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Abstract 

The purpose of this study is to contribute to the development of knowledge concerning the ed-

ucational teaching conditions of newly arrived pupils in compulsory school for pupils with le-

arning disabilities. 

 

In recent years, a number of newly arrived pupils have been received in the Swedish com-

pulsory school for pupils with learning disabilities. Teaching bilingual pupils with intellectual 

disabilities places high demands on the teachers, as not only the functional variations require 

special pedagogical competence, but also language problems must be bridged. To investigate 

how teachers, who teach newly arrived pupils in compulsory school for pupils with learning 

disabilities, describe this, semi-structured interviews have been conducted with five teachers. 

Their answers have then been analyzed using Bronfenbrenner's (1979) ecological system the-

ory. 
 

The study also includes a research overview, with both national and international research, 

and all research results are based on bilingual pupils with special needs. The research shows 

that access to mother tongue education is an important part of bilingual pupils' language deve-

lopment, both in terms of mother tongue development and second language development. The 

research also demonstrates the importance of frequent exposure to both languages. Preferably 

with access to language support during lessons in school in both the mother tongue and the 

second language to get the most optimal knowledge development for the pupils. 

 

The study's results show that the interviewed teachers in compulsory school for pupils with 

learning disabilities describe a functioning communication as the most important ingredient in 

the work with newly arrived pupils. In order to succeed in this, the teachers often use different 

technical and non-technical communication aids. Furthermore, they describe an almost total 

lack of all forms of language support for their newly arrived pupils. Mother tongue tuition is 

given to only a few pupils and then only brief moments. Study guides were missing for all pu-

pils and none of the interviewed teachers felt that they had access to language supporters in 

the classroom. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att bidra till kunskapsutvecklingen rörande undervisningens 

pedagogiska förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan. 

 

De senaste åren har ett flertal nyanlända elever mottagits i den svenska grundsärskolan. 

Undervisning av tvåspråkiga elever med utvecklingsstörning ställer höga krav på lärarna då 

inte bara funktionsvariationerna kräver specialpedagogisk kompetens utan även 

språkförbistringar ska överbryggas. För att undersöka hur grundsärskolelärare som undervisar 

nyanlända elever beskriver detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med fem lärare. 

Deras svar har sedan analyserats med hjälp av Bronfenbrenners (1979) ekologiska 

systemteori.  

 

Studien innehåller även en forskningsöversikt med både nationell och internationell forskning 

och då framförallt forskningsresultat utifrån tvåspråkiga elever i behov av särskilt stöd. 

Forskningen visar att tillgång till modersmålsundervisning är en viktig del i tvåspråkiga 

elevers språkutveckling, både vad gäller modersmålsutvecklingen och 

andraspråksutvecklingen. Forskningen påvisar även vikten av att frekvent utsättas för båda 

språken och då helst med tillgång till språkstöd på både modersmålet och andraspråket för att 

i undervisningen få till en så optimal kunskapsutveckling som möjligt hos eleverna. 

 

Studiens resultat visar att de intervjuade grundsärskolelärarna beskriver en fungerande 

kommunikation som den viktigaste ingrediensen i arbetet med nyanlända elever. För att 

lyckas med detta så använder sig lärarna ofta av olika tekniska och icke-tekniska 

kommunikationshjälpmedel. Vidare beskriver de en näst intill total brist på alla former av 

språkstöd för sina nyanlända elever. Modersmålsundervisning ges bara några elever tillgång 

till och då endast korta stunder. Studiehandledning saknades för alla elever och ingen av de 

intervjuade lärarna ansåg att de hade tillgång till språkstödjare i klassrummet.  

 

Nyckelord 
nyanlända elever, tvåspråkighet, grundsärskola, Bronfenbrenners systemteori, 

kommunikation, kommunikationshjälpmedel  
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1 Inledning 

I mitt arbete som lärare i grundsärskolan har jag under de senaste åren fått ett flertal 

nyanlända elever i min undervisningsgrupp. Detta har gjort att jag ofta har reflekterat över och 

mer kontinuerligt utvärderat hur jag har planerat och lagt upp min undervisning, samt ändrat 

mina undervisningsmetoder för att de ska vara så optimala som möjligt för alla mina elever.  

Skolverket (2016) skriver att hemkommunen ansvarar för att nyanlända elever så fort som 

möjligt, dock senast inom en månad, introduceras i den svenska skolan, samt att en 

bedömning av elevens kunskaper ska vara gjord inom två månader och då helst på elevens 

starkaste språk. De skriver vidare att i samband med den inledande kartläggningen bör 

undervisande lärare uppmärksamma tecken på om eleven är i behov av annat stöd än vad som 

normalt ges nyanlända, till exempel extra anpassningar eller placering i annan skolform. Att 

nyanlända elever får ett tidigt och adekvat stöd är enligt Skolverket (2014) avgörande för 

elevernas kunskapsutveckling, samt att valet av undervisningsform måste göras utifrån ett 

pedagogiskt hänsynstagande i varje enskilt fall.  

I den kommunen som jag arbetar i sker all kartläggning av nyanlända elevers tidigare 

skolbakgrund, kunskaper, förutsättningar och behov i en särskild mottagningsenhet under en 

åttaveckorsperiod. Under kartläggningen undervisas eleverna av det pedagogiska teamet som 

gör kartläggningen och när kartläggningen är klar placeras eleverna ut i ordinarie grundskole- 

eller grundsärskoleklasser. 

Antalet nyanlända elever som har blivit inskrivna i den svenska grundsärskolan har under en 

tidsperiod ökat kraftigt vilket ställer höga krav på mottagande grundsärskolelärare. För att en 

elev ska få mottas i grundsärskolan krävs att eleven har genomgått fyra olika utredningar. Den 

första är en pedagogisk utredning som fastställer elevens förutsättningar att kunna nå 

grundskolans mål. Den andra är en psykologisk bedömning som ska fastställa huruvida eleven 

har en utvecklingsstörning och om så är fallet även fastställa i vilken grad. Den tredje 

utredningen är medicinsk och ska fastställa om elevens inlärningssvårigheter har medicinska 

orsaker. Den fjärde är en social bedömning som ska fastställa om det finns sociala orsaker i 

eller utanför skolan som kan bidra till elevens inlärningssvårigheter (Skolverket, 2013).  

Enligt Skolinspektionen (2011) finns det nationellt sett många brister i framförallt de 

pedagogiska utredningar som gjorts, varför det även kan finnas frågetecken kring nyanlända 

elevers faktiska kunskaper och förmågor. Skolinspektionen (2011) lyfte till exempel fram att 

inga pedagogiska utredningar av nyanlända elever då gjordes tillsammans med 

modersmålslärare. Skolverket (2013) menar att det vid utredningar bör riktas extra 

uppmärksamhet mot olika faktorer som kan påverka utredningar och dess resultat. De menar 

att det är viktigt att det är elevernas kognitiva förmågor som mäts och inte eventuella 

språksvårigheter, varför utredningar ska göras på elevens starkaste språk, oavsett om det är 
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modersmålet eller något annat språk. De lyfter även fram att vissa testbatterier är kulturellt 

betingade, vilket också kan påverka nyanlända elevers resultat negativt. 

Bunar (2015) lyfter fram att trots att nyanlända elever inte är något nytt i Sverige så saknas 

ofta kunskaper hos både lärare och rektorer kring hur man på bästa sätt tar emot och 

inkluderar dessa elever i skolan. Han menar vidare att de största problemen är bristande 

kartläggningar av elevers tidigare skolgång och kunskaper, och att i de fall som kartläggningar 

görs är det inte alltid de används som utgångspunkt i elevernas individuella planeringar. 

Rutter (2006) menar att forskning kring nyanlända elever framförallt fokuserar på elevernas 

tidigare traumatiska upplevelser och inte särskilt mycket deras tidigare 

utbildningserfarenheter, samt att den forskning som ändå finns angående detta till största 

delen fokuserar på framgångsfaktorer i undervisningen och inte så mycket på vilka hinder 

pedagoger kan stöta på.  

Under mitt sökande av forskning gjord kring detta tema har jag insett att det mesta av den 

tillgängliga forskningen handlar om nyanlända i grundskolan och inte särskilt mycket om 

nyanlända elever mottagna i grundsärskolan. Det finns även ganska lite forskning kring 

tvåspråkiga elever och bara en liten del av den forskningen handlar om tvåspråkiga elever 

som har en utvecklingsstörning. Utifrån denna insikt hoppas jag att min undersökning kan bli 

ett bidrag till kunskapsutvecklingen angående lärares beskrivningar av både hinder och 

framgångsfaktorer i undervisningen av nyanlända inom grundsärskolan.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskapsutvecklingen rörande undervisningens 

pedagogiska förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan. 

1.1.1 Frågeställning 
För att fördjupa och tydligare precisera syftet har följande frågeställningar formulerats: 

Vad beskriver lärare i grundsärskolan som framgångsfaktorer i undervisningen av nyanlända 

elever? 

Vad beskriver lärare i grundsärskolan som utmaningar i undervisningen av nyanlända elever? 

Vilka pedagogiska förutsättningar beskriver lärare i grundsärskolan som önskvärda vad gäller 

undervisning av nyanlända elever? 
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1.2 Disposition 

Efter inledningen fortsätter uppsatsen med Kapitel 2, Bakgrund. Bakgrunden inleds med 

definitioner av, med för studien, centrala begrepp samt utvalda delar från skollag och 

skolverkets allmänna råd. Även delar ur kapitel ett och två i grundsärskolans läroplan tas upp 

tillsammans med kursplaner i svenska som andraspråk och modersmål. Kapitel 3, 

Forskningsöversikt, tar upp nationell och internationell forskning utifrån studiens syfte och 

har tematiserats utifrån studiens forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Kapitel 4, Teoretiska utgångspunkter, beskriver Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Det 

finns även en förklaring till varför teorin valts och vad den kan göra för den här studien. I 

kapitel 5, Metod, redogörs för val av metod, urval, genomförande samt bearbetning och 

analys. Även studiens tillförlitlighet och giltighet samt forskningsetiska principer återfinns 

under detta kapitel. Kapitel 6, Resultat och analys, presenterar en resultatdel, en 

systemteoretisk analysdel samt en sammanfattning av dessa. I kapitel 7, Diskussion, finns 

metoddiskussion samt en resultatdiskussion. Kapitlet avslutas med slutord och förslag på 

fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt tar jag upp definitioner av, för den här undersökningen, relevanta begrepp 

samt valda relevanta delar ur Skollagen, skolförordningen, Skolverkets allmänna råd och 

grundsärskolans läroplan. 

2.1 Begrepp 

Nedan presenteras begrepp som används i texten och det är dessa definitioner som sedan 

avses genom hela uppsatsen. 

2.1.1 Nyanlända elever 
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands men numera bor i Sverige och 

har påbörjat sin utbildning i Sverige efter den tidpunkt då skolplikten normalt inträder, det vill 

säga efter höstterminens start det kalenderår hen fyller sju år. En elev ska dock inte längre 

anses vara nyanländ efter fyra års skolgång. Nyanlända elever är inte en homogen grupp utan 

de kommer från olika bakgrunder. Det kan till exempel vara elever som av olika orsaker flytt 

från sina hemländer och nu söker asyl i Sverige, men det kan även vara barn som kommit på 

grund av en förälders arbetskraftsinvandring, eller genom anhöriginvandring (Skolverket, 

2016). 

2.1.2 Tvåspråkiga elever 

Med begreppet tvåspråkiga elever avses i den här undersökningen elever som talar svenska 

samt har ett annat modersmål än svenska. I Sverige har vi ett relativt starkt lagstadgat stöd för 

tvåspråkiga elever då det i Språklagen (SFS2009:600) anges att alla som är bosatta i Sverige 

ska ges möjlighet att ”lära sig, utveckla och använda svenska” samt ges möjlighet ”att 

utveckla och använda sitt modersmål”. 

2.1.3 Studiehandledning 

Studiehandledning som begrepp i den här studien avser att elever ges handledning på sitt 

modersmål i andra skolämnen än ämnet modersmål. Studiehandledning innehåller fler 

aspekter än enbart språket såsom språklig medvetenhet kring likheter och skillnader mellan 

modersmålet och svenska samt kulturella faktorer i viss ämnesundervisning (Skolverket, 

2015). Tillgång till studiehandledning på modersmålet regleras även i Skollagen 3 kap. 12i§ 

(SFS, 2010:800). Här anges bland annat att nyanlända elever som mottagits inom det svenska 

skolväsendet i högstadiet i grundsärskolan ska, om det inte är uppenbart obehövligt, få 

studiehandledning på modersmålet i syfte att nå kunskapskraven i olika ämnen. 
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2.1.4 Språkstöd och språkstödjare 

Begreppet språkstöd avser i den här studien modersmålsundervisning, studiehandledning samt 

tillgång till språkstödjare. Med begreppet språkstödjare avses i den här studien tvåspråkiga 

resurspersoner som finns tillgängliga under skoldagen såsom i klassrum och på raster för att 

underlätta kommunikationen mellan lärare och tvåspråkiga elever utan att då ha ansvar för 

vare sig modersmålsundervisning eller studiehandledning. 

2.1.5 Grundsärskola 

Grundsärskolan är en särskild skolform där elever, vilka diagnosticerats med 

utvecklingsstörning, kan placeras om det bedöms att de inte kommer att kunna uppfylla målen 

i grundskolan. Enligt Skollagen 11 kap. 2§ (SFS, 2010:800) ska elever med 

utvecklingsstörning i grundsärskolan ges en utbildning som är anpassad till varje elevs 

förutsättningar och så långt som möjligt motsvara utbildningen i grundskolan. Inom 

grundsärskolan finns två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Utbildningen ska ge 

kunskaper och bidra till social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhället.  

2.1.6 Utvecklingsstörning 

För att någon ska kunna diagnosticeras med utvecklingsstörning behöver tre kriterier ha 

uppfyllts. Personen ska till att börja med ha en IQ under 70. Personen ska även ha en 

nedsättning av sin adaptiva förmåga samt att nedsättningarna av både intelligens och den 

adaptiva förmågan ska ha inträffat innan personen fyllt 16 år (Granlund & Göransson, 2011). 

Enbart IQ-test ger endast en bild av hur någon löser olika uppgifter i förhållande till andra 

människor i samma ålder men de ger ingen information om hur någon tänker när hen löser 

olika sorters uppgifter. Med den adaptiva förmågan avses en människas förmåga att klara av 

sin vardag och hens förmåga att anpassa sin vardag så att den blir funktionell. Att 

nedsättningarna i dessa förmågor ska ha inträffat före 16 års ålder motiveras med att om du 

som vuxen förvärvar skador som påverkar tänkandet har du redan förvärvat kunskaper och 

erfarenheter för att hantera vardagen, vilket gör att du då inte kan jämställas med en person 

som har haft med sig svårigheterna från barndomen. Begreppet utvecklingsstörning har under 

de senaste åren börjat ersättas med intellektuell funktionsnedsättning men då 

utvecklingsstörning är det som fortfarande används i till exempel skollagen, LSS (Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) och av FUB (För utvecklingsstörda barn, 

ungdomar och vuxna) används begreppet utvecklingsstörning även i detta arbete. 

2.2 Skollagen och skolförordningen 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har alla barn som är bosatta i Sverige rätt till utbildning. 

Skollagen definierar en nyanländ elev som någon 
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som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter 

ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter 4 år i svensk skola räknas inte eleven som 

nyanländ längre. (Skollagen 3kap.12a§) 

Skollagen 3 kap. 12d§ säger vidare att nyanlända elevers kunskaper ska utredas och bedömas 

skyndsamt, samt att eleven ska placeras i lämplig undervisningsgrupp senast inom två 

månader efter att eleven mottagits inom skolväsendet. Enligt skolförordningens 5 kap. 4§ ska 

elever erbjudas studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. I förordning 

2018:1303 som gäller från 2019-07-01 står även att läsa att studiehandledning får ges på 

elevens starkaste språk, även om det språket är annat än elevens modersmål. 

2.3 Skolverkets allmänna råd 

Skolverket är en svensk, central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet. Deras 

uppgift är att främja att alla elever i Sverige får tillgång till en likvärdig utbildning med god 

kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ger regelbundet ut olika skrifter som kallas för ”Allmänna 

råd”, vilket är rekommendationer för hur skolor bör tillämpa lagar och regler. Skolor ska 

generellt följa de allmänna råden men kan välja att låta bli om skolan uppfyller kraven i 

bestämmelserna på andra sätt.  

2016 gav Skolverket ut ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” vilka syftar till att 

stödja skolors arbete med mottagande av nyanlända elever samt deras fortsatta utbildning. Här 

finns också en tydlig ansvarsfördelning vad gäller nyanlända elevers utbildning. De som ges 

störst ansvar för detta är huvudmännen, rektorer samt lärare. Det har även tillkommit vissa 

lagändringar kring nyanlända elevers utbildning under 2018. Lagändringarna handlar 

framförallt om möjlighet till anpassad timplan, individuell studieplan och studiehandledning 

på modersmålet. 

I de allmänna råden för utbildning av nyanlända elever (2016) lyfter Skolverket fram vikten 

av att säkerställa att nyanlända elever ges en likvärdig utbildning i förhållande till andra 

elever. Det kan till exempel betyda att rektor behöver omfördela resurser mellan olika 

skolenheter för att skolan ska kunna tillgodose de nyanlända elevernas behov och 

förutsättningar för lärande. Det kan också innebära att rektor behöver begära mer resurser från 

huvudmannen för att kunna anställa modersmålslärare, studiehandledare och Svenska som 

andraspråkslärare till verksamheten. Rektor har även ansvar för att personalen som arbetar 

med de nyanlända eleverna får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna 

utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt.  

Skolverket gav 2013 ut skriften ”Allmänna råd för mottagande i grundsärskola och 

gymnasiesärskola” som sedan reviderades 2018 och gavs ut igen med namnet ”Allmänna råd 

för Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans 

nationella program”. Dessa skrifter syftar till att ge rekommendationer om hur mottagandet 

inom särskolan bör gå till. I dessa Allmänna råd är det stort fokus på 

rättssäkerhetsperspektivet då det enligt Skolinspektionens (2011) granskning skrivits in elever 
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i grundsärskolan utan ordentliga utredningar där det senare framkommit att elever varit 

felaktigt placerade, både vad gäller nyanlända elever och svenskfödda elever. Skolverket 

anger tydligt i båda dessa skrifter vilka utredningar som ska vara gjorda och i stora drag hur 

de ska göras, samt vem som har ansvar för vad. 

2.4 Grundsärskolans läroplan 

Läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2018) består av tre kapitel. Det första kapitlet 

behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Där står det bland annat att hela skolväsendet 

vilar på demokratins grund, skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt ge 

eleverna en livslång lust att lära. Det står även att  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2018, s.6) 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Skolverket, 2018, s.7) 

 

Kapitel två i läroplanen består av övergripande mål och riktlinjer. Där står det bland annat att  

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 

varje individ och samhällsmedlem. (Skolverket, 2018, s. 11) 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. (Skolverket, 2018, s. 11) 

Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

(Skolverket, 2018, s. 13)  

samt  

organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

(Skolverket, 2018, s. 13) 

Dessa citat från kapitel 1 och 2 har valts ut då de har relevans för studiens syfte och 

forskningsfrågor. Detta grundas i att språk och språkutveckling tar en stor del av nyanlända 

elevers undervisningstid i anspråk., samt att undervisningsmetoder och innehåll i den dagliga 

undervisningen ska anpassas utifrån varje individs behov och kunskapsnivå.  

Det tredje kapitlet i Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2018) innehåller kursplanerna 

som består av syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för alla ämnen som eleven ska 

erbjudas undervisning i under sin skoltid. Här lyfts några för den här undersökningen 

relevanta delar ur ämnena Svenska som andraspråk och Modersmål. 

2.4.1 Svenska som andraspråk 
I inledningen i kursplanen för svenska som andraspråk lyfts språket fram som ”människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2018, s.144). De menar att 
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människan genom sitt språk utvecklar sin identitet samt uttrycker sina tankar och känslor. Det 

är även genom språket människan förstår hur andra tänker och känner. Skolverket (2018) 

skriver vidare att det är betydelsefullt att ha ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och 

verka i samhället.  

Syftestexten till Svenska som andraspråk inleds med  

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och 

om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för skilda syften. (Skolverket, 2018, s. 

144) 

Lite längre ner i syftestexten står det vidare att 

Undervisningen ska också ge eleverna många möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin 

kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. (Skolverket, 2018, s. 144) 

Sammanfattningsvis syftar undervisningen i svenska som andraspråk till att eleverna på 

svenska ska kunna tala och samtala i olika sammanhang. 

2.4.2 Modersmål 
Även i modersmålets kursplan står det att språket är ”människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2018, s.47). Skolverket lyfter även fram att 

tillgång till sitt modersmål gynnar elevernas språkutveckling och lärande inom olika områden. 

Eleverna ska genom modersmålsundervisningen även ges möjlighet att utveckla kunskaper 

om samhällen och kulturer där modersmålet används, samt att eleverna ska ges förutsättningar 

att kunna utveckla sina kulturella identiteter och bli flerspråkiga. Undervisningen i 

modersmålsämnet ska enligt Skolverket (2018) även syfta till att  

Eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika 

sammanhang och för olika syften. (Skolverket, 2018, s.47)  

Skolverket (2018) skriver vidare att undervisningen ska ge eleverna 

Möjlighet att utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter 

och tankar. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och 

sin förståelse för omvärlden. (Skolverket, 2018, s.47) 
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3 Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten redogörs för aktuell och relevant forskning kring tvåspråkiga elever i 

behov av specialpedagogiskt stöd. Att söka efter bara nyanlända elever gav inget direkt 

resultat utan sökningen fick istället omfatta forskning kring tvåspråkiga elever, oavsett om de 

är nyanlända eller andra generationens invandrare. Då det inte finns så mycket forskning att 

tillgå angående detta samt att även definitionen av utvecklingsstörning skiljer sig åt i olika 

länder har sökningen också fått breddas till att innefatta tvåspråkiga elever i behov av 

specialpedagogiskt stöd och inte bara tvåspråkiga elever med en utredd och diagnosticerad 

utvecklingsstörning. I sökandet efter artiklar användes Karlstads universitetbiblioteks 

hemsida, samt one search och ERIC. Nyckelorden som användes i sökningarna är 

intellectual/developmental disability/ies, bilingualism och special education i olika 

kombinationer vilket ledde till artiklar som stämde väl överens med det valda området. 

Sökningarna begränsades till att bara innefatta artiklar från 2009 och framåt samt att artiklarna 

måste vara peer reviewed. Även referenslistor i artiklar, samt i uppsatser och avhandlingar 

som hittats på Divaportalen användes. Utifrån de resultaten valdes de artiklar som bäst stämde 

in på studiens problemområde ut, och då tillkom även någon äldre artikel än vad som tidigare 

angetts som sökkriterium. Forskningsöversikten har tematiserats utifrån studiens 

forskningsfrågor. 

3.1 Framgångsfaktorer i undervisningen av nyanlända 

elever 

Hibel och Jasper (2012) har utifrån en nationell studie i USA analyserat information från 

elever, föräldrar, lärare, skolors huvudmän och officiella elevdokumentationer för att beskriva 

och förklara temporära mönster av elevers placering i specialundervisningsgrupper. 

Författarna menar att tiden för specialpedagogiska insatser är det som avgör hur det ska gå för 

elever med inlärningssvårigheter. Ju tidigare insatserna startar desto bättre kommer det att gå i 

skolan för eleven. Utifrån sin intervjustudie lyfter Sinkkonen och Kyttälä (2014) fram att 

förutom adekvat språkstöd har samundervisning, samplanering samt användandet av 

skolassistenters tid och kompetenser visat sig vara effektivt i den finska undervisningen och 

den sociala integrationen av nyanlända elever. Peña (2016) hävdar att hennes undersökning, 

där hon använt sig av litteraturstudier och intervjuer, visar att barn som talar mer än ett språk 

även ges tillgång till olika sociala arenor med olika möjligheter till kommunikation.  

Nilsson och Bunar (2016), som gjort en litteraturstudie, lyfter med hänvisning till Loewen 

(2004) fram att förespråkare för inkludering påstår att interaktion med människor som talar 

det nya språket är det viktigaste vid förvärvandet av ett nytt språk. Detta styrks även av Peña 

(2016) som hävdar att interaktionen kan och bör ske på olika arenor såsom i hemmet, i skolan 

och tillsammans med vänner. För att inlärning och underhåll av flera språk ska fungera 

optimalt måste barnen ha frekvent tillgång till de språken, vilket även styrks av Kay-Raining 
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Bird, Trudeau och Suttons (2016b) litteratur-, policy- och intervjustudie som genomfördes i 

sex olika städer i fyra länder. De menar vidare att ju oftare ett barn utsätts för ett språk, 

oavsett om det är modersmålet eller andraspråket, desto fortare gör de framsteg i sin egen 

språkutveckling i dessa språk.  

Kay-Raining Bird et al. (2016b) anser att alla policyer som de analyserat lyfter fram 

inkludering och individuella utvecklingsplaner som det mest optimala för alla nyanlända 

elever. Dock tas sällan inlärningen av det nya språket upp i de texter de gått igenom. Även 

Gallegos och McCartys (2000) artikel som baseras på litteraturstudier och egna erfarenheter 

styrker att individuella utvecklingsplaner, lämpliga åtgärder och arbetssätt, är bra för 

elevernas utveckling. Rodriguez (2009) lyfter i sin artikel fram forskningsresultat där språkets 

påverkan på undervisning och inlärning studerats. Även hon menar att forskningen visar att 

individuellt planerade övergångar från förberedelseklass till ordinarie klass har verkat positivt 

för elevernas utveckling. 

Scherba de Valenzuela, Kay-Raining Bird, Parkington, Mirenda, Cain, MacLeod och Segers 

(2016) hävdar att resultatet från deras intervjustudie, med lärare från fyra olika länder, visar 

att tvåspråkiga elever i behov av särskilt stöd kan integreras i den vanliga skolan, förutsatt att 

de får stöd av nödvändig personal. De menar, att med rätt stöd, är integrering i språkprogram 

en framgångsfaktor för språkutvecklingen, eftersom eleven då frekvent utsätts för och får 

möjlighet att använda och träna båda språken. Detta bekräftas av Rodriguez (2009) som även 

hon lyfter fram att tvåspråkiga elever i behov av särskilt stöd har kapacitet att lära sig två 

språk. Hon påpekar att det därför är viktigt att undervisande lärare behärskar och använder 

andraspråksundervisning. Lärarna i Sinkkonens och Kyttäläs (2014) studie menar att det är 

viktigt att undervisningen aktiverar alla sinnen hos eleverna, då det enligt dem maximerar 

inlärningen. Lärarna i deras studie anser att varierad undervisning och lärande genom att göra, 

inte låter språksvårigheter hämma elevernas inlärning.  

Nilsson och Bunar (2016) menar att en framgångsfaktor i undervisningen av nyanlända elever 

är att se eleverna som bärare av tidigare skolkunskaper, oavsett deras kunskaper i det nya 

språket. För att detta ska bli optimalt bör eleven ges möjlighet att få undervisning i alla 

ämnen, både på sitt starkaste språk och på det nya språket. Marinova-Todd, Colozzo, 

Mirenda, Stahl, Kay-Raining Bird, Parkington, Cain, Scherba de Valenzuela, Segers, 

MacLeod och Genese (2016) anser, utifrån sin enkätundersökning, att mer undervisningsstöd 

på både modersmålet och det nya språket behövs för att tvåspråkiga elever i behov av särskilt 

stöd ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, vilket även stöds av Kay-Raining 

Bird et al. (2016b). Rodriguez (2009) tar även hon upp att det bästa är att använda båda 

språken i den dagliga undervisningen, inte bara för att säkerställa elevens språkliga förståelse 

utan även för att lyfta fram en positiv status för båda språken.  

Pickl (2011), som med hjälp av observationer och intervjuer undersökt pedagogers och 

föräldrars åsikter om hinder och framgångsfaktorer i språkutvecklingen hos barn i behov av 

särskilt stöd, menar att träning och kompetens i elevers modersmål gynnar deras 
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andraspråksinlärning. Hon säger vidare att studier visar att bäst resultat uppnås om 

språkinterventioner först genomförs på modersmålet för att sedan följas av 

språkinterventioner på andraspråket. Språkinterventioner enbart på andraspråket ger ett 

betydligt sämre resultat. Att elever med utvecklingsstörning, som är på väg att bli tvåspråkiga, 

har god hjälp i andraspråksinlärningen genom stöd på modersmålet styrks även av Ware, 

Bethan Lye och Kyffin (2015) som genom litteraturstudier har undersökt gränssnittet mellan 

tvåspråkighet och elever med utvecklingsstörning. Även Scherba de Valenzuela et al. (2016) 

och Peña (2016) hävdar att interventioner på modersmålet påverkar elevens språkutveckling 

positivt och om enbart andraspråket används i till exempel instruktioner så tappar man en 

möjlig väg för språkutveckling på båda språken. 

Gallegos och McCarty (2000) lyfter i sin artikel fram goda erfarenheter av att arbeta med 

tvåspråkiga elever i behov av särskilt stöd. De anser att för att nå framgång i undervisningen 

av tvåspråkiga elever med funktionsnedsättningar måste pedagogerna vara kulturellt 

medvetna och kritiskt granska och välja aktiviteter och undervisningsmaterial där eleven kan 

behärska innehållet, utveckla sitt andraspråk, samt känna självtillit. Rodriguez (2009) menar 

vidare att alla undervisningsmodeller för undervisning av tvåspråkiga elever i behov av 

särskilt stöd måste inkludera modersmålet, förvärvande av andraspråket, mångkulturalism, 

bedömningar och utvärderingar. Detta leder enligt Rodriguez (2009) till att eleverna utvecklar 

sina sociokulturella, kognitiva, akademiska och språkliga förmågor. Även Pickl (2011) lyfter 

fram att pedagogers intresse och öppenhet för elevers kultur, språk och traditioner påverkar 

elevers utveckling positivt.  

3.2 Utmaningar i undervisningen av nyanlända elever 

Hibel och Jasper (2012) lyfter fram att många elever med inlärningssvårigheter och annat 

modersmål inte uppmärksammas i tid utan man lägger ofta elevernas skolproblem i att de inte 

behärskar språket som används i skolan. Detta leder till att de flesta specialpedagogiska 

insatser ofta kommer för sent under elevens skoltid, vilket betyder att elevens 

kunskapsutveckling hämmas. Författarna lyfter fram ekonomi som en möjlig förklaring till att 

invandrarelever får specialpedagogisk hjälp senare än andra, eftersom det är billigare för 

skolor att ge elever extra träning i det engelska språket än vad det är att ge elever 

specialpedagogisk undervisning. Nilsson och Bunar (2016) hävdar att de utifrån sin 

litteraturgenomgång insåg att till synes olika svar är ordentligt grundade i ett generellt 

mönster för mottagning och inkludering som innehåller tre distinkta aspekter: en juridisk, en 

organisatorisk och en pedagogisk. Enligt den juridiska aspekten har alla barn i Sverige rätt till 

utbildning men olika juridiska statusar med tillhörande praktiska konsekvenser skapar stora 

utmaningar för skolor att uppnå jämlikhet mellan alla elever i utbildningen. Enligt Nilsson 

och Bunar (2016) visar detta att elever inte placeras utifrån deras individuella behov utan 

utifrån kommunens rådande diskurs.  
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Marinova-Todd et al. (2016) lyfter fram att det till och med är så att föräldrar aktivt avråds, av 

både psykologer och skolpersonal, från att låta deras barn bli tvåspråkiga, vilket även styrks 

av Kay-Raining Bird et al. (2016b), Kay-Raining Bird, Genesee och Verhoeven (2016a), Ware 

et al. (2015) och Peña (2016). Även Scherba de Valenzuela et al. (2016)  menar att föräldrar 

ofta avråds från att låta barnen läsa flera språk och att föräldrar till och med har rätt att låta 

barnen stå över obligatorisk språkundervisning. Enligt Scherba de Valenzuela et al. (2016) är 

orsakerna som anges till detta bland annat att skoltiden inte anses räcka till, att det är svårt att 

få till fungerande scheman, dålig tillgång till adekvat stöd och språkutbildade lärare. Detta 

innebär enligt Kay-Raining Bird et al. (2016a), som i sin undersökning använde sig av 

litteraturstudier och intervjuer, att eleverna tappar sitt modersmål och att det heller inte är 

ovanligt att föräldrar som inte behärskar det nya språket får svårt att prata med sina barn, 

vilket i förlängningen kan leda till att barnet inte möter ett talat språk överallt i sin vardag.  

Pickl (2011) påpekar att lärare anser att språket är det största hindret i arbetet med tvåspråkiga 

elever, både i arbetet med eleven men framförallt i samarbetet med föräldrar. Sinkkonen och 

Kyttälä (2014) menar att en utmaning i arbetet med nyanlända elever, förutom språket, är att 

många lärare ser på arbetet som att de ska överföra det finska språket och kulturen till ”de 

andra”. Det handlar alltså inte om en ömsesidig relation utan en envägskommunikation där 

”de andra” framförallt ska införlivas i det nya samhället och lära av oss. En risk författarna ser 

är att det är svårare att bedöma elevers faktiska kunskaper och deras behov av stöd om inte 

pedagogerna har tillräckliga kunskaper i hur de ska bemöta och arbeta med mångfald. För 

elever i behov av särskilt stöd verkar tillgång till specialstöd väga tyngre än tillgång till 

språkstöd (Scherba de Valenzuela et al., 2016).  

Utifrån den organisatoriska aspekten är det enligt Nilsson och Bunar (2016) två modeller som 

tydliggörs, där förberedelseklass är den mest använda. En nackdel med förberedelseklass är 

att de nyanlända eleverna sällan eller aldrig träffar skolans övriga elever, samt att de inte får 

tillgång till att läsa alla ämnen i kursplanen. Alla observationer som gjordes i undersökningen 

av Marinova-Todd et al. (2016) visar att trots att de svarande är medvetna om hur praxis borde 

vara så görs det ändå inte i praktiken. Tvärtom visar undersökningen att elever med 

utvecklingsstörning ges liten tillgång till olika språkprogram, utan istället placeras eleverna i 

grupper som fokuserar de specialpedagogiska behoven. Kay-Raining Bird et al. (2016b) ser i 

sin undersökning att specialpedagogiska riktlinjer sällan tar upp andraspråksinlärning och 

tvåspråkighet för elever med utvecklingsstörning, trots att forskning visar att detta hjälper 

deras kunskapsutveckling. Riktlinjerna fokuserar istället framförallt på elevernas 

funktionsnedsättningar. Scherba de Valenzuela et al. (2016) menar att elever i behov av 

särskilt stöd ofta segregeras i undervisningen och därför inte får tillgång till arenor där de ges 

möjlighet att träna sitt andraspråk tillsammans med kamrater. 

Den andra organisatoriska modellen, där eleven går direkt ut i vanlig klass och då ges tillgång 

till alla kursplanens ämnen, används framförallt med yngre elever och på skolor där det inte 

finns så många nyanlända elever (Nilsson & Bunar, 2016). Här blir istället nackdelen att de 



 

 

13 

 

nyanlända eleverna ofta får lärare som inte har utbildning i Svenska som andraspråk vilket 

kan påverka deras språkinlärning negativt. Gallegos och McCarty (2000) samt Ware et al. 

(2015) påpekar även de att många pedagoger som ska hantera undervisningen av tvåspråkiga 

elever i behov av särskilt stöd inte har adekvat utbildning för att hantera tvåspråkigheten på ett 

optimalt sätt, vilket inte heller pedagogerna i deras undersökning anser att de fått utbildning 

för. De menar vidare att många lärare dessutom upplever att det finns för lite tid för samarbete 

med, och stöttning från pedagoger som har den utbildningen. Scherba de Valenzuela et al. 

(2016) hävdar att det är vanligt att de speciallärare som finns för att hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd inte talar elevens modersmål. 

Nilsson och Bunar (2016) lyfter även fram att trots att forskning visar att tvåspråkig 

undervisning är det mest optimala för nyanlända elever så får svenska skolor kritik för att de 

inte följer detta i praktiken. Marinova-Todd et al. (2016) menar att elever utan 

funktionsnedsättningar och de med mild funktionsnedsättning har goda möjligheter att lära sig 

mer än ett språk medan elever med grav funktionsnedsättning har lite sämre möjlighet att 

klara detta även om det inte är omöjligt. Marinova-Todd et al (2016) lyfter även fram att trots 

att de flesta som svarade i författarnas undersökning ansåg att det var möjligt för elever med 

både milda och grava funktionsnedsättningar att lära sig mer än ett språk så tillgodoses detta 

sällan i skolpraktiken. Barn med funktionsnedsättningar som talar ett annat språk hemma ges 

inte samma tillgång till träning i det nya landets språk som tvåspråkiga elever utan 

funktionsnedsättningar. Även Pickl (2011) och Scherba de Valenzuela et al. (2016) anser att 

trots att forskning visar att modersmålsundervisning stärker elevers förmåga att lära sig ett 

andraspråk så ges varken modersmålet eller olika språkprogram särskilt mycket utrymme i det 

dagliga skolarbetet. Peña (2016) hävdar också att det finns kvar många fördomar om att det är 

bättre för elever i behov av särskilt stöd att bara behöva lära sig ett språk på grund av deras 

svårigheter. Att enbart låta de här barnen lära sig ett språk kommer göra att de hamnar utanför 

på olika sociala arenor. Lär de sig sitt modersmål kommer de att få problem att följa med i 

skolarbetet och sedan i arbetslivet och om de bara får lära sig sitt andraspråk kommer de 

eventuellt att distanseras från familjen beroende på familjemedlemmarnas 

andraspråkskunskaper.  

3.3 Önskvärda pedagogiska förutsättningar i 

undervisningen av nyanlända elever 

Hibel och Jasper (2012) menar att då den internationella migrationen fortsätter att forma det 

demografiska landskapet i USA så är det än viktigare att skolor utgår från individuella 

specialpedagogiska undervisningsmetoder för tvåspråkiga elever i behov av särskilt stöd. 

Scherba de Valenzuela et al. (2016) påpekar att inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

är inskrivet i många länders skolpolicys men att det är önskvärt att det blir bättre fungerande i 

praktiken istället för att det görs upp ursäkter till varför man ofta segregerar dessa elever vad 

gäller språkundervisning i fler än ett språk. 
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Nilsson och Bunar (2016) anser att inom den pedagogiska aspekten är det framförallt frågan 

om språkinlärning och förutsättningar för språkutveckling som dominerar. Det vanligaste är 

SvA-undervisning där eleverna som berörs separeras från hemklassens undervisning. Utifrån 

detta lyfter författarna fram att det som först och främst behövs för att förbättra 

utbildningskvaliteten för nyanlända är att de blir behandlade som individer med olika behov 

och olika resurser. Nilsson och Bunar (2016) påpekar även att både Skolinspektionen och 

Skolverket menar att nyanlända elevers skolkunskaper bör utredas i alla ämnen och på det 

starkaste språket. Detta innebär att utredningarna bör göras gemensamt av pedagoger och 

modersmålslärare för att sedan resultera i en utvecklingsplan som alla berörda lärare får 

tillgång till. Enligt Scherba de Valenzuela et al. (2016) vore det önskvärt att ompröva 

antagandet om att ett behov skulle vara viktigare än ett annat, då med tanke på att behov av 

specialundervisning ofta får gå före behov av språkundervisning. 

Kay-Raining Bird et al. (2016b) menar att elever med utvecklingsstörning måste erbjudas 

lämpligt stöd och resurser för att bli tvåspråkiga. Detta stöds av Kay-Raining Bird et al. 

(2016a) som påpekar att elever i behov av särskilt stöd som utsätts för språkinterventioner på 

både sitt modersmål och sitt andraspråk oftast gör lika stora framsteg i båda sina 

språkutvecklingar som enspråkiga elever gör i sitt språk. Lämpligt stöd kan enligt Ware et al. 

(2015) vara tvåspråkiga lärare eller resurslärare i klassrummen som kan stötta eleverna på 

både deras modersmål och deras andraspråk. Peña (2016) lyfter fram att det pågår en positiv 

växande medvetenhet i hur man ser på tvåspråkighet vad gäller elever i behov av särskilt stöd. 

Det finns en samstämmighet i forskningen om att tvåspråkighet inte ökar risken för 

språksvårigheter och att träning i modersmålet inte påverkar andraspråksinlärningen negativt. 

Peña (2016) hävdar vidare att eleverna behöver utsättas för språk för att kunna lära sig och det 

är optimalt att eleverna får undervisning på både modersmålet och andraspråket, helst i alla 

ämnen och i alla instruktioner.  

Scherba de Valenzuela et al. (2016) anser att det vore positivt med fler samarbetsmodeller av 

olika slag, till exempel samundervisning och tvålärarsystem där fokus är att inkludera elever 

snarare än segregera. Pickl (2011) menar även att många lärare i hennes studie lyfter fram 

nödvändigheten av kollegor som man regelbundet kan planera, diskutera och reflektera med 

för att få nya perspektiv på hur man bäst arbetar med elevernas kunskapsutveckling. Även 

Sinkkonen och Kyttälä (2014) lyfter fram lärares förmåga att anpassa sin undervisning utifrån 

ett mångkulturellt tankesätt som ett önskvärt alternativ istället för att bara ”de andra” ska 

integreras. Författarna skriver även att de lärare som de intervjuat menar att det är viktigt att 

klasser inte enbart består av elever med samma modersmål då det kan innebära att de i första 

hand använder sitt modersmål vilket hindrar dem från att lära sig sitt andraspråk.  

Gallegos och McCarty (2000) menar att det är önskvärt att lärare i sin utbildning förbereds 

och utbildas för att möta elever som är både tvåspråkiga och i behov av särskilt stöd, inte bara 

det ena eller det andra, vilket även Rodriguez (2009) och Ware et al. (2015) lyfter fram i sina 

artiklar. Ware et al. (2015) hävdar även att det är nödvändigt att lärare som möter tvåspråkiga 
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elever har fått träning i hur de kan införliva elevernas modersmål i undervisningen. Gallegos 

och McCarty (2000) anser även att det är viktigt att föräldrar och pedagoger får rätt 

information om att elever i behov av särskilt stöd mycket väl kan bli tvåspråkiga och att det 

även är det bästa för deras kunskapsutveckling i skolan, samt att de behöver båda språken för 

att kunna kommunicera på alla arenor där de befinner sig i sin vardag. Peña (2016) påpekar 

även att lärare och andra professionella behöver utbildning i hur man omsätter vetskapen om 

tvåspråkighetens positiva effekter till praktik. Författaren menar vidare att det inte finns någon 

orsak för professionella att avråda föräldrar från att låta deras barn bli tvåspråkiga samt att det 

inte borde vara möjligt för föräldrar att kunna välja bort språkundervisning för elever i behov 

av särskilt stöd. Även Scherba de Valenzuela et al. (2016) tar upp att föräldrar inte borde få 

välja bort sitt barns modersmålsundervisning utan att detta i så fall föregåtts av ett informativt 

möte där skolpersonal med ordentliga kunskaper om barns tvåspråkighetsinlärning deltagit 

och gett adekvat information och även deltagit i själva beslutsfattandet. 

3.4 Sammanfattning 

Forskningsartiklarna som använts i föreliggande studie utgår från resultat som fåtts fram via 

kvalitativa studier såsom litteraturstudier, observationer, intervjuer och enkätundersökningar. 

Alla studier i forskningsöversikten bygger på undersökningar som har gjorts i Europa och 

Nordamerika. 

Enligt Peña (2016) ges elever som talar mer än ett språk tillgång till olika sociala arenor med 

olika möjligheter till kommunikation. Hon menar att om eleverna enbart ges tillgång till ett 

språk kommer de att hamna utanför på några av dessa arenor. Nilsson och Bunar (2016), Peña 

(2016) och Kay-Raining Bird et al. (2016b) hävdar att frekvent interaktion med andra är det 

viktigaste vid förvärvande av andraspråk samt vid upprätthållande av modersmålet. Scherba 

de Valenzuela et al. (2016) menar att utifrån detta är integrering i olika språkprogram en 

framgångsfaktor eftersom eleven då får frekvent tillgång till både modersmål och andraspråk. 

Pickl (2011) och Ware et al. (2015) påpekar att träning och kompetens i modersmålet gynnar 

elevers andraspråksinlärning och att bäst resultat uppnås om språkinterventioner först 

genomförs på modersmålet för att sedan följas av språkinterventioner på andraspråket. Flera 

forskare (Marinova Todd et al., 2016; Kay- Raining Bird et al., 2016b; Kay- Raining Bird et 

al., 2016a; Ware et al., 2015; Peña, 2016; Gallegos & McCarty, 2000; Scherba de Valenzuela 

et al., 2016) hävdar att föräldrar, trots den här vetskapen, ofta aktivt avråds av professionella 

från att låta barn i behov av särskilt stöd läsa flera språk.  

Nilsson och Bunar (2016) anser att det är viktigt att nyanlända elever ses som bärare av 

tidigare skolkunskaper vilket innebär att utredningar och kartläggningar bör göras på elevens 

starkaste språk. Dessa bör sedan utmynna i individuella utvecklingsplaner som alla 

undervisande lärare ges tillgång till. Även Kay-Raining Bird et al. (2016b), Gallegos och 

McCarty (2000), Hibel och Jasper (2012) och Rodriguez (2009) menar att individuella 

utvecklingsplaner är bra för de tvåspråkiga elevernas kunskapsutveckling. Sinkkonen och 



 

 

16 

 

Kyttälä (2014) lyfter fram att samplanering, samundervisning samt användande av 

skolassistenter och resurspersoner har varit effektivt i undervisningen av tvåspråkiga elever 

vilket bekräftas av både Scherba de Valenzuela et al. (2016) och Pickl (2011).   

Gallegos och McCarty (2000), Ware et al. (2015) samt Nilsson och Bunar (2016) menar att 

många lärare som möter tvåspråkiga elever inte har adekvat utbildning för att arbeta 

språkutvecklande. De påpekar vikten av att lärare utbildas för att möta elever som både är 

tvåspråkiga och i behov av särskilt stöd, inte bara det ena eller det andra. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Studiens syfte är att studera lärares beskrivningar rörande undervisningens pedagogiska 

förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan. För att kunna analysera det 

empiriska materialet behöver en teori appliceras (Svensson, 2015). Enligt Nilholm (2016) är 

helheter det som är grundläggande i systemteori. Det är genom att studera samspelet mellan 

olika delar och relationen mellan system och omgivning som vi kan förstå hur systemet 

fungerar. Då Bronfenbrenner (1979) menar att människors utveckling och lärande påverkas av 

många olika faktorer som tillsammans bildar en helhet används Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori (1979) som teoretisk ansats för att försöka besvara studiens forskningsfrågor 

utifrån ett helhetsperspektiv.  

4.1 Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

Utvecklingsekologin utvecklades av en amerikansk professor vid namn Urie Bronfenbrenner 

då han ansåg att den befintliga utvecklingspsykologin enbart fokuserade på individen, 

lösryckt från sitt sammanhang. Bronfenbrenner (1979) menar istället att individers möjlighet 

till utveckling och välbefinnande påverkas av omständigheter och samspel inom och mellan 

de olika system som alla individer är en del av. Den ekologiska systemteorin använder fyra 

analysnivåer som hela tiden anknyter till varandra och till individen. Alla individer lever i ett 

microsystem, vilket ryms i ett mesosystem vilket i sin tur ryms i ett exosystem och alla dessa 

ryms inom ett macrosystem (Woolfolk & Karlberg, 2015), se figur 1. Bronfenbrenner (1979) 

menar att analysnivåerna påminner om de ryska dockorna där dockorna omsluter varandra i 

olika nivåer. 

4.1.1 Microsystemet 
Den första analysnivån är microsystemet där vi finner miljöer som är upplevda av individen 

(Bronfenbrenner, 1979), till exempel familj, lärare och kamrater, eller som Nilholm (2016) 

uttrycker det, de miljöer där individen är fysiskt närvarande. Enligt Bronfenbrenner (1979) 

påverkas individer av den dagliga fysiska miljön vilket gör att även olika aktiviteter, lek och 

skola är en del i microsystemet. Relationerna i microsystemet är ömsesidiga vilket betyder att 

de påverkas av varandra, till exempel påverkar barnet föräldern som i sin tur även påverkar 

barnet (Woolfolk & Karlberg, 2015). Rutter (2006) menar även att microsystemet består av 

det inre microsystemet, den närmaste familjen, och det yttre microsystemet som bland annat 

innefattar skolan och relationerna med skolkamrater, lärare och övrig skolpersonal, vilka kan 

ha stor påverkan på individens utveckling.  

4.1.2 Mesosystemet 
Den andra analysnivån är mesosystemet som innefattar minst två miljöer från microsystemet 

som samspelar med varandra (Bronfenbrenner & Morris, 2007), ibland utan att individen själv 

direkt påverkar samspelet. Det kan till exempel handla om relationen mellan skolan och 

föräldrarna, vilken enligt Bronfenbrenner (1979) påverkar individen indirekt. Andersson 
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(2017) och Nilholm (2016) förklarar mesosystemet som närmiljöer vilka interagerar med 

varandra och är betydelsefulla för individen. Enligt Nilholm (2016) är utvecklingssamtalet ett 

exempel på ett mesosystem. Även här är relationerna ömsesidiga, till exempel så påverkar 

läraren föräldrarna och föräldrarna påverkar läraren (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

4.1.3 Exosystemet 
Den tredje analysnivån är exosystemet vilket är det sociala sammanhang som indirekt 

påverkar individens vardag trots att individen själv inte är aktiv i den här nivån 

(Bronfenbrenner, 1979, Bronfenbrenner & Morris, 2007). Detta kan enligt Andersson (2017) 

handla om föräldrars arbetsplatser och deras umgänge, skolans organisation och resurser samt 

lokalpolitik. Ett exempel kan vara hur skolans tilldelade budget påverkar skolans organisation, 

som i sin tur indirekt påverkar individen genom vilken tillgång som ges till språkstöd och 

modersmålsundervisning för att gynna individens lärande och utveckling (Rutter, 2006). 

4.1.4 Macrosystemet 
Den fjärde analysnivån är enligt Bronfenbrenner (1979) det yttersta macrosystemet. 

Macrosystemet är enligt Nilholm (2016) en övergripande samhällelig nivå som enbart 

påverkar individen indirekt och som framförallt består av landets lagar, politik och ekonomi. 

Woolfolk och Karlberg (2015) menar att även landets konventioner, värderingar och 

traditioner ingår i macrosystemet, vilka även de indirekt påverkar individen. Detta innebär att 

olika länder har olika macrosystem (Bronfenbrenner, 1979) vilket kan skapa svårigheter för 

individer som migrerat oavsett orsak.  

 

 

 
Figur 1: Fritt efter Bronfenbrenners ekologiska modell från Andersson (2017, s. 204).  
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5 Metod 

I detta kapitel redogörs för vald metod, presentation av respondenter, genomförandet av 

studien, analysmetod, studiens giltighet och tillförlitlighet samt de etiska överväganden som 

gjorts före och under arbetets gång. 

5.1 Intervjuer 

Då studiens syfte är att bidra med kunskap om några lärares beskrivningar rörande 

undervisningens pedagogiska förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan 

valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa 

intervjumetoden har en låg grad av struktur vilket ger dem man intervjuar möjligheter att 

framföra sina egna tankar och ord (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Detta är i den här 

studien viktigt då syftet är att få kännedom om några lärares beskrivningar av 

framgångsfaktorer och hinder i undervisningen av nyanlända elever samt lärarnas 

beskrivningar av önskvärda pedagogiska förutsättningar. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att det i en kvalitativ forskningsintervju skapas kunskap i samspelet mellan intervjuaren och 

respondenten. Som förberedelse inför intervjuerna sammanställdes en semistrukturerad 

intervjuguide utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Intervjuguiden består av framförallt 

öppna frågor för att ha som stöd och för att föra samtalen framåt samt minimera risken för 

samtal som inte är relevanta för syftet.  Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att en 

fördel med kvalitativa intervjuer är möjligheten att anpassa både frågorna och deras ordning 

under den pågående intervjun då man i den semistrukturerade intervjun inte är bunden till ett 

standardiserat frågeformulär. Intervjuaren ges även möjlighet att ställa följdfrågor och 

förståelsefrågor vilket ger en bredare bild med fler dimensioner och nyanser av det fenomen 

som ska undersökas, vilket även tillämpades under föreliggande studies intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att kvaliteten på de data som produceras påverkas av intervjuarens 

skicklighet och ämneskunskaper. Vad som utifrån detta gjorts för att säkerställa kvaliteten på 

denna studies data redogörs för i metoddiskussionen. 

5.2 Urval 

Kriteriet för urvalet av respondenter är att de ska arbeta som lärare inom grundsärskolan samt 

ha erfarenhet av att undervisa nyanlända elever. För att hitta lämpliga respondenter gjordes 

först och främst ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Lantz (2011) betyder att forskaren väljer 

ut respondenter i närområdet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det bästa när 

man väljer ut informanter är att utifrån listor slumpvis välja ut sina intervjupersoner utifrån 

studiens målgrupp, men då det inte finns sådana listor över grundsärskolelärare så valde jag 

istället att kontakta rektorer för att få hjälp med kontaktuppgifter. Utifrån detta kontaktades 

rektorer på fyra grundsärskolor, på ett för mig bekvämt avstånd, genom att ett missivbrev 

(bilaga 1) skickades ut till dem via mail. Valet av kommuner gjordes både utifrån praktiska 
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skäl, möjligheten till transportering som inte blir alltför tidskrävande, samt egen vetskap om 

att det finns flera grundsärskolor i de kommunerna som har tagit emot ett flertal nyanlända 

elever de senaste åren. Då ingen av rektorerna svarat på lite drygt en vecka skickades en 

diskret påminnelse ut via mail. Tre rektorer svarade på detta varav en meddelade att hans 

personal inte hade vare sig tid för att delta eller erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. 

De övriga två meddelade att de skulle prata med sin personal och så skulle de som ville ställa 

upp höra av sig till mig. Ytterligare drygt en vecka gick innan jag blev kontaktad av två lärare 

på samma skola som meddelade att de gärna ville vara med i min studie. Jag skickade då ut ett 

missivbrev (bilaga 2) till dem, samt frågade om de eventuellt visste några andra som kunde 

tänka sig att delta i studien. De gav mig ytterligare tre namn på kollegor på både sin skola, 

samt på en annan grundsärskola i deras kommun. Jag kontaktade även dem via mail genom att 

skicka ut missivbrevet (bilaga 2) och fick till svar att de kunde tänka sig att delta i studien. 

Baserat på studiens omfattning och till viss del svårigheter att få tag på respondenter får 

intervjumaterial från fem lärare bli en lagom mängd data att hantera.  

5.3 Presentation av respondenter 

Utifrån konfidentialitetskravet presenteras respondenterna med fingerade namn. 

Presentationen innefattar utbildningsgrad, arbetslivserfarenhet, erfarenhet av att arbeta med 

nyanlända elever samt vilka årskurser de främst arbetar inom. 

Anna har ingen lärarutbildning men har arbetat som lärarvikarie i grundsärskolan i en 

mellanstor kommun i tre år. Hon arbetar främst inom årskurs 4-6. Hon arbetar tillsammans 

med en annan lärare men hon har även huvudansvar för vissa ämnen. Under sin tid i 

grundsärskolan har Anna stött på och arbetat med några nyanlända elever. 

Karin har arbetat i grundsärskolan i 20 år. Hon arbetar inom 1-6 men framförallt mot de yngre 

eleverna där. Hon är utbildad förskollärare och specialpedagog med inriktning mot 

utvecklingsstörning och har utöver det läst mycket annat som är relevant för hennes yrkesval. 

Karin har under sina år i skolan stött på många nyanlända elever och har stor erfarenhet av att 

arbeta med dem. 

Maria har arbetat i grundsärskolan i 6 år och är utbildad lågstadielärare och speciallärare med 

inriktning mot utvecklingsstörning. Hon arbetar inom 1-6 men till största delen mot de äldre 

eleverna. Hon har under sin tid i grundsärskolan stött på och arbetat med några nyanlända 

elever. 

Cecilia har arbetat inom grundsärskolan i 4 år. Hon är utbildad förskollärare och speciallärare 

med inriktning mot utvecklingsstörning. Hon har under sina yrkesverksamma år stött på och 

arbetat med några nyanlända elever. Cecilia arbetar med högstadieelever. 

Lisa har arbetat inom grundsärskolan i sex år och hon är utbildad F-6-lärare och har läst till 

speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Hon arbetar inom 1-6 och har huvudansvar 
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för de äldre eleverna. Under sin tid i grundsärskolan har Lisa stött på och arbetat med några 

nyanlända elever. 

5.4 Genomförande 

För att genomföra intervjuerna på bästa sätt användes en intervjuguide (bilaga 3) med öppna 

frågor, först några om respondentens bakgrund, sedan frågor inom de teman som 

forskningsfrågorna behandlar. Innan intervjuerna med grundsärskolelärarna genomfördes en 

pilotintervju för att få möjlighet att pröva och eventuellt ompröva frågorna. Pilotintervju 

rekommenderas av Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015) då det ger intervjuaren möjlighet till 

både intervjuträning samt möjlighet att pröva frågorna. Pilotintervjun spelades in, både för att 

kontrollera att jag behärskade diktafonen samt för att kunna gå tillbaka och bedöma om frågor 

behövde omformuleras, förtydligas, tas bort eller läggas till. Pilotintervjun transkriberades 

aldrig då den bara var avsedd som träning. Efter pilotintervjun omformulerades någon fråga 

och fråga 18 lades till (bilaga 3), men i stort fungerade intervjuguiden som förväntat. 

Respondenterna kontaktades och tider bokades. De hade fått tillgång till intervjuns tema via 

missivbrevet men ombads även att ställa eventuella frågor kring oklarheter via telefon när 

tiderna bokades.   

Alla intervjuer genomfördes på respondenternas respektive skolor. Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015) samt Kvale och Brinkmann (2009) menar att platsen för intervjun kan påverka 

svaren som respondenterna ger på de frågor som ställs. Att få befinna sig i sin egen skolmiljö 

kan verka lugnande och det ger också en tydlighet kring vad intervjun ska ha som fokus. 

Intervjuerna genomfördes i respondenternas klassrum efter att eleverna slutat för dagen. Detta 

ledde till att två av intervjuerna avbröts av kollegor till respondenten som skulle hämta något i 

klassrummet. Detta verkade dock inte påverka mina respondenter då de fortsatte att prata även 

när kollegan var i klassrummet. Efter att ha läst Kvale och Brinkmanns (2009) 

rekommendationer informerades respondenterna återigen om syftet med studien, varför 

samtalen spelades in, samt att respondenterna gavs möjlighet att ställa eventuella frågor innan 

själva intervjuerna startade. Respondenterna skrev även under samtyckesblanketterna precis 

innan själva intervjun. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon vilket gav möjlighet att ha fullt fokus på 

respondenten och samtalet. Anteckningsmaterial fanns tillgängligt om något skulle gå fel med 

tekniken men det kom aldrig till användning. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att 

det är viktigt att inspelningar av intervjuer sker på ett säkert men ändå enkelt sätt. En diktafon 

är lätt att hantera och den är även säker då den inte kan kopplas upp mot något nätverk. 

Diktafonen förvaras i ett låst skåp och användes bara vid intervjutillfällen och transkribering.  

Intervjuerna är var och en mellan 15 och 35 minuter långa, den sammanlagda tiden är 130 

minuter, och intervjuerna genomfördes med en lärare i taget. Då syftet är att komma åt 

respektive lärares beskrivning utifrån forskningsfrågorna minskar enskilda intervjuer risken 

att de påverkar varandra att tycka lika eller att någon inte vågar framföra sina egna åsikter. 
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Alla respondenter fick efter intervjun frågan om de ville lägga till information som de 

upplevde att jag hade glömt att fråga efter. Detta är något som Kvale och Brinkmann (2009) 

menar fyller en viktig funktion då risken att missa information som respondenten vill 

förmedla minimeras. Respondenterna uppgav även att de var positiva till återkoppling om mer 

information eller tydliggöranden skulle behövas. Intervjuerna transkriberades så snart som 

möjligt efter intervjutillfället och respondenternas namn fingerades direkt i transkriberingarna. 

5.5 Bearbetning och analys 

Den tematiska analysmetod som ligger till grund för uppsatsen innehåller både ett deduktivt 

och ett induktivt förhållningssätt. Enligt Loseke (2013) är ett deduktivt förhållningssätt att det 

redan finns förutbestämda teman eller begrepp som man kopplar sitt datamaterial till och ett 

induktivt förhållningssätt är att man identifierar teman utifrån vad som framkommer i 

datamaterialet. Den deduktiva delen i analysmetoden består i att syftet och forskningsfrågorna 

redan har förutbestämda teman. Dessa förutbestämda teman är framgångsfaktorer, utmaningar 

samt önskvärda pedagogiska förutsättningar vad gäller undervisning av nyanlända elever i 

grundsärskolan. Jag har även använt mig av de fyra förutbestämda analysnivåerna i 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Bronfenbrenner, 1979), vilka är microsystemet, 

mesosystemet, exosystemet och macrosystemet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver i 

sin artikel hur man kan tematisera icke förutbestämda underkategorier utifrån respondenternas 

meningsbärande utsagor. Den induktiva delen i analysmetoden består av just den sortens 

analys. Utifrån forskningsfrågorna färgmarkerades respondenternas meningsbärande utsagor 

och skapade underkategorier som synliggjordes genom upprepade genomläsningar av det 

transkriberade datamaterialet.  

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan snarast möjligt efter 

intervjutillfället. Redan vid transkriberingen påbörjas enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2015) det första steget i analysen av materialet. Det transkriberade materialet har lyssnats 

igenom och så noggrant som möjligt kontrollerats mot transkriberingarna, vilket Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne (2015) påpekar som viktigt för att försöka säkerställa att analysmaterialet 

är giltigt. Under tiden som materialet har lyssnats igenom, transkriberats och lästs upprepade 

gånger har respondenternas meningsbärande utsagor markerats i olika färger både utifrån 

förutbestämda kategorier och utifrån icke förutbestämda men framträdande underkategorier. 

Utifrån dessa har sedan resultatet ställts i relation till Bronfenbrenners (1979) teoretiska 

analysnivåer. 

5.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Enligt Ahrne och Svensson (2015)  ställer kvalitativ forskning andra krav på trovärdighet och 

generaliserbarhet än kvantitativ forskning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en studie 

uppfyller kraven för giltighet om den undersökt det som är tänkt att undersökas. Föreliggande 

studies syfte har följt som en röd tråd både genom det praktiska arbetet och i dokumenterandet 
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av studien, vilket tyder på hög giltighet. Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer 

för att kunna besvara studiens syfte. Intervjuer har enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2015) en svaghet då respondenternas utsagor tolkas av forskaren och tolkningen kan 

påverkas av forskarens egna erfarenheter och förutfattade meningar och man kan inte heller 

vara säker på att respondenterna faktiskt gör det de säger. Trots detta valdes ändå intervjun 

som metod då det är lärarnas beskrivningar som är fokus, samt att intervjuer ger möjlighet till 

följdfrågor och förklaringar som inte hade kommit fram i till exempel en enkätundersökning. 

Trovärdigheten ökar dock genom att intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant 

inför analysen då det blir det faktiskt sagda som analyseras och inte bara det som är 

ihågkommet eller antecknat. Trovärdigheten stärks även av de representativa utdragen som 

används från intervjuerna i form av citat för att belägga tematiseringarna. Detta gör det 

möjligt för andra att följa ställningstagandena samt värdera rimligheten i dessa.  

Enligt Larsson (2005) är det viktigt att tydliggöra sin egen förförståelse vilket jag försökt göra 

genom att både redovisa nationell och internationell forskning med anknytning till studiens 

syfte och redogöra för den valda teoretiska ansatsen. Jag har även försökt återge hela 

arbetsprocessen så detaljerat som möjligt samt resonerat kring mina metodval för att min 

undersökning ska vara så transparent som möjligt, vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) 

även det ökar trovärdigheten.  

Det finns enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) vissa urvalsproblem när man gör 

kvalitativa intervjuer och det är väldigt viktigt att tänka över hur man väljer ut dem som ska 

intervjuas. I föreliggande studie var syftet att intervjua just grundsärskolelärare eftersom det 

är de som i första hand undervisar de nyanlända eleverna. Lärare från två olika grundsärskolor 

intervjuades för att det empiriska materialet inte skulle vara koncentrerat till en alltför 

homogen grupp, vilket skulle kunna ge en väldigt ensidig bild av fenomenet.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en studies tillförlitlighet handlar om huruvida studiens 

genomförande redovisats transparent så att andra skulle kunna göra om samma undersökning 

och få samma resultat. Då studien bygger på några lärares beskrivningar av deras tankar kring 

studiens syfte är det inte säkert att resultatet skulle bli detsamma om undersökningen görs om 

eftersom olika lärare har olika tankar kring fenomenet.  

5.7 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram att ett arbete som håller god kvalité måste ha ett tydligt 

syfte, metoderna måste ha använts på ett korrekt sätt och empirin måste ha granskats och 

använts på rätt sätt. Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det i huvudsak fyra olika 

forskningsetiska principer som ska följas vid alla forskningsstudier vars huvudsakliga syfte 

enligt Vetenskapsrådet (2017) är att skydda studiers deltagare. Dessa fyra huvudprinciper är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I den här 

studien har alla dessa principer följts och hur detta gjorts redovisas nedan. 
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För att tillgodose informations- och samtyckeskraven har deltagarna i studien informerats 

både skriftligt (bilaga 2) och muntligt om studiens syfte och vilket syfte deras deltagande 

fyller samt hur deras information kommer att användas. Respondenterna har även givits 

skriftlig och muntlig information om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst 

under studiens gång har rätt att avbryta sitt deltagande utan några konsekvenser. 

Respondenterna har efter genomgång av detta gett både muntligt och skriftligt samtycke till 

att delta i studien. De har även fått tillgång till kontaktuppgifter till mig och till ansvarig 

handledare på universitetet för att kunna ställa eventuella frågor. En annan viktig 

huvudprincip är konfidentialitetskravet. Med detta menas enligt Vetenskapsrådet (2002) att 

forskaren har ansvar för att se till att alla respondenter anonymiseras och att det görs omöjligt 

att hänföra specifika svar till specifika identiteter. Respondenterna har i min studie getts 

fingerade namn för att försvåra identifierandet och namn på skolor och kommuner nämns inte 

alls. För att säkerställa konfidentialitetskravet och nyttjandekravet förvaras de inspelade 

intervjuerna samt transkriberingarna i ett låst skåp dit enbart jag har nyckel. Uppgifterna som 

har samlats in används inte av någon annan än mig och enbart till den här studien. Den 

insamlade empirin kommer att förstöras när uppsatsen är examinerad och godkänd.  

Ahrne och Svensson (2015) menar att det är viktigt att tänka igenom andra etiska frågor som 

kan uppstå redan innan studien påbörjas. En övrig etisk fråga som i den här studien tagits i 

beaktande är att inte använda arbetskamrater som respondenter utan de respondenter som har 

deltagit har varit okända för mig och jag för dem. 
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6 Resultat och analys 

Syftet med studien är att bidra till kunskapsutvecklingen rörande undervisningens 

pedagogiska förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan. När materialet 

analyserats utifrån de förutbestämda kategorierna framgångsfaktorer, utmaningar och 

önskvärda pedagogiska förutsättningar i arbetet med nyanlända har respondenternas 

meningsbärande utsagor även kondenserats ner till underkategorier vilka kommer att 

användas för att redovisa resultatet. Sist i kapitlet redovisas en analys av resultatet i 

förhållande till Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori. 

6.1 Vad beskriver lärare i grundsärskolan som 

framgångsfaktorer i undervisningen av nyanlända 

elever? 

Här redovisas resultatet till den första forskningsfrågan vilken även den har kondenserats ner 

till underkategorier. Dessa underkategorier är kommunikation, miljö och relationer samt 

samarbete. 

6.1.1 Kommunikation 
En förutsättning för kunskapsutvecklande undervisning av nyanlända elever i grundsärskolan 

är att kommunikationen fungerar tillfredsställande. Alla de intervjuade lärarna i studien ger 

uttryck för att kommunikationen är det viktigaste redskapet lärare har.  

För kommunikationen är ju a och o någonstans, för att kunna nå varandra och för att kunna ha någon 

sorts undervisning alls. (Maria) 

Det som alla lärarna i studien för fram som framgångsfaktorer i undervisningen av nyanlända 

elever är att använda sig av tekniska hjälpmedel för att underlätta kommunikationen när det 

talade språket bitvis utgör ett hinder i att förstå varandra.  

 

Vi har ju tecken, det använder jag ju mycket, och olika AKK-er och det mesta bygger ju på bilder. Jag 

tänker även på bildscheman och så har vi ju widget go-appen. Den är också baserad på bilder. 

(Cecilia) 

Jag tycker ju om de här Ipadsen, apparna som har med språk med både ord och bild. Så det är en bra 

metod att använda. Och sen också att få in tecken, och bilder förstås. (Anna) 

Man kan använda mycket film och bilder, vi måste göra det. Och jag tycker ju att activeboarden är 

väldigt viktig. Den använder jag väldigt mycket här, just för de yngre. För att snabbt kunna visa bilder 

när de inte vet vad det är. (Karin) 

Två lärare tar även upp att de använder sina privata mobiltelefoner för att stödja 

kommunikationen med hjälp av bilder men även språk-appar för att kunna översätta till och 

från elevens modersmål. 
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Samtliga lärare tar även upp andra hjälpmedel som inte bygger på teknik samt hur de själva 

arbetar och agerar i och utanför klassrummet för att stödja elevernas språkutveckling. 

Konkret! Vi hade jobbat mycket förut med bildlexikon så hon hade ju sett väldigt många bilder. Men 

när vi kom ut i verkligheten så blev det något helt annat. Det konkreta är ju mycket bättre, det blir ju 

mycket tydligare. (Lisa) 

Ja, vi försöker ju använda tecken och bilder och ord. Alltså att man både använder ord, bild och tecken 

samtidigt för att det ska bli tydligt. Jag tror att de bättre förstår vad jag pratar om än om jag bara står 

och orerar. Man pratar även långsammare, tydligare och man upprepar sig. (Karin) 

Jag tror att många gånger när man når varandra så är det väldigt mycket genom kroppen. Man visar 

saker genom kroppen. (Maria) 

6.1.2 Miljö och relationer 
Tre av lärarna reflekterar kring klassrumsmiljön, deras relationer med eleverna och även hur 

de tänker att deras pedagogiska ledarskap kan påverka undervisningen på ett positivt sätt. Det 

som lärarna väljer att ta upp handlar om elevers och föräldrars tillit till att eleverna har det bra 

och behandlas väl, den fysiska miljön och lärares tydlighet och struktur. 

Ja det är väl just att vara här och nu. Att ta sig tid så att eleverna känner att de kan lita på att vi vill 

förstå dem, och att vi har tid att försöka förstå dem. Så vi inte ger upp och struntar i vad de vill. (Lisa) 

Jag tänker nog att de kommer till en ganska trygg miljö när de kommer till grundsärskolan. Det tänker 

jag är en liten grupp och många pedagoger. Så vi har ju mycket tid att liksom anpassa efter deras 

förmågor. (Maria) 

Struktur, att de vet vad som kommer så att de inte behöver ägna sig åt andra tankar. Vad händer nu? 

Vad hittar hon på för dumt nu? Ska jag göra det här? Nähä, ja just det, jag ska ju faktiskt göra det här 

nu. Att de kan förutse vad vi gör och varför. (Karin) 

6.1.3 Samarbete 
Två av lärarna tar även upp samarbetet med kollegor och föräldrar som viktiga faktorer för att 

lyckas så bra som möjligt i det dagliga skolarbetet med nyanlända elever. Det handlar då 

framförallt om samtal med kollegor och bollande av idéer, samt att kunna både ge tips och få 

tips. En lärare tar även upp vikten av att införliva de nyanlända elevernas kultur och 

traditioner i skolan med hjälp av deras föräldrar. 

Det är viktigt att kunna få stöttning av kollegor. Att kunna be om hjälp och få tips och råd av de med 

mer erfarenhet. Och att kunna ha samtal om vad man ser som fungerar och vad som inte fungerar. 

(Anna) 

Det handlar väldigt mycket om att prata med varandra och komma med tips och råd. Och även samtala 

om att.. jamen, jag tror att hon kan. Det här ser jag. Vad ser du? Bolla och pussla ihop det så. (Lisa) 

Jag tror att det är bra att göra som vi gjorde på förskolan, och som jag försöker göra nu. Att vi försöker 

ta hjälp av föräldrar, och försöker ta in deras kultur och fira dom här högtiderna också. Så de känner 

att de hör till och att deras kultur också är viktig. (Lisa) 

 



 

 

27 

 

6.2 Vad beskriver lärare i grundsärskolan som 

utmaningar i undervisningen av nyanlända elever? 

Här redovisas resultatet till den andra forskningsfrågan vilken även den har kondenserats ner 

till underkategorier. Dessa underkategorier är kommunikation, utredning och placering samt 

samverkan med hemmet. 

6.2.1 Kommunikation 
Alla lärarna som intervjuades gav uttryck för att den största utmaningen i arbetet med 

nyanlända elever i grundsärskolan är svårigheten att få till en fungerande 

tvåvägskommunikation. Trots att alla uppgav att bilder är en framgångsfaktor fanns det även 

vissa farhågor kring användandet av bilder som kommunikationshjälp som kom till uttryck. 

Sen är det ju svårt att välja ut bilder, och det är ju inte alltid jag har tid att välja bra bilder. Man får ta 

bilder man hittar lite snabbt ibland kanske. (Karin) 

Jag kan ibland uppleva att det är svårt att faktiskt veta vad den tecknade bilden föreställer. (Cecilia) 

Även elevernas förmåga till att lära sig det nya språket var något som två lärare tog upp som 

utmaningar då det påverkar elevernas möjligheter både till inlärning, lärares 

lektionsplaneringar men också för att eleverna själva ska kunna göra sig förstådda. 

Ja, utmaningar för våra elever så tänker jag att det ofta är språkstörningen som är den stora, stora 

utmaningen. Jag tänker att om man har en grav språkstörning på sitt eget språk, och sen ska man 

dessutom lära sig ett nytt språk, så är ju det en väldig utmaning. Och har man dessutom då en 

utvecklingsstörning, som alla våra elever har, så gör det ju inte saken lättare. Och om vi nu tänker att 

vi på sikt skulle lära dem lite tecken, så har de ju ingen förankring i det hemma, och då blir ju det 

något som man bara gör här för stunden. (Maria) 

Det blir ju svårare för man vet ju inte vilken nivå de är på, eftersom de inte har språket med sig. Det är 

svårt att veta vad de är kapabla till. Jag tycker det är en stor svårighet att få med alla i det vi gör. 

(Anna) 

Det är svårt när eleven kommer till mig och vill förmedla något. Då blir det ganska ofta omöjliga 

situationer /../ och kanske framförallt om de blir ledsna och inte kan uttrycka vad de tycker. (Karin) 

Samtliga intervjuade lärare menar att deras elever inte ges någon större tillgång till 

modersmålsundervisning och ingen tillgång alls till studiehandledning vilket de ser som en 

stor brist och utmaning vad gäller elevernas inlärning av både språk och övriga skolämnen. En 

lärare berättar att bara den ena av hennes två nyanlända elever ges tillgång till modersmål och 

då endast 40 minuter i veckan. Övriga lärare påtalar att bland deras nuvarande elever är det 

bara någon enstaka som ges modersmålsundervisning och att bara ett fåtal av deras tidigare 

nyanlända elever getts tillgång till det och då i alldeles för liten utsträckning mot vad de ser 

som elevernas behov. Att eleverna inte heller, med hjälp av modersmålslärare eller 

studiehandledare, kan ges möjlighet att få visa sin kunskap på sitt starkaste språk, vilket oftast 

är modersmålet, leder enligt lärarna till att det är svårt för dem att bedöma vad eleverna 

faktiskt kan.  



 

 

28 

 

Nu har vi en elev som får modersmålsundervisning 40 minuter i veckan. Det räcker inte. Och vi har en 

elev som inte får någon alls, eftersom man anser att han inte förstår, men jag tror han behöver det 

ändå. Likaväl som vi pratar svenska med honom, så behöver han ju modersmål också. (Karin) 

Jag upplever inte alls att eleverna får studiehandledning, inte i vår skolform. Modersmål har vi någon 

som får lite, men ingen som får studiehandledning. (Maria) 

En lärare tar upp att det finns tillgång till appar till både mobil, dator och Ipad som översätter 

olika språk och att man både kan prata och skriva in det man vill säga. Hon är dock skeptisk 

till att använda detta då hon menar att hon inte har en aning om vad som faktiskt sägs eller om 

det ens blir rätt. 

Ja för liksom, jag kan ju inte, jag vågar inte använda något arabiskt program på datorn. Jag vet ju inte 

vad de säger, eller om det blir rätt eller fel, eller om det är fel dialekt, eller vad det är. (Karin) 

6.2.2 Utredning och placering 
Alla lärare som har deltagit i intervjuerna uttrycker att de är skeptiska till de utredningar som 

har gjorts inför elevernas grundsärskoleplaceringar. De menar att utredningarna ytterst sällan 

görs på elevens starkaste språk trots att detta är något som Skolverket (2016) rekommenderar. 

En lärare menar vidare att när utredningen görs med hjälp av tolk kan man inte vara säker på 

om tolken översätter ordagrant eller om det som sägs görs om i översättningen.  

De här eleverna utsätts egentligen för konstiga testsituationer. I testsituationen så pratar den som testar 

svenska, och så är det någon som sitter bredvid och tolkar. Det är inte säkert att man får fram det bästa 

av eleven, eller att tolken alltid översätter rätt. (Maria) 

Den här utredningen är gjord precis i början, och det var kanske inte så bra. Den var ju gjord på 

svenska och det var ju inte. Ja, men resultatet blir inte bra. Det är inte rättvist. (Cecilia) 

/../ det är det här när de skrivs in här. Deras tester görs på svenska eller på icke-språk. Det är ingen 

som förklarar på arabiska, eller att man har något arabiskt test eller nånting /../ Och så säger man så 

här, jamen det gick inte att göra så bra test. Så vad visar de egentligen? (Karin) 

Två lärare lyfter även fram att kulturella skillnader kan påverka resultatet. De menar att de 

test som används oftast vänder sig till svensktalande elever som är uppväxta i den svenska 

kontexten och därför kommer att ha en annan förståelse för testerna än elever från andra 

kulturer. 

Vi har en elev vars test egentligen inte fungerade med de test vi har. Testen är ju verkligen kulturella. 

Psykologen sa att hon hade plockat från olika test och satt ihop, för att det fanns kulturella skillnader. 

Och då kan man ju litegrann ifrågasätta, vad man får fram för testresultat då, i jämförelse med andra 

elever som har gjort ett och samma test? Hur bedömer man test som man har plockat ihop från olika 

test? (Maria) 

Maria funderade även på om det kan vara så att det ibland kan vara trauman som yttrar sig 

som någon slags utvecklingsstörning, framförallt hos elever som kommer från krig. Tre lärare 

uttryckte även tveksamheter kring elevernas placeringar då de inte riktigt känner tillit till de 

utredningar som gjorts. 

Eftersom de inte kan göra testerna ordentligt, så vet man ju inte riktigt om de ska vara på 

träningsskolan eller hos oss. (Karin) 
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Jag tänker att vi har fått ta emot elever ibland, som har kommit hit, och det har gått väldigt fort med 

inskrivning. Eller nästan inte ens en inskrivning. Man har bara förstått att här är det något speciellt och 

här måste vi agera snabbt. (Maria) 

6.2.3 Samverkan med hemmet 
Fyra av de intervjuade lärarna tar upp samverkan med hemmet som en utmaning. De tar bland 

annat upp att språket är en barriär då det krävs tolk för att förstå varandra, vilket gör att den 

spontana kontakten kring eleverna uteblir. En lärare tar upp att hon numera har svårt att lita på 

myndighetsinformation som översatts till andra språk, då hon varit med och delat ut 

felöversatt information på ett föräldramöte. Dock närvarade en tolk som upptäckte felet och 

kunde hjälpa till att reda ut det med föräldrarna och översätta lärarnas förklaring av vad 

grundsärskolan är. 

Mamman kan inte svenska och pappan kan bara lite. Då är det svårt att veta vad de förstår av vad vi 

säger. De säger att de förstår men man vet ju inte. (Cecilia) 

En familj vill inte ha tolk utan vill klara sig själva, men jag känner inte riktigt att de förstår vad jag 

säger då. (Lisa) 

Vi delade ut en broschyr, jag kommer inte ihåg om det var på arabiska. Då hade det enligt tolken stått, 

välkommen till idiotskolan, eller någonting liknande. De hade valt jättekonstiga ord, och det kunde ha 

blivit katastrof om inte tolken hade sett det. (Lisa) 

Något annat som synliggjordes var att lärarna upplever att vårdnadshavarna inte alltid har 

förstått vad grundsärskolan är och varför deras barn har erbjudits en plats där. En lärare tar 

även upp att det ibland har upplevts som att föräldrarna har fått välja inom vilken 

grundsärskoleinriktning deras barn ska ha sin skolgång. 

Alla föräldrar tror jag inte har haft så mycket val egentligen. De tror jag bara mer eller mindre har 

blivit presenterade: Det här är en skolform som finns och här ska ditt barn gå. Framförallt tror jag inte 

att de fått klart för sig skillnaden mellan grundsärskola och träningsskola, och att det faktiskt kan vara 

så att det kan bli förändringar i vart man placeras. (Maria) 

Vi har ju haft lite otur ibland, att de nästan har fått valt om de vill vara på träningsskolan eller här. Då 

väljer nog föräldrarna det som de mest tycker liknar skola, fast deras barn kanske passar bättre på 

träningsskolan. (Karin) 

6.3 Vilka pedagogiska förutsättningar beskriver lärare i 

grundsärskolan som önskvärda vad gäller 

undervisning av nyanlända elever? 

Här redovisas resultatet till den tredje forskningsfrågan vilken även den har kondenserats ner 

till underkategorier. Dessa underkategorier är tillgång till språkstöd och kompetensutveckling 

för lärarna. 

6.3.1 Tillgång till språkstöd 
Alla lärarna tog upp att de ville ha tillgång till språkstöd i olika former. En form som 

påtalades som nödvändig var modersmålsundervisning för eleverna. Lärarna indikerade att 
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eleverna behöver bygga upp sitt modersmål för att med hjälp av det lättare kunna lära sig ett 

nytt språk. De menar även att det är viktigt för eleverna att ha tillgång till ett starkt språk för 

att kunna uttrycka sig ordentligt, samt för att kunna kommunicera med sina föräldrar. 

Jag tänker främst att det borde finnas någon som kan lära honom sitt modersmål, och sen kan vi 

utveckla svenskan därifrån. Precis som vi får lära oss engelska tänker jag, när vi började med det i 

skolan. Att man får utgå från sitt modersmål när man ska lära sig ett nytt språk. (Cecilia) 

Eleven måste ju kunna prata med sina föräldrar och hur ska de kunna det på riktigt om de inte får 

tillgång till modersmålsundervisning? De här eleverna är ju språksvaga, inte bara på svenska, utan 

även på det som ska vara deras starkaste språk. (Lisa) 

Studiehandledning är också något som alla lärarna menar är önskvärt i elevernas 

undervisning. Det som framförallt togs upp var att ges tillgång till en språkstödjare i 

klassrummet, som kan finnas tillgänglig och hjälpa till i stunden med det som dyker upp. Inte 

bara i förväg planerade lektioner där lärare och elev sitter i ett enskilt rum, vilket verkar vara 

det vanligaste tillvägagångssättet när elever ges tillgång till någon form av språkstöd. 

Man skulle vilja ha lite mer studiehandledning, att modersmålsläraren liksom kommer in i gruppen 

och är med i helheten. Hjälper till och bollar och översätter och förklarar i själva 

undervisningssituationen, så att man också kan använda modersmålet i undervisningen direkt. (Lisa) 

Det vore väldigt bra om det fanns någon slags pedagog på deras hemspråk, som kunde vara med och 

stötta inne i klassrummet. (Maria) 

Flera lärare menar även att tillgång till språkstödjare i klassrummet skulle hjälpa dem att 

bättre veta vilken kunskapsnivå eleverna ligger på, vilket skulle hjälpa lärarna att bättre 

utmana eleverna i deras kunskapsutveckling. De menar att det ofta är svårt att veta vad 

eleverna kan då lärarna själva inte kan ge eleverna möjlighet att få visa skolkunskaperna på 

deras starkaste språk. 

Att ha tillgång till någon som pratar deras språk skulle underlätta kommunikationen. Då får man ju 

också reda på vad som fungerar och inte i undervisningen. Jag skulle också veta mer vilken grund de 

har. Vad de förstår och vad de inte förstår. (Karin) 

/../ och som kanske var med och samplanerade vissa lektioner, just för att man ska kunna få fram det 

allra bästa från eleven. (Maria) 

6.3.2 Kompetensutveckling för lärarna 
Fyra lärare tog upp att de ville ha egen kompetensutveckling för att bättre kunna möta och 

förstå sina elever. Kompetensutvecklingen som efterfrågades handlade både om 

undervisningsstrategier för svenska som andraspråk och om att bemöta elever som har 

traumatiska upplevelser med sig när de kommer till Sverige. Lärarna uppgav att de i nuläget 

enbart får lite eller ingen kompetensutveckling alls inom dessa områden. 

Vi får liksom ingen utbildning alls i det här, att arbeta med de här barnen, vi ska bara fixa det ändå. 

(Karin) 
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Visst har jag varit på någon föreläsning om hur erfarenheter kan påverka inlärning, men man skulle 

vilja ha lite mer fortbildning. Så att man blir tryggare i sin utbildning och om hur man ska bemöta 

eleverna, så att man inte gör så de brakar totalt. (Lisa) 

Jag har ju ingen utbildning i hur man jobbar som Sva-lärare. Hur ska jag veta vilka sätt som fungerar? 

(Cecilia) 

6.4 Systemteoretisk analys 

Här presenteras en systemteoretisk analys där studiens resultat analyseras i förhållande till 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori. Resultaten kommer utifrån detta att delas in i 

en micronivå, en mesonivå, en exonivå och en macronivå. 

6.4.1 Resultat utifrån micronivån 
Micronivån är enligt Bronfenbrenner (1979) de miljöer som direkt innefattar eleven och där 

eleven interagerar med sin omgivning. På micronivån är relationerna ömsesidiga, läraren 

påverkar eleven och eleven påverkar läraren. Här spelar kommunikationen en framträdande 

roll då någon sorts kommunikation alltid används när individer interagerar. 

Framgångsfaktorer för att underlätta kommunikationen på micronivå är enligt lärarna att de 

använder sig av olika hjälpmedel i den dagliga interaktionen med eleverna. Hjälpmedel som 

lyftes fram som framgångsrika var både tekniska och icke-tekniska. Bland de tekniska 

hjälpmedel, som flera av lärarna använder sig av i det dagliga arbetet, finns till exempel Ipads, 

datorer och Active-boards. Här handlar det framförallt om att kunna använda ord- och 

bildstöd, både i befintliga appar, men också att i stunden kunna ta fram en bild eller en kort 

film för att förklara något ord som eleverna inte förstår. Vad gäller icke-tekniska hjälpmedel 

lyfter lärarna fram användande av tecken och färdiga bildkort för att förtydliga sin 

undervisning och övrig kommunikation med sina elever. En lärare lyfte även fram 

användande av hela kroppen, med gester, tonfall och mimik, som nödvändigt för att öka 

förståelsen för varandra. Ytterligare en framgångsfaktor som lyftes fram på micronivån av 

Maria, är att grundsärskolan upplevs som en trygg och ombonad miljö med inte så många 

elever. Eleverna möts även på sin nivå och det finns tillgång till flera vuxna under hela 

skoldagarna.  

Utmaningar som beskrivits av lärarna på micronivån är till exempel avsaknaden av 

modersmålsundervisning och studiehandledning, vilket om det funnits hade kunnat ge 

eleverna ökade möjligheter att kunna interagera mer med både klasskamrater och lärare. De 

hade getts större möjligheter att kunna uttrycka sig verbalt, visa sina kunskaper samt uttrycka 

tankar och önskemål. En annan utmaning kopplad till det verbala modersmålet är det Karin tar 

upp om att hon inte riktigt vågar använda språkprogram på datorn i den dagliga 

undervisningen, eftersom hon inte vet vad som sägs eller om något blir fel. Även användandet 

av bilder under skoldagen tas av Cecilia upp som en utmaning då det ibland är svårt att riktigt 

förstå vad tecknade bilder föreställer, vilket kan skapa problem och missförstånd i 

kommunikationen. 
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Den önskvärda pedagogiska förutsättningen som alla lärare tar upp på micronivån är att få 

tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning för eleverna samt språkstödjare i 

klassrummet. De menar att detta skulle underlätta all sorts daglig kommunikation med eleven, 

både den kunskapsmässiga och den relationella. Eleverna skulle enligt flera lärare också bättre 

kunna mötas och utmanas på sin faktiska kunskapsnivå vilket skulle vara till gagn för 

elevernas kunskapsutveckling och självkänsla samt att eleverna skulle ges möjlighet att få 

visa sina skolkunskaper på sitt starkaste språk. Tillgång till modersmål tillsammans med 

andraspråket tror till exempel Cecilia även skulle påverka elevernas andraspråksinlärning 

positivt. 

6.4.2 Resultat utifrån mesonivån 
Mesonivån innefattar enligt Bronfenbrenner och Morris (2007) minst två miljöer från 

micronivån som samspelar med varandra, ibland med individens påverkan och ibland utan. 

Oavsett om individen är delaktig i samspelet eller inte så påverkas ändå alltid individens 

micronivå av det som sker i mesosystemet (Bronfenbrenner, 1979). Framgångsfaktorer på 

mesonivån är enligt de intervjuade lärarna bland annat att ha ett gott samarbete med kollegor. 

Genom tid till samtal och möjlighet att bolla idéer med varandra, samt samtal om eleverna 

och deras kunskaper, kan lärarna lägga pussel för att få en tydligare bild av sina elever. Detta 

påverkar elevens skoldag då den sammanlagda bilden hjälper lärarna att bättre möta och 

utmana elevens kunskaper i det dagliga skolarbetet. Även samarbetet med föräldrar tas upp av 

Lisa som menar att hon med hjälp av föräldrar försöker ta in elevernas kultur i klassrummet 

för att visa eleverna att även deras kultur är viktig. Detta tänker hon kan stärka elevernas 

självbild samt att de får en mer given plats i klassrummet då det plötsligt är de som blir 

”experterna”. 

Utmaningar på mesonivån är enligt lärarna elevers utredningar och grundsärskoleinskrivning 

samt samverkan med hemmet. Jag väljer att ta med utredningsförfarandet på mesonivån då 

eleverna deltar och är aktiva under själva utredningen, även om de inte kan påverka resultatet, 

då resultatet sedan i allra högsta grad påverkar elevernas micronivå. Alla lärarna som 

intervjuats menar att de på olika sätt är skeptiska till de utredningar som gjorts och de resultat 

som fåtts fram. Orsakerna som lärarna anger är framförallt att utredningarna sällan har gjorts 

på elevernas starkaste språk samt att en del testbatterier är kulturellt betingade. Några lärare 

tog även upp att själva testsituationen blir konstig då den som leder testet talar svenska och 

det hen säger sedan tolkas till ett annat språk, utan att man egentligen vet om tolkningen blir 

korrekt. Även samverkan med hemmet lyftes fram som en utmaning och då framförallt de 

språkförbistringar som ibland uppstår. Lärarna menar att den spontana kontakten med 

hemmen är svår att få till och att samtalen framförallt sker med hjälp av inbokad tolk på till 

exempel utvecklingssamtal. Detta påverkar indirekt eleven då det ibland kan ta längre tid 

innan information som kan påverka elevens skoldagar kan utbytas jämfört med svensktalande 

hem. 



 

 

33 

 

Önskvärda förutsättningar på mesonivån tog Lisa upp och då i förhållande till bristen på 

modersmålsundervisning. Hon menar att med tanke på att många elever i grundsärskolan är 

språksvaga så är det extra viktigt att de här eleverna ges ordentlig tillgång till 

modersmålsundervisning. Lisa menar även att eleverna måste ges möjlighet att stärka det 

språk som de behöver för att på riktigt kunna kommunicera med sina vårdnadshavare. Goda 

kunskaper i modersmålet kan även i förlängningen hjälpa eleven i förvärvandet av 

andraspråket. 

6.4.3 Resultat utifrån exonivån 
På exonivån är inte individen själv aktiv men det som sker här påverkar indirekt individens 

vardag (Bronfenbrenner, 1979). Exempel på detta kan vara skolans organisation och hur man 

har fördelat och gett tillgång till olika resurser (Andersson, 2017). Framgångsfaktorer som 

lärarna lyfter fram på exonivån är tillgången till tekniska hjälpmedel för till exempel 

kommunikation. Hur mycket pengar kommunen och skolans organisation väljer att avsätta till 

detta kan eleven inte påverka på något sätt men resultatet av IT-policyn påverkar elevernas 

skolvardag.  

Utmaningar på exonivån, utifrån de intervjuade lärarnas utsagor, är framförallt bristen på 

tillgång till modersmålsundervisning, studiehandledning samt den totala bristen på någon 

form av språkstödjare. Maria uttryckte det med att eleverna i deras skolform inte får någon 

studiehandledning alls. Anställning av dessa olika funktioner som hade kunnat påverka 

elevernas skolvardag i en positiv riktning har getts små, om ibland ens några, ekonomiska 

medel ifrån de som beslutar om skolans resursfördelning. Maria tar också upp att hon ibland 

har upplevt att de har fått ta emot elever nästan helt utan inskrivning, det verkar enligt henne 

bara ha beslutats uppifrån att den här eleven behöver något speciellt och att det har varit 

bråttom med att ge eleven en grundsärskoleplacering.  

Önskvärda pedagogiska förutsättningar utifrån exonivån är enligt lärarna framförallt tillgång 

till språkstöd i olika former för eleverna. Det som nämns av alla intervjuade lärare är att de 

önskar en annan resursfördelning än den som gäller idag. De menar att deras elever, för en 

optimal kunskapsutveckling, är i stora behov av modersmålslärare, studiehandledare samt 

språkstödjare allmänt. Här lyfts även medel till egen kompetensutveckling fram som 

önskvärd. Om lärarna får bättre utbildning i att undervisa i svenska som andraspråk, samt 

verktyg för att bemöta elever som bär med sig trauman, så menar flera av lärarna att detta 

skulle påverka elevernas skolgång i positiv riktning. 

6.4.4 Resultat utifrån macronivån 
Macronivån är enligt Bronfenbrenner (1979) den samhälleliga nivån i form av lagar, 

myndigheter och ekonomi. På den här nivån framkom inte mycket i intervjuerna utifrån de 

frågeställningar som valts. Det som ändå kan och behöver nämnas utifrån utmaningar i 

undervisningen av nyanlända elever, är bristen på modersmålsundervisning som enligt 

Skolverket (2018) ingår i grundsärskolans kursplan. Elevernas rätt till både svenska som 
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andraspråksinlärning samt modersmålsinlärning står även reglerat i Språklagen 

(SFS2009:600) men trots detta verkar språkstöd, utifrån de intervjuade lärarnas utsagor, inte 

vara prioriterat att tillgodose i den här kommunens och de här skolornas resursfördelningar. 

Detta gäller, i den här studien, både tillgång till modersmålslärare och lärarnas möjligheter till 

fortbildning i svenska som andraspråksundervisning.  

Även utredningar som är nödvändiga inför inskrivning i grundsärskolans skolform regleras av 

lagar (Skolverket, 2013), men trots detta upplevde lärare i föreliggande studie att 

utredningarna inte är ordentligt gjorda. En lärare beskrev det till och med som att det ibland 

inte ens verkar ha gjorts en ordentlig inskrivning. Skolverket (2016) skriver att bedömningar 

av elevers kunskaper helst ska göras på elevens starkaste språk. I den här studien indikerar 

alla lärarna att ingen av deras elever givits den möjligheten. Ytterligare en utmaning som visat 

sig för Lisa var broschyren till föräldrar från Skolverket om vad grundsärskolan är och 

innebär, där tolken innan den delats ut uppmärksammade Lisa på att myndigheten hade valt 

missvisande ord och att själva betydelsen i informationen hade blivit att grundsärskolan är en 

skola för idioter.  

6.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Resultatet visar att kommunikation är lärarnas viktigaste redskap. För att underlätta 

kommunikationen med nyanlända elever använder sig lärarna på micronivån av både 

tekniska, såsom film, dator, activeboard och appar, och icke-tekniska hjälpmedel såsom 

bilder, tecken och kroppsspråk. Tillgång till tekniska hjälpmedel påverkas av exonivån utifrån 

skolans budget och resursfördelning. Kommunikationen beskrivs även av lärarna som den 

största utmaningen i undervisningen där lärarna beskriver svårigheter i att få till en 

tillfredsställande tvåvägskommunikation på micronivå. Svårigheter som nämns är till exempel 

att det ibland kan vara svårt att förstå vad tecknade bilder visar och vid användande av 

språkprogram eller språk-appar vet inte läraren vad som faktiskt uttrycks.  

En annan utmaning som lärarna beskriver är bristen på modersmålsundervisning, 

studiehandledning och tillgång till språkstödjare. Eleverna ges då ingen möjlighet att på 

micronivån få visa sina kunskaper på sitt starkaste språk och lärarna uttrycker även att det blir 

svårt att bedöma elevernas kunskaper rättvist. De menar vidare att även lektionsplaneringen 

påverkas då det är svårt att känna till elevernas förkunskaper och kunskapsnivå. Lärarna 

utrycker även att samverkan med hemmet på mesonivån är en utmaning då spontankontakten 

uteblir på grund av språkförbistringar. Alla lärarna i föreliggande studie efterfrågar tillgång till 

modersmålsundervisning, studiehandledning samt språkstödjare på micronivån för sina 

nyanlända elever. Tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning finns reglerat i 

lagtexter på macronivå. Detta är dock enligt respondenterna något som inte verkar efterlevas 

på exonivån då lärarna inte ser att skolans ekonomi eller resursfördelning verkar ha anpassats 

utifrån detta.  
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Samarbete med kollegor på mesonivån lyfts fram som en viktig framgångsfaktor. Genom att 

prata med kollegor kan man både få och ge tips och idéer, samt att lärarnas sammanlagda 

kunskap om eleverna kan ge tydligare bilder inför bedömning och lektionsplanering. På 

exonivån lyftes kompetensutveckling fram som önskvärt, både vad gäller 

andraspråksundervisning och bemötande av nyanlända elever som har traumatiska upplevelser 

med sig när de kommer till Sverige. Elevernas tillgång till andraspråksundervisning finns 

även den reglerad i lagtexter på macronivå. 

Alla lärarna i studien uttrycker skepticism emot de utredningar som gjorts på mesonivån inför 

elevernas inskrivning i grundsärskolan. Lärarna menar att utredningarna inte har gjorts på 

elevernas starkaste språk vilket på macronivån rekommenderas av Skolverket (2016). 
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7 Diskussion 

Syftet med studien är att bidra till kunskapsutvecklingen rörande undervisningens 

pedagogiska förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan. I det här kapitlet 

diskuteras metodval och resultat. Resultatet ställs mot tidigare forskning och till sist avslutas 

kapitlet med förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

För att tydliggöra studiens syfte formulerades tre forskningsfrågor vilka utgår från lärares 

beskrivningar av framgångsfaktorer, utmaningar och önskvärda pedagogiska förutsättningar i 

undervisningen av nyanlända elever i grundsärskolan. Då syftet är att få fram lärares 

beskrivningar av olika fenomen användes kvalitativa intervjuer för att få fram data. En 

enkätstudie hade kunnat nå fler respondenter, men enligt Lantz (2011) är det svårt att få fram 

lärarnas beskrivningar då en enkät mer riktar sig mot att få fram faktauppgifter och kortare 

svar. Det hade heller inte getts utrymme för att kunna ställa följdfrågor eller be om 

förtydliganden. Även fokusgruppsintervjuer fanns med som ett alternativ då deltagare i 

fokusgruppsintervjuer, enligt Dahlin-Ivanoff (2015), kan föra diskussioner och komplettera 

varandras svar, vilket kan ge en utförligare empiri. Även denna metod valdes bort då det fanns 

en risk för att deltagarna kanske inte hade vågat uttrycka sina åsikter eller att någon i gruppen 

hade tagit över och blivit så pass tongivande att de andra respondenternas åsikter och tankar 

hade fått stå tillbaka. Dahlin-Ivanoff (2015) hävdar att gruppsammansättningen i 

fokusgrupper är av yttersta vikt och att intervjuaren bör ha kännedom om deltagarna för att 

kunna skapa bra grupper. Då respondenterna var okända för mig hade det varit svårt att få till 

gruppsammansättningar som hade kunnat motverka mina farhågor. 

Att få fram respondenter blev en utmaning men slutligen hade fem lärare i grundsärskolan 

gått med på att medverka i studien. Efter att ha skickat ut ett missivbrev (bilaga 1) till rektorer 

på fyra grundsärskolor i två olika kommuner hördes ingenting ifrån dem på över en vecka. 

För att inte bara få fram en rådande diskurs på en skola är det enligt Svensson och Ahrne 

(2015) bra att sprida ut respondenterna så att man får fram ett bredare resultat. Det ger även 

fler perspektiv på det fenomen man avser att undersöka. Då rektorerna inte hörde av sig och 

jag efter diskreta påminnelser enbart fick positivt svar från två rektorer i samma kommun, 

dock på två olika skolor, så begränsar detta bredden på det resultat som framkommit i den här 

studien. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att antalet respondenter som behövs för 

att en studie ska vara tillförlitlig avgörs av när intervjuaren upplever en mättnad i svaren som 

ges. Då enbart fem respondenter i slutändan meddelade att de kunde tänka sig att bli 

intervjuade så fick jag nöja mig med det antalet och ett missivbrev (bilaga 2) skickades ut till 

dem där syftet med studien förklarades. Någon mer respondent hade varit bra men jag 

upplever ändå en mättnad i de svar som framkom, vilket gör att resultatet ändå känns relativt 

tillförlitligt. Ingen av respondenterna har någon relation till mig, vare sig yrkesmässigt eller 
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privat, vilket minskar risken för att jag utifrån det ska ha påverkat deras svar. Dock kan 

respondenternas vetskap om att även jag är lärare i grundsärskolan samt att jag läser till 

speciallärare eventuellt haft en viss påverkan i form av möjliga tillrättalägganden av svaren 

respondenterna gav. 

Innan intervjuerna genomfördes studerades tidigare, både nationell och internationell, 

forskning i ämnet, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är viktigt att göra för att kunna 

ställa relevanta frågor och följdfrågor. Även en pilotintervju genomfördes innan intervjuerna 

med lärarna ägde rum. Under pilotintervjun framkom att det saknades en viktig fråga som 

sedan lades till i den semistrukturerade intervjuguiden (bilaga 3). Genom att först prova 

frågorna ges intervjuaren möjlighet att både träna på intervjutekniken för att förbereda sig för 

de riktiga intervjuerna, samt lägga till eventuella frågor som saknas (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne, 2015). Att ha fått träna på intervjutekniken gjorde att jag kände mig lite säkrare i min 

roll som intervjuare. Jag kunde även lita på att diktafonen fungerade så att inte det blev ett 

orosmoment som tog fokus från respondentens utsagor.  

Analys av data påbörjades direkt vid transkriberingen av intervjuerna. När transkriberingarna 

var färdiga tog en mer strukturerad analysmetod vid. Här kan dock min egen förförståelse ha 

orsakat viss objektivitet i tolkningen av respondenternas beskrivningar då jag själv verkar 

inom det fält som jag har undersökt. Svensson (2015) hävdar att kvalitativ 

samhällsvetenskaplig forskning aldrig kan vara objektiv då forskaren väljer metod, 

respondenter, samt även är den som väljer vilka aspekter ur empirin som ska 

uppmärksammas. Objektiviteten bör ändå ha minimaliserats utifrån konstanta försök till 

medvetenhet angående detta och ansträngningar har även gjorts för att lägga egen kunskap om 

ämnet åt sidan under både intervjuer och analyser. Utifrån forskningsfrågornas förutbestämda 

kategorier har meningsbärande utsagor färgmarkerats. Dessa har sedan kondenserats för att få 

fram underkategorier vilka har styrkts med citat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

detta en metod som lämpar sig vid analys av kvalitativt intervjumaterial. Sedan analyserades 

resultaten i förhållande till Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori. Enligt Hsieh och 

Shannon (2005) utgör detta en riktad innehållsanalys vilket rätt utfört validerar studiens 

resultat.  

Att använda Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori var inte självklart från första 

början, utan flera olika teorier undersöktes först. Att det till slut blev just den här är ett resultat 

av att den har referats till i flera av forskningsartiklarna samt att det tilltalar mig att eleven 

sätts in i ett sammanhang. Individer kan inte stå fria från sin omgivning utan att se individen 

och hur den påverkar och påverkas av olika omgivningar och deras förutsättningar kändes 

rätt. Ju mer jag läste om Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori och ju mer jag 

förstod av den, desto mer tilltalande blev den och slutligen var det just möjligheten till att se 

helheter som gjorde att jag bestämde mig för att använda den som teoretisk ansats i min studie 

istället för andra teorier. Valet av teori har uppfyllt mina förhoppningar då jag getts möjlighet 

att sätta in eleverna i ett större sammanhang än vad många andra teorier hade tillåtit, då de 
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flesta av de teorier jag känner till fokuserar på delar och inte på helheter. Med hjälp av 

Bronfenbrenners (1979) systemteori upplever jag att det har framträtt en bred bild av vad 

grundsärskolelärare beskriver som framgångsfaktorer, utmaningar samt önskvärda 

pedagogiska förutsättningar i undervisningen av nyanlända elever. 

7.2 Resultatdiskussion 

I följande kapitel diskuteras resultaten från föreliggande studie i förhållande till 

forskningsöversikten. Rubrikerna utgår ifrån de fyra olika nivåerna i Bronfenbrenners (1979) 

ekologiska systemteori. 

7.2.1 Micronivån 

Här diskuteras framgångsfaktorer, utmaningar och önskvärda pedagogiska förutsättningar 

som framträtt i föreliggande studies resultat i förhållande till tidigare forskning samt i relation 

till Bronfenbrenners (1979) micronivå.  

Möjligheter till fungerande tvåvägskommunikation mellan lärare och elever lyftes fram som 

det absolut viktigaste på micronivån av alla respondenter i denna studie. Lärarna i studien 

menar att en framgångsfaktor i undervisningen av nyanlända är att använda sig av både 

tekniska och icke-tekniska hjälpmedel, såsom till exempel Ipads och bilder, för att främja 

kommunikationen. En lärare lyfte även fram grundsärskolans trygga miljö som en 

framgångsfaktor utifrån att eleverna hela skoldagarna ges tillgång till flera vuxna. Just tillgång 

till AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och hur det påverkar elevernas 

språkutveckling är ingenting som någon av de forskare vars studier jag läst har tagit upp i sina 

artiklar. 

Utmaningar på micronivån som lyftes fram av lärarna i föreliggande studie var framförallt 

avsaknaden av modersmålsundervisning och studiehandledning för de nyanlända eleverna. 

Avsaknad av modersmålsundervisning går tvärtemot vad flera forskare (Pickl, 2011; Ware et 

al., 2015; Scherba de Valenzuela et al., 2016; Kay- Raining Bird et al., 2016a; Kay-Raining 

Bird et al., 2016b; Genesee & Verhoeven, 2016 och Peña, 2016) lyfter fram som en viktig 

faktor för att eleverna lättare ska kunna tillägna sig andraspråket. Flera av dessa forskare 

hävdar att genomförande av språkinterventioner på modersmålet som åtföljs av 

språkinterventioner på andraspråket ger det bästa resultatet vad gäller språkutveckling för 

elever med utvecklingsstörning. Att det inte är ovanligt att elever med utvecklingsstörning ges 

liten tillgång till språkprogram, vilket föreliggande studies lärare beskriver, styrks även av 

Marinova-Todds et al. (2016), Scherba de Valenzuelas et al. (2016) samt Pickls (2011) studier. 

Den här studiens avsaknad av studiehandledning går tvärt emot vad Marinova-Todd et al. 

(2016) och Kay- Raining Bird et al. (2016b) anser är en nödvändig faktor för tvåspråkiga 

elevers kunskapsutveckling. De menar att undervisningsstöd på både modersmålet och 

andraspråket är nödvändigt för att stötta kunskapsutvecklingen för elever i behov av särskilt 

stöd.  
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Flera lärare i denna studie tar upp att de önskar tillgång till språkstödjare i klassrummet, då de 

menar att det skulle underlätta all sorts kommunikation, oavsett om den är i 

undervisningssyfte eller relationell. Det framkommer även att några lärare tror att 

språkstödjare skulle vara positivt för elevernas andraspråksinlärning eftersom inlärningen då 

frekvent skulle kunna utgå från modersmålet. Att elever som frekvent utsätts för språk, oavsett 

om det är modersmålet eller andraspråket, lättare gör framsteg i sin språkutveckling än elever 

som bara sporadiskt möter olika språk stöds av flera forskares studier, så som Nilsson och 

Bunar (2016), Peña (2016)Ware et al. (2015) samt Kay-Raining Bird et al. (2016a). Peña 

(2016), Rodriguez (2009) och Ware et al. (2015) menar vidare att det mest optimala är när 

eleverna utsätts för och får stöd på båda språken i alla undervisningssituationer och 

instruktioner. 

7.2.2 Mesonivån 

Här diskuteras framgångsfaktorer, utmaningar och önskvärda pedagogiska förutsättningar 

som framträtt i föreliggande studies resultat i förhållande till tidigare forskning samt i relation 

till Bronfenbrenners (1979) mesonivå. 

En framgångsfaktor som lärarna i denna studie lyfter fram på mesonivån är kollegialt 

samarbete. Genom kollegiala samtal kan tips och råd utbytas. Lärarna ges också möjlighet att 

genom samlade bedömningar få tydligare bilder av eleverna och deras kunskaper. Just 

samarbete mellan kollegor som framgångsfaktor är något som stöds av lärarna i både 

Sinkkonen och Kyttäläs (2014) samt Pickls (2011) studier. Samarbete lyfts också fram av 

Gallegos och McCarty (2000) och Ware et al. (2015) som hävdar att lärarna i deras studier 

upplever att det finns för lite tid till kollegialt samarbete och stöttning, vilket försvårar 

möjligheten att kunna dra nytta av fördelarna med detta. En annan framgångsfaktor, som 

lärare i föreliggande studie lyfte fram, är samarbete med föräldrar för att försöka införliva 

delar av de nyanlända elevernas kultur och traditioner, bland annat i syfte att stärka elevernas 

självkänsla. Enligt Pickl (2011) påverkas elevers utveckling positivt av lärares intresse för 

deras kultur, språk och traditioner. Detta stärks även av Gallegos och McCartys (2000) studie 

då de menar att lärare för att nå framgång bland annat måste vara kulturellt medvetna och 

välja aktiviteter som får eleverna att känna självtillit.  

Utmaningar på mesonivån är enligt den här studiens lärare i första hand att de inte litar på de 

utredningar som gjorts inför elevernas placering i grundsärskolan. Lärarna beskrev framförallt 

att ingen av utredningarna gjorts på elevernas starkaste språk samt att en del psykologiska 

tester är kulturellt betingade. Lärarnas beskrivningar går tvärt emot vad Nilsson och Bunar 

(2016) i sin artikel lyfter fram som nödvändigt. Författarna hävdar att utredningar av elevers 

skolkunskaper bör göras i samarbete mellan lärare och modersmålslärare då detta ger eleverna 

möjlighet att få uttrycka sig på sitt starkaste språk. Nilsson och Bunar (2016) menar vidare att 

dessa utredningar bör ligga till grund för individuella utvecklingsplaner som alla undervisande 

lärare behöver få ta del av. Att individuella utvecklingsplaner är positivt för elevers optimala 

kunskapsutveckling styrks även i de studier som är gjorda av Kay-Raining Bird et al. (2016b), 
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Gallegos och McCarty (2000) och Rodriguez (2009). En annan utmaning som framträder 

enligt lärarna i denna studie är samarbete med föräldrar och då utifrån språkförbistringar 

vilket även är något som Pickl (2011) påpekar att lärarna i hennes studie lyft fram som en 

utmaning. 

Önskvärda förutsättningar på mesonivån är enligt lärare i denna studie att de nyanlända 

eleverna i grundsärskolan ges ordentlig tillgång till modersmålsundervisning. I kontrast till 

studiens lärares önskemål lyfter flera forskare (Marinova-Todd et al., 2016; Kay-Raining Bird 

et al., 2016a; Kay-Raining Bird et al., 2016b; Ware et al., 2015; Peña, 2016 samt Scherba de 

Valenzuela et al., 2016) fram att deras studier visar att det inte är ovanligt att föräldrar till barn 

med utvecklingsstörning aktivt avråds från att låta sina barn läsa flera språk, trots att 

forskning visar att dessa barn har kapacitet att lära sig mer än ett språk. Även i Sverige tillåts 

föräldrar välja bort modersmålsundervisning för sina barn. Gallegos och McCarty (2000) och 

Peña (2016) påpekar i sina artiklar att det är viktigt att både föräldrar och lärare får rätt 

information om tvåspråkighet samt förstår vikten av att låta barnen tillägna sig både 

modersmål och andraspråk. Utebliven modersmålsundervisning kan enligt Gallegos och 

McCarty (2000) samt Kay- Raining Bird et al. (2016a) leda till att föräldrar får svårt att 

kommunicera med sina barn och vice versa, samt att barnen förlorar en viktig arena för 

kommunikation.  

7.2.3 Exonivån 

Här diskuteras framgångsfaktorer, utmaningar och önskvärda pedagogiska förutsättningar 

som framträtt i föreliggande studies resultat i förhållande till tidigare forskning samt i relation 

till Bronfenbrenners (1979) exonivå.  

Det lärarna i föreliggande studie lyfter fram som en framgångsfaktor på exonivån är 

tillgången till tekniska hjälpmedel för främjande av kommunikation. Då tekniska AKK-

hjälpmedel inte lyfts fram i de forskningsartiklar som studerats kan ingen jämförelse med 

andra studier göras kring detta tema.  

Utmaningar på exonivån enligt den här studiens lärare är framförallt den uteblivna 

modersmålsundervisningen och studiehandledningen samt den totala bristen på allmänt 

språkstöd i klassrummet för nyanlända elever i grundsärskolan. Lärarna indikerar att detta 

utifrån deras perspektiv inte verkar givits några medel i skolornas budget och inte heller 

något, för lärarna synligt, utrymme i skolornas organisation. Hibel och Jasper (2012) menar 

tvärtom att deras studie visar att tvåspråkiga elever i första hand ges tillgång till 

språkundervisning och att det specialpedagogiska stödet istället dröjer för tvåspråkiga elever. 

De lyfter fram att en möjlig förklaring till detta kan vara att tillgång till språkundervisning är 

billigare för skolor än specialpedagogisk undervisning. Orsaker till uteblivet språkstöd menar 

Kay-Raining Bird et al. (2016b), utifrån deras undersökning, är att specialpedagogiska 

riktlinjer sällan tar upp tvåspråkighet och andraspråksinlärning hos elever med 

utvecklingsstörning, vilket kan leda till att tvåspråkigheten faller mellan stolarna i 
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undervisningssituationerna. De menar istället att specialpedagogiska riktlinjer framförallt 

fokuserar på individers funktionsnedsättningar. Enligt Scherba de Valenzuelas et al. (2016) 

studie är det vanligt att elever i behov av särskilt stöd segregeras i undervisningen och därför 

inte heller ges samma tillgång till språkliga arenor som övriga elever, vilket i föreliggande 

studie skulle kunna indikera att elever i grundsärskolan är segregerade från elever i vanliga 

grundskolan. Scherba de Valenzuela et al. (2016) påpekar utifrån sin studies resultat att det 

vore önskvärt att ompröva antagandet om att ett behov skulle vara viktigare än ett annat, då 

utifrån att deras studie visar att specialpedagogiskt stöd ofta får gå före elevers behov av 

språkundervisning. Även Hibel och Jasper (2012) lyfter i sin artikel fram nödvändigheten i att 

skolor börjar utgå från individuella specialpedagogiska undervisningsmetoder för tvåspråkiga 

elever i behov av särskilt stöd. 

Önskvärda förutsättningar på exonivån, utifrån föreliggande studies intervjuade 

grundsärskolelärare är, förutom tillgång till språkstöd för de nyanlända eleverna, tillgång till 

egen kompetensutveckling inom olika områden. Flera lärare i denna studie uttrycker att de 

inte har adekvat utbildning för att undervisa i svenska som andraspråk, samt att de behöver 

verktyg för att bättre kunna bemöta elever som bär med sig trauman av olika karaktär. Bristen 

på lärares utbildning i svenska som andraspråk överensstämmer med resultaten i Nilsson och 

Bunars (2016) studie. Författarna lyfter fram att nyanlända elever ofta placeras i klasser där de 

inte ges tillgång till lärare som har utbildats för att undervisa i svenska som andraspråk, vilket 

de menar kan påverka elevernas språkutveckling i en negativ riktning. Bristen på adekvat 

utbildning för andraspråksinlärning hos lärare som möter nyanlända elever bekräftas även av 

resultaten i Gallegos och McCartys (2000) samt Wares et al. (2015) studier. Flera forskare 

påpekar även vikten av att lärare i sin utbildning förbereds och utbildas för att möta elever 

som både är tvåspråkiga samt har behov av särskilt stöd, inte bara det ena eller det andra 

(Gallegos & McCarty, 2000; Rodriguez, 2009; Ware et al., 2015). 

7.2.4 Macronivån 

Här diskuteras framgångsfaktorer, utmaningar och önskvärda pedagogiska förutsättningar 

som framträtt i föreliggande studies resultat i förhållande till tidigare forskning samt i relation 

till Bronfenbrenners (1979) macronivå.  

Framgångsfaktorer på macronivån har inte gått att utläsa vare sig i föreliggande studie eller i 

forskningsartiklarna. 

Utmaningar som de intervjuade lärarna i den här studien tog upp var även på macronivån 

bristen på modersmålsundervisning och adekvat andraspråksundervisning trots att båda 

ämnena ingår i grundsärskolans kursplan (Skolverket, 2018). Även i Språklagen 

(SFS2009:600) regleras elevers rätt till både svenska som andraspråk och 

modersmålsinlärning, men trots detta ges eleverna i föreliggande studie, enligt lärarnas 

beskrivningar, inte ordentlig tillgång till detta. Inte heller ges lärarna utifrån deras 

beskrivningar möjlighet till att själva kunna undervisa eleverna i svenska som andraspråk på 
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ett optimalt sätt utifrån bristen på kompetensutveckling i detta ämne. Resultaten i Scherba de 

Valenzuelas et al. (2016) studie bekräftar lärarnas bild av de tvåspråkiga elevernas segregering 

vad gäller språkundervisning. Författarna hävdar att integrering av elever i behov av särskilt 

stöd är inskrivet i många länders skolpolicys, men att det trots detta ofta görs upp ursäkter till 

varför man ändå väljer att segregera dessa elever från språkundervisning i fler än ett språk. 

7.3 Slutord med förslag på fortsatt forskning 

Syftet med den här studien är att bidra till kunskapsutvecklingen rörande undervisningens 

pedagogiska förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan. För att fördjupa och 

tydligare precisera syftet formulerades tre frågeställningar: Vad beskriver lärare i 

grundsärskolan som framgångsfaktorer och vad beskriver de som utmaningar i 

undervisningen av nyanlända elever, och vilka pedagogiska förutsättningar beskriver lärare i 

grundsärskolan som önskvärda vad gäller undervisning av nyanlända elever. 

Den tydligaste slutsatsen som kan dras utifrån föreliggande studies resultat är att lärarnas 

beskrivningar, av inte minst framgångsfaktorer och önskvärda pedagogiska förutsättningar, 

stämmer väl överens med vad forskarna, vars artiklar har studerats, menar är goda 

förutsättningar i undervisningen av nyanlända elever i behov av särskilt stöd.  

Forskningsöversikten i studien visar samstämmigt att det viktigaste för elevers tvåspråkighet 

är att de frekvent utsätts för språk och att andraspråksinlärningen har god hjälp av tillgång till 

modersmålsundervisning. Allra helst ska eleverna enligt forskningen ges tillgång till all 

undervisning på både modersmålet och andraspråket. Så ser dock inte skolpraktiken ut enligt 

de lärare som intervjuats i den här studien. Deras beskrivningar indikerar tvärtom att 

modersmålsundervisning enbart finns för ett fåtal elever och då i ytterst liten omfattning. 

Studiehandledning saknas helt och likaså tillgång till språkstödjare i det dagliga 

klassrumsarbetet. Flera forskare tar även upp avsaknaden av lärarnas kompetens i 

andraspråksundervisning som en stor brist vilket kan påverka de nyanlända elevernas 

språkutveckling negativt. Även detta var något som lärarna i föreliggande studie tog upp som 

en utmaning i undervisningssituationerna men de lyfte även fram att de önskar 

kompetensutveckling inom detta område. 

Den nästintill totala bristen på språkstöd av olika slag till nyanlända elever i grundsärskolan 

förvånar mig. Framförallt bristen på tillgång till modersmålsundervisning och svenska som 

andraspråk. Detta är ämnen som finns inskrivna i grundsärskolans kursplan och alltså är det 

ämnen som eleverna ska bedömas i, trots att eleverna inte verkar ges förutsättningar för att 

utveckla sina kunskaper optimalt. Modersmålsundervisning och svenska som andraspråk finns 

även reglerat i språklagen (SFS2009:600). Detta gör att det för mig känns ganska obegripligt 

att vissa kommuner och skolor trots allt kan låta bli att erbjuda nyanlända elever ordentlig och 

adekvat tillgång till dessa ämnen och då med behöriga lärare.  
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Min förhoppning är att studien kan bidra till att belysa dessa brister och kanske även bidra till 

att skapa en medvetenhet och en förändring kring detta. Min förhoppning är även att 

nyanlända elever i grundsärskolan i framtiden kommer att ges bättre förutsättningar till att bli 

tvåspråkiga och utifrån det ges tillgång till alla olika arenor i samhället oavsett vilken 

kommun eller skola man tillhör.  

Under arbetet med den här studien har nya frågor väckts men inte här blivit besvarade. Utifrån 

detta vore det intressant om vidare forskning undersökte hur rektorer och skolchefer ser på 

bristen av språkstöd i olika former för nyanlända elever i grundsärskolan. Önskvärt vore att 

undersöka detta utifrån hur de ser på bristen av språkstöd med siktet inställt på hur de kan 

arbeta för att grundsärskolor bättre ska kunna leva upp till kraven på språkstöd för tvåspråkiga 

elever. Vidare forskning kan gärna ha fokus på vad som står i lagtexter samt förankras i 

forskning om språkstöd och dess påverkan på språkutvecklingen hos tvåspråkiga elever i 

behov av särskilt stöd. 

Jag avslutar med att instämma i det som Scherba de Valenzuela et al. (2016) lyfter fram om att 

det vore önskvärt att ompröva antagandet om att ett behov skulle vara viktigare än ett annat 

och då utifrån att specialpedagogiskt stöd ofta får gå före elevers behov av språkundervisning.  
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Bilaga 1 

 
Till rektorer i grundsärskolan 

 
Jag heter Annika Törnqvist och läser på speciallärarprogrammet med specialisering utveckl-

ingsstörning på Karlstads universitet. Under den här vårterminen skriver jag mitt examensar-

bete under handledning av Xxxxx Xxxxxxx (xxxxxx.xxxxxxx@kau.se) och det är av den an-

ledningen som jag kontaktar dig. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka några 

grundsärskolelärares beskrivningar av undervisningens pedagogiska förutsättningar vad gäller 

nyanlända elever i grundsärskolan. Min avsikt är att försöka få ta del av några olika beskriv-

ningar angående detta genom att intervjua några grundsärskolelärare som har erfarenhet av att 

arbeta med nyanlända elever.  

 

Jag skulle därför behöva komma i kontakt med undervisande lärare i grundsärskolan som ar-

betar eller har arbetat med nyanlända elever. För att kunna få kontakt med dessa lärare så 

skulle jag vilja be dig om kontaktuppgifter till personal som passar in på detta kriterium så att 

jag själv kan kontakta dem för att berätta om samt fråga om de kan tänka sig att delta i min 

studie. Vid frågor får du gärna kontakta mig.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Annika Törnqvist 
XXX-XXXXXXX 

xxxxxxxxx@hotmail.se 

 

 

  

mailto:xxxxxx.xxxxxxx@kau.se
mailto:xxxxxxxxx@hotmail.se


 

 

 

Bilaga 2 
Medgivande brev till lärare som ska intervjuas 

Jag, Annika Törnqvist, läser speciallärarprogrammet med specialisering utvecklingsstörning 

på Karlstads universitet. Under vårterminen skriver jag mitt examensarbete, under handled-

ning av Xxxxx Xxxxxxx (xxxxxx.xxxxxxx@kau.se), och det är av den anledningen som jag 

kontaktar dig. Jag vill fråga om du kan tänka dig att delta i min studie. 

 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka några grundsärskolelärares beskrivningar av 

undervisningens pedagogiska förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan. 

Min avsikt är att få ta del av några olika beskrivningar angående detta av några grundsärskole-

lärare med erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. För att få underlag till arbetet kom-

mer jag att genomföra intervjuer vilka jag har för avsikt att spela in för att efter intervjutill-

fället kunna lyssna flera gånger och även skriva ut dem. Möjligheten att kunna analysera tran-

skriberade intervjuer ger studien en bättre kvalitet än om jag enbart har minnesanteckningar.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt delta-

gande utan risk för negativa följder. Intervjumaterialet kommer endast att användas i studien 

och när studien är slutförd kommer all data att förstöras. Namn och liknande som kan använ-

das för att identifiera dig kommer inte att användas i studien utan behandlas konfidentiellt. 

Obehöriga kommer inte åt insamlad data. Det färdiga examensarbetet kommer att finnas till-

gängligt på DIVA-portalen.  

Har du några frågor så får du gärna kontakta mig.  

 

Om du accepterar att delta i studien ber jag dig att kontakta mig så snart som möjligt så att vi 

kan boka en passande tid för en intervju. Talongen kan du antingen maila mig eller så tar jag 

hand om den när vi träffas. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning  

Annika Törnqvist 
XXX-XXXXXXX 

xxxxxxxxx@hotmail.se  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Jag väljer att delta i studien gällande grundsärskolelärares uppfattningar kring nyanlända ele-

vers grundsärskoleplacering. 

 

 

____________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

____________________________________________________________ 

Underskrift 

 

mailto:xxxxxx.xxxxxxx@kau.se
mailto:xxxxxxxxx@hotmail.se


 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide     
1. Hur länge har du arbetat som lärare i grundsärskolan? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Berätta om din roll som grundsärskolelärare?  

Vilka arbetsuppgifter har du?  

Vad upplever du att det förväntas av dig? 

4. Berätta om dina erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever i grundsärskolan? 

5. Berätta om hur du uppfattar nyanlända elevers första tid i grundsärskolan. 

6. Känner du att dina uppfattningar kring undervisningen av nyanlända elever i grund-

särskolan har förändrats över tid? 

I så fall hur? 

7. Berätta om vad du anser vara framgångsfaktorer i undervisningen av nyanlända ele-

ver? 

Vad tror du att orsaken är att just dessa arbetssätt är framgångsrika för dig? 

8. Hur arbetar du för att överbrygga eventuella språkbarriärer? 

9. Upplever du att nyanlända elever ges tillgång till modersmålsundervisning? 

Studiehandledning?  

10. Upplever du att nyanlända elever ges tillgång till att få visa sina skolkunskaper på sitt 

starkaste språk oavsett om det är modersmålet eller andraspråket?  

11. Vad tycker du behövs för att få till bra undervisning av nyanlända elever? 

12. Berätta om vad du anser vara utmaningar i undervisningen av nyanlända elever? 

Vad tror du att orsaken är att just dessa utmaningar finns i undervisningen? 

13. Berätta om hur du/ni arbetar för att överbrygga och minska de utmaningar du upple-

ver finns i undervisningen av nyanlända elever? 

14. Upplever du att nyanlända elevers tidigare livserfarenheter påverkar deras inlärning? 

Positivt? Negativt? 

15. Upplever du att du får det stöd du anser dig behöva för att bemöta nyanlända elever 

på ett för dig så optimalt sätt som möjligt? Berätta. Positivt? Negativt? 

16. Vad har du för tankar kring de kartläggningar och utredningar som har gjorts inför 

dina nyanlända elevers grundsärskoleplacering? 

17. Upplever du att de nyanlända elevernas vårdnadshavare har fått korrekt och tillräcklig 

information om vad grundsärskolan är och varför deras barn har erbjudits plats där? 

18. Beskriv hur skolan samverkar med hemmen. Hur skulle du önska att samverkan såg 

ut? 

19. Är det något mer du vill berätta som du tycker att jag har missat att fråga om? 

 


