta svarsalternativ fanns det även tre fritext-

frågor, varav svaren på en av de tre frågorna utgör resultaten i delstudie II. 

Fritextfrågor kan användas som en del av en större enkätundersökning (Gorard, 

2001). Fördelen med att fritextfrågor användes i enkätstudien var möjligheten 

att få ta del av respondenternas tankar och idéer om utvecklingen av lärmiljöer 

och respondenternas upplevda erfarenheter av fenomenet utan att de påverkades 

av valbara alternativ och inverkan av mina förväntningar och uppfattningar. 

Samtidigt var risken med fritextfrågorna att respondenterna gav de svar som de 

tänkte var de rätta (Gorard, 2001).  Eftersom respondenternas svar på den un-

dersökta fritextfrågan (delstudie II) var både mångfacetterad och innehållsrik 

bedömdes den risken som låg.  

Metodlitteratur (se bl.a. Ejlertsson, 2005) beskriver även att enkäter ska in-

nehålla sparsamt med retrospektiva frågor. I flera frågor i enkäten ombads re-

spondenter att uppskatta svaren utifrån hur det har sett ut de senaste 12 måna-

derna, bland annat vid fritextfrågan i delstudie II om utveckling av lärmiljöer. 

Anledningen till användandet av en retrospektiv fråga var att utveckling ofta 

tar tid och pågår under en längre period varför det upplevdes befogat i den 

typen av fråga. Tolv månader kan ha utgjort en för bred referensram för att 

kunna återge den utveckling som skett i ett sammanfattande svar. Två svars-

alternativ i två skilda frågeställningar kan också ha varit otydliga för respon-

denterna. Den ena frågan handlar om vilka samarbetspartners som yrkesgrup-

pen anger att de har. Där anger de att de i hög utsträckning samarbetar med 

eleverna medan de på frågan om vilka arbetsuppgifter som de har, i relativt 

låg utsträckning anger att de arbetar med eleverna. Frågan om samarbetspart-

ners och svarsalternativet eleverna, ställdes med syftet att yrkesgruppen kan 

samarbeta med eleverna genom exempelvis samtal om undervisningsupplägg 

eller handledande samtal medan frågan om yrkesgruppens arbetsuppgifter (ar-

bete med elever) handlade om exempelvis tillhandahållandet av stödinsatser 

och undervisning av eleverna i olika ämnen. Eftersom resultaten mellan de två 

frågorna skiljer sig åt torde det kunna betyda att även respondenterna gjorde 

åtskillnad mellan att samarbeta med eleven och att arbeta med eleven. Det går 

dock inte att utläsa av svaren hur de tolkade de två svarsalternativen i de två 

separata frågorna.  

Trots överväganden, granskningar och samrådsavtal med SKR, som beskri-

vits i kapitel 5, kan det inte garanteras att respondenterna tolkade enkätfrå-

gorna och svarsalternativen på det sätt som det var avsett (Cohen, m.fl., 2018). 

En annan aspekt att diskutera som kan vara kritisk vid en enkätundersökning 

är urval och bortfall. 
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Urval och bortfall 

Då det gäller urval och tillgång till respondenter så var det en utmaning att 

komma i kontakt med specialpedagogisk personal som arbetade med frågor 

som rör nyanlända elever, vilket har beskrivits i kapitel 5. Den manuella sök-

ningen av mailadresser nödgades till en begränsning utifrån rimlighet i tidsåt-

gång. Begränsningen sattes då till att hitta skolor i de kommuner som hade fler 

nyanlända elever än riksgenomsnittet (7.8%). Den begränsningen kan ha på-

verkat resultaten bland annat genom att fler respondenter som har besvarat 

enkäten sannolikt har större erfarenheter av arbete med specialpedagogiska 

stödinsatser för nyanlända elever, eftersom sökningen inriktades på de kom-

muner som hade tagit emot fler nyanlända elever än riksgenomsnittet vid den 

aktuella tidpunkten.  

Ett slumpmässigt urval av respondenter i enkätundersökningar är att före-

dra för att få en representation av hela populationen (Bryman, 2018; Esaias-

son, m.fl., 2017; Gilljam, m.fl., 2017).  Att urvalet skulle vara slumpmässigt 

var den ursprungliga tanken men med tanke på att en manuell sökning be-

hövde göras kan det inte sägas att respondenterna är slumpmässigt utvalda 

utan urvalet i studien blev ett riktat urval utifrån att den manuella sökningen 

behövde göras. Det som ses som problematiskt är att delstudiernas resultat 

inte kan säga något om populationen som helhet, utan resultaten i studien kan 

endast sägas gälla för de 483 respektive 451 respondenter som besvarade en-

käten. Bortfallet i enkätstudien begränsar således möjligheten att generalisera 

resultaten till hela populationen av specialpedagogisk personal. Däremot till-

frågades respondenterna om sina nuvarande arbetsuppgifter och i vilken om-

fattning som de hade arbetat med specialpedagogiska stödinsatser för nyan-

lända elever. Detta kan tillförsäkra att respondenterna som besvarade enkäten 

kom från en bestämd population (specialpedagogisk personal) och arbetade 

med frågor som rör nyanlända elever, vilket kan tillförsäkra överförbarheten 

(Bryman, 2018).  

Analys och presentation av data 

Mot bakgrund av syftet med delstudie I, dess forskningsfrågor och dess teore-

tiska utgångspunkter valdes vissa enkätfrågor ut till analys. Vid analysen av 

enkätsvaren i delstudie I begränsades den till en tolkning av de fasta angivna 

svarsalternativen (se bl.a. Ejlertsson, 2005) genom en deskriptiv analys på de 

utvalda enkätfrågorna. För att förenkla presentationen av data sammanfördes 

speciallärare och specialpedagoger till en gemensam grupp. Valet gjordes med 

anledning av de likheter som finns i uppdraget för respektive yrkesgrupp i 

examensförordningen om att utveckla lärmiljöer, leda utveckling av det peda-

gogiska arbetet i syfte att möta behoven hos alla elever, stödja eleverna i deras 

utveckling samt undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS, 

2017:1111). Utöver det gjordes sammanslagningen för att studier beskriver att 
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det i praktiken inte finns tydliga beskrivningar av de olika yrkesrollerna och 

deras respektive arbetsuppgifter (Ahlefeld Nisser, 2014; Klang, m.fl., 2017). 

Sammanslagningen av resultaten kan ha resulterat i att det unika för varje yr-

kesgrupps svar inte har urskilts. Det kan framledes vara intressant att under-

söka hur varje yrkesgrupp ser på såväl faktiska som önskvärda arbetsuppgif-

ter, särskilt med tanke på att speciallärare har såväl ett uppdrag som kvalifice-

rad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör sitt specialiseringsområde 

(t.ex. språk-, läs- och skrivsvårigheter), men också för att yrkesgruppen för-

väntas ha en fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för elever i 

behov av särskilt stöd, i jämförelse med specialpedagoger (SFS, 2017:1111). 

En annan begränsning i studien är att slutsatser om vilka yrkesgrupper som 

involveras i arbetet med nyanlända elever i behov av specialpedagogiska 

stödinsatser baseras enbart på den specialpedagogiska personalens enkätsvar. 

För att få en mer nyanserad bild och en djupare förståelse för de yrkesgrupper 

som involveras i skolans arbete med nyanlända elever och de arbetsuppgifter 

som olika yrkesgrupper har, krävs en enkätundersökning som riktar sig till fler 

yrkesgrupper än enbart speciallärare och specialpedagoger.  

Vid analysen av svaren på fritextfrågan om utveckling av lärmiljöer använ-

des en kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i Hsieh och Shannons 

(2005) beskrivning (se kap. 5). Många av respondenternas beskrivningar var 

långa och det krävdes flera genomläsningar för att på ett systematiskt sätt 

kunna ordna innehållet i svaren efter koder, kategorier och grupper (se bl.a. 

Boolsen, 2007; Hsieh & Shannon, 2005). Utöver en kvalitativ analys gjordes 

även en kvantifiering av kvalitativa data. Det gjordes för att det skulle ge en 

överblick av respondenternas svar eftersom jag vid genomläsning av svaren 

noterade att liknande svar återkom, varför jag ville försäkra mig om den ge-

mensamma omfattningen av respondenternas upplevelser och uppfattningar 

(Esaiasson m.fl., 2017). Silverman (2016; 2017) beskriver att kvalitativ forsk-

ning som kvantifieras kan styrka resultaten. Samtidigt kan kvantifieringen ha 

verkat hindrande för att upptäcka detaljer och nyanser i svaren.  

När båda delstudierna hade analyserats och allt skulle sammanställas i 

kappan upptäcktes hur resultaten från delstudie II kunde styrka delar av re-

sultaten från delstudie I (trovärdighet, se bl.a. Bryman, 2018), främst gäl-

lande vilka yrkesgrupper som tillhandahåller specialpedagogiska stödinsat-

ser, hur insatserna tillhandahålls och till viss del även den specialpedago-

giska personalens arbete i relation till specialpedagogiska stödinsatser för 

nyanlända elever. Arbetet med kappan har bidragit till att utveckla ytterli-

gare kunskaper i ett område som har praktiska och observerbara utmaningar. 

Det hade inte varit möjligt i de enskilda delstudierna och i det artikelformat 

där de presenteras. Genom kombinationen av metoder har det varit möjligt 

att dels kunna beskriva området på ett mer generellt sätt, dels mer detaljerat 

studera respondenternas egna beskrivningar. Det har också gett möjlighet att 

sammanföra olika teoretiska utgångspunkter. För att få en än mer komplett 
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och fördjupad bild av området hade uppföljande intervjuer av de båda del-

studiernas resultat varit värdefulla.   

Sammanfattande metoddiskussion 

Licentiatuppsatsen består av två delstudier som har det gemensamt att det är 

samma respondenter som har besvarat frågorna som ligger till grund för resul-

taten. En insamlingsmetod har använts vid datainsamlingen men skilda ana-

lysmetoder har använts vid analyserna av empirin såsom det har beskrivits i 

kapitel 5 och i metoddiskussionen ovan. Eftersom det är samma respondenter 

som har besvarat frågorna i de båda delstudierna har det funnits möjlighet att 

få resultaten i de båda delstudierna delvis bekräftade. Däremot kan inte resul-

taten i delstudierna sägas vara representativa för hela populationen. Delstudie 

I kan sägas ge en övergripande bild av respondenternas yrkesroll, arbete och 

deras syn på orsaker till elevers svårigheter, med stöd av den kvantitativa me-

tod och deskriptiva analys som använts. Delstudie II med sin kvalitativa metod 

och kvalitativa innehållsanalys innebär istället en fördjupad förståelse för och 

kunskap om hur utveckling av lärmiljöer iscensätts i relation till specialpeda-

gogiska stödinsatser för nyanlända elever. Tillsammans har de två analysme-

toderna (Gorard, 2001: Hsieh & Shannon, 2005) kunnat komplettera varandra 

och bidra till att ge en mer mångfacetterad bild av den specialpedagogiska 

personalens yrkesroll och arbetsuppgifter. 

Kunskapsbidrag och vidare forskning 

Intentionen har varit att denna licentiatuppsats ska utveckla kunskaper om den 

specialpedagogiska personalens yrkesroll och arbete i relation till specialpe-

dagogiska stödinsatser för nyanlända elever. Området är relativt outforskat 

och uppsatsen bidrar både till forskning i fråga om specialpedagogiska stödin-

satser för nyanlända elever och till forskning om den specialpedagogiska per-

sonalens yrkesroll och arbete i relation till en specifik elevgrupp. Elevgruppen 

har en låg måluppfyllelse enligt statistiken (SFS, 2020) och tidigare studier 

beskriver både en över- och underrepresentation av elevgruppen i specialpe-

dagogisk verksamhet (Betz, 2006; Hibel & Jasper, 2012; Migliarini m.fl., 

2019; Underwood, 2012; Zhang m.fl., 2014). Bidraget till policy och praktik 

ses mot bakgrund av att uppsatsen utgår ifrån det praktiska och observerbara 

problemet i skolpraktiken där en inblick har givits i den specialpedagogiska 

personalens erfarenheter från praktiken. Det finns därför en förhoppning om 

att licentiatuppsatsens kappa, men också de båda delstudierna redovisade i två 

artiklar, kan fungera som en utgångspunkt i skolors diskussioner om och re-

flektioner över yrkesroller, arbetsfördelning och organisation av specialpeda-

gogiska stödinsatser för nyanlända elever i behov av sådant stöd.  
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Forskning inom området specialpedagogik i relation till nyanlända elever 

och andraspråkselever är fortsatt ett relativt outforskat område som behöver 

undersökas vidare. Under arbetets gång har ytterligare frågor väckts både i 

relation till olika yrkesgruppers arbete och i relation till konsekvenser för ele-

vernas lärande och utveckling. Ytterligare forskning behövs om specialpeda-

gogiska stödinsatser med fokus på stödets syfte, omfattning och intensitet. Ut-

ifrån Abbotts (1988) beskrivningar om yrkesgruppers anspråk på jurisdiktion 

blir det även relevant att studera flera yrkesgruppers anspråk på jurisdiktion 

över specialpedagogiska arbetsuppgifter, hur samarbeten och samverkan sker 

mellan andra yrkesgrupper i relation till specialpedagogiska stödinsatser för 

nyanlända elever.   

Forskningsområdet behöver också utökas genom fördjupade kvantitativa 

analyser av enkätsvaren där skillnader mellan grupper inom den specialpeda-

gogiska personalen kan identifieras. Forskning behöver även belysa insatser-

nas konsekvenser för elevernas lärande och utveckling baserat på resultaten i 

de båda delstudierna. Utifrån resultaten om utveckling av lärmiljöer ter det sig 

som att det är angeläget att även studera hur arbetet med specialpedagogiska 

stödinsatser i skolan organiseras och fördelas av skolans ledning. Även tidi-

gare forskning (Bunar & Juvonen, 2021) beskriver behovet av forskning om 

och en översyn av organisationen kring separata undervisningsgrupper för ny-

anlända elever. I det sammanhanget, tillsammans med resultaten i delstudie II 

om särlösningar blir ytterligare en angelägenhet att studera, elevernas inklu-

dering i den fysiska, sociala, psykosociala och pedagogiska lärmiljön i gemen-

skap med övriga elever i skolan, i enlighet med beskrivningen om en skola för 

alla. Studier som visar hur arbetet med specialpedagogiska stödinsatser för 

nyanlända elever kan bli mer inkluderande och en angelägenhet för flera yr-

kesgrupper i skolans praktik och ledning, är mycket viktigt. Avslutningsvis är 

det även angeläget att fler studier ägnar fokus åt att undersöka och diskutera 

möjligheter och begränsningar i det befintliga skolsystemet utifrån det mång-

kulturella samhället som beskrivs som super diverse. På så sätt kan skolans 

system granskas med målet att på sikt utvecklas mot excellens och likvärdig-

het (Skrtic, 1991), också för gruppen nyanlända elever i behov av specialpe-

dagogiska stödinsatser. 
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Missivbrev 
Datum 2019-04-15 

Till 
Speciallärare och 
specialpedagoger 

Enkät om speciallärares och specialpedagogers 
uppfattningar om sitt och sin skolas arbete och uppdrag att 
möta de specialpedagogiska behoven hos nyanlända elever 

Syfte 

Denna enkät har till syfte att kartlägga och fördjupa kunskapen 
kring vilket arbete som du som speciallärare eller 
specialpedagog uppfattar att din skola genomför, kring 
nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser. 
Detta betyder att vi är intresserade av hur du ser på arbetet med 
elever som är nyanlända samt hur du ser på ditt uppdrag i 
förhållande till nyanlända elever i behov av specialpedagogiska 
stödinsatser. Specialpedagogiska stödinsatser avser både extra 
anpassningar och/eller särskilt stöd. 

Varför är studien viktig? 

Enligt ett pressmeddelande från Skolverket i mars 2017 fanns 
det då 79 400 nyinvandrade/nyanlända elever i den svenska 
grundskolan. Enligt Skolverket, efterfrågar skolpersonal idag 
(2018) stöd i hur de ska organisera arbetet med nyanlända 
elever. Det finns behov av forskning om hur skolan ska 
strukturera sin verksamhet så att alla elever får samma möjlighet 
och tillgång till utbildning och det finns generellt mycket få 
studier om vilka arbetssätt som kan användas för nyanlända 
elever (Bal & Perzigian, 2013; Wu, 2014).  

Dina svar på enkäten är därför mycket värdefulla för den 
fortsatta forskningen för att utveckla kunskaper om arbetet med 
nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser. 

Nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser 

Den elevgrupp som är i fokus i denna enkätundersökning är 
nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser.  

Organisationsnr: 
202100-2932 
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Med nyanländ elev avses de elever som har varit bosatta 
utomlands och nu är bosatta i Sverige sedan mindre än fyra år 
tillbaka samt har påbörjat sin utbildning i Sverige efter 
höstterminen i åk. 1. 

Med specialpedagogiska stödinsatser avses att den nyanlända 
eleven är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd.  

Definitionen innebär att eleven både ska vara nyanländ och i 
behov av specialpedagogiska stödinsatser. 

Du som besvarar enkäten  

Du som besvarar enkäten arbetar som speciallärare eller 
specialpedagog i någon/några av årskurserna årskurs ett till och 
med årskurs nio inom grundskolan i Sverige och på din skola 
finns nyanlända elever. Denna undersökning är en 
totalundersökning som är utsänd till alla skolor som i mars 2017 
hade nyanlända elever på sin skola samt minst en anställd 
speciallärare eller specialpedagog. 

Deltagandet är konfidentiellt 

Denna forskning genomförs helt i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning. 
Deltagande i enkätundersökningen är frivillig och konfidentiell 
såtillvida att den kommer att kodas och därmed inte kommer 
kunna kopplas till ditt namn eller mailadress. Genom att besvara 
enkäten och skicka in dina svar godkänner du din medverkan i 
studien. Ansvarig för datamaterialet är Uppsala universitet. 
Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 
ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid 
behov få eventuella fel rättade. Om du har frågor kan du 
kontakta mig, Anna Johansson (se nedan för kontaktuppgifter). 
Dataskyddsombud nås på http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-
personuppgifter/. Om du är missnöjd med hur dina 
personuppgifter behandlas har du rätt att förmedla klagomål till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Allt material som 
tillhör resultaten av denna enkät kommer att förvaras oåtkomligt 
för obehöriga på lösenordskyddad dator som bara jag kommer 
åt. 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 
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Resultat och uppgiftshantering 

Resultaten från enkäten kommer att användas enbart för 
forskningsändamål och kommer inte att kunna specificeras med 
namn på skolor eller kommuner eftersom enkäten är 
konfidentiell. Efter analys kommer resultaten, t.ex. att publiceras 
i licentiatuppsats och ev. doktorsavhandling. Resultaten kommer 
även att redovisas på konferenser, kurser och seminarier. 

Övrigt 

Om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju som 
berör frågor om arbetet med specialpedagogiska stödinsatser för 
nyanlända elever fyller du i rutan med kontaktuppgifter i slutet 
av enkäten. Även om du uppger kontaktuppgifter där förbinder 
du dig inte att delta i en intervju utan du kan närhelst du så 
önskar avbryta din medverkan utan vidare förklaring.  

Enkäten tar cirka 25 min att besvara. Enkäten kan pausas efter 
varje ifylld sida och återupptas igen genom att klicka på länken 
som finns i mailet. Glöm inte att klicka på ”skicka-knappen” när 
du är klar. 

Samråd med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har skett 
för detta enkätutskick. 

Vänligen besvara enkäten senast den 30 augusti. 

Med vänlig hälsning och stort tack på förhand för Din 
medverkan! 

Anna Johansson 
Universitetsadjunkt/licentiand 
Uppsala universitet 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 
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Om du har frågor angående studien är du välkommen att 
kontakta mig eller mina handledare. 

Kontaktperson: 
Anna Johannson 
Licentiand i pedagogik vid Uppsala universitet 
anna.johansson@edu.uu.se 

Ansvarig forskningsledare och huvudhandledare: 
Gunilla Lindqvist 
Docent och lektor i pedagogik, inriktning specialpedagogik vid 
Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. 
gunilla.lindqvist@edu.uu.se 

Biträdande handledare: 
Nina Klang 
Lektor i pedagogik, inriktning specialpedagogik vid Uppsala 
universitet 
nina.klang@edu.uu.se 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 



Speciallärares och specialpedagogers uppfattningar om sitt 
arbete och uppdrag med att möta de specialpedagogiska 

behoven hos nyanlända elever 

Din bakgrund 

1. Jag är; * 

Kvinna 

Man 

2. Vilken är din utbildning i specialpedagogik? 

Har 
Enstaka kurser på specialpedagogikinriktning 
högskola/universitet i min grundlärarutbildning Speciallärarexamen Specialpedago 

3. Har du utbildning i svenska som andraspråk? * 

Ja 

Nej 

4. Har du utbildning om nyanländas lärande? * 

Ja 

Nej 

5. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
Flera val är möjliga 



Speciallärare Speciallärare Specialpedagog Specialpedagog 
Annat, angeF-6 7-9 F-6 7-9 

Dina erfarenheter 

6. Vilken är din sammanlagda erfarenhet av arbete som speciallärare eller 
specialpedagog? * 

Mer Har inte arbetat som 
Mindre 1-5 ä

å
n 20 speciallärare eller 

 r specialpedagog än 1 år år 6-10 11-20

7. Hur ofta har du arbetat med frågor som rör nyanlända elever i behov av 
specialpedagogiska stödinsatser de senaste 12 månaderna? * 

Varje Någon gång Ett par gånger Några tillfällen Inte 
vecka varje månad per termin under ett läsår alls 

Kartläggning av kunskaper samt placering av nyanlända elever 

8. Vem/vilka ansvarar för att de nyanlända elevernas kunskaper kartläggs i de 
obligatoriska stegen 1 och 2 från Skolverket? 
Flera val är möjliga. 

Klasslärare/mentor SVA Studiehandledare 
/ämneslärare Modersmålslärare Speciallärarlärare på modersmålet 

9. Hur vanligt har det varit, under de senaste 12 månaderna, att kartläggningsmaterialets 
resultat används som underlag för att 
Mycket vanligt och vanligt är i stigande skala från 50 % och uppåt. Ganska ovanligt och mycket ovanligt är i 
sjunkande skala från 49 % och nedåt. Om du önskar svara vet ej, klicka i "mycket vanligt" på raden "annat 
ange" skriv sen i rutan "vej ej". 

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekommer 
vanligt vanligt ovanligt ovanligt inte 

kunna anpassa undervisningen till 
elevens förutsättningar och behov * 

kunna ta beslut om elevens placering i 
årskurs eller undervisningsgrupp utifrån 
elevens tidigare kunskaper * 

anpassa skolans resursanvändning av 
personalen * 



Mycket Ganska Ganska Mycket Förekommer 
vanligt vanligt ovanligt ovanligt inte 

kunna besluta hur undervisningstiden 
ska fördelas mellan ämnena 

annat, ange... 

10. Hur placeras de nyanlända eleverna när de kommer till skolan där du arbetar? 

Direktplacering 
i ordinarie Delvis placering i 
klass med ordinarie klass, 

Direktplacering utökad SVA tid delvis i 
i ordinarie (anpassad förberedelseklass Enbart i 
klass studiegång) (el. dyl.) förberedelseklass Annat, 

Ditt uppdrag 

11. I vilken grad stämmer följande överens med de uppdrag du har fått i frågor som rör 
nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser, under de senaste 12 
månaderna? 

Stämmer 
helt/i hög I ganska I ganska I mycket Stämmer 

grad hög grad låg grad låg grad inte alls 

Kartlägga, identifiera och analysera 
lärmiljöer för att bl.a. undanröja hinder 
och svårigheter * 

Råda/handleda övrig personal som utför 
arbetet med eleven * 

Åtgärda genom att arbeta direkt med 
eleven i behov av stöd * 

Utveckla verksamhetens lärmiljöer med 
målet att skolan ska kunna möta 
behoven hos alla elever * 

Leda utveckling av det pedagogiska 
arbetet på skolan * 

Utforma pedagogiska utredningar, 
åtgärdsprogram och utvärderingar av 
dessa * 

Vara länken mellan olika 
samarbetspartners (BUP, Socialtjänst 
etc) och personalen på skolan * 



Stämmer 
helt/i hög I ganska I ganska I mycket Stämmer 

grad hög grad låg grad låg grad inte alls 

Annat, ange.. 

12. Vad skulle du önska att ditt uppdrag innehöll - något som du saknar som inte görs 
idag eller något du skulle önska att du hade mer tid till? 

Kartlägga, 
identifiera Åtgärda 
och genom Utveckla 
analysera att verksamhetens U 
lärmiljöer arbeta lärmiljöer med Leda p 
för att Råda/handleda direkt målet att utveckling u 
bl.a. övrig personal med skolan ska av det å 
undanröja som utför eleven i kunna möta pedagogiska o 
hinder och arbetet med behov behoven hos arbetet på u 
svårigheter eleven av stöd alla elever skolan a 

13. I vilken grad stämmer följande med vem/vilka som har styrt de uppdrag du har fått i 
frågor som rör nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser, under de 
senaste 12 månaderna? 

Stämmer 
helt/i hög I ganska I ganska I mycket Stämmer 

grad hög grad låg grad låg grad inte alls 

EHT (elevhälsoteamet) formulerar 
uppdragen som jag får * 

Rektor formulerar de uppdrag som jag 
får * 

Uppdragen formuleras i samråd och 
samverkan med personalen som 
arbetar närmast eleven * 

Jag identifierar själv de uppdrag som är 
relevanta utifrån de behov jag har 
identifierat i lärmiljön * 

Annat, ange.. 

14. Har du under de senaste 12 månaderna deltagit kontinuerligt i planeringen av 
undervisningen för nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser? * 
Med kontinuerligt avses inplanerad tid med jämna mellanrum någon/några gånger varje månad, som en 
integrerad del av verksamheten. 

Ja Nej Om nej, varför inte? 



Delvis, i samverkan med 
Ja vem/vilka, ange Nej Om nej, v 

15. Hur stora eller små bedömer du dina möjligheter att påverka pedagogiska arbetssätt 
och metoder för nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser? * 

Mycket stora Ganska stora Ganska små Mycket små Finns inte 

16. Leder du den pedagogiska utvecklingen för nyanlända elever i behov av 
specialpedagogiska stödinsatser på din skola? * 
Här menas det som står i examensordningen (SFS 2011:186; 2007:638) för speciallärare och specialpedagoger 
dvs. att kunna genomföra uppföljningar och utvärderingar samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet 
med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. 

Förebyggande arbete 

17. Hur väl stämmer dessa påståenden överens med det förebyggande arbetet som har 
genomförts på skol-/organisationsnivå under de senaste 12 månaderna på din skola, för 
nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser? 

Stämmer Stämmer i Stämmer i Stämmer i 
helt/ i hög ganska hög ganska låg mycket låg Stämmer 

grad grad grad grad inte alls 

Verksamhetens lärmiljöer och 
undervisning fokuseras på social 
rättvisa t.ex. allas lika värde och rätt till 
stöd * 

Mångfald i språk och kultur ses som en 
tillgång i undervisningen t.ex. ska 
första- och andraspråket ha 
jämnbördiga roller i undervisningen * 

Verksamheten har en samsyn på 
nyanlända elever i behov av 
specialpedagogiska stödinsatser * 

Verksamheten arbetar gemensamt för 
att eleven ska känna stolthet för sitt 
ursprung * 

Verksamheten ser föräldrarnas 
erfarenheter som en tillgång i arbetet 
med den nyanlända eleven * 

Verksamheten arbetar med t.ex. 
inspiration av Gibbons 
språkutvecklande arbetssätt * 



Stämmer Stämmer i Stämmer i Stämmer i 
helt/ i hög ganska hög ganska låg mycket låg Stämmer 

grad grad grad grad inte alls 

Verksamheten arbetar med kooperativt 
lärande - där alla får en roll i 
gemensamma uppgifter * 

Verksamheten har rekryterat lärare med 
utländsk bakgrund * 

Verksamheten har rekryterat 
studiehandledare * 

Verksamheten har fortbildning om t.ex. 
nyanländas lärande, språkutvecklande 
arbetssätt, svenska som 
andraspråksutveckling * 

Verksamheten samarbetar i olika 
konstellationer t.ex. klasslärare/mentor, 
studiehandledare, modersmålslärare 
och elevhälsa * 

Verksamheten samarbetar med 
föräldrarna/vårdnadshavarna * 

Verksamheten har olika samarbeten 
med det omkringliggande samhället * 

Verksamheten har höga förväntningar 
på den nyanlända eleven i behov av 
specialpedagogiska stödinsatser * 

Verksamheten har samläsning mellan 
ämnen * 

Verksamheten har en flexibilitet kring 
hur undervisningstiden ska fördelas 
mellan ämnena * 

Annat, ange.. 

18. Hur väl stämmer dessa påståenden överens med det förebyggande arbetet som har 
genomförts på/mot gruppnivå under de senaste 12 månaderna på din skola, för 
nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser? 
Kontinuerligt i nedanstående påståenden innebär som en integrerad del av skolans arbetssätt och metoder. 

Stämmer Stämmer i Stämmer i Stämmer i 
helt/ i hög ganska hög ganska låg mycket låg Stämmer 

grad grad grad grad inte alls 

Verksamheten arbetar gemensamt med 
att de nyanlända eleverna ska känna en 
fast förankring och gemenskap i sin 
grupp * 



Stämmer Stämmer i Stämmer i Stämmer i 
helt/ i hög ganska hög ganska låg mycket låg Stämmer 

grad grad grad grad inte alls 

Verksamheten arbetar aktivt med att 
eleverna ska känna gemenskap och 
delaktighet på skolan * 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
att kamraterna ser den nyanlända 
elevens tidigare erfarenheter som en 
tillgång t.ex. för att lära sig mer om 
andra kulturer, lära känna kamrater med 
annat ursprung än svenskt * 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
att skapa en känsla av gemenskap i 
klassen * 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
att eleverna accepterar olika kulturella 
synsätt * 

Verksamheten arbetar kontinuerligt för 
att eleverna ska stötta och hjälpa 
varandra * 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
att skapa förutsättningar för lärande och 
samarbete i grupper t.ex. kooperativt 
lärande * 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
att skapa genomtänkta 
gruppsammansättningar av eleverna * 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
frågor som rör kamratrelationer * 

Verksamheten ger möjlighet för alla att 
delta i gemensamma rastaktiviteter ledd 
av en vuxen som kan visa och förklara 
t.ex. regler * 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
studiero i klasserna * 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
frågor som behandlar jämlikhet, 
likvärdighet och rättvisa * 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
fadderverksamhet * 

Annat, ange.. 



19. Hur väl stämmer dessa påståenden överens med det förebyggande arbetet som har 
genomförts på/mot individnivå under de senaste 12 månaderna på din skola, för 
nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser? 

Stämmer Stämmer i Stämmer i Stämmer i 
helt/ i hög ganska hög ganska låg mycket låg Stämmer 

grad grad grad grad inte alls 

Skolan ger eleven inläst material i de 
fall inläst material finns * 

Skolan använder ett språkutvecklande 
arbetssätt * 

Skolan ger eleven utmanande 
skoluppgifter * 

Skolan ger eleven en strukturerad 
undervisning * 

Skolan ger eleven information om de 
förväntningar som skolan har på 
elevens skolprestation * 

Skolan ger eleven information om de 
kunskapskrav som finns kopplade till de 
uppgifter som utförs * 

Skolan ger eleven möjlighet att använda 
sitt modersmål i sin inlärning och i de 
uppgifter som ska genomföras * 

Skolan ger eleven stöd och stöttning 
t.ex. personalen på skolan arbetar med 
att stärka elevens självförtroende * 

Annat, ange.. 

Identifiering och analys 

20. På vilka olika sätt identifieras en nyanländ elevs behov av specialpedagogiska 
stödinsatser på skolan där du arbetar? Genom.. 
Flera val är möjliga men önskvärt är att du väljer de som du anser att du oftast har stött på under de senaste 
12 månaderna. 

bedömningar 
av elevens 
färdigheter tester ut 
och av eleve 

det dagliga förmågor i kartläggningsmaterial förmågo 
pedagogiska bedömningar jämförelse t.ex. språk/läs- t.ex. 
arbetet i mot med andra /skriv- och specialpe 
skolan kunskapskraven elever matematikscreening psykolog 



21. Utifrån din erfarenhet, hur vanliga skulle du säga att följande anledningar är, till att 
nyanlända elever, är i behov av specialpedagogiska stödinsatser? 
Mycket vanligt och ganska vanligt är i stigande skala från 50 % och uppåt. Ganska ovanligt och mycket 
ovanligt är i sjunkande skala från 49 % och neråt 

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekommer 
vanligt vanligt ovanligt ovanligt inte 

Kunskapskraven är för svåra för dessa 
elever.  * 

Eleverna har individuella brister.  * 

Eleverna har brister i hemmiljön. * 

Personalen har svårighet att möta de 
nyanlända elevernas kulturella 
bakgrund och de behov en nyanländ 
elev kan ha. * 

Personalen har inte utbildning att möta 
och undervisa nyanlända elever.  * 

Bristande syn på elever i svårigheter 
hos personalen. * 

Vissa grupper/klasser fungerar mindre 
bra t.ex. avseende sociala samspel, 
studiero etc. * 

Bristande organisation av personalen 
t.ex. personalen/resurserna finns inte 
där behoven finns. * 

Din skola har för lite personal för att 
kunna stötta eleverna i undervisningen 
t.ex. saknas studiehandledare etc. * 

Annat, ange… 

22. Enligt tidigare studier om nyanlända elevers lärande upplever personal vissa 
svårigheter i att definiera vilka behov av stöd som hör till vad. I vilken grad upplever du 
svårigheter att definiera elevens behov som endera en svenska som 
andraspråksproblematik eller som särskilt stöd? * 

I hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I låg grad Inte alls 

Utveckling och insatser 

23. Hur har du/ni utvecklat lärmiljöerna för nyanlända elever i behov av 
specialpedagogiska stödinsatser under de senaste 12 månaderna? * 



24. Hur vanliga har följande insatser varit på individnivå, för nyanlända elever i behov av 
specialpedagogiska stödinsatser, under de senaste 12 månaderna, på din skola? 
Mycket vanligt och ganska vanligt är i stigande skala från 50 % och uppåt. Ganska ovanligt och mycket 
ovanligt är i sjunkande skala från 49 % och neråt 

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekommer 
vanligt vanligt ovanligt ovanligt inte 

Tekniska hjälpmedel t.ex. språkappar, 
översättningshjälpmedel, tidshjälpmedel 
etc. * 

Tecken som stöd  * 

Bilder som stöd * 

Enklare arbetsmaterial men med 
samma innehåll som övriga 
klassen/gruppen * 

Annat arbetsmaterial med annat 
innehåll än övriga klassen/gruppen * 

Enskilda genomgångar * 

Strukturstöd i form av t.ex. schema på 
bänken, egen steg för steg planering av 
arbetet * 

Samtalsstöd t.ex. med kurator, 
specialpedagog * 

Sociala berättelser, ritprat  * 

ART eller andra beteendestöd * 

Enskild undervisning vissa lektioner i 
veckan i svenska, matematik etc. * 

Studiehandledning på modersmålet 
vissa lektioner i veckan * 

SVA undervisning  * 

Annat, ange 

25. Hur vanligt förekommande har det varit att följande personalkategorier har utfört de 
insatser som gjorts för att möta den nyanlända elevens behov av specialpedagogiskt stöd, 
under de senaste 12 månaderna? 



Mycket vanligt och ganska vanligt är i stigande skala från 50 % och uppåt. Ganska ovanligt och mycket 
ovanligt är i sjunkande skala från 49 % och neråt 

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekommer 
vanligt vanligt ovanligt ovanligt inte 

Klasslärare/mentor/ämneslärare * 

SVA lärare  * 

Studiehandledare på modersmålet * 

Modersmålslärare * 

Speciallärare * 

Specialpedagog * 

Annan, ange... 

Delaktighet och samverkan 

26. Vilka samverkar du kontinuerligt med i frågor som rör nyanlända elever i behov av 
specialpedagogiska stödinsatser? 
Flera val är möjliga. Med kontinuerligt menas i snitt en gång/månad eller oftare. 

Klass- Personal 
Eleven /ämneslärare på Svenska som Studiehandledare 

på modersmålet själv /mentor fritids andraspråkslärare 

27. Vilka önskar du att du hade möjlighet att samverka mer kontinuerligt med? 
Flera val är möjliga. 

Klass- Personal 
Eleven /ämneslärare på Svenska som Studiehandledare 

på modersmålet själv /mentor fritids andraspråkslärare 

Policydokument 



28. Hur tydligt upplever du att Skollagen anger inriktningen för arbetet med nyanlända 
elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser? * 

Mycket tydligt Ganska tydligt Ganska otydligt Mycket otydligt Vet inte 

29. Hur tydligt upplever du att Lgr-11 anger inriktningen och kunskapskraven för arbetet 
med nyanlända i behov av specialpedagogiska stödinsatser? * 

Mycket tydligt Ganska tydligt Ganska otydligt Mycket otydligt Vet inte 

30. Hur tydliga är skolans egna mål och riktlinjer för arbetet med nyanlända elever i 
behov av specialpedagogiska stödinsatser? * 

Mycket tydliga 

Ganska tydliga 

Ganska otydliga 

Mycket otydliga 

Mål och riktlinjer saknas för denna elevgrupp 

Frisvarsfrågor 

31. Utifrån din erfarenhet, vilka är de största utmaningarna för svensk skola i det 
förebyggande arbetet att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för 
nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser? * 

32. Utifrån din erfarenhet, vilka är framgångsfaktorerna i arbetet med nyanlända elever i 
behov av specialpedagogiska stödinsatser? * 



33. Jag är mycket tacksam för att du tog dig tid att besvara frågorna i denna enkät. Jag 
skulle också vara glad om just du ville ställa upp på en intervju som tar cirka 60 min. 
Intervjun kommer att behandla samma område som de frågor som du har besvarat i 
denna forskningsenkät. Du får gärna uppge din mailadress och/eller telefonnummer så 
att jag kan nå dig för att se om du fortfarande är intresserad av att ställa upp på en 
intervju. Precis som denna undersökning är din medverkan helt frivillig och du kan när 
som helst avbryta din medverkan. Med vänlig hälsning Anna Johansson 
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