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Förord 

På Högskolan i Kristianstads lärplattform står jag som ensamskrivare. Och det stämmer att det 

är jag som ensam under tidiga helgmornar på café Doffeln, långa fredagseftermiddagar på 

Stadsarkivet och åtskilliga kvällar i arbetsrummet på Ivögatan läst inför, tänkt kring och slut-

ligen skrivit detta examensarbete. Men det hade verkligen inte gått att göra det helt själv – ni är 

många som bidragit till att jag slutligen är klar! Så tusen tack Lotta min handledare – snabbare 

än både mig och blixten och tack anonym respondent på sidan 32 för arbetets titel. Tack alla 

respondenter för att ni delat med er av viktiga erfarenheter. Tack mina närmsta kollegor Moa, 

Lotta, Lotta, Else och Petra för att ni i täckt upp för mig och för att ni lyssnat på mina pustanden 

och stönanden och bryggt kaffe åt mig. Tack Martina för att du är en förstående chef, tack 

Catarina som propsade för ämnesvalet och tack Malin för att du fick mig att komma in på ämnet 

från början. Tack Katarina för din peppande handledning på sluttampen. Tack Ola för hemmets 

och barnens skötsel och din grundliga korrekturläsning och tack Rosa och Majken för alla 

kramar och för att ni stått ut med en tradig morsa. Och sist men inte minst: tack mina nyanlända  

gymnasiesärskoleelever för att jag får vara med på er resa och ibland se er knoppas och slå ut. 
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1. Inledning, problemområde och syfte 
 

1.1 Inledning 

Det är vår, jag har satt tomatfrön och små plantor har börjat växa. Jag planterade om några av 

dem till större krukor och ställde dem i mitt soliga köksfönster och de har vuxit mycket mer än 

sina plantkompisar som trängs i ursprungskrukorna. Varje dag när jag vattnar tänker jag på hur 

olika faktorer och förutsättningar påverkar växtkraften och kopplar det till skolelevers hinder 

och möjligheter att få växa och blomma.  

I artikel 29 i FN:s konvention om barnets rättigheter (Unicef, 2009) står det att utbildningen 

ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och 

psykisk förmåga och i Skollagens tredje kapitel 2 § står det att ”Alla barn och elever ska ges 

den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål”. Tydligare kan det knappast bli: skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och alla elever 

ska få växa i bästa jordmånen. För att utbildningen ska leva upp till detta behöver varje elev en 

trygg och tillgänglig lärmiljö. Men hur ser verkligheten ut? Möter vi alla elever där de befinner 

sig och ger dem det stöd de har rätt till och behöver? 

Då och då i min yrkesvardag som bildlärare på en stor gymnasiesärskola börjar det 

nyanlända elever som plötsligt sitter i bildsalen vid en lektions start. De har blivit placerade i 

en befintlig grupp och ska följa gruppens undervisning så gott det går. Som pedagog är det mitt 

ansvar att förmedla till dem vad de ska göra och varför, vilket ofta kräver att jag använder hela 

mitt pedagogiska artilleri. Jag måste få eleven att förstå men också att vilja, våga och lyckas. 

Många gånger når jag en bit, men sällan så långt som jag vill och aldrig hela vägen. 

I mötet med dessa elever har jag kommit att fundera mycket på deras skolvardag och vilka 

förutsättningar för lärande vi ger dem, särskilt eftersom det i mitt uppdrag som färdig 

speciallärare ingår att bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 

2011:186). När jag tidigare under speciallärarutbildningen skrev en rapport om hinder och 

möjligheter i lärmiljöer berörde jag ämnet nyanlända och identifierade flera problemområden. 

Bland annat framkom att frågor som rör dessa elever ofta faller mellan stolarna, då det är 

otydligt vems ansvar det är att besvara dem. Min dåvarande kursansvariga uppmanade mig att 

fördjupa mig i elevkategorin vid senare tillfälle, vilket jag tog fasta på. 

Då jag undrade vilken forskning det finns rörande denna elevkategori och om den stämmer 

överens med hur det ser ut i praktiken och om skolorganisationen är tillräckligt rustad för att ta 

emot de här eleverna gick jag under höstterminen 2018 kursen ”Interkulturellt förhållningssätt 

och funktionsnedsättning” som gavs av SPSM1 för att öka min kompetens i ämnet. Kursen var 

väldigt matnyttig och gav mig en djupare förståelse för hur det är att ha en annan etnicitet än 

svensk och samtidigt ha en funktionsnedsättning eller ha ett barn som har det. Men kursen 

ökade också min förvirring. Hur ska jag egentligen tänka i dessa sammanhang? Den tidigare 

forskning (exempelvis Lahdenperä, 2004) kursen innehöll och vad filmer och föreläsningar 

poängterade var att det inte ska fokuseras för mycket, men inte heller för lite, på 

funktionsnedsättningen. Det ska heller inte fokuseras för mycket, men inte heller för lite, på 

                                                 

1 Specialpedagogiska skolmyndigheten 
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etniciteten. Människor med funktionsnedsättning och annan etnisk härkomst än svensk ska 

behandlas som vem som helst, samtidigt ska hänsyn tas till att personen är medlem i flera av 

samhällets marginaliserade grupper. Som pedagog och del av en skolorganisation vill jag göra 

rätt och tänka rätt och bemöta rätt och lära ut rätt men hur vet jag att jag gör det? 

Eftersom frågor kring nyanlända i gymnasiesärskolan har funnits i min tankevärld under 

en tid, har jag dryftat dessa med mina kurskamrater på speciallärarprogrammet inriktning 

utvecklingsstörning. Samtalen har i stort bekräftat min bild av utmaningarna och komplexiteten 

i att ta emot en nyanländ elev. Dessutom har flera forskare tagit upp behovet av forskning på 

ämnet etnisk minoritet och funktionsnedsättning, bland annat Bel Habib (2001), Fuentes (2018) 

och Oliver och Singal (2017). Fuentes (2018) lyfter i detta sammanhang fram utbildning som 

ett område särskilt angeläget att belysa. Då den forskning som rör svenska nyanlända särskole-

elever både är knapphändig och inaktuell, den internationella forskning som finns i ämnet till 

viss del är svår att översätta till svenska förhållanden och forskning som rör nyanlända elever i 

reguljära skolan inte alltid kan antas gälla även i särskolan, vill jag med föreliggande studie 

bidra till att fylla delar av kunskapsluckan kring nyanlända gymnasiesärskoleelevers 

skolsituation. Då dessa elever tillhör flera marginaliserade grupper samtidigt skulle ett 

intersektionellt perspektiv, det vill säga hur dimensioner av människor samverkar för att forma 

livsvillkor och identitet (Fuentes, 2008), kunna bidra till att synliggöra hur elevkategorins 

tillhörigheter påverkar dess möjligheter och förutsättningar. 

Bjørndal (2005) påpekar att för utveckling i läraryrket är det grundläggande att kunna 

observera och utvärdera undervisning, synnerligen i förhållande till elever i behov av särskilt 

stöd. Gräv där du står, brukar det ju heta, och jag avser därför studera hur det ser ut där jag själv 

arbetar. Avsikten är att genomföra en fallstudie med intersektionell analys vilken utmynnar i 

en kartläggning som ska redogöra för hur utredningsarbetet, mottagningsförfarandet och under-

visningen av nyanlända gymnasiesärskoleelever ser ut samt ge åtgärdsförslag. Förhoppningsvis 

ska arbetet ligga till grund för ett utvecklingsarbete, men för att veta vad som behöver utvecklas 

måste jag först identifiera vilka hinder och utmaningar, men också vilka möjligheter som finns 

i elevernas lärmiljöer. Vilken näring får de? Har de tillräckligt med solljus? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande fallstudie är att ur ett intersektionellt perspektiv synliggöra 

maktaspekter, hinder och möjligheter när nyanlända elever tas emot och utbildas i en 

gymnasiesärskola. Utifrån syftet har följande preciserade frågeställningar formulerats: 

• Hur ser arbetsgången i utredningsarbetet ut och hur går mottagningsförfarandet till? 

• Vilka hinder och möjligheter finns på individ-, grupp- och organisationsnivå i de 

nyanlända gymnasiesärskoleelevernas skolsituation? 

• Hur resonerar skolpersonal kring svenska språket, språkutveckling och 

modersmålsundervisning för nyanlända gymnasiesärskoleelever? 

• Hur formulerar sig och agerar de nyanlända gymnasiesärskoleelevernas skolpersonal 

utifrån ett maktperspektiv? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en kort historik och följs av en genomgång av för studien relevanta 

definitioner och begrepp. Kapitlet tar också upp vad som står i styrdokument kring mottagandet 

och undervisningen av nyanlända elever, elever med utvecklingsstörning, elever i gymnasie-

särskolan samt nyanlända elever i gymnasiesärskolan.  

 

2.1.1 Kort historisk bakgrund om nyanlända elever i reguljär skola och särskola 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 2009) är rätten till utbildning en av de 

grundläggande rättigheterna och väger tyngre än anknytningen till nationalstaten i form av 

uppehållstillstånd eller medborgarskap. Sverige har lång migrationserfarenhet och har under 

flera decennier tagit emot elever med annan etnisk härkomst än svensk. Enligt Lahdenperä och 

Sundgren (2016) kom de första stora invandrargrupperna till Sverige på 1960-talet och under 

1980- och 1990-talen kom flyktinggrupper främst från Mellanöstern och från forna Jugoslavien. 

Under 1990-talet ökade antalet elever som var mottagna i särskolan med 50%, vilket var 

en större procentuell ökning än det totala antalet skolelever som ökade med 18 % under samma 

period (Bel Habib, 2001). Särskilt stor föreföll ökningen för elever med invandrarbakgrund 

vara, vilket inte kunde förklaras enbart med regibytet från landsting till kommun eller med 

resursbrist. Statistik pekar på att det även på senare år skett en procentuell ökning av andelen 

elever med etnisk härkomst än svensk inom särskolan (Skolinspektionen, 2011). 

Bunar (2015a) tar upp att ett stort antal flyktingar från bland annat Syrien, Somalia, Irak 

och Afghanistan kom i början av 2010-talet och andelen skolelever med annan etnisk härkomst 

än svensk ökade därmed. Lahdenperä och Sundgren (2016) menar att hur elever med annan 

etnisk härkomst än svensk definierats har berott på den historiska och meningsbärande 

kontexten där formuleringen gjorts. I examensarbetet kommer begreppet nyanländ att användas 

i de fall där den officiella definitionen som finns i Skollagen sedan 2016 passar in på eleven: 

 

Med nyanländ avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet 

eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det 

kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter 

fyra års skolgång i landet. (SFS 2010:800, 3 kap 12 a §). 

 

Elever som anländer till Sverige senast 4 år innan gymnasiet kallas sent anlända. Enligt 

regeringens proposition (2014/15:45) har dessa elever störst svårigheter att lära sig svenska och 

nå skolans kunskapsmål. I de fall eleven inte längre anses som nyanländ eller då oklarhet råder 

om eleven är nyanländ eller inte används definitionen ”annan etnisk härkomst än svensk” 

 

2.1.2 Nyanlända elever – kartläggning och mottagande 

Både Skolverket (2016b) och Skolinspektionen (2014) betonar att de nyanlända eleverna utgör 

en heterogen grupp med skiftande skolbakgrund. Gemensamt för dem är att de brutit upp från 

sitt tidigare sammanhang och är nya i språket och skolsystemet. Trots det menar Skolverket 

(2016b) och Skolinspektionen (2014) att nyanlända elever ofta görs till en enhetlig grupp i 

undervisningen med ett gemensamt problem: bristande svenskkunskaper. 



 

11 

 

Den kommun som tar emot en nyanländ elev är skyldig att erbjuda skolplacering senast en 

månad efter att eleven anlänt till kommunen (Skolinspektionen, 2013) och enligt Skollagen 

(SFS 2010:800, 3 kap 12 d-e§) ska elevens kunskaper bedömas skyndsamt, dock senast inom 

två månader från det att eleven tagits emot av skolväsendet. Enligt Skolinspektionen (2014) är 

det möjligt, men inte vanligt, att de nyanlända eleverna får en god utbildning. Detta sker när 

det finns samsyn i förhållningssätt, gemensamt personalansvar för eleverna och när lärarna har 

kunskap och kompetens om elevkategorin. 

År 2014 gjorde Skolverket en behovsinventering för kompetensutvecklingsinsatser för 

kartläggning av nyanländas kunskaper. Rapporten visade att skolornas kartläggningar av 

nyanlända elever var otillräcklig och överlag saknades ett helhetligt och välanpassat 

kartläggningsmaterial. Utifrån detta tog Skolverket (2016a) fram ett nationellt flexibelt 

kartläggningsmaterial för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Materialet kan användas 

för kunskapsbedömning av elever med olika ålder och förutsättningar och är framtaget för att 

främja rättssäkerhet och likvärdighet. I materialet står dock ytterst lite om kartläggning av 

nyanlända elever med utvecklingsstörning. 

Kartläggningen kan vara komplex då dokumentation av tidigare skolresultat samt 

eventuella diagnoser och utredningar ofta saknas och långsam kunskapsutveckling kan ha 

många förklaringar. Är eleven nyanländ finns också en risk att hens svårigheter tolkas som en 

effekt av att hen är just nyanländ. Resultatet av kartläggningen ska tillsammans med elevens 

ålder och andra förutsättningar ingå i underlaget för placering i årskurs (Skolverket, 2016a).  

Nyanlända elever har rätt till studiehandledning på modersmålet så länge det behövs 

(Skolverket, 2015). Denna kan ges som extra anpassning eller särskilt stöd och kan ske innan, 

under och/eller efter lektionen och syftar till att eleven ska kunna förstå och aktivt delta i den 

ordinarie undervisningen. Studiehandledningen bör följas upp regelbundet (Skolverket, 2015). 

En studiehandledare utgår från kurs- eller ämnesplaner till skillnad från modersmålsläraren som 

undervisar i modersmålet. Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 18 kap 19§) ska modersmåls-

undervisning erbjudas om språket är elevens umgängesspråk i hemmet och eleven har goda 

kunskaper i det. I fallstudiekommunen kan en elev få modersmålsundervisning om en eller båda 

vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål, eleven använder språket 

dagligen i hemmet och har grundläggande kunskaper i det, minst fem elever önskar 

undervisning i språket inom kommunen och en lämplig lärare i det aktuella språket finns. 

 

2.1.3 Funktionshinder och funktionsnedsättning 

Enligt Söder, Hugemark och Grönvik (2018) finns ingen enighet kring vad begreppen 

funktionshinder och funktionsnedsättning betecknar, inte heller om de är synonyma eller 

åtskilda. Bland annat Socialstyrelsen (2019) definierar funktionsnedsättning som en ned-

sättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga medan funktionshinder defi-

nieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen. Då begreppen används på olika sätt med olika innebörder används genom-

gripande begreppet funktionsnedsättning i föreliggande studie. 

 

2.1.4 Utvecklingsstörning 

Den funktionsnedsättning föreliggande studie främst är inriktad på är utvecklingsstörning. 

Begreppet används i Skollagen (SFS 2010:800) och definieras enligt Skolverket (2013) som en 
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nedsättning i intelligensförmåga konstaterad före 18 års ålder och en samtidig nedsättning i 

adaptiv förmåga eller beteende. Dessa två kriterier för att definiera utvecklingsstörning åter-

finns i flera diagnostiska klassifikationssystem. Diagnosen, samt graden av den, fastställs med 

hjälp av standardiserade intelligenstest samt skalor för bedömning av adaptiv förmåga. 

Mätresultaten ses som en approximativ indikation på nivån och ska utgöra en del av en 

helhetsbedömning utförd av en erfaren diagnostiker.  

Enligt Andersson och Riviera (2002) utvecklar en person med utvecklingsstörning 

förmågan att föreställa sig saker i tanken långsammare och stannar på en lägre nivå än normalt. 

Tänkandet är mer konkret, den metakognitiva förmågan bristande och korttidsminnet sämre. 

Att leva med en utvecklingsstörning är enligt Mineur, Bergh och Tideman (2009) komplicerat 

och innebär ofta små möjligheter att påverka centrala delar av sitt liv. Levnadsvillkoren är 

sämre på alla livsområden. Personer med utvecklingsstörning har ofta även andra funktions-

nedsättningar, till exempel hörselnedsättning, synnedsättning, ADHD eller autism.  

Jakobsson och Nilsson (2011) tar upp olika förklaringsmodeller till utvecklingsstörning och 

anser att begreppet både kan och bör problematiseras. I den miljörelativa eller interaktionistiska 

modellen ses utvecklingsstörningen både som orsakat av individuella faktorer och av 

omgivningsfaktorer. I många icke västerländska länder förekommer enligt Statens offentliga 

utredning (1998:139) istället en individuell modell vilken utgår från att problemet ligger hos 

individen och är mer eller mindre statiskt. Förenklat är funktionedsättningen samhällets ansvar 

i den miljörelativa modellen, medan familjen har ansvaret i den individuella modellen. 

 

2.1.5 Gymnasiesärskolan 

I Sverige är särskolan organisatoriskt en egen skolform. Det finns en obligatorisk grundsärskola 

och en frivillig fyraårig gymnasiesärskola. Huvudbestämmelsen om tillhörighet för gymnasie-

särskolan finns i 18 kap. 5 § Skollagen (SFS 2010:800). Gymnasiesärskolan har nio olika 

nationella program, vilka främst är yrkesinriktade, samt ett individuellt program för de elever 

som inte kan uppnå kunskapsmålen på de nationella programmen. För att bli mottagen i 

särskolan ska eleven ha en utvecklingsstörning och en utredning ska ha gjorts, vilken omfattar 

en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning (SFS 2010:800, 5 kap 7 §). 

Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs och innan beslut fattas. 

Kommunens personal bör uttrycka sig tydligt och förklara vad de olika skolformerna innebär 

för att ge vårdnadshavarna förutsättningar att fatta det beslut som bäst gagnar deras barn, både 

på kort och lång sikt då ett felaktigt beslut kan få många och långtgående konsekvenser för den 

enskilde eleven (Skolverket, 2013). Den pedagogiska och den sociala bedömningen kan göras 

utan vårdnadshavares samtycke, men för psykologisk och medicinsk bedömning måste 

vårdnadshavarna ge sitt medgivande. Görs inte detta finns inte fullständigt underlag för att fatta 

beslut om mottagande och ärendet kan komma att avslutas. De flesta elever som ska börja 

gymnasiesärskolan har redan utretts och målgruppsplacerats men om en utredning saknas, eller 

om det av andra skäl bedöms vara nödvändigt, ska hemkommunen se till att en utredning görs 

för att klargöra om eleven tillhör målgruppen. Detta kan exempelvis gälla nyanlända elever.  

Elever som tillhör målgruppen har rätt att bli mottagna i gymnasiesärskolan om 

utbildningen påbörjas före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år 

(Skolverket, 2013). Antingen går de i särskilda särskoleklasser eller följer särskolans kursplan 

men är mottagna i reguljära klasser (Swärd & Florin, 2014).  



 

13 

 

2.1.6 Nyanlända i gymnasiesärskolan 

Finns det signaler om att en nyanländ elev kan tillhöra gymnasiesärskolans målgrupp, ska det 

enligt Skolverket (2016b) utredas skyndsamt. Hemkommunen behöver sedan fatta ett beslut 

om mottagande innan eleven kan tas emot i skolformen. Skolverket (2013) betonar vikten av 

att särskild uppmärksamhet ägnas åt faktorer som kan påverka förutsättningarna att göra 

korrekta bedömningar, till exempel kulturskillnader eller att eleven haft en ofullständig 

skolgång. Valet av testbatteri för att mäta elevens intelligensnivå bör vara anpassat efter eleven 

och fokus bör ligga på att mäta kognitiva förmågor. Enligt Andersson och Riviera (2002) bör 

en helhetssyn prägla bemötandet av elever med annan etnisk härkomst än svensk i särskolan. 

Rektor bör se till att det finns rutiner för kvalitetsarbetet kring mottagande och utbildning av 

nyanlända elever, analysera lärarnas och övrig skolpersonals behov av kompetensutveckling i 

frågan samt möjliggöra densamma (Skolverket, 2016b). 

Enligt Skolverket (personlig kontakt 29/1–2019) och Sveriges kommuner och landsting 

(personlig kontakt 1/2–2019) finns ingen statistik att tillgå om hur stor elevkategorin nyanlända 

elever i gymnasiesärskolan är, och därmed inte heller hur den har förändrats över tid. 

 

2.1.7 Övriga definitioner 

Övriga definitioner som används i arbetet är vårdnadshavare, vilket ofta men inte alltid innebär 

förälder/föräldrar och också kan innebära exempelvis god man, modersmål istället för hem-

språk och resurspersonal för den yrkesgrupp som arbetar elevnära, inte har lärarutbildning och 

ofta kallas för elevassistenter.  
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3. Forskningsöversikt 
Nedan följer en genomgång av forskning som på olika sätt är relevant för föreliggande studie. 

Genomgången är indelad under olika rubriker i syfte att synliggöra olika aspekter. 

 

3.1 Nyanlända elever med funktionsnedsättning – en komplex kunskapslucka 

Den mångkulturella samhällsutvecklingen och dess utmaningar är en angelägen och 

omdebatterad fråga för skola och utbildning, och forskningen om elever med annan etnisk 

bakgrund än svensk är, enligt Lahdenperä och Sundgren (2016) och Sharif (2017) både 

mångskiftande och ansenlig. Däremot är forskningen om nyanlända elever inte lika omfattande 

vilket Vetenskapsrådet redan konstaterade i en forskningsöversikt 2010. Dåvarande forskning 

ansågs underutvecklad, såväl teoretiskt som metodologiskt. De fåtal studier som undersökte 

organisationen av de nyanländas skolgång visade att det ofta saknades ett samlat grepp och ett 

systematiskt tillvägagångssätt i verksamheten. Studierna har dock ökat i antal och uppmärk-

samhet sedan dess genom bland annat Bunar (2015a), Lahdenperä och Sundgren (2016, 2017), 

Nilsson Folke (2017) och Sharif (2017). Den internationella forskning som på olika sätt berör 

nyanlända eller första generationens invandrarelever är tämligen omfattande, och nämnas kan 

exempelvis Due & Riggs (2009), Devine (2009, 2013), Wallace (2011), Pugh, Every och 

Hattam (2012), Bruce och Venkatesh (2014), och McGovern och Devine (2016). Aktuell 

svensk forskning som berör etnicitet och mångkulturalitet i skolan på ett mer generellt plan och 

till viss del berör studiens ämne hittas bland annat hos Lorentz (2015) och Kasselias Wiltgren 

(2016).  

Den forskning som gjorts på de nyanlända elever som mottagits i särskolan är däremot 

mycket knapphändig och dessutom ofta inaktuell. Bel Habib (2001) och Rosenqvist (2007) har 

i varsin forskningsrapport belyst och problematiserat frågor kring mottagande och undervisning 

av särskoleelever med annan etnisk bakgrund än svensk, men mer aktuell och/eller inriktad 

forskning har varit svår att finna. Forskningsrapporterna har dock ett värde genom att de ställer 

frågor kring makt i förhållande till elevkategorin och sätter frågorna i ett nutidshistoriskt 

sammanhang. En offentlig utredning (SOU 1998:139) om bemötandet av personer med annan 

etnisk härkomst än svensk och funktionsnedsättning gjordes för ett tjugotal år sedan och tog 

upp aspekter som skulle kunna vara giltiga fortfarande. Även Jahanmahan (2007a, b) och 

Fuentes (2007) har uppmärksammat livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och 

annan etnisk härkomst än svensk.  

Internationellt finns en del aktuell forskning kring nyanlända elever med olika former av 

funktionsnedsättningar, bland annat Lindsay, Pather och Strand (2016), Oliver och Singal 

(2017) och Bešić, Paleczek och Gasteiger-Klicpera (2018) men då denna utgår från ickesvenska 

skolsystem är den svår att direkt översätta till svenska förhållanden. Värt att nämna kan vara 

att alla beskriver en kunskapslucka kring nyanlända elever med funktionsnedsättningar, vilken 

de menar kan bero på att dessa elevers dubbla marginalisering faller mellan stolarna i forskar-

världen. Fokus tenderar att hamna antingen på etnicitet eller funktionsnedsättning.  

 

3.2 Att kartlägga nyanlända elevers kunskaper  

Att komma till svenska skolan från andra länder och/eller kulturer kan innebära att mycket 

upplevs som främmande och obegripligt, vilket flera forskare pekar på (SOU, 1998:139; 
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Andersson, 2007; Bunar, 2015a; Månsson, 2016). Den svenska skolan är exempelvis mindre 

auktoritär än skolan i många andra länder och vill ofta betrakta vårdnadshavarna som 

samarbetspartners, vilket framgår av Skolinspektionen (2014).  

Både Rosenqvist (2007) och Bunar (2015a) understryker, i likhet med tidigare nämnda 

Skolinspektionen (2014) och Skolverket (2016b), att nyanlända elever är en heterogen grupp. 

Vetenskapsrådet (2010) påpekar att riktlinjer för nyanlända elever ofta specifikt gäller 

flyktingar och därför inte är anpassade för elever som kommit av andra skäl. Bunar (2015a) 

menar att kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper är oerhört viktig för elevens fortsatta 

lärande, men att kartläggningsförfarandet trots detta är ett föga utrett område. Förutsättningar 

för att kunna skaffa sig detta underlag är, enligt Bunar (2015b), ordentlig information till och 

kommunikation med vårdnadshavare, vilket ibland sker, men han menar att välfärdsservicen 

både är bristande och ojämnt fördelad. I kartläggningen är det enligt både Rosenqvist (2007) 

och Bunar (2015a) viktigt att ta hänsyn till de kunskapsluckor eleven kan ha på grund av till 

exempel flykt, bristande eller obefintlig tidigare skolgång och/eller trauman. Ramling Åberg 

och Norlinder (2002) och Andersson (2007) betonar svårigheten att kunskapstesta elever med 

annan etnisk härkomst än svensk då testmaterialet inte är utformat till elevernas kulturella 

referenser, samt att tolk eller hemspråkslärare inte alltid används. Bouakaz och Bunar (2015) 

menar att det också är viktigt att fokusera på elevens läridentitet och vilka rutiner hen har för 

kunskapsinhämtning då denna är stor del av elevens uppfattning om vad det innebär att vara 

elev och vad en skola är. Läridentiteten definierar de som personliga, sociala, kulturella, 

erfarenhetsbaserade och intellektuella dimensioner av lärande som integreras över tid. 

 

3.3 Mottagandet av nyanlända elever  

Enligt Skolverket (2012) presterar elever med annan etnisk härkomst än svensk sammantaget 

mycket lägre än barn med infödda vårdnadshavare, trots att de enligt Skollagen (SFS 2010:800 

3 kap 3§) ska ges tillgång till en likvärdig utbildning. De problem som förekommer med 

implementeringen av likvärdighetskrav för nyanlända elever kan ha en rad orsaker, vilka bland 

annat Bunar (2015a) och Månsson (2016) försökt bena ut. Bunar (2015a) synliggör att elevernas 

vårdnadshavare marginaliseras i förhållande till skolan. I likhet med Månsson (2016) pekar han 

på att kartläggningen av elevernas kunskaper är bristfällig och inte ligger till grund för 

pedagogiska strategier. Båda påpekar att eleverna oreflekterat sätts i kollektiva organisatoriska 

former med liten anpassning till individuella förutsättningar och får stanna där för länge. 

Månsson (2016) menar vidare att huruvida en skola är framgångsrik i mottagande och 

inkludering av nyanlända elever handlar mycket om de ekonomiska och materiella villkor som 

avgör kommunernas förutsättningar för att organisera mottagarverksamheten. Detta kan 

jämföras med Nilsson Folke (2015) som studerat de nyanländas elevernas skolsituation ur ett 

rättighetsbaserat perspektiv och kritiskt granskat i vilken utsträckning elevkategorins rättigheter 

tillgodoses. Enligt henne kan detta synliggöra olika politikområdens inbördes konfliktfyllda 

relationer och hur elevernas förutsättningar beror på de villkor som systemet tillhandahåller.  

Bunar (2015a) och Månsson (2016) låter förstå att eftersom skolor och kommuner ser olika 

ut och är olika organiserade och nyanlända är en heterogen grupp, är det omöjligt att ta fram en 

framgångsrik organisatorisk modell för hur skolan för nyanlända ska se ut. Däremot behövs, 

enligt Bunar (2015a), ett nationellt regelverk kring detta. Vetenskapsrådet (2010) och Månsson 

(2016) pekar på de utmaningar som finns kring svenskundervisningen, vilken anses oerhört 



 

16 

 

viktig men ibland blir på bekostnad av undervisning i andra ämnen och social gemenskap. 

Denna motsättning skulle inte behöva finnas, enligt Nilsson Folke (2015) som anser att eleven 

genom att inkluderas i ett socialt sammanhang främjas i sin språkinlärning och språket skapar 

bättre förutsättningar för integrering. Även Bešić, Paleczek och Gasteiger-Klicpera (2018) 

betonar vikten av att tillägna sig språket för att integrationen ska lyckas. Enligt dem borde 

språkkunskaper vara ett resultat av integration snarare än en förutsättning för vilket Due & 

Riggs (2009) också menar. De diskuterar att ansvaret för integrationen ofta läggs på den som 

ska integreras och i detta, menar de, ingår ett krav på språkinlärning. 

Enligt både Skolinspektionen (2014) och Månsson (2016) hävdar många lärare att de 

saknar kunskaper och kompetens att undervisa nyanlända elever och därför lider brist på 

förutsättningar att anpassa undervisningen på rätt sätt. Samverkan mellan lärare sker i för liten 

utsträckning och ansvar för de nyanlända elevernas undervisning tas inte gemensamt och på 

alla nivåer i skolsystemet. Detta går emot Skolverket (2016b) som formulerar att det är viktigt 

att all personal är delaktiga i utbildningen av nyanlända elever, så att utbildningens kvalitet inte 

blir avhängig några få personer. Månsson (2016) vänder sig mot det han beskriver som att det 

framställs som att kommunerna ”misslyckas” med att inkludera nyanlända i skolans värld och 

anser istället att skolorna måste förhålla sig till vissa dilemman för att lösa vissa situationer, 

och är begränsade av de förutsättningar som råder.  

 

3.4 Att kunskapsbedöma nyanlända elever med utvecklingsstörning  

Bel Habib (2001), Gustavsson (2002) Andersson (2007) och Rosenqvist (2007) tar upp de 

svårigheter som finns i kunskapsbedömningen och mottagandet av elever med annan etnisk 

härkomst än svensk, däribland nyanlända elever, med funktionsnedsättning och upp-

märksammar en risk för feldiagnostisering. Redan Bel Habib (2001) kommer i sin diskurs-

analys fram till att särskoleelever med annan etnisk härkomst än svensk ingår i mer diffusa, 

symptombaserade och pedagogiskt relaterade kategorier än etniskt svenska elever, vilka i större 

utsträckning har tydligt fastställda funktionsnedsättningar. Med stöd av Foucault lyfter Bel 

Habib (2001) fram att elever med annan etnisk härkomst än svensk drabbas av makten, då de 

placeras i särskola på lösa grunder, även om det finns uttalat goda avsikter med placeringen. 

Hon hävdar att makten på sätt och vis blir förklädd till specialpedagogik.  

Även Gustavsson (2002), Rosenqvist (2007) och Andersson (2007) menar att det mot bak-

grund av svenska och västerländska normer kan bli så att en elev missförstås och feldiagnosti-

seras. Gustafsson (2002) anser att testresultatet därför bör ses som en mjukvara. Både Ginsburg 

och Nordlinder (2002) och Rosenqvist (2007) hävdar att det är särskilt svårt att testa och ställa 

diagnos på nyanlända elever med misstänkt utvecklingsstörning, vilket också Bruce och 

Venkatesh (2014) samt Oliver och Singal (2017) påstår. De senare anser att detta beror dels på 

bristande bakgrundsinformation och dels på grund av elevernas svåra familjeförhållanden. Det 

förekommer att elever felbedöms och felplaceras i den specialskola de studerat. 

 

3.5 Är elever med annan etnisk härkomst överrepresenterade i särskolan?  

Bel Habib (2001) anser att sambandet mellan kategorisering av olika funktionsnedsättningar 

och sociokulturell bakgrund med etniska förtecken i det stora är outforskat. Hon försöker därför 

utröna huruvida det finns en överrepresentation av elever med invandrarbakgrund i särskolan 

och vad denna överrepresentation i så fall skulle kunna bero på. Bel Habib (2001) slår fast att 
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det åren innan millennieskiftet fanns en överrepresentation vilket Jahanmahan (2007b) också 

hävdar med stöd av en rad undersökningar. Rosenqvists (2007) enkätstudie från samma år 

stödjer dock inte hypotesen att en överinskrivning av elever med annan etnisk bakgrund än 

svensk föreligger i särskolan. 

I internationella forskningssammanhang finns en mer omfattande forskning kring över-

representation av elever från etniska minoriteter i specialundervisning. Ett exempel är Oliver 

och Singal (2017) som tar upp att det finns en överrepresentation av elever med invandrar-

bakgrund i specialskolor i England och anger tidigare nämnda bedömningsproblematik som en 

tänkbar förklaring. Lindsay, Pather och Strand (2006) och Bruce och Venkatesh (2014) pekar 

däremot på både en underrepresentation och en överrepresentation, där båda anger att 

underrepresentationen kan bero på att en elevs skolsvårigheter förklaras med att hen har en 

annan etnisk härkomst och att man därför bortser från andra förklaringar, som exempelvis 

utvecklingsstörning. 

 

3.6 Olika kulturer, olika syn på utvecklingsstörning 

Statens offentliga utredning (1998:139) uppmärksammar den livskris det innebär att invandra 

och lämna sitt sammanhang för en främmande miljö där trygghet och kontinuitet förloras och 

det sociala samspelet är annorlunda. Att själv ha, eller få ett barn med, funktionsnedsättning 

kan innebära att denna kris fördjupas och försvåras. Detsamma pekar Sederstedt (2007) på då 

hon beskriver att upplevelserna av att ha ett barn med funktionsnedsättning ofta är liknande 

mellan etniska svenskar och personer med annan etnisk härkomst än svensk, men att språkliga 

hinder och kulturskillnader kan förvärra problematiken. Både Statens offentliga utredning 

(1998:139), Fuentes (2006) och Rosenqvist (2007) uppmärksammar att språkliga och kulturella 

skillnader också kan försvåra mötet mellan skola och vårdnadshavare. Synen på funktions-

nedsättningen kan skilja och förståelsen för det svenska skolsystemet kan vara bristande. I 

många länder är samhällsstödet till individer med funktionsnedsättning outvecklat och ansvaret 

för individen med funktionsnedsättning ligger därför hos familjen (Fuentes, 2006), vilket också 

framgår i bakgrundskapitlet. Både Andersson och Riviera (2002), Ohlin och Källstigen (2002) 

och Fuentes (2006, 2008) låter förstå att vårdnadshavarna därigenom kan ha en annan 

förklaringsmodell än den svenska till elevens svårigheter. Särskilt svårt kan det vara för den 

som invandrat från ett land utanför den västliga kultursfären där det kan ha funnits en negativ 

syn på funktionsnedsättningen och där specialundervisning, habilitering och rehabilitering inte 

förekommit eller varit bristfällig (SOU 1998:139). 

Söderström (2014) visar i en norsk studie att föräldrar från etniska minoriteter vilka har 

barn med funktionsnedsättning möter svårigheter i kommunikation med myndigheter, vilket 

dels kan bero på att samhällets tjänster erbjuds utifrån majoritetens behov. Detta kan jämföras 

med Bunar (2015b) som visar att vårdnadshavare till nyanlända elever med funktions-

nedsättning inte upplever sig delaktiga i sina barns skolgång. Jahanmahan (2007a) målar upp 

en liknande bild men påpekar en dubbelhet, då vårdnadshavarna samtidigt ofta upplever att 

Sverige är ett bra land för personer med funktionsnedsättning. Han tar upp en konflikt som kan 

uppstå mellan familjer och myndigheter när familjen kan anse att det är synd om individen med 

funktionsnedsättning och därmed vill underlätta så mycket som möjligt i hens liv, medan 

myndighetsutövare istället strävar efter att individen med funktionsnedsättning ska bli så 

självständig som möjligt. 
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3.7 Att tillhöra flera marginaliserade grupper – så kan det påverka eleven 

Enligt Andersson och Rivera (2002) och Andersson (2007) befinner sig elever med funktions-

nedsättning och annan etnicitet än svensk i en komplicerad situation där de ska knyta samman 

olika identiteter: den som elev, den som invandrare och den som person med funktionsned-

sättning. Denna tillhörighet till flera marginaliserade grupper kan leda till upplevelsen av en 

dubbeldiskriminering, vilket både Statens offentliga utredning (1998:139) och Jahanmahan 

(2007a) påpekar. Jahanmahan (2007a) menar också, i likhet med Quinn (2014), att den som har 

annan etnisk bakgrund och funktionsnedsättning inte bara utgör en etnisk eller kulturell 

minoritet inom majoritetssamhället, utan också en stigmatiserad minoritet inom minoritets-

gruppen. Enligt Rosenqvist (2007) kan särskoleelever med annan etnisk bakgrund anses ha en 

dubbel utsatthet. Han lyfter fram att skolmiljön och de attityder som finns där bidrar till kultur-

krockar för eleverna, och att det kan vara dessa som skapar problem snarare än undervisningen 

i sig.  

Hur tillhörigheten till flera marginaliserade grupper kan påverka nyanlända elever med 

funktionsnedsättning på olika sätt, beroende på vilka tillhörigheter eleven har, visar de 

österrikiska forskarna Bešić, Paleczek och Gasteiger-Klicpera (2018). I sin studie åskådliggör 

de att det ofta fokuseras på en dimension i forskning och att den komplexa sammanvävningen 

av dimensionerna funktionsnedsättning, flyktingstatus och kön sällan har beforskats. Resultaten 

visade att allmänhetens attityder beror på elevernas egenskaper, och att dessa varierar beroende 

på vilken intersektion det gäller.  

 

3.8 Kulturkompetens  

Att utveckla förmågan att leva sig in i andra människors situation, vilket är en förutsättning för 

att utveckla förståelse, empati och känsla för social rättvisa, definierar Lahdenperä (2007) som 

reciprocitet. Förmågan att tänka reciprokt ökar om eleven och lärarna har samma etnicitet eller 

om läraren kan identifiera sig med elevens etnicitet. Vid kulturella avstånd ökar däremot 

diskrimineringen av eleverna. Skolpersonal med mångkulturell bakgrund intar, enligt 

Lahdenperä (2007), ett icke kategoriserande förhållningssätt i relation till elever med annan 

etnisk härkomst än svensk. 

Rosenqvist (2007) föreslår att för en högre grad av beredskap för elever med utvecklings-

störning och annan etnisk härkomst än svensk behövs en djupgående kulturkompetenshöjning 

hos skolans hela personalgrupp. Statens offentliga utredning (1998:139) belyser att kommu-

nikationsproblem mellan elever/vårdnadshavare och skolan visserligen kan bero på språk-

svårigheter men att det också kan bero på olika kunskap och uppfattning om kultur, tradition, 

religion, samhälle, familj, myndigheter och funktionsnedsättning. I detta sammanhang lyfter de 

fram vikten av kulturkompetens, samtidigt som de hävdar att det är en omöjlig uppgift för 

skolpersonal att skaffa sig kunskap om alla kulturers traditioner och synsätt, vilket också 

Lahdenperä (2007) anser. Både Statens offentliga utredning (1998:139) och Lahdenperä (2007) 

påpekar att ett interkulturellt förhållningssätt är viktigare, vilket innebär att försöka möta 

människor utan förutfattade meningar, lyfta fram likheter och förklara olikheter. Att ha eller 

skaffa sig erfarenheter från olika kulturella miljöer och relationer ökar, enligt Lahdenperä 

(2002) och Jahanmahan (2012) möjligheten att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt. 

Statens offentliga utredning (1998:139) poängterar nödvändigheten i att vara medveten om att 
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även det svenska sättet att se på exempelvis funktionsnedsättning har sin grund i tradition och 

kultur. De hävdar att en öppenhet gentemot andra synsätt är tvunget, för att inte betrakta sig 

själv som företrädare en kulturneutral verksamhet eller oreflekterat hävda att det svenska 

synsättet är modernare eller bättre än andra. Sharif (2017) menar att utgångspunkten för inter-

kulturalitetsstudier är att utbildningssystemet är en av nationalstatens dominerande institutioner 

för reproduktionen av nationella självförståelseformer, vilket inom detta forskningsfält 

betraktas som problematiskt. 

Enligt Skolinspektionen (2014) är nyanlända elevers kunskaper kodade i modersmålet, 

tidigare kunskaper om skolan och om hur lärandet sker. Läraren bör alltså undervisa på ett sätt 

som främjar överföring av begrepp och färdigheter från elevens modersmål till svenska. 

Lahdenperä (2002) förespråkar bikulturation som den mest positiva anpassningsstrategin för 

elever med annan etnisk härkomst än svensk. Bikulturation innebär att såväl ursprungskulturen 

som den kontextuella kulturen behålls och utvecklas, vilket gynnar mående och sociala 

relationer. Gentemot vårdnadshavare förespråkar Lahdenperä (2002) en komplementär 

hållning, vilket innebär att uppfostran av eleven ses som ett partnerskap där vårdnadshavarna 

bjuds in som likaberättigade kommunikationspartners i frågor som rör elevens utbildning. 

 

3.9 Flerspråkig, kulturkompentent personal – betydelsefull av flera skäl 

Enligt Andersson och Riviera (2002) bör elever med dubbel kulturtillhörighet ha en förankring 

i sin ursprungskultur för att kunna integreras med det svenska samhället, vilket förenklas av ett 

interkulturellt förhållningssätt i undervisningen. Oavsett om eleven talar eller inte anser de att 

modersmålsläraren i dessa sammanhang kan bli en viktig brobyggare för att skapa en ömsesidig 

förståelse för de båda kulturerna, samt som identifikationsobjekt, vilket Lahdenperä (2002), 

Fuentes (2006), Rosenqvist (2007) och Andersson (2007) också hävdar. Oaktat detta visar de 

att utbudet av modersmålsundervisningen och studiehandledningen varierar och inte ges i 

tillräcklig kvantitet eller kvalitet, trots att det inte får nekas på grund av bristande resurser.  

Vikten av flerspråkig och fleretnisk personal med språktolkande och kulturtolkande 

funktion samt som identifikationsobjekt och förebilder för elever med annan etnisk härkomst 

än svensk betonas (Lahdenperä, 2002; Rosenqvist, 2007; Andersson, 2007 & Sharif, 2017) 

samtidigt som det finns en brist på flerspråkiga speciallärare och specialpedagoger (Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Bland annat Rosenqvist (2007) och Oliver 

och Singal (2017) belyser de flerspråkiga elevassistenternas viktiga roll i dessa sammanhang. 

Värt att lyfta fram kan då Östlunds (2017) diskussion kring elevassistenternas yrkesroll vara. 

Östlund (2017) menar att elevassistenter är en vanlig yrkesgrupp i särskolan för att möjliggöra 

för elever med olika typer av funktionsnedsättningar att delta i undervisningen men att det finns 

brister i kunskapen om hur yrkesgruppen karaktäriseras, arbetar och om hur de bäst bör arbeta 

för att öka elevernas måluppfyllelse. En svårighet för denna yrkesgrupp är gränsdragning kring 

vad de ska hjälpa till med, då deras yrkesroller tenderar att innefatta en mängd arbetsuppgifter 

som inte direkt (men indirekt) har med skolan att göra.  

 

3.10 Att bli sedd och behandlad som ett problem – inte som en människa 

Enligt Nilsson Folke (2015) handlar inte nyanlända elevers skolsituation enbart om det som är 

unikt för elevkategorin, det vill säga att språket och skolsystemet är nytt, utan också om att de 

normer, hierarkier och strukturer som de möter kan verka uteslutande för nyanlända elever. 
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Dessa, menar hon, utsätts ibland för exkluderande och kränkande behandling av andra elever, 

och faktiskt till viss del av skolsystemet. Då nyanlända elever kommer till heterogena skolor 

och klasser är integreringen enklare, men svårigheterna med integration blir då istället på 

samhällsnivå. Pugh, Every och Hattam (2012) menar att hur de nyanlända elevernas under-

visning är organiserad har stor betydelse för deras integration, där till exempel en (åtminstone) 

fysisk placering tillsammans med infödda elever gynnar integrationen. 

Nyanlända elever med funktionsnedsättning ses ofta som ett problem både av samhället 

och skolvärld, vilket Bešić, Paleczek och Gasteiger-Klicpera (2018) har belyst. Forskarna har 

studerat hur allmänhetens attityder färgas av fördomar angående multipla egenskaper hos de 

berörda eleverna. Därför, menar de, möter nyanlända elever med funktionsnedsättning stora 

svårigheter att få en kvalitativ undervisning och att bli integrerade i skolor såväl som i 

samhället. Ofta är hindren stora främst på grund av attityder och inte på grund av resursbrist, 

vilket står i polemik med Månsson (2016) som anser att undervisningens kvalitet är avhängig 

vilka resurser den får. Respondenterna var generellt mer positiva till flickor än pojkar och hade 

mest negativa attityder till flyktingpojkar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även 

Oliver och Singal (2017) belyser att nyanlända elever med funktionsnedsättning ofta ses som 

ett problem av skolvärlden. De menar att dessa elever riskerar marginalisering, social isolering 

och svårigheter att få arbete efter skolgången.  

Både ovan nämnda engelska och österrikiska studie kan jämföras med Lahdenperäs (1997) 

något till åren komna men dock intressanta avhandling vilken syftar till att studera relationen 

mellan lärarnas uppfattning om skolsvårigheter och deras förhållningssätt till att eleverna har 

annan etnisk härkomst än svensk. Sin utgångspunkt tar hon i åtgärdsprogram och resultaten av 

studien visar att mer än hälften av lärarna uppfattar elevernas egenskaper, beteende eller 

bakgrund som problematiska och orsak till problemen i skolan. Ingen av deltagarna visar en 

enbart positiv attityd till elevens ickesvenska etniska bakgrund. Lahdenperäs (1997) studie visar 

också att flertalet av lärarna anser att vårdnadshavarna är roten till elevernas skolproblem. 

Intressant i sammanhanget är också Anderssons (2007) avhandling. Där framkommer att 

pedagoger ofta ser flerspråkiga elever med diagnos inom autismspektrum och deras vårdnads-

havare som problem, men i takt med att de får större kunskap och kompetens kring elev-

kategorin ökar deras förståelse och acceptans för elevernas situationer och personer.  

 

3.11 Att klumpas ihop till en grupp och ses som en av sina egenskaper 

Bešić, Paleczek och Gasteiger-Klicpera (2018) har som tidigare nämnts påvisat att 

flyktingelever med funktionsnedsättning ofta ses på som en homogen grupp utan att större 

hänsyn tas till deras kontext, något som Andersson och Riviera (2002) och Rosenqvist (2007) 

samt Fuentes (2008) också konstaterat. Enligt dem har skola och samhället inte alltid beredskap 

att möta dessa elever utifrån flera aspekter samtidigt, vilket behandlas i teoridelen. Fuentes 

(2008) och Kasselias Wiltgren (2016) menar att genom att identifiera en framträdande egenskap 

hos en person blir personen en del av ett kollektiv och främst till exempel ”person med 

funktionsnedsättning” eller ”invandrare” och får bli representant för hela gruppen. Kasselias 

Wiltgren (2016) kopplar samman dessa generaliseringar med maktanspråk som talar om vad 

någon förväntas vara och göra. Samtidigt finns det förhållanden och förutsättningar som alla 

eller de flesta inom samma grupp delar. Exempelvis har personer med utvecklingsstörning och 
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annan etnisk bakgrund än svensk som grupp sämre levnadsvillkor än befolkningen i övrigt 

(Mineur, Bergh & Tideman 2009).  

 

3.12 Skolan som sambandscentral 

Enligt Bunar (2015b) finns en väl förankrad förståelse i skolforskningen om att öppna 

kommunikationskanaler mellan lärare och vårdnadshavare till nyanlända elever och starka 

relationer med desamma är en nödvändig förutsättning för att nyanlända elever ska bli 

framgångsrika i skolan. För elevernas vårdnadshavare är skolan en del av det nya samhälle de 

vill bli en del av och kan bidra med viktiga sociala kapital genom till exempel tolkhjälp, 

information och nätverk. Detta kan jämföras med McGovern och Devine (2016) som menar att 

skapande av trygghet och en familjär känsla i skolan förbättrar förutsättningarna för en elev och 

hens vårdnadshavare att integreras i det nya landet. Rosenqvist (2007) lyfter fram att samarbetet 

med vårdnadshavare till särskoleelever med annan etnisk bakgrund än svensk ofta är mer 

intensivt än till etniskt svenska särskoleelever och gränsdragningssvårigheter förekommer. 

Särskolans personal har ibland svårt att veta i hur mycket administration och kontakt med 

myndigheter de ska vara behjälpliga, särskilt när vårdnadshavare annars riskerar att gå miste 

om stöd de har rätt till (Fuentes, 2018). Detsamma pekar Oliver och Singal (2017) på. Deras 

studie visar att lärarna är angelägna om att lära sig om migrationshistoriken och kulturella 

perspektiv angående de nyanlända eleverna med funktionsnedsättning. Lärarnas åsikt är att 

goda relationer till vårdnadshavare är viktiga för att skolsituation ska fungera. Inledningsvis 

arbetar de mycket för att både elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga med och i 

skolmiljön och efter det fokuseras på utbildning och lärande.  

Andersson (2007) kommer också fram till att det svenska språket kan vara ett hinder vid 

vårdnadshavarkontakter och det finns olika svårigheter med att använda tolk. För att möjliggöra 

samarbeten och förståelse behövs tolkar som också översätter och förklarar kulturer och 

situationer utifrån olika perspektiv och ansvar och roller behöver vara tydliga för vårdnads-

havare och skola. Andersson (2007) menar vidare att det saknas samarbete mellan olika 

institutioner när flerspråkiga elever med funktionsnedsättning tas emot i skolan vilket Statens 

offentliga utredning (1998:139) anser krävs för att stödet ska bli välfungerande. Enligt 

Andersson (2007) finns en från dessa institutioner tydlig önskan och ett behov av samverkan i 

former av kunskapsmöten i syfte att få en helhetssyn på eleven. Tydligt blev att det för 

pedagoger finns en multidimensionalitet att hantera i arbetet med elevkategorin och att arbetet 

är komplext. I dessa sammanhang får skolan ibland fungera som någon slags sambandscentral 

där personalen ser barnet, känner vårdnadshavarna och uppmanar dessa att ta kontakt med vissa 

instanser eller själva gör det för att ge eleven tillgång till fysioterapi, logopedstöd et cetera.  

 

3.13 Att ha utvecklingsstörning och tillägna sig ett nytt språk 

Språket är, enligt Fuentes (2007) en av de sociala mekanismer som finns för maktutövning, 

vilket Due och Riggs (2009) också menar. Fuentes (2006) hävdar att språket har avgörande 

betydelse för integration, men för en person med funktionsnedsättning kan svårigheterna att 

lära sig ett andraspråk vara större, ofta med språkförbistring och kommunikationssvårigheter 

som följd. Enligt Fuentes (2006) är frågan vad det innebär för en person med utvecklings-

störning att lära sig svenska som andraspråk tämligen outforskad. Fuentes (2007) analyserar 

förutsättningar för personer med funktionsnedsättning och annan etnisk härkomst än svensk att 
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lära sig svenska, och visar att stödet till denna grupp är bristfälligt. Enligt Cummins (2017) tar 

det en elev utan utvecklingsstörning som är mellan tolv och femton år mellan sex och åtta år att 

utveckla skolrelaterade andraspråksfärdigheter till förstaspråkselevernas nivå. Den komplexitet 

det innebär att ha en funktionsnedsättning och vara flerspråkig har enligt Cummins (2017) inte 

uppmärksammats i tillräckligt hög utsträckning. Salameh och Nettelbladt (2018) belyser att 

begränsade kamratkontakter och behov av stöd vid socialt samspel påverkar den pragmatiska 

språkutvecklingen hos elever med utvecklingsstörning och annan etnisk härkomst än svensk.  

 

3.14 Bakgrundens och forskningsöversiktens relevans för studien 

Utifrån genomgången forskning kan slutsatser dras om att det saknas specifik kunskap om 

nyanlända elever i gymnasiesärskolan. Därmed torde det finnas ett samhällsintresse av att 

beforska denna elevkategori. Den kunskap som finns i styrdokument och forskningsöversikt 

kommer senare att jämföras med studiens resultat och analys i syfte att utröna huruvida aktuella 

förhållanden för nyanlända elever i gymnasiesärskolan som framkommer stämmer överens med 

denna.   
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4. Teoretisk förankring 
Nedan följer en redogörelse för val av teori samt en genomgång av de begrepp som senare 

kommer att användas i den teoretiska analysen av studiens resultat. För att belysa fenomenet ur 

flera aspekter används teoritriangulering. 

 

4.1 Teorival 

Enligt Bryman (2015) utgör teorin en slags ram inom vilken sociala företeelser kan förstås och 

forskningsresultaten tolkas. Den ram föreliggande studie har är ett intersektionellt perspektiv, 

vilket kan förklaras som hur kategoriseringar eller dimensioner av människor samverkar för att 

forma livsvillkor och identitet (Fuentes, 2008). Begreppet är mångtydigt, och kan få olika inne-

börd beroende på vilken vetenskapsteoretisk bas som är utgångspunkt (Söder, Hugemark et. al, 

2018). Enligt des los Reyes och Mulinari, (2005) är ett intersektionellt perspektiv ett viktigt 

analytiskt redskap för att problematisera maktens komplexa konstruktion och det ställer frågor 

om vems röster som inte hörs och om berättelser som förblir oartikulerade. Att anlägga ett 

intersektionellt perspektiv på resultatet i den teoretiska analysen i föreliggande studie förväntas 

bidra till att synliggöra maktaspekter, hinder och möjligheter i mottagande och undervisning av 

nyanlända elever i gymnasiesärskolan. En följd av detta skulle kunna bli en ökning av 

personalens reciprocitet och interkulturella förhållningssätt vilket, enligt Lahdenperä (2007) är 

grundläggande för elevkategorins lärande och utveckling.  

Söder, Hugemark et al. (2018) poängterar att personer med funktionsnedsättning i sig är en 

heterogen grupp där en mångfald av funktionsnedsättningar ingår. I föreliggande studie 

fokuseras, som tidigare nämnts, på personer med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. 

Intersektionen etnicitet och utvecklingsstörning kommer att vara central. I detta teorikapitel 

används dock begreppet funktionsnedsättning, då det är detta vidare begrepp forskarna utgått 

ifrån. I föreliggande studie används Grönvik och Söders (2008) intersektionella maktordnings-

perspektiv, Fuentes (2008) begrepp kulturalisering och homogenisering av funktions-

nedsättning, samt Garland Thomsons (1997) begrepp normat. Dessa förklaras nedan.  

 

4.2 Intersektionalitet – kort historik 

Begreppet intersektionalitet har sina rötter i en antirasistisk kritik mot 1970-talets vita 

medelklassfeminism (Söder, Hugemark et. al, 2018). Enligt Breivik (2008) introducerades 

begreppet inom den feministiska kulturforskningen som ett sätt att analysera hur kvinnors liv 

påverkas inte bara av patriarkatet utan av olika sorters makt och förtryck.  

 

4.3 Kategoritillhörighetsperspektiv och maktordningsperspektiv 

Intersektionalitet som ett kategoritillhörighetsperspektiv intresserar sig för hur olika inter-

sektioner påverkar människors självbild och identitet (Söder, Hugemark et. al, 2018). 

Intersektionalitet som ett maktordningsperspektiv innebär istället att underordnade eller 

marginaliserade grupper studeras. Analysen fokuserar på hur denna underordning eller 

marginalisering kan förstås utifrån samverkan mellan olika maktordningar. Syftet är då ofta att 

synliggöra hur olika former av underordningar och överordningar samverkar för att skapa ett 

samhälle där makt och resurser är ojämnt fördelade, och forskningen knyter an till frågan om 

vad som kan göras för dessa marginaliserades situation (Grönvik & Söder, 2008). I föreliggande 
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studie kommer utgångspunkten vara ett maktordningsperspektiv, då nyanlända gymnasieelever 

med utvecklingsstörning kan antas vara en marginaliserad grupp i samhället, vilka ständigt är 

beroende av andra i sin skolvardag och hur dessa andra agerar är avgörande för individens 

mående och utveckling.  

 

4.4 Faran med att addera utsattheter 

Söder, Hugemark et. al. (2018) menar att begreppet intersektionalitet tidigt kom att användas 

som ett additionssätt där flera former av förtryck samverkar. Det talas exempelvis om ”dubbel 

utsatthet” (Rosenqvist, 2007), vilket tidigare tagits upp i forskningsöversikten. Denna modell 

kom snart att ifrågasättas och istället talades om en multipel förstärkningseffekt. I likhet med 

Fuentes (2008) och Breivik (2008) anser Söder, Hugemark et. al. (2018) att även om sådana 

antaganden ofta motsvarar en upplevd erfarenhet är det inte nödvändigt att det alltid är på det 

sättet. Risken finns att den kumulativa utgångspunkten blir för eländesorienterad, klumpar ihop 

olika dimensioner och skapar en hierarki av förtryckta grupper. Gynnsammare, menar de, är att 

belysa hur olika dimensioner samverkar i praktiken i den verklighet som ska analyseras, och i 

detta vara medveten om att den kunskap som uppnås är socialt konstruerad och präglad av 

intersektionell komplexitet. Fuentes (2006) menar att begreppet utsatthet kan antyda svagheter 

hos individer eller grupper och anser att begreppet marginalisering är att föredra, vilket därför 

används i föreliggande studie. 

 

4.5 Funktionsnedsättning som dimension i intersektionella analyser 

Enligt Söder, Hugemark et. al. (2018) har dimensionen funktionsnedsättning haft en undan-

skymd plats i intersektionella analyser och forskning om funktionsnedsättning har i begränsad 

omfattning tagit upp intersektionella perspektiv. Få studier finns där hänsyn tas till hur 

funktionsnedsättningen samverkar med andra dimensioner. Maktfrågor har hittills mest 

diskuterats utifrån den enskildes möjligheter att själv påverka sin vardagssituation och inte hur 

dessa möjligheter är fördelade mellan personer med funktionsnedsättning i olika samhälls-

klasser, av olika etniskt ursprung och/eller kön. Materiella fördelningsfrågor och frågor om vad 

som utgör basen för förtrycket har saknats. Huruvida funktionsnedsättning ens kan anses vara 

en dimension som kan ingå i en intersektionell analys har ifrågasatts, exempelvis av des los 

Reyes och Mulinari (2005). Söder, Hugemark et. al. (2018) hävdar dock att funktions-

nedsättning kan vara en dimension i intersektionell analys.  

 

4.6 Begreppet normat 

Skillnaden mellan funktionsnedsättningsdimensionen och andra dimensioner, exempelvis kön, 

ålder och klass, i intersektionalitetssammanhang är att det är en dimension som inte alla ingår 

i. För att identifiera den kropp och habitus från vilken personer med funktionsnedsättning 

definieras har Garland-Thomson (1997) utvecklat begreppet normat. Garland-Thomson (1997) 

menar att det amerikanska idealet karaktäriseras av kapacitet till självstyre, självbestämmande, 

autonomi och framgång. Detta ideal gäller både för nationen och för de enskilda medborgarna 

och kan sägas vara mer eller mindre gemensamt för alla västerländska demokratier. Garland-

Thomson (1997) menar att på det sätt som kvinnor har definierats som ”den andre” och av-

vikande i förhållande till mannen, har personer med funktionsnedsättning uppfattats som 

normatens andre. Normaten är alltså en tankefigur bestående av den kroppsligt och intellektuellt 
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funktionsfullkomliga och begreppet möjliggör studier av de mekanismer som skapar dimen-

sionen funktionsnedsättning och hur den samspelar med andra dimensioner. Funktionalitet blir 

en maktordning på samma sätt som till exempel könsmaktsordning. I analysen används 

begreppet för att definiera normen i förhållande till personer med funktionsnedsättning.  

 

4.7 Makt och intersektion mellan marginaliseringsprocesser  

Fuentes (2018) menar att vara marginaliserad innebär att stå utanför och inte ha tillräckligt med 

grundläggande resurser för att få inflytande över sina livsvillkor. Enligt Fuentes (2008) bygger 

marginaliseringsprocesser på interaktionen mellan samhällets inbyggda förutsättningar och 

individens förutsättningar. Dessa marginaliseringsprocesser bidrar till att skapa de makt-

förhållanden som finns i samhället. Marginaliseringsprocessen definierar till exempel den som 

inte är funktionsduglig, alltså en person med funktionsnedsättning, och en person med annan 

etnisk tillhörighet än ”det normala”, alltså en etnisk minoritet. När en människa tillhör båda 

dessa dimensioner: annan etnisk bakgrund än majoritetens och har en funktionsnedsättning 

uppstår en intersektion mellan dessa båda marginaliseringsprocesser: funktionsmaktsordningen 

möter den etniska maktordningen. Fuentes (2008) menar att diskriminering förekommer då 

marginaliseringen blir institutionaliserad och en struktur etableras vilken särskiljer och utesluter 

personer som avviker från den av marginaliseringsprocesserna etablerade normaltypen. I detta 

sammanhang har Fuentes (2006, 2008, 2018) definierat begreppen kulturalisering och homo-

genisering av interaktionen funktionsnedsättning och annan etnisk härkomst än svensk. 

 

4.8 Kulturalisering 

Fuentes (2006, 2008) menar att kulturalisering av funktionsnedsättningen innebär att företeelser 

och situationer som är knutna till funktionsnedsättningen beskrivs genom förklaringar som 

relateras till människans kultur. Kulturen ses som den övergripande faktorn som förklarar 

normer, värderingar och beteenden hos personer med annan etnisk härkomst än svensk. 

Individerna ses som representanter för en kultur. Exempelvis: ”Invandrare gömmer sina 

anhöriga med funktionsnedsättning därför att de skäms. De ser funktionsnedsättningen som ett 

straff från Gud.” Kulturen ses som någon statiskt och homogent, när den, enligt Fuentes (2018) 

i själva verket är dynamisk, föränderlig och kontextbunden. 

 

4.9 Homogenisering  

Homogenisering av funktionsnedsättningen innebär istället, enligt Fuentes (2006, 2008, 2018), 

att alla personer med funktionsnedsättning behandlas på ett likadant sätt utan att hänsyn tas till 

språkliga eller kulturella behov. Homogenisering av funktionsnedsättning innebär att funktions-

nedsättningen betraktas som homogen och att det finns en föreställning om att alla funktions-

nedsättningar ser likadana ut eller uttrycks på samma sätt. Och att inte se den specifika situation 

som gäller för människor med funktionsnedsättning och etnisk minoritetsbakgrund. 

 

4.10 Teoriavslutning 

I studiens teoretiska analys kommer studiens resultat analyseras utifrån ett intersektionellt 

maktordningsperspektiv där fokus kommer att ligga på hur dimensionerna funktionalitet och 

etnicitet samverkar. Analysen kommer att ta stöd av begreppen homogenisering, kulturalisering 

och normat.  
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5. Metod 
Detta kapitel redogör för de metodologiska och etiska val som gjorts under arbetet med studien.  

 

5.1 Val av metod 

Enligt Bjørndal (2005) kan en metod beskrivas som ett redskap som används för att få en bättre 

bild av verkligheten. Metodvalet görs utifrån forskningsproblemets art och kan ha viktiga 

konsekvenser för resultatet (Merriam, 1994; Repstad, 2007; Stukát, 2011). Skillnad brukar 

göras mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) passar 

kvalitativa metoder bra när ämnet för en undersökning är olika aspekter av mänsklig erfarenhet 

och frågor som formuleras med ”hur” besvaras. Merriam (1994) menar att de strävar efter att 

förstå hur delar samverkar för att bilda en helhet. Eftersom föreliggande studie ställer hur-frågor 

och avser bidra till en helhetsbild passar kvalitativa datainsamlingsmetoder. Med inspiration 

från Oliver och Singal (2017) valdes metoden fallstudie. Valet av skola för empiriinsamlingen 

föll på min egen arbetsplats, en stor gymnasiesärskola i södra Sverige. Anledningen till detta 

val var det behov av kartläggning av de nyanlända elevernas utbildningssituation som tidigare 

framkommit, vilken skulle kunna utgöra ett underlag för ett utvecklingsarbete.  

 

5.2 Fallstudie 

Stukát (2011) anser att en fallstudie erbjuder en fullständig och gedigen kunskap om det 

särskilda och öppnar upp för nya frågor, vilket ofta sker genom metodtriangulering. Merriam 

(1994) menar att metoden är särskilt lämplig inom pedagogik och utbildningsaspekter då den 

kan utveckla kunskapsbasen inom ett visst område vilket kan bidra till att förbättra praktiken. 

Enligt Repstad (2007) är det mycket intressant med fallstudier av miljöer som aldrig har 

utforskats tidigare. Möjligheten att komma fram till ny kunskap är då som störst. Då nyanlända 

gymnasiesärskoleelevers utbildningssituation knappt har beforskats tidigare och det fanns stora 

möjligheter att komma fram till ny kunskap, frågor om utbildningsaspekter skulle beröras och 

syftet var att skaffa djupgående insikter om en särskild skola fanns skäl att göra en fallstudie 

genom metodtriangulering där observation, enskild intervju och gruppintervju ingår.  

 

5.3 Observation  

Den som vill veta något om verkligheten ska, enligt Backman (2016), gå ut och kika på den, 

alltså observera den. Inom pedagogiken brukar observationer vara uppmärksamma iakttagelser 

(Bjørndal, 2005), vilka enligt SPSM (2016) ger viktiga pusselbitar för att förstå hur lärmiljöer 

fungerar. Under observationen möter observatören genom sina fem sinnen stora mängder 

information som på grund av informationsmängden genomgår en filtreringsprocess (Bjørndal, 

2005). Öppna observationer av första ordningen, i vilka observerandet är primär uppgift, och 

där de som observeras är medvetna om att de observeras, valdes (Bjørndal, 2005; Repstad, 

2007). Eftersom det antogs påverka eleverna minst ifall observatören i någon mån deltog aktivt 

i lektionen var observationerna till en viss del deltagande. 

 

5.4 Intervju och gruppintervju 

Den kvalitativa forskningsintervjuns mål är att producera kunskap genom omsorgsfullt ställda 

frågor och lyhört lyssnande (Kvale & Brinkmann, 2014). Då föreliggande studie avsåg att 
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undersöka vissa speciella teman användes semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2015) där 

merparten av frågorna var öppna, men några var precisa och klargörande. Då syftet med 

intervjuerna till viss del var att ta reda på fakta skulle de delvis kunna definieras som fakta-

intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte respondenterna 

emellan samt maximera antalet pedagogerfarenheter inom studiens ram valdes även metoden 

gruppintervju. Enligt Repstad (2007) kan intervjuer i grupp göra situationen mindre 

skrämmande för de som intervjuas, samtidigt som det generellt blir svårare för forskaren att 

behålla kontrollen över intervjun, vilket har både fördelar och nackdelar. Samtal som uppstår 

mellan intervjupersonerna kan bli mer intressanta än de som hade uppstått med bara forskaren.  

 

5.5 Pilotstudie 

Utgångspunkten var att genomföra en pilotintervju, då Kvale och Brinkmann (2014) anser att 

en sådan hjälper till att kartlägga hur frågorna fungerar. Men tidigt i processen uppstod en 

möjlighet att intervjua en psykolog med erfarenhet av utredningar för att bedöma om en 

nyanländ gymnasieelev tillhör särskolans målgrupp. Då tid till pilotintervju inte fanns innan 

denna, genomfördes ingen sådan. Eftersom namn skaffats på ytterligare två psykologer med 

liknande erfarenhet fanns möjlighet till ny intervju om den första inte skulle kunna användas. 

 

5.6 Urval 

Inom alla studier behöver ett urval göras. I detta fall gjordes ett målinriktat urval, vilket enligt 

Bryman (2011) är en vanlig urvalsmetod inom kvalitativ forskning och innebär att strategiskt 

välja ut deltagare så att urvalet är relevant utifrån de aktuella forskningsfrågorna. För att hitta 

respondenter som blir inkopplade under mottagningsförfarandet tillfrågades personer med 

kunskap i ämnet och sökningar på kommunens hemsida gjordes. De utvalda tillfrågades via 

mail. De fyra som först kontaktades svarade alla snabbt och tackade ja till att ställa upp på 

intervju. För att få tag i pedagoger och resurspersonal att intervjua kontaktades skolledningen 

på vald skola och ombads skicka en lista på de elever som tagits emot som nyanlända. En lista 

på nio namn erhölls. Kontakt togs sedan via mail med alla nio elevernas mentorer och fyra av 

de resurspersonal som arbetar i elevernas klasser. Antalet tillfrågade var något stort då det 

räknades med ett visst bortfall. Resurspersonalen valdes utifrån en önskan om att ställa frågor 

om tvåspråkighet. Valet av observationer gjordes utifrån att de skulle visa en bredd av elever 

och bestämdes till fyra. Elevernas mentorer tillfrågades personligen och gav sitt medgivande 

till observationer. Vid ett tillfälle höll en annan pedagog än elevens mentor i lektionen och då 

tillfrågades även denna.  

 

5.7 Bortfall  

I alla undersökningar förekommer bortfall och det är upp till forskaren att bedöma om resultatet 

fortfarande kan ses som tillförlitligt (Stukát, 2011). I detta fall tackade alla fyra med kunskaper 

om mottagande och utredning/bedömning som tillfrågades samt sju av nio pedagoger och tre 

av fyra resurspersonal ja till en intervju, vilket innebar att det blev tre gruppintervjuer och fem 

enskilda intervjuer. Ingen tackade nej, men två tillfrågade pedagoger och en tillfrågad 

resurspersonal svarade inte på mailet, vilket skulle kunna bero på att det försvunnit i mängden 

mail på arbetsplatsen, eller att de undvek att svara för att de inte ville delta. Både eftersom 

antalet respondenter ändå var tillräckligt stort för undersökningen och för att jag är bekant med 
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samtliga tillfrågade pedagoger och det därför skulle kunna vara känsligt för dessa att tacka nej, 

skickades ingen påminnelse ut och ingen fråga ställdes om anledningen till icke-svar. Alla som 

tillfrågades om observationer tackade ja, vilket innebar att det blev fyra stycken.  

 

5.8 Genomförande 

Eftersom undersökningen genomfördes på min arbetsplats, och detta kan orsaka en del etiska 

och praktiska problem, förankrades valet hos skolledningen samt hos handledare och 

examinator. Intervjuer och observationer genomfördes i följande ordning: Först genomfördes 

intervju 1–4 med personer som har inblick i utrednings- och mottagningsförfarandet för att ge 

en övergripande kunskap om ämnet. Därefter genomfördes observation 1–3, därefter grupp-

intervju 1, observation 1, en enskild pedagogintervju och gruppintervju 2 och 3. Ordningen 

pedagogintervjuer och observationer gjordes i var avhängt när respondenter och intervjuare 

gemensamt hade möjlighet att ses.  

 

5.9 Genomförande av observationer 

Observationerna genomfördes under lektioner i några av verksamheterna där de intervjuade 

pedagogerna och resurspersonalen arbetar och skedde från en plats där det gick att ta del av 

lektionsinnehållet utan att observatörsnärvaron påverkade eleverna i för hög utsträckning. I 

stort sett inga initiativ till samspel med eleverna togs, men då eleverna själva tog 

kommunikationsinitiativ gavs korta svar. Observationerna var i stort sett ostrukturerade med 

övergripande fokus på lärmiljön. En observationsguide (bilaga 1) utformades och användes. Då 

antecknande under observationer kan störa observanterna bör detta göras sparsamt (Repstad, 

2007). Därför gjordes endast kortfattade anteckningar som minnesstöd. Vid ett tillfälle togs ett 

foto av klassrumsmiljön av samma skäl.  

 

5.10 Genomförande av enskilda intervjuer och gruppintervjuer 

Att göra intervjuer utifrån ett kvalitativt perspektiv ställer höga krav på den som genomför dem 

(Repstad, 2007; Backman, 2016). Därför förbereddes intervjuerna noggrant. Styrdokument och 

forskningsöversikt lästes igenom och en grundlig planering och strukturering av teman gjordes. 

Flera intervjuguider (bilaga 4–8) förbereddes. Missivbrev skickades ut (bilaga 2–3) där en 

uppskattad tidsåtgång angavs. Tid och plats för intervjuer bokades. Intervjupersonerna var 

delaktiga i platsvalet för intervjun för att öka möjligheterna för dem att känna sig bekväma 

(Stukát, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Inför intervjuerna såg jag till att vara utsövd och ha gott om tidsutrymme efteråt för att 

undvika stress, men en intervju fick flyttas och genomfördes därför under viss tidspress. 

Intervjuerna spelades in i två versioner med appen röstmemon på Iphone respektive Ipad, för 

att möjliggöra en ordagrann återgivning. Under intervjuerna tillämpades aktivt lyssnande 

(Bjørndal, 2005). Inför gruppintervjuerna förbereddes ett antal samtalsteman, snarare än 

specifika frågor (bilaga 9–10). I övrigt gällde samma förberedelser som för enskilda intervjuer. 

 

5.11 Respondenterna 

De fyra första intervjuerna genomfördes med personer som kopplas in under utrednings-

förfarandet när en nyanländ elev i gymnasieålder misstänks tillhöra särskolans målgrupp; en 

gymnasiesärskolesamordnare, en psykolog på centrala elevhälsan inom gymnasieutbildning, en 
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gymnasiesärskolekurator med erfarenhet av sociala bedömningar och en skolledare på 

fallstudieskolan. Därefter genomfördes två gruppintervjuer med respektive tre pedagoger samt 

en enskild intervju med en pedagog, alla mentorer för nyanlända elever i olika verksamheter på 

individuella programmet i gymnasiesärskolan. Fem är specialpedagoger, en är både special-

pedagog och speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och en är vikarierande lärare. 

Den åttonde intervjun genomfördes med en grupp av tre flerspråkiga resurspersonal.  

 

5.12 Bearbetning av observationer 

Den sammanlagda observationstiden uppgick till 3 timmar och 55 minuter. Omedelbart efter 

observationerna skrevs loggboksanteckningar utifrån observationsanteckningarna i syfte att 

skapa en djupare förståelse för det som skett och för att minska risken för att de skulle bli 

onyanserade, bristfälliga eller felaktiga (Bjørndal, 2005). Anteckningarna gjordes i korta 

stycken för att temasortering skulle möjliggöras. En medvetenhet om att den data som samlats 

in under en observation samtidigt utgör en tolkning där nedteckningsfasen blir en form av 

filtrering av verkligheten fanns (Repstad, 2007). Under antecknandet gjordes vissa tolkningar 

och stor vikt lades vid att skilja mellan observationer och tolkningar av desamma (Bjørndal, 

2005). Tolkningarna markerades därför med ordet ”tolkning”. 

 

5.13 Bearbetning av enskilda intervjuer och gruppintervjuer 

Den sammanlagda intervjutiden uppgick till 5 timmar och 3 minuter. Intervjuerna transkri-

berades i sin helhet och i det närmaste ordagrant. I samband med detta gjordes den första 

ordentliga genomlyssningen och början på analysen. Metakommentarer markerades med 

hakparentes. Vid genomlyssningen av första intervjun uppfattades frågorna aningen vagt 

formulerade, inte skriftligt men muntligt, vilket förändrades under genomförandet av 

kommande intervjuer. Vid en första genomläsning av transkriptionerna gjordes vissa mindre 

textjusteringar för att öka textens läsbarhet. En medvetenhet om vad detta gör med texten fanns, 

då det sker en viss typ av tolkning redan i transkribering och justering av det transkriberade 

(Repstad, 2007; Kvale & Brinkmann, 2014). I de fall respondenterna angav elevers namns togs 

dessa bort under transkriberingen och märktes XXX, för att särskilt värna om elevernas 

anonymitet och integritet. Intervjupersonerna benämndes Ip1, Ip2 och Ip3, Ip4 och så vidare 

för att beakta konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011).  

 

5.14 Analysfas 

Att genomföra en fallstudie innebär att skapa ordning i en stor mängd data, i detta fall 134 sidor 

transkriberade intervjuer och 13 sidor observationsanteckningar, i syfte att skilja det 

betydelsefulla från det triviala och komma under eller bakom det bokstavliga innehållet. För att 

göra detta krävs enligt Repstad (2007) och Stukát (2011) många genomläsningar. Transkrip-

tionerna och observationsanteckningarna lästes därför igenom ett flertal gånger. I syfte att göra 

en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011, Kvale & Brinkmann, 2014) användes menings-

koncentrering och tematisering.  

Under genomläsningarna av materialet letades systematiskt efter olika teman som kunde 

sammanfatta olika delar av innehållet. Utifrån dessa teman formulerades ett antal rubriker. 

Innehållet i empirimassan bröts därefter ner i hanterbara korta enheter som klipptes ut och 
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organiserades tematiskt under respektive rubrik i ett Word-dokument. Rubrikerna, och inne-

hållet under desamma, behandlade i stort samma ämnen som forskningsöversikten i syfte att 

underlätta jämförelsen mellan studiens resultat och den forskning som gjorts i ämnet.  

Analysfasen innebär att man fokuserar på något och därmed förbiser något annat. 

Information sorteras och mer eller mindre medvetet konstrueras en förenklad bild (Bjørndal, 

2005). Innehållet under de olika rubrikerna lästes flera gånger, sammanställdes och renodlades 

och vissa delar av materialet uteslöts. Långa uttalanden pressades samman i kortare, där 

huvudinnebörden av det sagda formulerades med några få ord (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Texten skrevs därefter igenom och trattades ner till sammanhängande, koncentrerade avsnitt. 

Syftet med detta var att skapa en helhetlig struktur med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter valdes ett antal citat ut från det transkriberade materialet i syfte att ge 

respondenterna röst och göra mina påståenden mer autentiska. Citatens mängd och längd 

begränsades dock av utrymmes- och anonymitetsskäl.  

För att förtydliga maktstrukturer och intersektioner som påverkar den undersökta 

elevkategorin anlades därefter ett intersektionellt perspektiv på resultatet, där dimensionerna 

etnicitet och funktionalitet var centrala. Rent praktiskt gick det till så att det framskrivna 

resultatet lästes upprepade gånger med fokus på att finna exempel på när dimensionerna 

funktionalitet och etnicitet samverkar på organisations-, grupp- och individnivå och därigenom 

påverkar den nyanlända gymnasiesärskoleelevens skolsituation. Som stöd in denna process 

användes studiens teoretiska förankring innehållande begreppen, homogenisering och 

kulturalisering av funktionsnedsättning (Fuentes, 2006, 2008, 2018) samt begreppet normat 

(Garland-Thomson, 1997) och maktordning (Grönvik & Söder 2008). För att undvika en 

forcerad analysfas prioriterades stort tidsutrymme för bearbetning av det insamlade materialet 

och processen kan beskrivas som ett idogt ”sicksackande” mellan teori och empiri. 

Fokus lades också på att genom att ta del av respondenternas olika kunskapsområden skriva 

fram en förklarande redogörelse för gången från nyanländ person med utvecklingsstörning i 

gymnasieålder till gymnasiesärskoleelev i syfte att bidra till en helhetsöverblick av processen.  

 

5.15 Studiens tillförlitlighet 

Fallstudien studerar noggrant och ingående en specifik situation vilket inte ger precis 

information om resultatets generella giltighet. Dock hävdar Kvale och Brinkmann (2014) att en 

analytisk generalisering av studien kan göras, det vill säga en välövervägd bedömning huruvida 

studiens resultat kan ge vägledning i vad som skulle kunna ske i en liknande situation. En ansats 

till en sådan analytisk generalisering görs senare i diskussionskapitlet. Att använda metod-

triangulering, vilket är fallet i föreliggande studie, ökar tillförlitligheten (Bryman, 2011). 

Enligt Repstad (2007) finns risk för forskningseffekt vid öppna observationer, vilket 

innebär att forskaren genom sin närvaro förorsakar ett strategiskt beteende från aktörernas sida. 

Forskaren bör sträva efter att förstå vilken forskningseffekt som uppstår vilken i detta fall kan 

ha blivit att pedagogerna, då de visste att lärmiljön skulle observeras, förbättrade densamma 

inför observationen – vilket det också finns fördelar med.  

Repstad (2007) menar att den akademiska distansen kan gå förlorad i forskning på sitt eget 

fält. Det kan också innebära ett mått av självcensur, för att undvika att hamna i konflikt med 

kollegor, och därmed minskar studiens giltighet. Då fallstudieskolan är stor och uppdelad i olika 

enheter kunde situationer som innefattade nära kollegor väljas bort. Resultat och analysdelen 
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av denna studie kan trots detta bära spår av omedveten (och i något fall medveten) självcensur, 

vilket ses som en negativ men nödvändig konsekvens. Fördelar med att beforska ett känt fält är 

förkunskaper om miljön och personligt intresse (Stukát, 2011). I föreliggande studie antas detta 

ha bidragit till miljöer vilka det annars hade varit svåra att få access till kunde observeras, och 

det faktum att studien förväntades kunna ligga till grund för ett utvecklingsarbete innebar 

dessutom att det var en fördel att studera just den här skolan. 

 

5.16 Etiska överväganden 

I min kommande yrkesroll som speciallärare ska jag visa förmåga att identifiera etiska aspekter 

på eget forsknings- och utvecklingsarbete (SFS 2011:186) och genom hela arbetet med studien 

har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) följts: intervjupersonerna informerades 

om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta när de önskade, utan att ange 

skäl. De fick ge sitt medgivande till att samtalen spelades in (samtyckeskravet). De garanterades 

största möjliga anonymitet och att materialet behandlades konfidentiellt (konfidentialitets-

kravet), samt informerades om undersökningens syfte (informationskravet). Insamlade data 

användes endast för studiens ändamål (nyttjandekravet). Öppenhet med vad observationer och 

intervjuer skulle leda till valdes, eftersom inga stora fördelar med att dölja detta sågs och det 

dessutom är etiskt tvivelaktigt (Bjørndal, 2005). I Sharifs (2017) etnografi finns en öppenhet 

med studiens syfte samt i vilka skolor studien genomfördes, vilket jag kunde se etiska fördelar 

med. Dessa fördelar måste naturligtvis balanseras mot de negativa etiska konsekvenser detta 

kan få. I föreliggande studie har en sådan balansgång funnits från början till slut och att leva 

upp till konfidentialitetskravet har stundtals varit svårt, då både antalet nyanlända elever i 

gymnasiesärskolan och personer som på olika sätt arbetar med dessa är få till antalet. Därför 

har alla citat helt anonymiserats. Alla respondenter erbjöds också att läsa resultatdelen för att 

bekräfta att beskrivningen som förmedlas är riktig, vilket Bryman (2011) kallar 

respondentvalidering. Tre respondenter valde att läsa, varav en uppmärksammade ett faktafel, 

vilket åtgärdades.  

Merriam (1994) kallar den deltagande observationen för en till viss del schizofren 

verksamhet, genom att forskaren är delaktig och distanserad på samma gång, vilket jag också 

upplevde. Att minnas i vilket sammanhang, som student eller pedagog, jag tagit del av vissa 

uppgifter om eleverna har varit svårt och vid något tillfälle har jag tvingats undanhålla okänslig 

information vilken tydligt skulle gagnat eleven, eftersom jag fått reda på denna under en 

intervju. Att sådana här situationer skulle uppstå var jag inte beredd på.  

Des los Reyes och Mulinari (2005) menar, som tidigare nämnts, att en intersektionell analys 

ställer frågor om vems röster som inte hörs och om berättelser som förblir oartikulerade. Detta 

kan jämföras med Repstad (2007) som hävdar att det ligger en värderingspolitisk fråga i att 

beskriva situationen för en minoritetsgrupp som inte själva kan göra sin stämma hörd i 

massmedia eller det offentliga livet. Att beforska en marginaliserad elevkategori har inneburit 

en rad etiska frågeställningar och ett inre resonemang har kontinuerligt förts kring att inte vara 

en del av denna grupp och ändå tala om och för den. Detta resonemang kan sammanfattat 

beskrivas som att kvinnor kan tala om hur det är att vara kvinna i ett patriarkat och svarta 

människor om hur det är att vara svarta i en ljushyad norm, men personer med utvecklings-

störning har bristande metakognitiv förmåga och därmed stora svårigheter att tala om sig själva 

i förhållande till normaten. För att synliggöras behöver de någon som ser dem och ger dem röst, 
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med respekt och förmåga att tänka reciprokt. I egenskap av erfaren gymnasiesärskolelärare och 

speciallärarstudent med intresse av och kunskap om interkulturell pedagogik och inter-

sektionalitet hoppas och anser jag mig vara kvalificerad att göra det, samtidigt som min etniskt 

svenska bakgrund kan innebära ett tillkortakommande. Med hänsyn till detta har jag lagt vikt 

vid att ofta påminna mig själv om att jag som speciallärarstudent inte är företrädare för en 

kulturneutral verksamhet (SOU 1998:139). 

Breivik (2008) hävdar att det är en plikt för forskaren att försöka gardera sig mot att vara 

delaktig i en praxis som låser fast andra i en oreflekterad offerposition och vara kritisk mot sin 

egen forskningspraxis. Detta innebär att ta de som studeras på allvar som komplext samman-

satta samhällsaktörer och utveckla forskningsstrategier som är etiska, samtidssensitiva och 

nyanserade, vilket varit en strävan under alla delar av processen. Mycket av den förstående 

sociologin som bygger på kvalitativa metoder har handlat om utstötta grupper och avvikare och 

den franska sociologen Bourdieu (1999) menar att forskare ska göra sitt yttersta för att 

minimera det symboliska våld som kan prägla relationen mellan forskare och den forskningen 

gäller. Nyanlända elever med utvecklingsstörning kan ha en komplicerad livssituation och 

studier av dessa kräver en särskild uppmärksamhet och noggranna förberedelser. En strävan har 

funnits att i samtliga delar av forskningsprocessen uppträda med respekt och hänsyn.  

Bjørndal (2005) anser att en huvudregel för observationer är att syftet med dem bör 

förklaras, förstås och accepteras av de observerade, men att detta ideal kan vara svårt att 

efterleva i förhållande till, exempelvis, små barn. Detsamma kan antas gälla för nyanlända 

gymnasiesärskoleelever. Eftersom elevkategorin i stort saknar förmåga att ta ställning till om 

de samtycker till observationer fick beslutet fattas utan att deras åsikter helt kunde beaktas, 

vilket är etiskt komplicerat (Bjørndal, 2005; Bryman, 2011). Samtal fördes därför med 

elevernas mentorer kring de eventuella negativa effekterna och observationernas omfattning 

och antal begränsades. Om det skulle bli tydligt att observationerna påverkade eleverna negativt 

på ett allvarligt sätt bestämdes att de skulle avbrytas omgående. Detta hände inte. Information 

om känsliga frågor som inte hade med syftet av observationen att göra registrerades inte 

(Bjørndal, 2005). Då elevkategorin är liten fanns det risk att uppgifter kring dem kunde röja 

deras identitet. All sådan data har därför medvetet tagits bort, trots att denna data innehöll för 

undersökningen intressanta och värdefulla kunskaper och har ibland inneburit att påståenden i 

resultatdelen inte kunnat exemplifieras. 

Det reflexiva idealet, vilket innebär en medvetenhet om hur observatören påverkar 

omgivningen, eftersträvades under alla observationer (Bjørndal, 2005) för att minska effekten 

av observatörsnärvaron. 
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6. Resultat och teoretisk analys 
 

6.1 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet i koncentrerade avsnitt utifrån de mönster och teman 

som framkom under bearbetningen av den insamlade empirin. Kapitlet redogör inledningsvis 

för gången under utredningsarbetet och mottagningsförfarandet, därefter synliggörs hinder, 

möjligheter och maktaspekter, varefter frågor kring språk och språkutveckling lyfts fram. För 

att säkerställa det respondenterna berättat har ett antal citat valts ut. 

 

6.1.2 När en nyanländ gymnasieelev i kommunen tros tillhöra särskolans målgrupp  

 

Med teamwork så gör vi underverk, tycker jag! 

 

När misstanke finns om att en nyanländ gymnasieelev tillhör särskolans målgrupp kontaktas 

enligt respondenterna kommunens gymnasiesärskolesamordnare. Kontakten tas oftast via 

socialtjänsten, invandrarservice, språkintroduktion eller av skolsköterska på mottagnings-

enheten. Eleven och hens vårdnadshavare kallas till ett första möte på förvaltningen där 

gymnasiesärskolesamordnare, skolläkare och skolsköterska från centrala elevhälsan samt tolk 

medverkar. Under detta möte ges information om gymnasiesärskolan och en kartläggning av 

eleven påbörjas. Skolläkaren och skolsköterskan ställer medicinska frågor och ber om tillåtelse 

att hämta ut eventuella journaler. Vid behov remitterar de sedan vidare till exempelvis 

neurologiska undersökningar eller habiliteringsinsatser. Under detta eller nästa möte ger 

vårdnadshavarna (och eleven om det är aktuellt) sitt skriftliga samtycke till utredning.  

Då det ofta saknas dokumentation kring eleven behöver i de flesta fall alla fyra 

bedömningarna som krävs för mottagande i gymnasiesärskolan genomföras och gymnasiesär-

skolesamordnaren bokar psykologutredning och social bedömning som ärenden till centrala 

elevhälsan. Dessa genomförs på plats som anses lämplig. Den sociala bedömningen görs av 

någon med socionomutbildning, gärna en kurator. Ett batteri av frågor utformade av en 

kuratorsgrupp i kommunen ställs till vårdnadshavare och till elev om hen har förutsättningar att 

svara. När psykologutredningen görs träffar psykologen först hela familjen och tar anamnes. I 

den mån det går förklaras för eleven och vårdnadshavarna varför testet görs. Efter det träffar 

psykologen eleven för att genomföra testning och enligt hen är det vanligast är att testerna 

WISC2 eller WAIS3 samt ABAS4 används. Fungerar det inte att genomföra tester observeras 

eleven. Visar testresultaten tydligt utvecklingsstörning ställer psykologen diagnos, vilken 

definieras med en diagnoskod i ICD-105-systemet. Den pedagogiska bedömningen görs av en 

pedagog på skolan där eleven placeras. Om det, trots att bedömningarna inte är klara, är tveklöst 

att eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp, placeras eleven, enligt gymnasiesärskole-

samordnaren, i gymnasiesärskolan men får vara inskriven på ett individuellt program i 

gymnasieskolan under tiden bedömningarna färdigställs. Bedöms eleven höra hemma på skolan 

denna fallstudie gäller meddelas skolans rektor. Det andra mötet mellan vårdnadshavare och 

                                                 

2 Test för bedömning av kognitiv förmåga hos barn och ungdomar. 
3 Test för bedömning av kognitiv förmåga hos ungdomar och vuxna. 
4 Test för bedömning av adaptiv förmåga hos barn och ungdomar. 
5 Internationellt statistiskt klassifikationssystem med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker. 
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gymnasiesärskolesamordnare sker i regel på skolan. För det mesta närvarar också eleven. En 

skolledare, ofta samma varje gång, deltar och visar runt. Under rundvisningen samlar 

skolledaren information om eleven för att få en bild av vilken av skolans verksamheter som kan 

passa. Verksamhetsansvarig rektor meddelas därefter, så att hen kan bereda eleven plats. När 

nödvändiga anpassningar gjorts får eleven sin skolplacering.  

Efter att eleven börjat i en klass eller verksamhet påbörjar mentor skyndsamt den peda-

gogiska bedömningen. När samtliga fyra bedömningar är klara granskas dessa av gymnasie-

särskolesamordnarens bedömargrupp samt chefen för gymnasieantagningen och om dessa visar 

att eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp fattas formellt beslut om mottagande till 

skolformen av chefen för gymnasieantagningen. Huruvida eleven ska mottas på individuellt 

eller nationellt program anges i detta beslut. Beslutet läggs in i kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem och meddelas skriftligt till elev och vårdnadshavare. Beslutet kan 

överklagas. Ett skriftligt utlåtande lämnas därefter till mottagande skola.  

 

6.1.3 Felbedömningsrisk 

 

Det skulle kunna vara en utvecklingsstörning. Det skulle kunna vara autismspektrum. Det 

skulle kunna vara posttraumatisk stress. Och i värsta fall skulle det kunna vara alla tre. 

 

Då det kan vara svårt att avgöra anledningen till en elevs svårigheter anser de som genomför 

bedömningarna att det är viktigt att vänta med att ställa diagnosen utvecklingsstörning om 

tveksamheter finns. Visar testresultatet att eleven ligger på gränsen är det enligt psykologen 

viktigt att ta hänsyn till andra eventuella orsaker till den låga kunskapsnivån, såsom exempelvis 

bristande skolgång eller PTSD6. I sådana fall avvaktar man ofta något år varefter de 

psykologiska testerna görs om. Är det svårt att med säkerhet avgöra vilken nivå utvecklings-

störningen ligger på kan diagnosen ”ospecificerad psykisk utvecklingsstörning” ställas, vilken 

senare kan komma att ändras. Trots noggrannhet under utredningsförfarandet förekommer fel-

diagnostisering och i enstaka fall har utvecklingsstörningsdiagnoser som ställts på nyanlända 

elever varit felaktiga. Utredningspersonalen menar dock att det i de flesta fall är tydligt om en 

elev har en utvecklingsstörning eller inte. Uppkommer tveksamheter kring en elevplacering är 

det rektors ansvar att ta tag i detta. Gäller misstankarna en felaktigt ställd utvecklingsstörnings-

diagnos ska detta utredas väldigt skyndsamt.  

 

6.1.4 Att ta emot nyanlända elever i fallstudieskolan 
 

Det känns ju inte som om det är anpassat till behovet utan det blir som det blir. 

 

När eleven ska börja i en klass eller verksamhet på fallstudieskolan meddelas tilltänkt mentor. 

Tiden från det att mentorn får reda på att eleven ska börja till att eleven är på plats varierar, men 

enligt respondenterna är det vanligt att det går fort, och förberedelsetid på bara några dagar 

förekommer. I de fall eleven har svårigheter som kräver justering av lokaler och personal, kan 

det enligt skolledaren ta betydligt längre tid och även faktorer utanför skolan kan bidra till att 

skolstarten dröjer. För det mesta sker en inskolningsprocess, men det ser väldigt olika ut och 

                                                 

6 Posttraumatiskt stressyndrom 
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beror dels på elevens förutsättningar och dels på mer oklara omständigheter. Skolledaren 

förmedlar att ibland placeras eleven i en klass där personal talar hens modersmål men där 

undervisningen inte helt motsvarar elevens behov. I de fallen utgår skolledningen främst från 

uppfattningen om elevens och vårdnadshavarnas inledande behov av trygghet. Enligt peda-

goger och resurspersonal ligger fokus först på att bygga goda relationer med elev och 

vårdnadshavare. Detta för att ge eleven möjlighet att bli trygg och förstå sin skolsituation för 

att därigenom på sikt kunna tillgodogöra sig och visa kunskaper. I intervjuer uttrycks en stor 

förståelse för elevernas situation, även om det framkommer att situationen för pedagogerna 

kompliceras märkbart när de plötsligt får ta emot en nyanländ elev. 

Enligt skolledaren följs skolplaceringen upp i den arbetsgrupp som jobbar med 

klassplaceringar samt i skolans ledningsgrupp. De pedagoger som deltagit i studien uttrycker 

dock en avsaknad av avstämning och uppföljning utifrån deras perspektiv. Ibland får eleven 

byta klass efter uppföljningen, vilket exempelvis kan bero på att eleven gjort så stora framsteg 

att det blir tydligt att hen klarar undervisning på en högre nivå. En annan anledning kan vara 

att det inledningsvis inte finns plats i den klass som anses som mest passande, vilket 

skolledningen tar med till schemaläggning och organisation inför nästa läsår och justerar då. I 

nuläget utgör de nyanlända eleverna nästan tio procent av skolans totala elevantal.  

 

6.1.5 Hinder och utmaningar i mottagande och undervisning 

 

Det är det nog, det är nog de svåraste utredningarna vi gör. På de nyanlända. Det är det 

absolut. Inga tydliga eller klara svar, utan många psykologer kliar sig i huvudet. Hur ska vi 

tänka, liksom? 

 

Alla intervjuade beskriver mottagandet av nyanlända elever i gymnasiesärskolan som en 

komplex situation och berörd personal kan stöta på en mängd hinder och utmaningar. Har 

eleven ingen eller bristande tidigare skolgång eller har genomgått trauman innebär detta ofta 

svårigheter med att bedöma graden av elevens utvecklingsstörning. Extra svårt blir detta när 

eleven är ensamkommande och vårdnadshavare inte kan tillfrågas om utvecklingshistorien. Att 

göra utredningar med hjälp av tolk upplevs ibland som komplicerat av utredningspersonalen 

och exempel ges på när tolken har svarat i elevens ställe eller bara suttit och klappat eleven. Att 

inte veta exakt vad det är tolken säger till vårdnadshavarna och eleven utgör också ett hinder. 

Därmed ses inte alltid utredningsresultaten som tillförlitliga och eleven kan behöva testas om 

efter en tid. Om eleven är sent anländ kan det vara svårt att hinna det innan hen fyller 20 år, 

vilket är åldersgränsen för gymnasiestart. 

En inledande utmaning är enligt utredningspersonalen också att eleven inte får mottas i 

särskolan förrän alla bedömningar är gjorda, samtidigt som eleven måste erbjudas en skol-

placering skyndsamt. Detta har man på fallstudieskolan löst genom att eleven skrivs in på ett 

individuellt program i reguljära gymnasieskolan men får sin undervisning i en gymnasie-

särskoleklass, vilket betyder att eleven inte får ”rätt” elevpeng, utan skolan behöver söka 

tilläggsbelopp, vilket i sin tur innebär ett merarbete. I mottagningsförfarandet händer det också 

att intressen och åsikter krockar, då gymnasiesärskolesamordnaren vill påskynda processen, 

medan skolpersonal och bedömningspersonal behöver tid för bedömningar och förberedelser 

för att skapa rätt förutsättningar för eleven. 
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Det ska inte behöva ha hänt någonting för att man ska fråga hur det är! 

 

När eleven kommer till skolan finns inga tydliga rutiner kring hur mottagandet ska gå till, vilket 

enligt pedagogerna utgör en försvårande omständighet. Pedagogerna känner att skolledningen 

har förtroende för att de reder ut situationen. Samtidigt uttrycker de att de saknar uppföljning 

och feedback och skulle uppskatta frågor om hur elevens skolsituation fungerar, utan att det har 

uppstått ett problem eller gäller något akut. De uttalar också behov av forum där undervisning 

av nyanlända kan diskuteras. Detta eftersom det är en svår sits att vara i och beskrivs som ett 

detektivjobb då informationen om eleven ofta är bristfällig, ibland så till den grad att mentorn 

endast har fått veta elevens namn och hemland. Efter ett tag, när utredningen om mottagande 

är klar, får berörd personal ta del av denna. Flera poängterar trots detta den stora skillnaden 

mellan att ta emot en nyanländ elev och en elev från grundsärskolan, både när det gäller 

information, läridentitet och skolvana. Pedagogerna tar också upp att många nyanlända elever 

inledningsvis mår dåligt, vilket både kan bero på tidigare erfarenheter och svårigheter att förstå 

lärsituationerna. Reaktionerna kan då bli ilska eller ledsenhet utan att eleven kan förklara 

anledningen till detta. 

 

Och ibland kan man känna att det blir precis som om problemet är mitt och att jag behöver 

hjälp för att ta emot, men det handlar ju inte om att jag behöver någon hjälp, utan det behövs 

att jag får rätt förutsättningar och att klassen får det för att ta emot eleven. 

 

På fallstudieskolan saknas enligt respondenterna såväl fortbildning som utbildning och 

kvalitetsarbete kring mottagande och undervisning av elevkategorin nyanlända. Pedagogerna 

har uppfattningen att de får delta i kurser och andra kompetenshöjande insatser om de behöver, 

men att de ofta får tjata om det och att andra utbildningsinsatser prioriteras. Det nämns att det 

inte är någon hög status att ta emot en nyanländ elev, en upplevelse som bekräftas av 

resurspersonalen.  

När en elev har en utvecklingsstörning och inte talar svenska har pedagogerna svårt att hitta 

metoder för svenskinlärning, men också att hitta undervisningsmaterial på modersmålet, 

särskilt om eleven talar ett minoritetsspråk. För skolledningen finns också svårigheter att hitta 

personal som matchar de behov eleven har på grund av sin utvecklingsstörning och avsaknaden 

av språkkunskaper i svenska. Resurspersonal som är anställd för att tolka åt en elev kallas 

språkstöd. Mentorer vars elever har tillgång till språkstöd kan ha svårt att veta när detta stöd 

bör avbrytas för att på bästa sätt gagna elevens språkutveckling då utvärdering av 

språkstödsinsatser saknas. Det råder ibland oklarheter kring vilken typ av insats eleverna har, 

om det definieras som språkstöd, studiehandledning eller modersmålsundervisning och det 

förekommer att pedagoger tror att resurspersonal är språkstöd trots att så inte är fallet.  

Pedagogerna anser att det ofta är svårt att kommunicera med vårdnadshavare som inte kan 

svenska, särskilt när det gäller akuta situationer och tolk därmed inte har bokats eller när det 

gäller information som skickas hem om exempelvis föräldramöten och idrottsdagar. I många 

av dessa fall tillfrågas resurspersonal som talar elevens modersmål om hjälp, trots att dessa inte 

är anställda för att tolka, vilket innebär ett merarbete och ett meransvar för dessa.  
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Djupare konflikter har ibland uppstått med vårdnadshavare beroende på utlåtanden om 

elevens behov och svårigheter som gjorts av pedagog och/eller resurspersonal. Det uttrycks att 

detta påverkat skolpersonal och elever negativt. Exempelvis har det hänt att vårdnadshavare 

anklagat skolpersonal för att vara orsaken till att deras barn nekats personlig assistans.  

Att eleverna ofta blir myndiga under studietiden uttrycks som en svårighet då nya regler 

börjar gälla kring exempelvis information till vårdnadshavare. Det händer också att elever får 

en ”ny” ålder efter åldersbedömning på Migrationsverket. En annan svårighet som pedagogerna 

tar upp och som också syns i observationerna är att de nyanlända eleverna inte tar initiativ till 

kommunikation med andra elever. Kommunikationen sker nästan uteslutande med personal och 

eleverna tar överhuvudtaget få kommunikationsinitiativ. 

 

6.1.6 Möjligheter och styrkor i mottagande och undervisning 

 

Det är ju en helt ny värld som öppnas! Och man ser att de lär sig! Att de kan. Och den känslan 

tror jag är jättejätteviktig för dem. Och det syns tycker jag. De älskar att komma hit! 

 

De styrkor som framkommer i mottagandet är en noggrannhet i utredningsförfarandet och att 

kommunens rutiner håller på att utformas, i alla fall för processens start. De flesta som arbetar 

med bedömningar har flerårig erfarenhet och samarbetet dem emellan förefaller i stort vara 

välfungerande. Med rutin menar man att det följer allt mer vana tolkar som är bekväma med att 

tala om svåra ämnen. En styrka som både syns under observationer och förmedlas under 

intervjuer är att det finns ett stort engagemang från pedagoger och resurspersonal vilka foku-

serar mycket på elevernas trygghet och trivsel. För att uppnå detta har vissa tät kontakt med 

vårdnadshavarna, särskilt den flerspråkiga resurspersonalen. Enligt kuratorn är arbetsplatsens 

inställning att alla får vara som de är vilket främjar bikulturation och av personalen uttrycks 

stor förståelse för de svårigheter som kommer med flykt från ett krigshärjat land.  

En annan styrka som anges är att skolan övergripande arbetar med tillgänglighet och 

språkliga stödstrukturer. Under observationerna syns en stor vana hos personalen att 

kontinuerligt göra anpassningar för att skapa välfungerande lärsituationer. Pedagogerna 

uttrycker tillit till varandras kompetens och litar på varandra. De säger sig ofta samarbeta 

kollegor emellan och det finns ett kollegialt lärande vilket initieras av personalen själva. Någon 

nämner också ett gott samarbete med habiliteringen. I de fall det finns klasspersonal som talar 

elevens modersmål upplevs detta som en betydelsefull tillgång, så även när personal som inte 

talar elevens modersmål lär sig vissa fraser på det. Generellt uttrycker all inblandad personal 

att de anser att de lyckas med sitt uppdrag. De nyanlända eleverna trivs och utvecklas och 

personalen känner att de verkligen gör stor skillnad för den här elevkategorin.  

 

Han kommer att blomma, det är jag helt övertygad om! 

 

6.1.7 Makt och ansvar i mottagande och undervisning 

 

Det finns en skörhet när de kommer och vi styr ju lite hur deras framtid kommer att se ut och 

vilka möjligheter de ges. 
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Samtliga respondenter är medvetna om sin stora makt i förhållande till elevkategorin och att de 

kan göra skillnad på gott och ont, men har funderat olika mycket kring det och utifrån vad de 

har för professioner agerar och resonerar de olika. Flera lyfter fram att det är viktigt att lita på 

varandras yrkesskicklighet i dessa frågor och hantera de nyanlända eleverna så professionellt 

och ödmjukt som möjligt samt att veta syftet med alla val som görs. När eleven kommer från 

krigsdrabbade områden och kan ha med sig svåra upplevelser uttrycker pedagogerna att de 

funderar kring hur mycket de bör prata om detta med eleven och vårdnadshavarna.  

Personalen uttrycker generellt att de mestadels känner sig trygga med sina kollegor och 

verkar rutinerade vad det gäller att ta emot nya elever. Dock nämner några, vars elever av olika 

skäl hamnar i risksituationer, att de funderar över sitt ansvar för elevens välbefinnande. Detta 

stora ansvar synliggjordes också under observationerna.  

Den personal som genomför bedömningar som kan anses vara av känslig karaktär menar 

att det är viktigt att vara tydlig och försäkra sig om att vårdnadshavare, och elever i den mån de 

har förutsättningar, förstår syftet med dem. Genomförandet av den sociala bedömningen kan 

innebära att vårdnadshavarna känner sig tvungna att besvara känsliga frågor, även om de har 

formell rätt att tacka nej. Enligt psykologen kan en utvecklingsstörningsdiagnos vara något som 

tynger, men också hjälper och förklarar. Hen poängterar att den inte ställs av någon ond avsikt.  

Även pedagogerna och resurspersonalen anser att det är viktigt att vara tydlig i förhållande 

till vårdnadshavare och stävar efter att alltid ha erfarna tolkar med på möten. De är över lag 

nöjda med tolkarna, men menar att dessa inte alltid fungerar tillfredsställande. Flera berättar 

om svårigheter som uppkommit när icke tolkutbildad personal har ställt upp och tolkat när den 

beställda tolken uteblivit. Exempel ges på att missförstånd och konflikter uppstått.  

Att vårdnadshavare måste invänta att skolan är redo att ta emot en elev lyfts också fram 

som en maktaspekt, och har eleven stora svårigheter kan detta innebära att vårdnadshavare blir 

bundna till hemmet i väntan på skolplaceringen. Ett ansvar och en maktaspekt som en 

respondent tar upp är att ställa sig på elevens sida i vissa frågor när vårdnadshavare motsätter 

sig något som eleven vill. Att då bekräfta eleven, elevens vilja och rätt att tycka som hen tycker.  

Skolledaren hävdar också att när eleverna inte får språkstöd eller har någon som förstår 

deras språk så fråntar man dem en möjlighet att uttrycka sig och därmed förlorar eleven makt. 

Samtidigt kan det vara svårt att ekonomiskt motivera behov av språkstöd på en skola där många 

elever har behov av olika typer av stöd och rörelsebehov till exempel ”går före”. 

 

6.1.8 Att vara nyanländ, ha en utvecklingsstörning och få börja skolan 

 

Det är en sån enorm tacksamhet från föräldrar när man sitter i olika möten, att man liksom 

tar deras ungdom på allvar och menar att det finns möjligheter att utvecklas och lära sig nytt. 

 

När nyanlända elever mottas på individuella programmet i fallstudieskolan är den samlade 

bilden från respondenterna att detta är till stor glädje för de flesta vårdnadshavare då dessa 

elever ofta inte haft, eller haft bristfällig, tidigare skolgång. I gymnasiesärskolan har vissa fått 

vänner och utbildning för första gången i sitt liv. En uppfattning framkommer om att vårdnads-

havare förmedlat att eleverna varit sämre behandlade av samhället i sina hemländer och att den 

svenska gymnasiesärskolan synliggör elevernas potential och självständighetsmöjligheter.  
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När det gäller elever som misstänks tillhöra gymnasiesärskolans nationella program menar 

respondenterna att det inte alltid finns insikt om svårigheterna hos eleven och/eller vårdnads-

havaren då dessa elever på många sätt klarar sig i samhället och fungerar i vissa kontexter. 

Därmed kan eleverna och deras vårdnadshavare ha svårt att inse och acceptera utvecklings-

störningen och det har förekommit att vårdnadshavare motsatt sig utredning och att eleven 

därmed går kvar i en reguljär gymnasieklass där hen inte uppnår kunskapsmålen. Exempel ges 

också på en elev som i sitt hemland klarade enkla ströjobb, men inte får liknande jobb i Sverige 

och istället förväntas gå i gymnasiet trots att hen inte vill det, vilket gör att gymnasiet på sätt 

och vis blir frivilligt under tvång. 

 

6.1.9 Kulturskillnader och kulturkrockar  

 

Alltså på de första mötena man satt och pratade i våra termer här med tillgänglighet och 

bildstöd och hela… alltså det förstod jag ju att de inte alls hängde med i. 

 

Redan under utredningsförfarandet menar respondenterna att det uppstår kulturkrockar då 

testerna och frågebatterierna är västerländskt kodade och eleverna saknar erfarenhet av 

delmoment som att lägga pussel eller se mönster och då den sociala bedömningen delvis 

innehåller irrelevanta frågor. Det kan vara svårt att förklara vad gymnasiesärskolan innebär för 

elever och vårdnadshavare och det är inte ovanligt att vårdnadshavare har andra förväntningar 

på skolan än det skolan erbjuder.  

När eleven sedan börjar gymnasiesärskolan förmedlar personalen att de ofta får agera 

kulturtolkar och förklara svenska skolnormer och regler. Kulturkrockar av mer allvarlig 

karaktär har i ett fåtal fall uppstått när vårdnadshavare trott att särskolan är en specialskola för 

särskilt begåvade elever, eller ett rehabiliteringscenter. Skolpersonal får i dessa fall förklara för 

vårdnadshavare hur Sveriges myndighetssystem fungerar och ibland ge tuffa besked. Ett 

dilemma kan uppstå kring hur mycket stöd en elev behöver där skolpersonalen strävar efter att 

eleverna ska bli så självständiga som möjligt medan de upplever att vårdnadshavarna vill ge 

mycket hjälp.  

En annan kulturkrock som förekommer är att ord missförstås, då de kan ha en annan ande-

mening på ett annat språk även om översättningen är rätt, och inte förrän man får syn på denna 

skillnad går det att förstå till exempel vårdnadshavares reaktioner. Ord kan också innehålla 

fördomar, till exempel kan ordet ”arabiska” på svenskt teckenspråk tecknas som en muslimsk 

bön. 

 

6.1.10 Att sätta gränser för medmänsklighet 

 

Man vill ju hjälpa till så mycket som möjligt men det finns gränser. 

 

Enligt respondenterna har en elev med utvecklingsstörning ofta behov av och rätt till insatser 

från instanser utanför skolan, såsom inom LSS7, habilitering, BUP8, sjukvård och så vidare. 

Dessa insatser är inte skolans ansvar, men påverkar elevens och vårdnadshavarnas situation 

                                                 

7 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
8 Barn- och ungdomspsykiatrin. 
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generellt. I frågor som rör dessa instanser, och även ibland gällande frågor utanför detta, 

uttrycker respondenterna en svårighet att veta vad de är ålagda att göra och hur mycket de ska 

göra utifrån aspekter som etik och arbetsbelastning. Det händer att skolan bjuder in till möte 

med flera instanser samtidigt trots att de inte är skyldiga att göra detta.  

 

Vi som arbetar här, vi gör verkligen vårt bästa för elevens skull. Aldrig för skolan, vi har inte 

hjärtat där. Inte för att vara professionell eller för föräldrarnas skull. Det är för eleven. 

 

Respondenterna uttrycker gränsdragningssvårigheter när de till exempel har kännedom om en 

elevs behov vilket vårdnadshavarna inte tillgodoser, till exempel av glasögon. Särskilt svårt blir 

detta för den flerspråkiga resurspersonalen vilka ofta fungerar som informella tolkar av både 

språk och kultur mellan elever/vårdnadshavare och pedagoger, EHT9 och skolledning.  

Ett flertal etiska dilemman framkommer under intervjuerna och exempel ges på när 

personal går utanför sina uppdrag av medmänsklighet, exempelvis i fall när elever är 

ensamkommande, när vårdnadshavare inte förstår information eller när elever hamnar i 

situationer där deras vilja och åsikter går emot vårdnadshavarnas och eleverna är myndiga. Det 

kan exempelvis vara i frågor som att en ungdom inte får flytta hemifrån eller börja daglig 

verksamhet för vårdnadshavarna, trots att eleven själv vill det. Kring detta uttrycker särskilt 

kuratorn en frustration över att vissa av eleverna vet vad de har rätt till men samtidigt vet att de 

inte kommer få ta del av den rättigheten. 

 

6.1.11 Den viktiga flerspråkiga personalen 

 

Just det här att man springer och jagar, att nu har jag en pappa här i telefonen, kan du ta det? 

Kan du prata, kan du bara meddela detta? 

 

Både skolledare och pedagoger lyfter fram de många fördelar som finns med flerspråkig 

personal vilket bekräftas under flera observationer. Få pedagoger är flerspråkiga, det är främst 

resurspersonalen som är det, och dessa arbetar ibland som språkstöd under delar av sin arbetstid. 

Vad som ingår i språkstödsuppdraget framstår som oreglerat, så också vilka elever som får 

tillgång till detta. I vissa fall har språkstöd anställts i och med att en nyanländ har börjat, men i 

andra fall inte. Att språkstödet ser olika ut för olika elever upplever personalen som orättvist.  

 

Hur värderar man behoven gentemot varandra? Jag menar alla har ju ett behov. Och alla 

behöver hjälpen och stödet ju. 

 

Enligt respondenterna ser det också olika ut hur mycket tillgång eleverna har till personal som 

pratar deras språk, från att de har det under i stort sett på heltid till att de har studiehandledning 

en timme i veckan. I det senare fallet används studiehandledaren för att översätta, förklara 

uppgifter och medverka på möten. Enligt pedagogerna förklaras anledningen till det begränsade 

omfånget främst med ekonomiska aspekter från skolledningens sida. 

Det framkommer att vissheten om flerspråkigheten hos vissa resurspersonal kan innebära att 

denna personalgrupp ”överanvänds” av annan personal, då deras språk- och kulturkompetens 

                                                 

9 Elevhälsoteam 
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är viktig. Pedagogerna uttrycker rädsla för att den flerspråkiga personalen ska känna sig 

utnyttjad, vilket de också uttrycker att de gör. I den flerspråkiga personalens beskrivningar av 

arbetssituationen framträder ett delvis dolt dubbelarbete med omfattande vårdnadshavar-

kontakter samt kulturtolkning. Både pedagoger och resurspersonal efterfrågar fler språkstöd 

och en policy kring hur dessa och annan flerspråkig personal ska fungera och användas. Den 

flerspråkiga resurspersonalen upplever ofta dilemman när de tillfrågas om akut översättnings-

hjälp, då denna tvingar dem att lämna undervisningen de för närvarande deltar i. 

 

Jag går även om jag sitter på lektion eller på rast alltså. De hämtar mig. Skjutsköterskan, med 

det medicinska alltså. Även ledningen, de kommer men nu har jag sagt nej jag vill inte göra. 

För att när de bokar tolk de betalar. Men jag gör det extra. Jag gör ju extrajobb, men det syns 

inte på min lön. Så jag har sagt rent ut nu: nej! Och de har accepterat. Men när det är akut, då 

kallar de på oss i alla fall. 

 

6.1.12 Svenska språket, modersmålet och modersmålsundervisning 

 

Nej, det heter inte kasta vatten. Det heter hälla vatten. 

 

Att lära en sent anländ elev med utvecklingsstörning ett nytt språk upplever pedagogerna och 

resurspersonalen som en utmaning och situationen försvåras ytterligare när det råder oklarhet 

kring hur andra svårigheter, som exempelvis trauman, autism eller språkstörning, påverkar 

inlärningsförmågan. Trots detta ger de exempel på elever som snabbt lärt sig svenska, och 

denna bild bekräftas av kurator och skolledare. Pedagogerna förmedlar att för att ge eleverna 

förutsättningar att förstå undervisningen och möjliggöra språkinlärning arbetar hela skol-

personalen mycket med AKK10 samt pekar på föremål och benämner dessa både på svenska 

och elevens modersmål, vilket bekräftas under observationer. De menar att konkreta ord är 

betydligt lättare än abstrakta att lära ut, som exempelvis känslor.  

 

Man har inte orden, man har inte förståelse, man har bara en känsla. Men man kan inte 

beskriva känslan. 

 

Vissa språk talas av många i personalen, exempelvis arabiska, vilket enligt respondenterna 

underlättar för arabisktalande nyanlända. En nackdel som enligt pedagogerna kan uppstå när 

många i personalen pratar ett annat språk är att eleverna kan hämmas i sin svenska språk-

utveckling då de istället väljer att prata sitt modersmål. Huruvida man lär sig språket beror, 

enligt pedagogerna, både på tillgång till språkstöd och studiehandledning och elevens egna driv, 

samt på graden av utvecklingsstörning. Något som flera pedagoger tar upp och som också 

bekräftas under observationer är att flera av eleverna viskar eller tecknar på svenska, trots att 

de kan prata med full styrka på sitt modersmål.  

Enligt skolledare och pedagoger erbjuds eleverna på fallstudieskolan modersmåls-

undervisning men det är vårdnadshavarna som avgör om eleven ska få det. Av de nyanlända 

elever som berörs under intervjuer och observationer är det fem av sju som har det. Att hitta 

                                                 

10 Alternativ och kompletterande kommunikation. 
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modersmålslärare som har erfarenhet av och utbildning för elevkategorin menar skolledaren är 

svårt och i vissa minoritetsspråk är det svårt att hitta modersmålslärare överhuvudtaget.  

Enligt pedagogerna har modersmålsundervisningen skiftande kvalitet. Det sker sällan 

något informationsutbyte mellan mentorerna och modersmålslärarna, vilket förklaras med att 

det är svårt att hitta tid för detta. Pedagogerna anger detta som ett utvecklingsområde, då de 

upplever det värdefullt att få reda på hur mycket eleven förstår på sitt modersmål. Från skol-

ledningens sida uttrycker man att elevens modersmål per automatik ska finnas nära eleven och 

finns det inte där inledningsvis bör man arbeta för att det ska finnas. För elever på tidig 

utvecklingsnivå, där den verbala språkförståelsen är mycket begränsad anses inte modersmåls-

undervisning nödvändig, men där ses andra skäl till att eleven bör omges av sitt modersmål.  

 

6.2 Teoretisk analys 

I följande kapitel analyseras studiens resultat utifrån den valda teorin; intersektionalitet som ett 

maktordningsperspektiv (Grönvik & Söder 2008) där begreppen kulturalisering och homo-

genisering (Fuentes, 2008) och normat (Garland-Thomson, 1997) appliceras. Analysen foku-

serar på dimensionerna etnicitet och funktionalitet (oftast i en ännu snävare kombination: 

nyanländ gymnasieelev med utvecklingsstörning) för att öka förståelsen för hur maktstrukturer 

kan påverka den undersökta elevkategorin. Flertalet av aspekterna kan dock förmodas gälla 

också för elever med annan etnisk härkomst än svensk i gymnasiesärskolan, eller för nyanlända 

elever i stort. Analysen gör inga anspråk på att enbart gälla för nyanlända 

gymnasiesärskoleelever, men dessa elevers situation har varit studiens utgångspunkt och fokus. 

Analysen börjar på samhälls- och kommunnivå, fortsätter på skol- och gruppnivå och avslutas 

på individnivå. 

Redan valet att studera elever vilka ingår i dimensionerna elev med utvecklingsstörning 

och nyanländ elev och fokusera undersökningen kring just dessa elevers situation innebär 

påbörjandet av en intersektionell analys då det berättar om något som annars skulle förbli 

oartikulerat (des los Reyes & Mulinari, 2005). Resultatkapitlet kan därför ses som en stor del 

av analysen, varpå analyskapitlet utgör en fördjupad granskning av maktstrukturer och vilken 

betydelse dessa har för nyanlända gymnasiesärskoleelever, deras vårdnadshavare och personal. 

 

6.2.1 Intersektionen nyanländ gymnasieelev och elev med utvecklingsstörning 

Nyanlända gymnasiesärskoleelever utgör en komplex utmaning för skolpersonal när det gäller 

bedömningar, mottagande och undervisning samt i strävan efter en likvärdig skola. Generellt 

kan sägas att intersektionen mellan dimensionerna nyanländ elev (etnicitet) och elev med 

utvecklingsstörning (funktionalitet) ofta förstärker varandra och samverkar till att komplicera 

hela processen från misstanke om utvecklingsstörning till undervisning (Söder, Hugemark et. 

al, 2018). I relation till normaten försvårar denna intersektion avsevärt elevens förutsättningar 

att förstå skolsystemet, tillägna sig kunskaper och lära sig svenska. Risk finns därmed att 

elevkategorin hamnar i en underordnad position gentemot samhället och dess företrädare. Hur 

detta sker skiftar beroende på de förutsättningar eleven har med sig, men också på vilka 

ställningstaganden kommun, skola och vårdnadshavare gör under processen, och slutligen i hög 

grad på det engagemang och den reciprocitet som finns hos all personal som möter eleven 

(Lahdenperä, 2007).  
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6.2.2 Heterogen elevkategori med komplex sårbarhet 

Elevkategorin nyanlända gymnasiesärskoleelever bör trots marginaliseringsrisken inte ses som 

en grupp elever det enbart är synd om (Breivik, 2008), då detta dels är ett uttryck för kultura-

lisering (Fuentes, 2008) och i längden kan påverka gruppmedlemmarnas möjligheter och syn 

på sig själva. Poängteras bör (återigen) att nyanlända elever är en heterogen elevkategori, precis 

som elever med utvecklingsstörning. Intersektionen mellan dessa båda kategorier innebär en 

omfattande variation av ursprung, etniciteter, kulturer, funktionsnedsättningar och personlig-

heter där det är centralt att se det unika i varje individ och samtidigt ha en förståelse för de 

maktordningar som samspelar i individens liv och hur dessa påverkar individens förutsättningar 

(Grönvik & Söder, 2008). Istället för att kalla detta för en dubbel utsatthet (Rosenqvist, 2007), 

skulle det, när olika dimensioner samverkar i praktiken, kunna ses som en komplex sårbarhet. 

Skillnaden är att den som är utsatt är skör och därmed drabbad medan den som är sårbar är skör 

vilket ökar risken för att bli drabbad men inte nödvändigtvis innebär att den är det.  

 

6.2.3 Diskriminering på samhällsnivå 

Redan i forskningsöversikten synliggjordes hur elevkategorin nyanlända gymnasie-

särskoleelever fått i stort sett obefintlig vetenskaplig uppmärksamhet, vilket kan anses motsvara 

ett bredare osynliggörande och marginalisering som sker i samhället när funktionsmakts-

ordningen möter den etniska maktordningen (Fuentes, 2008). Att det i Sverige inte förs någon 

statistik på elevkategorins storlek är ett tydligt exempel på detta.  

I resultatet framkommer en risk för att elevkategorin feldiagnostiseras, då det finns tydliga 

svårigheter att genomföra bedömningar, men såväl samtida forskning som statistik på detta 

saknas. I en jämförelse med bilden som förmedlats att elevkategorin varit sämre behandlade av 

det omgivande samhället i sina hemländer (vilket visserligen är ett uttryck för kulturalisering) 

framstår det dock som att det svenska samhället utövar sin makt på ett humanare sätt än andra. 

 

6.2.4 Bedömningar och intersektionalitet – den nyanlända i mötet med myndigheter 

Att genomföra bedömningar av en nyanländ gymnasieelev i syfte att utreda om hen tillhör 

särskolans målgrupp innebär ett myndighetsutövande där eleven intelligenstestas och där 

familjens sociala situation granskas i syfte att ställa en för individen avgörande diagnos. Elev 

och vårdnadshavare informeras om utredningen men saknar ibland förutsättningar att förstå 

anledningen till den. Frågor som ställs under processen kan upplevas som privata eller av 

känslig karaktär och situationer kan upplevas som obekväma. Dessa bedömningar måste dock 

göras för att säkerställa att ingen felplaceras och även om eleven och vårdnadshavarna har 

formell möjlighet att tacka nej, är en skolplacering ofta nödvändig för att vårdnadshavarna ska 

kunna arbeta eller utbilda sig, vilket i praktiken kan innebära ett tvång att delta. Den nyanlända 

utsätts därmed för en strukturell makt som finns inbyggd i samhällets institutioner (Söder, 

Hugemark et. al, 2018). Eleven och hens vårdnadshavare befinner sig i en beroendeställning 

gentemot myndighetspersoner och kommer i och med det i en underordnad maktposition. Detta 

kan jämföras med normaten, vilken inte genomgår dessa (men andra) bedömningar. 

Att alla som utreds genomgår samma typ av tester bidrar till att resultaten kan jämföras, 

men är också ett uttryck för homogenisering (Fuentes, 2008), då testerna är västerländskt 

präglade och därmed ger vissa elever ett ”försprång”, medan andra inte har någon skolbakgrund 

och/eller erfarenhet av vissa moment som ingår. Frågebatteriet som ingår i den sociala 
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bedömningen är även detta västerländskt präglat och många av frågorna förutsätter att eleven 

har en skolbakgrund, vilket också är ett homogeniseringsuttryck. Kunskapstester utformade för 

elever med intersektionen nyanlända med utvecklingsstörning verkar inte förekomma, vilket 

kan bidra till svårigheten att bedöma dessa elevers kunskaper.  

 

6.2.5 Mottagande och intersektionalitet i fallstudiens kommun 

Studien visar att det inte enbart är avhängigt elevens, mentorns och resurspersonalens behov 

och förutsättningar hur skolupplägget kommer att se ut, utan det förefaller finnas en god-

tycklighet i processen. Trots ett stort personalengagemang blir resultatet inte alltid optimalt. 

Detta kan bland annat bero på bristande ekonomiska och tidsmässiga resurser och på avsaknad 

av rutiner kring mottagandet av nyanlända, vilket kan ha sin grund i kommunala och nationella 

fördelningsfrågor där frågor kan ställas om vad som prioriteras i förhållande till något annat. 

Anledningen till att elevernas situation ofta fungerar tycks bero på att personalen kompenserar 

för systemens brister.  

Att rutiner och riktlinjer saknas skulle kunna bero på de förutsättningar dessa elever och 

deras vårdnadshavare har att påverka skolan då de tillhör flera marginaliserade grupper och 

därmed har begränsad makt och inflytande på sina livsvillkor (Fuentes, 2018), exempelvis i 

förhållande till normaten. Avsaknad av rutiner, både på enskild skola och nationellt, kring 

mottagandet av nyanlända gymnasiesärskoleelever innebär att berörd personal inte har 

kännedom om vilka förutsättningar de har rätt till. Vidare kan detta innebära brister i 

kommunikation då de olika yrkesgrupperna förutsätter att en annan yrkesgrupp har och tar 

ansvar i olika frågor. Avsaknad av diskussionsforum kring elevkategorin bidrar till att berörd 

personal saknar inblick i hur situationen ser ut för andra nyanlända elever på samma skola, 

vilket försvårar jämförelser och kan bidra till ojämnt fördelade resurser. 

 

6.2.6 Fallstudieskolan och intersektionaliteten 

I studien synliggörs det faktum att då eleverna är nyanlända i Sverige kan detta komplicera 

möten, bedömningar och undervisning. Detta eftersom pedagogerna har väldigt lite bakgrunds-

information och i många situationer är beroende av någon som tolkar för att ge eller få in-

formation. Att berörda elever har en utvecklingsstörning försvårar situationerna ytterligare och 

det är tydligt att dimensionerna förstärker varandra i arbetet med elevkategorin (Fuentes, 2008). 

Personalen uttrycker att det inte är någon hög status att ta emot en nyanländ elev, och 

belyser på så sätt att det kan förekomma statusskillnader i att arbeta med olika elevkategorier 

och detta skulle kunna avspeglas exempelvis i vilka utbildningsinsatser, diskussionsforum och 

nätverk som prioriteras på skolan. Möjligen finns omedvetet en hierarki i, eller godtycklighet 

kring, vad som genererar stöd. Studiens resultat tyder på att de nyanlända gymnasiesärskole-

elevernas behov är relativt osynliga i verksamheten, trots att elevkategorin utgör nästan tio 

procent av skolans elever. De har också ”osynliga” stödbehov, vilka därmed riskerar att inte 

uppfyllas. Till skillnad från en elev som har fysiska stödbehov och därmed får en resurs-

personal, eller en elev som är utagerande och får miljön anpassad, får nyanlända elever som på 

grund av kombinationen av bristande språkkunskaper och utvecklingsstörning inte förstår sitt 

sammanhang inte automatiskt tillgång till språk- och kulturtolkande personal, i alla fall inte på 

heltid. En jämförelse kan göras med en rörelsehindrad elev som bara skulle ha tillgång till 

rullstol två timmar i veckan. Skolledaren uttrycker att det är svårt att motivera den här typen av 
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stöd inför kommunen. Detta kan tyda på en hierarki i vad som genererar stöd även på kommun-

nivå och innebär i så fall en strukturell diskriminering (Fuentes, 2008). Andra skäl till bristen 

skulle kunna vara okunskap om stödets betydelse eller besparingskrav, då konsekvenserna av 

att detta stöd uteblir inte tydligt syns och därmed blir lätt att neka.  

Intersektionen nyanländ och utvecklingsstörning samverkar till att försvåra framtagandet 

och användandet av undervisningsmaterial, då materialet ska fungera utifrån båda aspekterna 

men sällan gör det. Särskilt svårt blir det när eleven inte har någon skolbakgrund och därför 

exempelvis inte har finmotoriken att skriva med en penna. I dessa fall förefaller det svårt för 

pedagogerna att avgöra vilken kunskap som är viktigast att eleven tillgodogör sig och de 

uttrycker att de saknar didaktisk kunskap kring undervisning av elevkategorin.  

 

6.2.7 Språkets makt och möjligheterna att kommunicera 

Som tidigare angetts synliggörs i föreliggande studies resultat vikten av flerkulturell och 

flerspråkig resurspersonal som i förhållande till elevkategorin kan fungera som tolkar av både 

språk och kultur mellan elever, lärare, vårdnadshavare och myndigheter. Dessa möjliggör också 

en effektiv undervisning av elevkategorin och främjar bikulturation (Lahdenperä, 2002). 

Samtidigt innebär arbetet för denna personalgrupp ett komplicerat utvidgat ansvarsområde. Det 

kan leda till ett ofrivilligt ansvar för informationsöverföring vilket inte står i resurspersonalens 

arbetsbeskrivning, men som de samtidigt har svårt att neka till då det får tydliga och direkta 

negativa konsekvenser för elever, elevers vårdnadshavare och enspråkiga kollegor. När en 

nyanländ elev gråter är det svårt att inte be om tolkhjälp eller erbjuda densamma. 

I studien framkommer att de nyanlända elevernas tillgång till studiehandledning på 

modersmålet och språkstöd varierar kraftigt och att det inte finns riktlinjer kring detta, vilket 

upplevs som orättvist och inte kan anses leva upp till kraven på en likvärdig utbildning. 

Möjligen blir det en kostnadsfråga, även om det med stöd i Skollagen inte får bli det (SFS 

2010:800 3 kap 3§). Att eleverna i denna situation ingår i flera marginaliserade grupper och 

både har stora svårigheter att använda svenska språket och bristande metakognitiv förmåga gör 

att de, i förhållande till normaten, har svårt att själva förstå och uttrycka sina behov. De olika 

dimensionerna kan antas förstärka varandra och medverkar till att göra en komplicerad situation 

ännu svårare. Att elever inte tar initiativ till kommunikation med andra elever försvåras av 

intersektionen mellan utvecklingsstörning (kommunikationssvårigheter) annan etnisk härkomst 

än svensk (språksvårigheter). Språkbarriären kan också leda till svårigheter att tillgodogöra sig 

kunskap och därmed att tillvarata sina medborgerliga rättigheter. I studien syns också hur 

kulturaliseringsuttryck finns inbakade i språket, exempelvis det tecknade ordet för ”arabiska”.  

Skulle skolan utgå från kommunens riktlinjer kring vad som krävs för att få 

modersmålsundervisning skulle det innebära att elevkategorin diskrimineras då flera av 

eleverna inte talar och inte kan antas ha grundläggande kunskaper i språket. Nu förefaller inte 

så vara fallet. Modersmålsundervisning genomförs i en-till-en-situationer och verkar ges till de 

elever vars vårdnadshavare ansökt om det. En nyanländ elev utan utvecklingsstörning som 

nekas modersmålsundervisning kan i detta fall anses diskrimineras i förhållande till den 

nyanlända eleven med utvecklingsstörning.  

 

6.2.8 Maktaspekter och missförstånd i förhållande till vårdnadshavare 
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Studien visar hur elevernas och vårdnadshavarnas tidigare erfarenheter av skolgång kan leda 

till missförstånd, då det sällan finns särskola i de gamla hemländerna. Därför kan det bli svårt 

att förklara vad den svenska särskolan innebär, samtidigt som den kan öppna dörrar till en helt 

ny värld där det finns en öppen och inkluderande inställning till eleverna.  

I allvarliga fall har vårdnadshavare anklagat skolpersonal för att vara orsaken till avslag på 

ansökan om personlig assistans. Detta skulle kunna tolkas som ett uttryck för olika kulturers 

och/eller etniciteters syn på utvecklingsstörning, där vårdnadshavarna har en individuell och 

skolpersonalen en miljörelativ syn (Jakobsson & Nilsson, 2011). Skillnaderna kan delvis 

förklaras i att vårdnadshavarna bär med sig andra internaliserade värden och perspektiv vilket 

får till följd att de upplever sitt barns utvecklingsstörning på ett annat sätt. Att en elev kan 

upplevas klara av och förstå olika saker i hemmet respektive skolan och att skolans argument i 

dessa fall väger tyngst är en aspekt som också kan tolkas utifrån makt och myndighetsberoende. 

Där skulle det kunna vara så att den som bäst behärskar svenska språket får tyngst vägande 

argument och därmed kan vara anledningen till att vårdnadshavare upplever att skolan ”tar 

ifrån” dem assistanstimmar. Det kan också ses som ett uttryck för homogenisering. Att vi här i 

Sverige jobbar för att eleverna ska bli självständiga, och har man uppfattningen att en elev 

främst ska hjälpas, innebär det att man tycker ”fel”. I dessa fall upplever kuratorn dilemman, 

då hen anser att vårdnadshavarna, som tycker att de är snälla mot sina barn när de tar hand om 

dem och låter dem bo kvar hemma, tar ifrån eleverna en rättighet att bli självständiga och 

utvecklas. Frågan är vem som har rätt och vem som avgör detta. 

 

6.2.9 Slutsatser av analysen 

Respondenterna i studien uttrycker att nyanlända gymnasiesärskoleelever som mottas i 

fallstudieskolan ofta trivs och utvecklas kunskapsmässigt, vilket bekräftas under 

observationerna. Personalen, både under utredningsförfarandet och på skolan, är engagerade 

och anser sig utifrån omständigheterna göra ett bra arbete, trots att intersektionen nyanländ och 

utvecklingsstörning på många sätt gör situationen komplex och komplicerad. Få exempel på 

kulturalisering och homogenisering ses (trots noggrant letande), vilket tyder på att personalen 

har en förmåga att tänka reciprokt (Lahdenperä, 2007) och har ett interkulturellt förhållningssätt 

(Jahanmahan, 2012) till elevkategorin. Dock är personalen kringskurna av bristen på helhets-

överblick, rutiner, uppföljning, fortbildning och kompetensutveckling samt en godtycklighet 

gällande vilken elev som får vad och varför, i synnerhet när det gäller språkstödjande och 

språkutvecklande insatser. Detta kan tyda på en strukturell diskriminering (Fuentes,2008) av 

elevkategorin utifrån dess låga status och små möjligheter att påverka centrala delar av sina liv 

(Mineur, Bergh & Tideman, 2009). I förhållande till normaten har elevkategorin svårt att göra 

sina röster hörda. Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna ofta får mer än de någonsin har 

fått vad det gäller sammanhang och pedagogik, men samtidigt mindre än de har rätt till.  
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7. Diskussion  
Syftet med föreliggande studie är att ur ett intersektionellt perspektiv synliggöra hinder, 

möjligheter och maktaspekter när nyanlända gymnasieelevers tas emot och utbildas i en 

gymnasiesärskola. De preciserade frågeställningarna rör arbetsgången under utredningar och 

mottagningsförfarande, vilka hinder och möjligheter som finns på individ-, grupp- och 

organisationsnivå i de nyanlända gymnasiesärskoleelevernas skolsituation, hur respondenterna 

resonerar ring elevernas språk samt hur de formulerar sig och agerar utifrån ett maktperspektiv. 

Resultatet och analysen åskådliggör svaren på dessa frågor. I följande diskussionskapitel görs 

en ansats till en analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2014) genom att i korthet 

jämföra forskningsöversikten med studiens resultat och analys. Detta kan antas ge vägledning 

i vad som skulle kunna gälla i en liknande situation. Studiens metod och teori diskuteras också. 

Därefter redogörs för studiens implikationer och ett antal åtgärdsförslag ges, samt förslag på 

fortsatt forskning inom området.  

7.1 Resultatdiskussion 

Mottagandet och undervisningen av nyanlända gymnasiesärskoleelever är ett outforskat 

område vilket gett till följd att relevant och aktuell litteratur i ämnet har varit svår att finna. I 

likhet med Oliver och Singal (2017) visar föreliggande studie att elevkategorin faller mellan 

stolarna i studier av elever med utvecklingsstörning och studier om nyanlända elever. Detta kan 

ses som ett uttryck för diskriminering på samhällsnivå. Studien avser motverka denna 

diskriminering genom att synliggöra elevkategorins situation och belysa hur olika dimensioner 

samverkar i praktiken. På ett övergripande plan stämmer fallstudiens resultat och analys i stort 

överens med det som framkommer i bakgrund och forskningsöversikt. Särskilt väl stämmer det 

med delar av Oliver och Singals studie (2017) och Rosenqvists rapport (2007). 

 

7.1.1 Diskussion kring utredningar och mottagande  

Studiens resultat visar på en stor noggrannhet i utredningsförfarandet. Utredningspersonalen 

följer Skolverkets (2013) rekommendation genom att exempelvis uttrycka sig tydligt till 

vårdnadshavare och ägna uppmärksamhet åt kulturskillnader. Trots detta lyfter utrednings-

personal fram en risk för att elevkategorin feldiagnostiseras, dels på grund av tydliga svårig-

heter att genomföra bedömningar och dels då kartläggningsmaterialet inte är anpassat efter 

elevkategorin. Redan Bel Habib (2001) och Rosenqvist (2007) uppmärksammade en risk för 

feldiagnostisering av elevkategorin och Bel Habib (2001) menade att elever med annan etnisk 

härkomst än svensk drabbas av makten då de placeras i särskola på lösa grunder. Även samtida 

internationell forskning (Lindsay, Pather & Strand, 2016) visar att elever med invandrar-

bakgrund i många fall är överrepresenterade i specialskolor för elever med funktions-

nedsättning. Då såväl samtida svensk forskning som statistik på elevkategorins omfattning 

saknas är det dock omöjligt att veta hur det egentligen ser ut i Sverige idag. Senast detta 

uppmärksammades tycks ha varit 2011 (Skolinspektionen). Detta kan tyda på att samhället inte 

tar ansvar för elevkategorins rättssäkerhet, vilket kan få långtgående konsekvenser såväl för 

elevkategorin som för den enskilde individen (Skolverket, 2013). 

 

7.1.2 En salig elevblandning att förhålla sig till 
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Trots att en rad skillnader påverkar marginaliseringen, vilket bland annat Bešić, Paleczek och 

Gasteiger-Klicpera (2018) visat, görs enligt Skolverket (2016b), nyanlända elever ofta till en 

enhetlig grupp i undervisningen enligt vilket kan tolkas som homogenisering (Fuentes, 2006, 

2008, 2018) eftersom skolan inte har beredskap att möta nyanlända gymnasiesärskoleelever 

utifrån flera aspekter samtidigt. Eleven blir då främst en person med utvecklingsstörning eller 

en person med annan etnisk härkomst än svensk (Kasselias Wiltgren, 2016). Detta verkar dock 

inte vara fallet på fallstudieskolan, där en helhetssyn präglar bemötandet av den enskilda 

individen och hens förutsättningar i enlighet med det som Andersson och Riviera påpekade 

redan 2002. Möjligtvis beror detta på att intersektionen elev med utvecklingsstörning och 

nyanländ elev innebär en så stor variation av egenskaper och förutsättningar hos elevkategorin 

att enhetlighet inte fungerar som tankemodell. På fallstudieskolan har många elever annan 

etnisk härkomst än svensk och alla har utvecklingsstörning vilket skulle kunna innebära att det 

”onormala” blir normaliserat. Det är inte konstigt att ha hijab, ständigt bära skyddsglasögon, 

alltid gå barfota, inte kunna gå, alltid prata i falsett, inte prata alls, vara överviktig, inte kunna 

svenska eller hoppa fram i korridorerna. 

Forskningsöversikten synliggör att kunskapsbrist och fördomar kan bidra till att nyanlända 

elever ses som problem (Andersson, 2007). Att eleverna ska placeras i en redan ”färdig” 

verksamhet och organisation där det kan vara svårt att hitta plats, skulle kunna bidra till denna 

upplevelse, samtidigt som denna placering tillsammans med icke nyanlända elever kan främja 

integrationen (Pugh, Every & Hattam, 2012). Även om det framkommer att situationen för 

pedagogerna kompliceras avsevärt när de, ofta plötsligt, får ta emot en nyanländ elev uttrycks 

stor förståelse för elevernas situation och skulden för problemet läggs aldrig där. Detta kan 

innebära att delar av Lahdenperäs forskning (1997) inte längre är giltig på fallstudieskolan. Det 

kan dock sägas att i formuleringar kring nyanlända gymnasiesärskoleelever utgår 

respondenterna underförstått från att de har utomeuropeiskt ursprung och flyktingbakgrund, 

vilket ofta, men inte alltid, är fallet i verkligheten.  

Redan 2007 föreslog Rosenqvist en allmän kulturkompetenshöjning av skolans hela 

personalgrupp i syfte att öka kunskapen om elever med annan etnisk härkomst än svensk i 

särskolan. Det är oklart om någon sådan kulturkompetenshöjning någonsin gjorts, och elev-

kategorin är fortsatt marginaliserad. Även om elevkategorin inte tydligt ses som eller behandlas 

som problem, så kommer deras behov, särskilt språkliga, i skymundan vilket kan ses som en 

ofta omedveten men ändå strukturell diskriminering där de förutsättningar som eleverna får 

beror på de villkor systemet tillhandahåller (Nilsson Folke, 2015). Diskrimineringen visar sig i 

avsaknad av kompetenshöjande insatser i fallstudieskolan, trots att rektor bör se till att denna 

finns (Skolverket, 2016 b). Det förekommer varken diskussionsforum, uppföljning för mentor, 

fortbildning eller utbildning. Ingen tid finns avsatt för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte 

i frågor som rör elevkategorin. 

 

7.1.3 Kunskaper och likvärdighetskrav 

Bunar (2015a) visar att kartläggningen av nyanländas kunskaper är ett föga utrett område trots 

att den är viktig för elevernas fortsatta inlärning. I både forskningsöversikt och resultat fram-

kommer att såväl kartläggning av nyanländas gymnasiesärskoleelevers kunskaper och utveck-

lingsstörningsnivå, som att utröna vad som orsakar inlärningssvårigheterna är både komplicerat 

och komplext då test- och undervisningsmaterial sällan är utformade efter elevernas kulturella 
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referenser (Ramling, Åberg & Norlinder, 2002; Andersson, 2007; Rosenqvist, 2007). Att 

kartläggningar av elevkategorins kunskaper kommit i skymundan skulle kunna förklaras med 

dess ringa omfattning och svaga position i samhället då det både är tids- och kostnadskrävande 

att ta fram rutiner och material. Att rutiner och material saknas går dock emot likvärdig-

hetskravet i Skollagen (SFS 2010:800 3 kap 3§), där det står att alla elever ska ges 

förutsättningar att utvecklas maximalt, vilket blir svårt när skolpersonalen inte vet vilken 

kunskapsnivå eller läridentitet (Bouakaz & Bunar, 2015) eleverna har.  

 

7.1.4 Diskussion kring undervisningsfrågor 

I resultat- och analyskapitlet framgår att skolpersonal hävdar att de saknar kunskap och 

kompetens om hur de ska undervisa nyanlända elever och därför inte vet hur de ska anpassa 

undervisningen. Detta stämmer med slutsatser hos Skolverket (2014). Studiens resultat 

bekräftar även Månsson (2016) som menar att samverkan mellan lärare sker i för liten 

utsträckning och att ansvaret för de nyanländas undervisning inte tas gemensamt på alla nivåer 

i skolsystemet, utan lämnas till den enskilda mentorn och resurspersonalen. Detta kan, som 

Månsson (2016) menar, bero på att kommunen saknar ekonomiska och materiella villkor att 

organisera mottagarverksamheten, men hindren skulle också, som Bešić, Paleczek och 

Gasteiger-Klicpera (2018) belyser, kunna bero på attityder snarare än på resursbrist. Oavsett 

vilket så visar observationerna i fallstudien att skolpersonal tar emot och undervisar nyanlända 

elever så att dessa utvecklas och tillägnar sig kunskaper. Utbildningens kvalitet blir alltså 

avhängig några få personer, något som Skolverket varnade för 2016 och innebär en sårbarhet i 

organisationen.  

 

7.1.5 Diskussion kring flerspråkig personal 

Föreliggande fallstudie visar att den flerspråkiga resurspersonalen i stor utsträckning bidrar till 

elevkategorins kunskapsutveckling. Det syns såväl i forskningsöversikten (hos till exempel 

Lahdenperä, 2002; Andersson, 2007; Sharif, 2017) som i resultat och analys. Detta genom att 

främja elevkategorins trygghet, förståelse och språkutveckling och genom språktolkning och 

kulturtolkning åt skolpersonal och vårdnadshavare. Därför bör denna kulturkompetens synlig-

göras och det är av vikt att personalgruppens arbetsbeskrivning stämmer överens med de 

arbetsuppgifter den faktiskt har. Föreliggande studies resultat och analys ger en bild av en 

komplicerad och otydlig arbetssituation för resurspersonalen, vilket kan jämföras med Östlunds 

(2017) diskussion kring elevassistenters yrkesroll och Oliver och Singals (2017) synliggörande 

av gränsdragningssvårigheter för flerspråkig stödpersonal. Deras yrkesroller tenderar att 

innefatta en mängd arbetsuppgifter som inte direkt har med skolan att göra. Därmed finns en 

risk för utnyttjande och överanvändning av personalgruppen. Vid nyanställning av personal bör 

skolledningen prioritera flerspråkig sådan, särskilt om man ser skolan i ett större sammanhang 

och låter den vara en del av det nya samhälle många nyanlända familjer vill bli en del av. 

Flerspråkig personal bidrar med sociala kapital genom tolkhjälp, samhällsinformation och 

nätverk (Bunar, 2015b), vare sig de vill det eller inte. Av vikt är dock att vara medveten om att 

de som talar samma språk inte nödvändigtvis tillhör samma kultur, etnicitet eller trosåskådning. 

 

7.1.6 Diskussion kring förhållandet till vårdnadshavare 
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Resultatet visar att pedagoger ofta anser att det är svårt att kommunicera med vårdnadshavare 

till nyanlända elever och ibland förmedlas bilder av konflikter med dessa. Det kan jämföras 

med Statens offentliga utredning (1998:139) som lyfter fram att kommunikationsproblem kan 

bero på olika uppfattning om kultur, traditioner, religion, samhälle, familj, myndigheter och 

funktionsnedsättning. I studien framkommer uttryck för olika syn på utvecklingsstörning, där 

vårdnadshavarna generellt tycks ha en mer individuell och skolpersonalen en mer miljörelativ 

syn (Jakobsson & Nilsson, 2011). Både tidigare nämnda utredning (SOU 1998:139) och 

Lahdenperä (2007) hävdar att ett interkulturellt förhållningssätt underlättar kommunikationen 

och bidrar till en ökad reciprocitet hos skolpersonal. I detta sammanhang är det av vikt att inte 

se sig själv som företrädare för en kulturneutral verksamhet utan vara medveten om att den 

svenska synen på utvecklingsstörningen också har sin grund i tradition och kultur (Sharif, 

2017). Intressant är att koppla detta till föreliggande studies analys där den svenska skolans syn 

på utvecklingsstörning, vilken bland annat innebär ett arbete för att få eleverna så självständiga 

som möjligt, kan ses som ett uttryck för homogenisering. Detta innebär att skolan förmedlar att 

den som har en annan uppfattning tycker ”fel”. Om skolan gentemot vårdnadshavarna tycker 

sig ha ”rätt” innebär det att den inte har den komplementära hållning som Lahdenperä (2002) 

förespråkar där vårdnadshavarna bjuds in som likaberättigade kommunikationspartners i frågor 

som rör elevens skolgång. Här kan tilläggas att den som bäst behärskar svenska språket kan bli 

den som av den anledningen får tyngst vägande argument i förhållande till myndigheter.  

En viktig skillnad mellan resultat och forskningsöversikt är bilden av vårdnadshavarnas 

upplevelse, som i resultatet framstår som positiv, till skillnad från det som Bunar (2015b) och 

till viss del Jahanmahan (2007) förmedlar, där vårdnadshavarna inte känner sig som en del av 

sina barns skolgång utan anser sig marginaliserade i förhållande till skolan. Anledningen till 

skillnaden kan vara att i denna studie har inga vårdnadshavare tillfrågats personligen utan bilden 

av dem förmedlas genom skolpersonal, eller så kan det bero på att studierna i forsknings-

översikten är gjorda i en annan kommun. Eller, så klart, på att utvecklingen gått framåt och 

vårdnadshavarnas generella upplevelse verkligen är positiv. Lyftas bör också en eventuell 

skillnad mellan vårdnadshavare till nyanlända elever med funktionsnedsättning som inte går i 

särskola jämfört med elever inom samma elevkategori som går i särskola. Har särskolan ett 

annat förhållningssätt till vårdnadshavare? Finns det mer resurser och/eller mer kompetens 

kring intersektionen nyanländ elev med funktionsnedsättning hos personal i den skolformen? 

Kan det också vara skillnader inom särskolans olika program? Rosenqvist (2007) lyfter fram 

att i särskolan är samarbetet med vårdnadshavare till elever med annan etnisk härkomst än 

svensk ofta mer intensivt än till vårdnadshavare till etniskt svenska elever. Om detta intensiva 

samarbete fortfarande förekommer kan detta kanske vara anledningen till vårdnadshavarnas 

upplevelse i föreliggande studie.  

Arbetet med nyanlända elever med utvecklingsstörning innebär att hantera en multi-

dimensionalitet och är komplext (Andersson, 2007), och i dessa sammanhang får skolan, vare 

sig den vill eller inte och både av nöd och välvilja, fungera som en sambandscentral. I 

föreliggande studie uttrycker pedagogerna gränsdragningssvårigheter kring vilken admini-

stration och vilka myndighetskontakter de ska vara behjälpliga med, vilket stämmer väl överens 

med Fuentes (2018). Då både tidigare forskning och föreliggande studies resultat visar att goda 

relationer med vårdnadshavare är grundläggande för att elevernas skolsituationer ska fungera 

och skapandet av trygghet och en familjär känsla i skolan förbättrar förutsättningarna för en 
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elev och hens vårdnadshavare att integreras i det nya landet (McGovern & Devine, 2016) blir 

det tydligt att avvägningarna inte är enkla att göra. 

I detta sammanhang kan kommunikation via tolkar tas upp då denna både underlättar och 

försvårar kommunikation. De kan exempelvis vara svårt att tolka begrepp som inte finns på det 

språk det ska översättas till. Många av respondenterna har både goda och dåliga erfarenheter av 

tolkar, vilket är något som även Andersson (2007) lyfter fram.  

 

7.1.7 Språkutvecklingsdiskussion 

Enligt Fuentes (2006) och Cummins (2017) är frågan vad det innebär för en person med 

utvecklingsstörning att lära sig ett andraspråk tämligen outforskad. Detta bekräftas av 

pedagogernas bild av avsaknad av kunskap och verktyg. Tydligt är att Salameh och Nettelbladt 

(2018) har rätt i att begränsade kamratkontakter för elevkategorin och behov av stöd vid socialt 

samspel påverkar den pragmatiska språkutvecklingen hos elever som ingår i dimensionerna 

nyanländ elev och elev med utvecklingsstörning. Detta då föreliggande studies resultat visar att 

de flesta av de nyanlända eleverna tar få initiativ till kommunikation, i stort sett aldrig tar 

initiativ till kommunikation med skolkamrater samt viskar eller tecknar på svenska trots att 

vissa av dem talar högt och flytande på sitt modersmål. 

Bilden av modersmålsundervisning och studiehandledning i forskningsöversikt och resultat 

och analys stämmer väl överens: utbudet varierar och ges inte i tillräcklig kvantitet eller kvalitet 

trots att alla nyanlända elever har rätt till det och det inte får nekas på grund av bristande resurser 

(Skolverket, 2015). Det verkar finnas ett godtycke i hur det blir då variationen inte alltid 

förefaller kunna motiveras utifrån elevernas behov. Vem som avgör behovet eller hur beslut 

kring detta fattas framgår inte. Brist på flerspråkiga speciallärare och specialpedagoger lyfts 

fram i forskningsöversikten och stämmer väl överens med hur det ser ut på fallstudieskolan.  

När eleverna tillhör dimensionerna nyanländ elev och elev med utvecklingsstörning kan 

denna intersektion försvåra förståelsen för anledningen till varför eleven inte förstår 

undervisningen, oftast är det inte enbart språket som är problemet. För att avgöra detta och 

skapa bättre förutsättningar för eleven behöver uppföljning av elevens placering och 

skolsituation göras. Där skulle studiehandledningen kunna utgöra en del av detta, då den enligt 

Skolverket (2015) bör följas upp regelbundet. Något som inte verkar göras.  

I resultat och analys framkommer att om en nyanländ gymnasiesärskoleelev inte har 

språkstöd eller någon annan som kan tolka till deras språk fråntas eleven en möjlighet att 

uttrycka sig och därmed makt och möjligheter att påverka sin situation. Detta stämmer med 

Skolinspektionen (2014) som hävdar att nyanlända elevers befintliga kunskaper delvis är 

kodade i modersmålet och elever som inte har tillgång till sitt modersmål blir fråntagna 

kommunikationsmöjligheter och kunskaper. Detta kan jämföras med uppfattningen om att 

elever med annat modersmål än svenska kan hämmas i sin svenska språkutveckling när de kan 

tala sitt modersmål med många i personalen. Tidigare forskning visar alltså att så inte är fallet. 

Fallstudieskolan arbetar med tillgänglighet och är uppbyggd med språkliga stödstrukturer 

som bildstöd och tecken som stöd för alla elever. För nyanlända elever med utvecklingsstörning 

skulle det, trots brister i bland annat studiehandledning, kunna underlätta språkinlärningen att 

komma till denna lärmiljö. Det förutsätts inte att du kan tala, läsa eller skriva, och förstår du 

inte är personalen van att anpassa undervisningen och förklara på ett annat sätt. Liknande kan 

det vara med utanförskap och känslan av att vara annorlunda. En nyanländ elev som börjar på 
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en skola med främst etniskt svenska elever känner, enligt Nilsson Folke (2015) ett tydligt utan-

förskap. Då särskolan i sig har en heterogen elevsammansättning kan denna gynna de 

nyanländas integrationsmöjligheter - åtminstone i skolsammanhanget. För när integrationen är 

välfungerande inom skolan uppstår istället ofta integrationssvårigheter på samhällsnivå 

(Nilsson Folke, 2015). 

 

7.1.8 Intersektionaliteten – vad sägs om den? 

Den teoretiska analysen av resultatet visar att dimensionen funktionalitet kan användas i en 

intersektionell analys där en person med funktionsnedsättning blir normatens ”andre”. Att 

anlägga ett intersektionellt perspektiv på situationen för nyanlända elever i gymnasiesärskolan 

synliggör att denna elevkategoris behov kan komma i skymundan både i förhållande till elever 

med etniskt svensk bakgrund och utvecklingsstörning och i förhållande till nyanlända elever 

utan utvecklingsstörning på grund av gruppens låga status. Då ökad kunskap om elevkategorin 

och ett interkulturellt förhållningssätt bidrar till förmågan att tänka reciprokt (Lahdenperä, 

2007) skulle utbildning kring nyanlända gymnasiesärskoleelever kunna minska den under-

ordnade maktposition denna elevkategori och deras vårdnadshavare befinner sig i. I valet av 

utbildningsinsatser bör man tänka på vad som väljs och vad som därmed väljs bort och vem 

som ges möjlighet att välja.  

Nyanlända gymnasiesärskoleelever ska, enligt Andersson (2007) och Andersson och 

Riviera (2002) knyta samman olika identiteter: den som elev, den som har annan etnisk 

härkomst än svensk och den som person med utvecklingsstörning. I detta sammanhang kan 

förvirring uppstå, då elevernas bristande metakognitiva förmåga kan försvåra situationen när 

synen på funktionsnedsättning är olika i elevens hem respektive skola. Eleverna kan också 

utgöra en stigmatiserad minoritet inom de minoritetsgrupper de tillhör. 

Värt att uppmärksamma är som Bešić, Paleczek och Gasteiger-Klicpera (2018) visat, att 

flyktingpojkar med funktionsnedsättning har låg status jämfört med flyktingflickor med 

funktionsnedsättning. Vanligtvis och i de flesta sammanhang har det kvinnliga könet lägst 

status och makt – men här är det omvänt.  

 

7.1.9 Avslutande reflektioner kring diskussionen 

I inledningskapitlet uttryckte jag frågor kring vad personal som arbetar med utredning, 

mottagande och undervisning av den lilla och marginaliserade elevkategorin nyanlända elever 

i gymnasiesärskolan gör i sitt arbete, om det finns någon forskning på hur deras arbete borde 

göras och om forskningsresultat och verklighet i så fall stämmer överens. Jag undrade vilka 

möjligheter att växa och utvecklas de här eleverna ges, och om skolan uppfyller sitt 

kompensatoriska uppdrag och når upp till likvärdighetskravet (SFS 2010:800 3 kap 3§)?  

Nu, såhär i studiens slutskede har jag en betydligt klarare bild över hela processen och vilka 

hinder och utmaningar som finns i detta komplexa arbete, vad som gynnar eleverna och hur 

personalen tänker och agerar utifrån ett maktperspektiv. Däremot går jag fortfarande vilse i 

funderingar kring bemötande. Det är en svår balansgång mellan kulturalisering och homo-

genisering (Fuentes, 2008), mellan att se marginaliseringen men inte behandla eleverna som 

offer och mellan en strävan efter fördomsfrihet och samtidigt utgå från det specifika eller unika 

hos varje elev. Ett bemötande grundar sig ju i fördomar. Jag pratar såklart inte om skolan på 

samma sätt med en nyanländ elev som med någon som forskar i skolfrågor. 
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Utifrån tidigare forskning, föreliggande studies resultat och analysen av detsamma vågar 

jag dock påstå att det att kunna, eller åtminstone försöka, se likheter och olikheter på samma 

gång är en framgångsfaktor för ett bra bemötande av nyanlända gymnasiesärskolelever. Det 

handlar till stor del om att arbeta på samma sätt som med alla andra särskoleelever, men 

samtidigt finns det speciella utmaningar. Det gäller ta sig an dessa utmaningar, att kombinera 

kunskaper om nyanlända elever med kunskaper om utvecklingsstörning och samtidigt se eleven 

som individ med förmågor och egenskaper som går utanför de förenklade dimensionerna. 

Skolan bör i detta sammanhang implementera innebörden av begrepp som interkulturalitet, 

reciprocitet, bikulturation och intersektionalitet i verksamheten så att de går från att vara 

krångliga ord till att bli konkreta handlingar för att undvika att marginaliseringen förstärks. I 

detta är det skolledningens och skolorganisationens ansvar att ge dem som arbetar med eleverna 

rätt förutsättningar att göra det. För den komplext sårbara elevens allra, allra bästa. För en plats 

i solen.  

 

7.2 Metod- och teoridiskussion 

I detta kapitel diskuteras de metodologiska och etiska val som gjorts under arbetet med studien. 

Kapitlet avslutas med implikationer och förslag på fortsatt forskning.  

 

7.2.1 Metodval 

Kvalitativa metoder som att göra semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014), 

gruppintervjuer (Bryman, 2011) och observationer (Bjørndal, 2005) i form av en fallstudie 

förefaller ha varit rätt för ändamålet. Att sätta sig in i nyanlända elevers situation tar tid och de 

fyra observationerna gav en viss inblick i men ingen djupare förståelse av lärmiljön. Att göra 

fler observationer var dock varken etiskt försvarbart eller möjligt tidsmässigt. Intervjuerna gav 

en betydligt större inblick i elevernas situation. Observationerna var för den skull inte 

meningslösa utan kompletterade intervjuerna eftersom personlig kontakt med eleverna var en 

förutsättning för att kunna ana innebörden av deras komplexa livs- och skolsituation.  

 

7.2.2 Vad som kan ha påverkat resultatet 

Kritik mot kvalitativ forskning hävdar att den är allt för subjektiv och har låg grad av 

replikerbarhet då resultaten till stor del beror på vem som gjort tolkningen (Stukát, 2011). 

Invändningar kan också göras mot att reabiliteten ofta är osäker och att det vanligen låga antalet 

av undersökningspersoner starkt begränsar möjligheten till generalisering. Även etiska frågor 

kan vara problematiska, vilket verkligen har upplevts under arbetet med studien. Trots detta 

kan fallstudien anses vara en relevant metod för att inom ramen för ett examensarbete 

synliggöra komplexiteten i mottagandet av nyanlända elever i gymnasiesärskolan. Som tidigare 

nämnts finns en ansats till analytisk generalisering (Kvale och Brinkmann, 2014). Dock finns 

alltid saker som kunde ha gjorts annorlunda och att forska är i mångt och mycket att noggrant 

välja och förklara valen. Nedan följer därför en redogörelse för gjorda ställningstaganden: 

 Antalet intervjuer och observationer begränsades främst av praktiska skäl. Att genomföra 

ytterligare ett antal intervjuer hade eventuellt bidragit till en mer nyanserad bild av företeelsen, 

men hade också kunnat göra analysen mindre djupgående (Repstad, 2007). Det faktum att sex 

olika yrkesgrupper intervjuats har gett många olika synpunkter och infallsvinklar, vilket lett till 

en ansenlig och mångskiftande resultat- och analysdel. Sett i backspegeln är empirin väl 
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omfattande i förhållande till det sidutrymme som gavs för studien och kan därför anses en aning 

ytlig trots omfattningen. Att utesluta någon av yrkesgrupperna hade bidragit till ett mer rimligt 

empiriomfång, men då hade viktiga fakta, röster och etiska aspekter gått förlorade. En ambition 

fanns, och uppfylldes, att förmedla en överblick över nyanlända gymnasiesärskoleelevers hela 

skolsituation, vilket har inneburit ett idogt prioriterande och komprimerande av en text som 

med lätthet hade kunnat bli minst dubbelt så lång. Av denna anledning är till exempel antalet 

citat i resultatdelen (för) få och vissa företeelser har nämnts som hastigast, trots att de hade 

kunnat dröjas vid betydligt längre. 

Under gruppintervjuerna kom desamma att utgöra det slags diskussionsforum som 

resultatet visar saknas i fallstudieskolan. Samtalen som uppstod mellan intervjupersonerna var 

intressanta och ett uppdämt behov av att diskutera elevkategorin kunde märkas. På så sätt kunde 

gruppintervjuerna medföra ett värde även för respondenterna, vilket också hade varit min 

förhoppning.  

Eftersom en hög grad av öppenhet valdes under observationerna visste personalen om syftet 

med studien vilket kan ha inneburit att de ansträngde sig extra mycket för att visa fram en bra 

lärmiljö, något som kan ha påverkat resultatet (Bjørndal, 2005). Sannolikheten är dock liten att 

några genomgripande förändringar av lärmiljön hunnit göras från observationsbokning till 

observationstillfällena och denna eventuella skillnad torde därför inte vara av större betydelse. 

Att filma observationerna hade medfört en möjlighet att registrera situationerna mer 

ingående och synliggöra mer subtila samspel (Bjørndal, 2005), vilket hade kunnat bidra till en 

djupare förståelse. Det valdes bort främst på grund av svårigheten att få nyanlända, myndiga 

gymnasiesärskoleelever att förstå anledningen till filmningen och vad det innebär att ge sitt 

samtycke. Dessutom ansågs inte studier av subtila samspel vara av avgörande betydelse för 

resultatet. Om ordningen på intervjuer och observationer varit en annan hade det eventuellt 

kunnat ge ett annorlunda resultat, men ordningen kan i detta fall inte antas ha spelat en 

avgörande roll. Att arbeta tillsammans med någon hade kunnat öka studiens giltighet (Bryman, 

2011), exempelvis då tolkningen av empirin kan vinna på att göras av flera. Detta var dock inte 

genomförbart av praktiska skäl. 

Sett i backspegeln var valet att beforska sin egen arbetsplats svårare än jag hade kunnat 

föreställa mig, och det krävde mycket av mig att förhålla mig till lärarroll och studentroll på 

samma plats. Att se hinder och utmaningar och genom studien våga förmedla dessa till 

utbildningsförvaltning, skolledning och kollegor kräver mod, men också en förmåga att avväga 

vad som är viktigt att ta med och vad som är viktigt att ta bort. Jag hoppas att jag har en sådan 

förmåga. 

Att ha valt att arbeta med personer med utvecklingsstörning under hela mitt yrkesliv och 

samtidigt vara intresserad av frågor som rör hur klass, genus, funktionalitet och etnicitet 

samverkar och påverkar en individs förutsättningar innebär att social rättvisa och skollagens 

likvärdighetskrav (SFS 2010:800 3 kap 3§) i förhållande till resurssvaga elevgrupper blivit en 

viktig fråga för mig som blivande speciallärare. Detta kan ha färgat mitt resultat och min analys, 

trots att jag försökt vara objektiv och kritisk mot min egen forskningspraxis (Breivik, 2008).  

För en hög grad av replikerbarhet har största möjliga transparens eftersträvats i alla delar 

av processen, vilket någon gång har kolliderat med konfidentialitetskravet och där beaktandet 

av detta krav varit överordnat min transparenssträvan. Detta har fått vissa, eventuellt negativa, 

konsekvenser, dock inga som kan antas vara av avgörande betydelse för studiens helhet.   
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7.2.3 Teoridiskussion 

En intersektionell analys kritiserar hur samhällsstrukturer skapar ojämlikhet och har, som tidi-

gare nämnts, sina rötter i antirasism och feminism (Söder, Hugemark et. al, 2018). Valet av 

analysmetoden innebär alltså en inbyggd samhällskritik och en önskan om att samhället bör 

utformas på ett annat sätt, vilket kan antas ha genomsyrat alla de val som gjorts i arbetet med 

studien.  

Den intersektionella analysen fungerar som teoretisk analysmetod då den belyser dimen-

sionerna i relation till varandra och därmed problematiserar studiens resultat vilket skapar en 

djupare förståelse för den undersökta elevkategorin. Dock är analyser där dimensionerna 

funktionalitet och etnicitet samverkar ovanliga (Söder, Hugemark et. al, 2018). Att genomföra 

en analys utifrån en ovanlig kombination av dimensioner på en elevkategori som sällan får 

forskningsutrymme innebar att det varit svårt att hitta forskning att luta sig mot och andra 

exempel att utgå ifrån, vilket kan göra analysdelen en smula vilsen. Trots detta kan teorivalet 

anses vara rätt utifrån att en intersektionell analys kan ställa frågor om makt och om vilka 

berättelser inte artikuleras (des los Reyes & Mulinari, 2005). För mig finns det ett stort värde i 

att åtminstone tala om en minoritetsgrupp som sällan berättar och på vars berättelser få 

människor lyssnar.  

 

7.3 Implikationer 

Frågor bör ställas om studiens relevans (Bryman, 2011) och värde i praktiken. För mig i mitt 

arbete med nyanlända elever på en gymnasiesärskola och i kommande roll som speciallärare 

bidrar denna studie till en ökad reciprocitet och ökad förståelse för elevkategorin, deras 

vårdnadshavare och personal, samt större kunskap om elevkategorins rättigheter.  

Den teoretiska analysen har synliggjort hur dimensionerna funktionalitet och etnicitet 

samverkar och påverkar de nyanlända gymnasiesärskoleelevernas skolsituation negativt genom 

homogenisering och kulturalisering av funktionsnedsättningen utvecklingsstörning och kan 

vara anledningen till delvis omedveten intersektionell diskriminering på organisations-, grupp- 

och individnivå. Genom att låta berörda instanser ta del av studien är förhoppningen är att detta 

synliggörande på sikt kan leda till konkreta åtgärder för att förbättra elevkategorins 

förutsättningar. Det att studiens resultat och teoretiska analys stämmer överens med 

forskningsöversikten till den grad att en analytisk generalisering i hög grad torde kunna göras 

kan resultatet antas gälla i liknande sammanhang. Min förhoppning är därmed att studien kan 

ha ett värde för all den personal som möter den marginaliserade elevkategorin nyanlända 

gymnasiesärskoleelever, både under utredningsarbetet, mottagningsförfarandet och i 

undervisningen. Detta eftersom den är nydanande och belyser en elevkategori som ofta står i 

skuggan, och också genom att den innehåller en framskriven redogörelse för arbetsgången från 

misstanke om utvecklingsstörning till gymnasiesärskolemottagande och undervisning.  

Utifrån studiens resultat, intersektionella analys och diskussion har ett antal åtgärdsförslag 

för fallstudieskolan tagits fram och presenteras nedan. Uppfattningen är dock att dessa, eller 

delar av dessa, kan antas gälla för fler gymnasiesärskolor som tar emot nyanlända elever.  

 

7.3.1 Åtgärdsförslag 
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• Utarbeta riktlinjer för mottagandet i skolan. Riktlinjerna bör redogöra för hur lång tid en 

mentor ska ges att förbereda mottagandet av elev som tros har sin tillhörighet i gymnasie-

särskolan samt vilken information mentorn kan förvänta sig att få om eleven innan 

mottagandet. Förslagsvis kan ett informationsblad utformas där de grundläggande uppgifter 

som finns om eleven kan fyllas i, exempelvis namn, kontaktuppgifter, födelsedata, hemland 

och modersmål, info om tidigare skolgång samt viktiga medicinska aspekter. 

• Tydliggöra arbetsuppgifterna för, och skillnaderna mellan, de olika yrkeskategorierna 

studiehandledare på modersmålet, modersmålslärare och språkstöd. I tydliggörandet bör 

anges vilket ansvar mentor har i förhållande till yrkesgrupperna och vad mentor kan förvänta 

sig av desamma. Det bör också anges vem som beslutar om de olika insatserna och vilka 

ställningstaganden som ska göras i beslutsfattandet.  

• Prioritera flerspråkig personal vid nyanställningar. Särskilt fokus bör då ligga på de språk 

som elever men ingen personal på skolan talar. I detta bör en medvetenhet finnas om dialekt- 

och kulturskillnader inom aktuellt språkområde. 

• Hitta rutiner för att förhindra att den flerspråkiga personalen överutnyttjas. Exempelvis kan 

översättningshjälp finnas på vissa schemapositioner. Den flerspråkiga personalen skulle 

också kunna fungera som rastvärdar i stor utsträckning för att öka språktillgängligheten för 

nyanlända elever. 

• Hålla introduktionsutbildning om elevkategorin för modersmålslärare och ge schema-

tekniska förutsättningar för informationsutbyte mellan modersmålslärare och mentor. 

• Inför diskussionsforum om arbetet med elevkategorin för pedagoger som undervisar 

nyanlända elever.  

• Utvärdera och fundera kring de fortbildningsinsatser som genomförs på skolan och 

genomföra fortbildning i interkulturellt förhållningssätt och nyanlända elever.  

• Utforma rutiner kring uppföljning av nyanlända gymnasiesärskoleelevers placering. I denna 

uppföljning bör det vara rutin att mentor tillfrågas. 

• Utforma en text om arbetsgången från misstanke om utvecklingsstörning till mottagande på 

skolan. I denna bör definitioner förklaras och det bör vara tydligt vad som står i skolans olika 

styrdokument.  

• Hitta former för att synliggöra elevkategorins heterogenitet. 

• Hitta en form för informationsöverföring om nyanlända elever till all berörd personal. 

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

De studier som nyligen gjorts av nyanlända elever i Sverige har i stort sett inte alls berört elever 

med utvecklingsstörning (Bunar, 2015a; Lahdenperä och Sundgren 2016, 2017; Nilsson Folke, 

2017; Sharif, 2017). Denna studie är därmed unik. Genomförandet har väckt många frågor och 

uppmärksammat kunskapsluckor vad det gäller elevkategorin och det är tydligt att det finns 

behov av fortsatt forskning på området. Att ta fram statistik på hur stor elevkategorin 

överhuvudtaget är och jämföra detta med tidigare forskning (exempelvis Bel Habib, 2001), 

internationell forskning och samtida svensk skolstatistik skulle vara både intressant och ha ett 

demokratiskt värde.  

Intressant skulle det också vara att ge de nyanlända gymnasieeleverna själva möjlighet att 

uttrycka sig kring sin situation och sina livserfarenheter. Hur resonerar de kring kulturkrockar 
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och hur är det att tillhöra de marginaliserade grupperna nyanländ och elev med utvecklings-

störning samtidigt? Och hur är det egentligen att börja gymnasiesärskolan som sent anländ i 

Sverige?  

Då forskningsöversikten ger en bild av att vårdnadshavare marginaliseras i förhållande till 

skolan och inte upplever sig delaktiga i sina barns skolgång (Jahanmahan, 2007a; Bunar, 2015a) 

men studiens resultat visar att vårdnadshavarna generellt är nöjda och tacksamma vore det 

intressant att undersöka vidare hur vårdnadshavare upplever utredningsförfarandet och 

mottagandet i gymnasiesärskolan – både till det individuella och till de nationella programmen. 

Föreliggande studies teoretiska analys vilken anlade ett intersektionellt perspektiv på 

resultatet fokuserade enbart på intersektionen mellan etnicitet och funktionalitet. Att ta in 

ytterligare dimensioner, såsom exempelvis klass och kön och studera hur dessa kan förstärka 

respektive förminska eller på andra sätt förändra effekterna av marginaliseringen förefaller 

väldigt intressant.  

Att utveckla språkundervisningen och fundera kring hur man på bästa sätt alfabetiserar 

nyanlända med utvecklingsstörning är också något som bör belysas. Slutligen vore det väldigt 

värdefullt att i forskning fokusera på de flerspråkiga elevassistenternas arbetssituation och 

dilemman och deras ibland obeaktade men oerhört viktiga funktion i arbetet med nyanlända 

gymnasiesärskoleelever. 

 

7.5 Rättigheter, reciprocitet och knoppande tomatplantor  

Utbildning en av de grundläggande rättigheterna, enligt FN:s konvention om barns rättigheter 

(Unicef, 2009) och enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ska behandlas jämlikt och 

rättvist oavsett olikheter och svårigheter. Skolan ska vara en plats där mångfald, variation och 

olikhet accepteras. Jag anser att det är viktigt att skolan alltid är en plats för alla elever och att 

skolforskning studerar alla elevkategorier, och kanske särskilt då de elever vars förutsättningar 

att växa är som sämst. 

Att tillhöra en eller flera i samhället marginaliserade grupper kan innebära att det är svårt 

att ta sig in i forskarvärlden och för nyanlända med utvecklingsstörning är det näst intill 

omöjligt att göra det. Därför gjorde jag mig till företrädare för denna minoritetsgrupp. Detta för 

att bidra till kunskap och helhetsöverblick och förhoppningsvis öka förmågan både hos mig och 

andra att leva sig in och förbättra nyanlända gymnasiesärskoleelevers skolsituation, för att 

utveckla förståelse, empati och känsla för social rättvisa (Lahdenperä, 2007), det vill säga öka 

reciprociteten. Därigenom vill jag minska kulturella avstånd och ge ökad näring och solljus åt 

de tomatplantor som från början fick sämst förutsättningar att växa. För då kommer de att 

blomma, det är jag helt övertygad om! 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1. Observationsguide. 

 

Observationsguide. 

 

Hur ser miljön ut? Vilken är kontexten? Vilka beteenden uppmuntras, tillåts, motverkas och 

hindras? 

 

Vilka är närvarande? Hur många är de, vilka roller har de?  

 

Vad händer? I vilken ordning görs de olika momenten? Hur interagerar de olika personerna? 

 

Förklarar personalen så att eleven förstår vad hen ska göra och varför? 

 

Hur kommunicerar personalen med eleven?  

 

Tar eleven initiativ till kommunikation? Med vem? Hur kommunicerar eleven?  

 

På vilka sätt samverkar de olika yrkesgrupperna? 

 

Finns exempel på när intersektionen utvecklingsstörning och annan etnisk härkomst än svensk 

samverkar för att försvåra för eleven? Vilka? 

  



 

 

 

Bilaga 2. Missivbrev enskild intervju 
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Malmö 2019-01-25 

Missivbrev 

Jag heter Marie Wetterstrand och studerar just nu sista terminen på speciallärarprogrammet inriktning 

utvecklingsstörning på högskolan i Kristianstad och kommer att ta examen i slutet av maj.  

I skrivande stund har jag precis påbörjat mitt examensarbete, vilket är ett självständigt genomfört 

arbete där jag har för avsikt att genom en fallstudie undersöka hur mottagningsförfarande och 

undervisning kan se ut för nyanlända elever i gymnasiesärskolan. Syftet är att ur ett intersektionellt 

perspektiv, det vill säga hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland 

förstärker varandra, synliggöra maktaspekter, hinder och möjligheter. Tanken är att resultatet av 

studien ska kunna användas som utgångspunkt för ett utvecklingsarbete kring mottagande och 

undervisning av elevgruppen. Jag har tagit del av litteratur och den aktuella forskning som jag kunnat 

finna i ämnet samt styrdokument och lagtexter. Nästa steg blir att samla in empiri i form av 

observationer och intervjuer.  

Syftet med observationerna är att skaffa mig en helhetsbild av och fördjupad förståelse för de 

nyanlända elevernas mottagande i gymnasiesärskolan och nuvarande skolsituation för att kunna 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng, 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
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identifiera maktaspekter, hinder och möjligheter. Om möjligt önskar jag få följa några klasser under 

både lektioner och rastsituationer. Under intervjuerna kommer jag att ställa frågor kring de 

utmaningar, både organisatoriska, pedagogiska och etiska, som följer med att ta emot en nyanländ elev 

med utvecklingsstörning. Frågorna kommer att utformas olika beroende på vilken yrkesgrupp den 

intervjuade tillhör. 

Jag vänder mig till dig angående en intervju eftersom du har erfarenheter kring nyanlända elever i 

gymnasiesärskolan och skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till studien. Uppskattningsvis kommer 

intervjun att ta 30–45 minuter och jag hoppas att du har möjlighet att delta.  

Under observationerna kommer stödanteckningar att föras utifrån vissa frågeställningar. Som stöd för 

minnet kommer eventuellt vissa fotografier att tas, men inga sådana foton att någon elev eller 

personals identitet röjs, fotona kommer att visa lärmiljöer eller undervisningsmaterial. Efter 

observationerna görs anteckningar vilka kommer ligga till grund för den kommande analysen. 

Intervjun kommer att spelas in i sin helhet och transkriberas. För inspelning kommer programmet 

”röstmemo” på Iphone och Ipad att användas. Den enda som kommer att ha tillgång till det insamlade 

materialet är jag. Om citat används i den färdiga uppsatsen kommer dessa att avidentifieras. 

I studien kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

att följas och varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att 

avböja medverkan i studien. Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga 

arbetet och materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när 

denna är examinerad. Respondenterna kommer att få ta del av den examinerade uppsatsen.  

Med vänlig hälsning 

Marie Wetterstrand 

………………………………………………… 

Telefonnummer 0739 98 79 72 

E-mailadress marie.wetterstrand@malmo.se 

Ansvarig lärare/handledare: Lotta Andersson lotta.anderson@hkr.se 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: www.hkr.se 044–2503000 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:…………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

  

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till……………………….. senast den………………………. 

  



 

 

 

Bilaga 3. Missivbrev gruppintervju 

               

     Fakulteten för lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö 2019-01-25 

Missivbrev 

Jag heter Marie Wetterstrand och studerar just nu sista terminen på speciallärarprogrammet inriktning 

utvecklingsstörning på högskolan i Kristianstad och kommer att ta examen i slutet av maj.  

I skrivande stund har jag påbörjat mitt examensarbete, vilket är ett självständigt genomfört arbete där 

jag har för avsikt att genom en fallstudie undersöka hur mottagningsförfarande och undervisning kan 

se ut för nyanlända elever i gymnasiesärskolan. Syftet är att ur ett intersektionellt perspektiv, det vill 

säga hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, 

synliggöra maktaspekter, hinder och möjligheter. Tanken är att resultatet av studien ska kunna 

användas som utgångspunkt för ett utvecklingsarbete kring mottagande och undervisning av 

elevgruppen. Jag har tagit del av litteratur och den aktuella forskning som jag kunnat finna i ämnet 

samt styrdokument och lagtexter. Nästa steg blir att samla in empiri i form av observationer och 

intervjuer.  

Syftet med observationerna är att skaffa mig en helhetsbild av och fördjupad förståelse för de 

nyanlända elevernas mottagande i gymnasiesärskolan och nuvarande skolsituation för att kunna 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng, 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 
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identifiera maktaspekter, hinder och möjligheter. Om möjligt önskar jag få följa några klasser under 

både lektioner och rastsituationer. Under intervjuerna kommer jag att ställa frågor kring de 

utmaningar, både organisatoriska, pedagogiska och etiska, som följer med att ta emot en nyanländ elev 

med utvecklingsstörning. Frågorna kommer att utformas olika beroende på vilken yrkesgrupp den 

intervjuade tillhör.    

Jag vänder mig till dig angående en gruppintervju eftersom du har erfarenheter kring nyanlända elever 

i gymnasiesärskolan och skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till studien. Uppskattningsvis kommer 

intervjun att ta 45-60 minuter och jag hoppas att du har möjlighet att delta.  

Under observationerna kommer stödanteckningar att föras utifrån vissa frågeställningar. Som stöd för 

minnet kommer eventuellt vissa fotografier att tas, men inga sådana foton att någon elev eller 

personals identitet röjs, fotona kommer att visa lärmiljöer eller undervisningsmaterial. Efter 

observationerna görs anteckningar vilka kommer ligga till grund för den kommande analysen. 

Intervjun kommer att spelas in i sin helhet och transkriberas. För inspelning kommer programmet 

”röstmemo” på Iphone och Ipad att användas. Den enda som kommer att ha tillgång till det insamlade 

materialet är jag. Om citat används i den färdiga uppsatsen kommer dessa att avidentifieras. 

I studien kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

att följas och varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att 

avböja medverkan i studien. Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga 

arbetet och materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när 

denna är examinerad. Respondenterna kommer att få ta del av den examinerade uppsatsen.  

Med vänlig hälsning 

Marie Wetterstrand 

………………………………………………… 

Telefonnummer 0739 98 79 72 

E-mailadress marie.wetterstrand@malmo.se 

Ansvarig lärare/handledare: Lotta Andersson lotta.anderson@hkr.se 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: www.hkr.se 044–2503000 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:…………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till……………………….. senast den………………………. 

  



 

 

 

Bilaga 4. Intervjuguide psykolog 

 

Inledande frågor 

Berätta vilken din nuvarande tjänst är. Hur länge har du arbetat med detta? 

Mitt examensarbete ska handla om nyanlända elevers mottagande och undervisning i 

gymnasiesärskolan. Vilken erfarenhet har du av den elevkategorin? 

 

Frågor kring hur mottagningsförfarandet ser ut och vilka ställningstaganden som görs 

under utredningsarbetet 

Hur går utredningsförfarandet till vid utredning av en (nyanländ) elev vilken man misstänker 

har en utvecklingsstörning? 

Vilka tester används vid utredningen? Verbala, ickeverbala?  

Vem har utformat testerna som används vid utredningen? Används samma tester i hela landet, 

eller bestämmer en själv vilka tester som används? 

När eleven är nyanländ, vad görs då för ställningstaganden och anpassningar inför testning? 

Vilka utmaningar upplever du att du möter vid utredningarna av de här eleverna? 

Upplever du testresultaten som tillförlitliga? Varför, varför inte?  

Tycker du att det tydligt går att upptäcka vad en elevs svårigheter beror på? (Om den beror på 

utvecklingsstörning, språkstörning, bristande tidigare skolgång, trauma osv. Hur vet en vad som 

är vad?) 

Hur upplever du att eleverna förstår vad som förväntas av dem i testsituationerna? 

Informeras eleven om anledningen till att testerna görs? Om ja: på vilket/vilka sätt?  

Vem informerar elevens vårdnadshavare om att utredning ska göras och hur går denna 

information till? Är den muntlig, skriftlig eller båda?  

Händer det att vårdnadshavare motsätter sig psykologutredning? Om ja, vad händer då? Vad 

kan det få för konsekvenser för eleven?  

Om det förekommer: Hur gör ni i de fall när eleven är ensamkommande och under 16 år? Vem 

ska då ge medgivande till psykologutredning? 

 

Frågor kring hur de nyanlända elevernas skolsituation ser ut, vilka hinder och 

framgångsfaktorer som finns och vilka utmaningar som möter den skolpersonal som tar 

emot dem möter 

En elev får inte mottas i gymnasiesärskolan förrän alla utredningar finns och tydliggör att 

eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Det innebär i praktiken att en elev som man 

misstänker har en utvecklingsstörning måste utredas väldigt snart efter ankomsten till Sverige. 

Hur ser du på detta? Vilka positiva respektive negativa konsekvenser får det för eleven? 

Vad anser du är viktigt för att dessa elever ska få en lyckosam skolsituation – ur individ, grupp- 

och organisationsaspekt? 

Hur agerar man när det är svårt att säkerställa vilken skolform eleven ska mottas inom? 

På vilket sätt följs skolplaceringen upp?  

Har det, som du känner till, förekommit att en elev felbedömts och efter utredning mottagits i 

en skolform som hen inte tillhörde? 

 



 

 

 

Frågor kring hur olika yrkesgrupper som möter de nyanlända eleverna samverkar för 

att undanröja hinder för lärande 

I vilken utsträckning används tolk?  

Vilka utmaningar finns i tolksituationerna? 

Vilken information om eleven lämnas till mottagande skola? 

Förekommer det att andra personer är med vid de här testningarna? Vem i så fall? I vilka 

situationer underlättar respektive försvårar dessa personer? 

Hur upplever du att de nyanlända eleverna har det i gymnasiesärskolan?  

 

Frågor kring hur skolpersonal som arbetar med elevkategorin formulerar sig och agerar 

utifrån ett maktperspektiv 

Hur ser du som psykolog på begreppen makt och ansvar i förhållande till elevkategorin?  

Hur tänker du kring att dessa elever kan sägas vara (minst) dubbelt utsatta då de ingår i flera av 

samhällets marginaliserade grupper på samma gång? Vad anser du att en bör tänka på i mötet 

med dessa elever? 

 

Avslutande frågor 

Hur skulle ett utredningsförfarande av en nyanländ elev se ut om du fick bestämma? 

Har du något mer du vill tillägga? 

  



 

 

 

Bilaga 5. Intervjuguide gymnasiesärskolesamordnare 

 

Inledande frågor 

Berätta om din nuvarande tjänst. Hur länge har du arbetat med detta? 

Mitt examensarbete ska handla om nyanlända elevers mottagande och undervisning i 

gymnasiesärskolan. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med den elevkategorin? 

 

Frågor kring hur mottagningsförfarandet ser ut och vilka ställningstaganden som görs 

under utredningsarbetet 

Berätta hur en utredning går till när det finns misstanke om utvecklingsstörning hos en 

nyanländ gymnasieelev. 

Hur säkerställs att vårdnadshavarna/god man förstår varför detta görs? Är informationen 

muntlig eller skriftlig eller båda? 

Förekommer det att vårdnadshavarna eller god man motsätter sig utredningar, tex 

psykologutredning? 

Vilka utmaningar kan du se vid användandet av tolk? 

Upplever du att tolkarna är införstådda med begrepp som särskola, utvecklingsstörning osv 

och kan översätta dessa begrepp på ett adekvat sätt? 

Ställer du frågor till eleven eller bara till vårdnadshavarna? Om till eleven: är 

vårdnadshavarna med då? Varför? Varför inte? 

Vilka utmaningar möter du under utredningsförfarandet? 

Anser du att det tydligt går att ta reda anledningen till en elevs svårigheter? 

(Utvecklingsstörning, språkstörning, bristande tidigare skolgång, trauma osv.)  

Under första mötet sker en medicinsk bedömning av eleven vilken utförs av skolsköterska och 

läkare. Är elev och vårdnadshavare på förhand informerade om att denna bedömning kommer 

att ske? 

Vem fattar det slutgiltiga beslutet om utvecklingsstörning/inte utvecklingsstörning och 

särskola/inte särskola? (Antagningschef vid myndighetsavdelningen – vad är 

myndighetsavdelningen?) Är det den så kallade bedömningsgruppen som fattar beslut, eller 

en enskild person?  

På vilket sätt följs skolplaceringen upp?  

En elev får inte mottas i gymnasiesärskolan förrän alla utredningar finns och tydliggör att 

eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Det innebär i praktiken att en elev som man 

misstänker har en utvecklingsstörning måste utredas väldigt snart efter ankomsten till Sverige. 

Hur ser du på detta? Vilka positiva respektive negativa konsekvenser får det för eleven? 

Elev som man tror kommer mottas i gymnasiesärskolan placeras i en IMIND-grupp i väntan 

på beslut. Vad betyder förkortningen IMIND?  

Vilken slags skolpeng får mottagande gymnasieskola för eleven innan beslut om mottagande 

är taget?  

Förekommer det att en elev som ännu inte mottagits i gymnasiesärskolans skrivs in i en 

IMIND-grupp men undervisas i en gymnasiesärskoleklass? 

 

Frågor kring hur skolpersonal som arbetar med elevkategorin formulerar sig och 

agerar utifrån ett maktperspektiv. 



 

 

 

Hur ser du på begreppen makt och ansvar i förhållande till elevkategorin?  

Hur tänker du kring att dessa elever kan sägas vara (minst) dubbelt utsatta då de ingår i flera 

av samhällets marginaliserade grupper på samma gång? Vad anser du att en bör tänka på i 

mötet med dessa elever? 

 

Avslutande frågor.  

Finns det något i utredningsförfarandet eller mottagningsförfarandet som du skulle vilja ändra 

på om du fick bestämma helt fritt? 

Har du något mer du vill tillägga? 

  



 

 

 

Bilaga 6. Intervjuguide kurator  

 

Inledande frågor  

Berätta om din nuvarande tjänst. Hur länge har du arbetat med detta? 

Mitt examensarbete ska handla om nyanlända elevers mottagande och undervisning i 

gymnasiesärskolan. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med den elevkategorin? 

 

Frågor kring hur mottagningsförfarandet ser ut och vilka ställningstaganden som görs 

under utredningsarbetet 

Som jag har förstått det har du erfarenhet av sociala utredningar av nyanlända elever som man 

misstänker tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Stämmer det? 

Berätta hur en sådan utredning går till? (Åker du hem till eleven eller kommer eleven och 

vårdnadshavarna till dig? Vilken typ av frågor ställer du?) 

Hur säkerställer du att vårdnadshavarna förstår varför du gör detta? Är informationen muntlig 

eller skriftlig eller båda? 

Ställer du frågor till eleven eller bara till vårdnadshavarna? Om till eleven: är 

vårdnadshavarna med då? Varför? Varför inte? 

Anser du att det tydligt går att upptäcka vad en elevs svårigheter beror på? 

(Utvecklingsstörning, språkstörning, bristande tidigare skolgång, trauma osv. Hur vet en vad 

som är vad?) 

Vilka utmaningar upplever du att du har mött under genomförandet av de sociala 

utredningarna? 

Har det hänt att vårdnadshavare motsatt sig en social utredning? Om ja, vad händer då? Vad 

kan det få för konsekvenser för eleven?  

Hur kommer det sig att du inte längre genomför sociala utredningar? 

 

Frågor kring hur de nyanlända elevernas skolsituation ser ut, vilka hinder och 

framgångsfaktorer som finns och vilka utmaningar som möter den skolpersonal som tar 

emot dem möter 

Har du samtalskontakt med nyanlända elever som inte talar eller förstår svenska? Hur gör du i 

så fall i samtalssituationen? Tolk? Bildstöd? 

Hur arbetar EHT med nyanlända elever?  

På vilket sätt följs skolplaceringen upp?  

En elev får inte mottas i gymnasiesärskolan förrän alla utredningar finns och tydliggör att 

eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Det innebär i praktiken att en elev som man 

misstänker har en utvecklingsstörning måste utredas väldigt snart efter ankomsten till Sverige. 

Hur ser du på detta? Vilka positiva respektive negativa konsekvenser får det för eleven? 

Har det förekommit att en elev felbedömts och mottagits i en skolform som hen inte tillhörde? 

 

Frågor kring hur olika yrkesgrupper som möter de nyanlända eleverna samverkar för 

att undanröja hinder för lärande 

Rent generellt, hur upplever du att de nyanlända eleverna har det i gymnasiesärskolan? 

Utvecklas de kunskapsmässigt? Språkligt? Socialt?  

Vilka utmaningar ser du som kurator när det gäller de nyanlända elevernas skolsituation? 



 

 

 

Vilka anser du är din arbetsplats styrkor eller möjligheter när det gäller mottagande och 

undervisning av nyanlända elever? 

 

Frågor kring hur skolpersonal som arbetar med elevkategorin formulerar sig och 

agerar utifrån ett maktperspektiv 

Hur ser du som kurator på begreppen makt och ansvar i förhållande till elevkategorin?  

Hur tänker du kring att dessa elever kan sägas vara (minst) dubbelt utsatta då de ingår i flera 

av samhällets marginaliserade grupper på samma gång? Vad anser du att en bör tänka på i 

mötet med dessa elever? 

Den sociala bedömningen syftar till att klarlägga om det finns faktorer i elevens sociala 

situation i och utanför skolan som kan påverka elevens möjligheter att lära och klara kraven i 

gymnasieskolan. Denna bedömning är kanske extra svår i förhållande till en nyanländ elev 

och vad hen kan ha med sig i bagaget. Hur resonerar du kring din makt och ansvar här?  

Den sociala bedömningen kan göras utan vårdnadshavares samtycke, även om samtycke är 

eftersträvansvärt. Hur tänker du kring detta?  

 

Avslutande frågor  

Hur skulle ett utredningsförfarande av en nyanländ elev se ut om du fick bestämma? 

Har du något mer du vill tillägga? 

 

  



 

 

 

Bilaga 7. Intervjuguide skolledare 

 

Inledande frågor 

Berätta om din nuvarande tjänst. Hur länge har du arbetat med detta? 

Mitt examensarbete ska handla om nyanlända elevers mottagande och undervisning i 

gymnasiesärskolan. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med den elevkategorin? 

 

Frågor kring hur mottagningsförfarandet ser ut och vilka ställningstaganden som görs 

under utredningsarbetet 

Hur går det till rent praktiskt när ni får reda på att en nyanländ elev har en utvecklingsstörning 

och ska mottas i gymnasiesärskolan hos er? 

Vilka utmaningar upplever du att du har mött under mottagandet?  

Hur avgörs vilken elevgrupp och/eller klass eleven ska tillhöra? 

På vilket sätt följs skolplaceringen upp?  

 

Frågor kring hur de nyanlända elevernas skolsituation ser ut, vilka hinder och 

framgångsfaktorer som finns och vilka utmaningar som möter den skolpersonal som tar 

emot dem möter 

Beskriv svårigheter du mött i arbetet med nyanlända elever.  

I skolverkets allmänna råd om utbildningen av nyanlända elever står att rektor bör ha rutiner 

för hur kvalitetsarbetet kring mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända 

elever ska bedrivas på skolenheten. Hur ser detta kvalitetsarbete ut här på skolan? 

Vidare står det i råden att rektor bör analysera lärares och övrig skolpersonals behov av 

kompetensutveckling avseende mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända 

elever ska bedrivas på skolenheten. Har det gjorts sådana analyser? 

Vilka fördelar ser ni med elevassistenter med annan etnisk härkomst än svensk och som är 

flerspråkiga i arbetet med nyanlända elever? 

Erbjuds alla nyanlända elever studiehandledning på modersmålet? Om nej, varför inte? 

Erbjuds alla nyanlända elever modersmålsundervisning? Om nej, varför inte? 

Ni har en yrkeskategori som kallas för ”språkstöd”. Hur beslutas vem som får tillgång till ett 

sådant?  

Vilka möjligheter och hinder kan ett språkstöd utgöra?  

Vilken utbildning kring elever med utvecklingsstörning har dessa språkstöd? 

Vilka anser du är din arbetsplats styrkor eller möjligheter när det gäller mottagande och 

undervisning av nyanlända elever? 

Rent generellt, hur upplever du att de nyanlända eleverna har det i gymnasiesärskolan? 

Utvecklas de kunskapsmässigt? Språkligt? Socialt?  

 

Frågor kring hur olika yrkesgrupper som möter de nyanlända eleverna samverkar för 

att undanröja hinder för lärande. 

Ur ett skolledningsperspektiv: hur upplever du att de olika yrkesgrupperna på skolan 

samverkar för att undanröja hinder för de nyanlända elevernas lärande? 

 



 

 

 

Frågor kring hur skolpersonal som arbetar med elevkategorin formulerar sig och 

agerar utifrån ett maktperspektiv. 

Hur ser du som skolledare på begreppen makt och ansvar i förhållande till elevkategorin?  

Hur tänker du kring att dessa elever kan sägas vara (minst) dubbelt utsatta då de ingår i flera 

av samhällets marginaliserade grupper på samma gång? Vad anser du att en bör tänka på i 

mötet med dessa elever? 

 

Avslutande frågor.  

Hur skulle ett utredningsförfarande av en nyanländ elev se ut om du fick bestämma? 

Har du något mer du vill tillägga? 

  



 

 

 

Bilaga 8. Intervjuguide enskild intervju med pedagog 

 

Inledande frågor 

Berätta om din nuvarande tjänst. Hur länge har du arbetat med detta? 

Mitt examensarbete ska handla om nyanlända elevers mottagande och undervisning i 

gymnasiesärskolan. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med den elevkategorin? 

Beskriv vilka svårigheter du mött och möter i arbetet med nyanlända elever.  

 

Frågor kring hur de nyanlända elevernas skolsituation ser ut, vilka hinder och 

framgångsfaktorer som finns och vilka utmaningar som möter den skolpersonal som tar 

emot dem möter 

Hur förbereder du dig för att ta emot en nyanländ elev? Vad får du veta om eleven innan hen 

kommer? Hur lång tid har du att förbereda dig? 

Rent generellt, hur upplever du att de nyanlända eleverna har det i gymnasiesärskolan? 

Utvecklas de kunskapsmässigt? Språkligt? Socialt?  

Hur arbetar du med språk och kommunikation med nyanlända elever? 

Vilka anser du är din arbetsplats styrkor eller möjligheter när det gäller mottagande och 

undervisning av nyanlända elever? 

Får du det stöd och den kompetensutveckling du behöver från din chef? 

Hur sker kontakten med föräldrarna? Muntlig, skriftlig? Med tolk?  

Vilka utmaningar upplever du i tolksituationer? 

 

Frågor kring hur olika yrkesgrupper som möter de nyanlända eleverna samverkar för 

att undanröja hinder för lärande 

Hur samverkar du med andra yrkesgrupper kring nyanlända elevers skolsituation?  

Kan du dra fördelar av flerspråkiga elevassistenter i arbetet med nyanlända elever? 

Har den nyanlända elev du ansvarar för modersmålsundervisning? (Om ja, hur upplever du att 

denna fungerar?) 

Har den nyanlända elev du ansvarar för studiehandledning på modersmålet? (Om ja, hur 

upplever du att denna fungerar?) 

 

Frågor kring hur skolpersonal som arbetar med elevkategorin formulerar sig och 

agerar utifrån ett maktperspektiv 

Hur ser du som pedagog på begreppen makt och ansvar i förhållande till elevkategorin?  

Hur tänker du kring att dessa elever kan sägas vara (minst) dubbelt utsatta då de ingår i flera 

av samhällets marginaliserade grupper på samma gång? Vad anser du att en bör tänka på i 

mötet med dessa elever? 

 

Avslutande frågor 

Hur skulle mottagandet och undervisningen av en nyanländ elev se ut om du fick bestämma? 

Har du något mer du vill tillägga? 

  



 

 

 

Bilaga 9. Intervjuguide gruppintervju pedagoger 

 

• Berätta kortfattat om era nuvarande tjänster och vilken typ av elever ni arbetar med.  

• Mitt examensarbete ska handla om nyanlända elevers mottagande och undervisning i 

gymnasiesärskolan. Vad har ni för erfarenheter av den elevkategorin? 

• Vilka svårigheter har ni mött och möter ni i arbetet med nyanlända elever? 

• Vilka anser du är din arbetsplats styrkor eller möjligheter när det gäller mottagande och 

undervisning av nyanlända elever? 

• Hur upplever ni att de nyanlända eleverna har det i gymnasiesärskolan?  

• I fråga om mottagande och undervisning av nyanlända elever, får ni det stöd och den 

kompetensutveckling ni behöver från era chefer? 

• Hur arbetar ni med språk och kommunikation med nyanlända elever? 

• Hur samverkar ni med andra yrkesgrupper kring nyanlända elevers skolsituation?  

• Hur ser ni som pedagoger på begreppen makt och ansvar i förhållande till elevkategorin?  

• Hur ser det ut med modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet? 

• Har ni något mer ni vill tillägga? 

  



 

 

 

Bilaga 10. Intervjuguide gruppintervju resurspersonal 

 

• Berätta om era nuvarande tjänster. Hur länge har ni arbetat med detta? 

• Mitt examensarbete ska handla om nyanlända elevers mottagande och undervisning i 

gymnasiesärskolan. Vilken erfarenhet har ni av att arbeta med den elevkategorin? 

• Talar ni några andra språk än svenska? Om ja, vilket/vilka? Vilken användning för dessa 

språk har ni i arbetet med nyanlända elever? Kan ni se någon problematik med detta? 

Försvårar eller underlättar det elevernas språkutveckling? 

• Är ni, eller har ni varit, anställda som språkstöd? Om ja, hur upplever eller upplevde ni 

det arbetet? Hur stor del av era tjänster var/är språkstöd?  

• Har ni någon kontakt med elevernas föräldrar eller vårdnadshavare? Hur ser den 

kontakten ut? Muntlig/skriftlig?  

• Förekommer det att ni får tolka mellan nyanlända elever och skolpersonal? Om ja, anser 

ni att denna tolkning går ut över era andra arbetsuppgifter? På vilka sätt? 

• Beskriv vilka svårigheter ni mött och möter i arbetet med nyanlända elever.  

• Vilka anser ni är arbetsplatsens styrkor eller möjligheter när det gäller mottagande och 

undervisning av nyanlända elever? 

• Rent generellt, hur upplever ni att de nyanlända eleverna har det i gymnasiesärskolan?  

• Utvecklas de kunskapsmässigt? Språkligt? Socialt?  

• Får ni det stöd och den kompetensutveckling ni behöver från er chef när det gäller frågor 

som rör nyanlända elever i gymnasiesärskolan? 

• Hur ser ni som resurspersonal på begreppen makt och ansvar i förhållande till 

elevkategorin?  

• Hur tänker ni kring att dessa elever kan sägas vara (minst) dubbelt utsatta då de ingår i 

flera av samhällets marginaliserade grupper på samma gång? Vad anser ni att en bör 

tänka på i mötet med dessa elever?  

• Har ni något mer ni vill tillägga? 

 


