
 

Självständigt arbete (rapport), 15 hp,  
specialpedagogprogrammet 
VT 2018  
Fakulteten för lärande 
 
 
 

 

 

Fyra pedagogers möten med nyanlända 

elever i behov av särskilt stöd 

Four teachers’ meeting with immigrant 

students with special needs 
 

Anna-Karin Bengtsson 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

Författare  
Anna-Karin Bengtsson 

Titel  
Fyra pedagogers möten med nyanlända elever i behov av särskilt stöd 

Engelsk titel  

Four teachers’ meeting with immigrant students with special needs 

Handledare  
Lisbeth Ohlsson 

Examinator  
Helena Andersson 

Sammanfattning  

De fyra informanternas möten med nyanlända varierar i de tre verksamheternas som beskrivs i 

uppsatsen gällande nyanlända. Likaså undersöks hur särskilt stöd organiseras gällande nyanlända 

elever. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fyra lärare uppfattar organisationen och 

mötet med nyanlända som är i behov av särskilt stöd, utifrån ett relationellt förhållningssätt. 

Ämnet har relevans för yrket eftersom det i examensordningen för specialpedagog ingår att visa 

sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständig med arbete med elever som är 

i behov av särskilt stöd (SFS, 1993:100). Teoretisk utgångspunkt för uppsatsen är 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979). Möten och organisation 

undersöks genom en kvalitativ studie i form av fyra intervjuer. Det som beskrivs i resultatet är 

tre teman: mötet med nyanlända, relationellt förhållningssätt och särskilt stöd. De viktigaste 

resultaten är beskrivningen som görs om möten med nyanlända elever och hur arbetet organiseras 

gällande kartläggning och särskilt stöd. Det som beskrivs är hur det organiseras centralt och i 

skolorna. Slutsats som dras är att organisationen gällande nyanlända elever i behov av särskilt 

stöd skiljer sig i de tre verksamheterna och då främst organisation centralt i kommunerna. Det 

resultat som liknar varandra är kartläggningen för nyanlända elever. De har lagt ned tid på den 

delen av organisationen i de fyra informanternas skolor/verksamheter. Förslag till fortsatt 

forskning är en fallstudie med elever som börjat på gymnasiet och är nyanlända och att följa dem 

under tre år på gymnasiet. 

Ämnesord 
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1 Inledning 

Jag är svenska som andraspråkslärare och blivande specialpedagog och har arbetat med 

undervisning för nyanlända elever sedan 2003 därav mitt intresse gällande mötet med 

nyanlända elever utifrån specialpedagogisk utgångspunkt. I mitt kommande yrke som 

specialpedagog kommer jag samverka med andra yrkesgrupper för att arbeta med 

nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd. Elever som vi benämner som nyanlända 

är en heterogen grupp med olika förutsättningar (Bunar, 2010). Den enda gemensamma 

nämnaren för nyanlända elever är att de är nya i den svenska skolan. Nyanlända elevers 

skolgång är ett samhällsaktuellt ämne (Ljungblad, 2016). Alla lärare och all personal i 

skolan ska enligt lagen stötta elever som är i behov av särskilt stöd.  Alla elever är 

inkluderade i skollagen även nyanlända elever enligt Skollagen Kap 3 §9 (SFS, 

2010:800). Därtill att särskilt stöd innebär olika saker för olika pedagoger som arbetar i 

verksamheter i skolan (Gerrbo, 2013). För specialpedagogen kan begreppet vara befäst 

men behöver inte vara det för svenska som andraspråksläraren, rektorn och ämnesläraren 

(Skowronski, 2013). I examensordningen för specialpedagog ingår att visa sådan kunskap 

och förmåga som krävs för att arbeta självständig med arbete med elever som är i behov 

av särskilt stöd (SFS, 1993:100). Det ingår i uppdraget som specialpedagog att samverka 

med andra yrkesgrupper. 

I specialpedagogens uppdrag ingår att undanröja hinder i lärmiljön (SFS, 1993:100). Ett 

hinder i lärmiljön kan vara att nyanlända utestängs från den hjälp de har rätt till 

(Skowronski, 2013).  Genom att stärka relationer mellan lärare och elever undanröjs 

hinder både för lärare och elever i skolmiljön (Aspelin, 2015). Specialpedagogiska 

perspektiv som relationellt perspektiv och kategoriskt är två av flera perspektiv inom 

specialpedagogiken (Aspelin, 2015). Kategoriskt förhållningssätt praktiseras när det finns 

ett bristperspektiv hos lärare rörande nyanlända elever (Ljungblad, 2016).  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om fyra lärares erfarenheter av 

organisationen och mötet med nyanlända som är i behov av särskilt stöd, utifrån ett 

relationellt förhållningssätt. 
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1.2 Frågeställning 

1. Hur resonerar lärarna angående särskilt stöd för nyanlända? 

2. Vilka erfarenheter har lärarna av mötet med nyanlända elever utifrån ett relationellt 

förhållningssätt? 

3. Hur organiseras arbetet med nyanlända elever på fyra olika skolor? 

2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer ämnesord i uppsatsen att beskrivas utifrån aktuell litteratur om 

organisationen och mötet med nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om tidigare forskning utifrån relationella förhållningssätt och 

teoretisk utgångspunkt. 

2.1 Organisation rörande nyanlända elever 

Organisationen rörande nyanlända elever som kommer till Sverige kommer att beskrivas 

i avsnittet enligt aktuell litteratur. 

2.1.1 Organisation av nyanlända elever och kartläggning 

Ordet nyanländ är ett begrepp som används i skolan och rör elever som är födda utanför 

Norden och Europeiska unionen (Skowronski, 2013). Det finns många benämningar på 

barn som invandrat till Sverige (Bunar, 2010). Gruppen benämns ibland som flyktingbarn 

eller asylsökande. Begreppet innefattar nyanlända elever som inte kan det svenska språket 

och som varit i Sverige som längst i fyra år (Bunar, 2010). Barn som är bosatta i Sverige 

och folkbokförda här har skolplikt och rätt till utbildning (Skolverket, 2016). Detta berör 

barn som är emellan 7–16 år. IMS som är en vardaglig förkortning av: 

Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans 

introduktionsprogram. Förberedelseklassen är en verksamhet för nyanlända elever på 

grundskolan (Bunar, 2010). Många som invandrar till Sverige är från EU-länder och deras 

barn räknas som nyanlända i den svenska skolan (Bunar, 2010). Från och med den 15 

april 2016 är det obligatoriskt att kartlägga elevers kunskaper 2 månader efter start i 

grundskolan (Skolverket, 2016). Kartläggning finns i tre steg. Steg ett innebär samtal om 

tidigare skolgång och steg två innebär kartläggning av numeracitet och litteracitet. Steg 

tre görs i verksamheten och innebär kartläggning av ämneskunskap. 
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2.1.2 Nyanländas hälsa 

Undervisningen för nyanlända elever kan påverkas av olika faktorer. En del nyanlända 

elever behandlas som en särgrupp i skolan eftersom nyanlända inte sätts in i ordinarie 

undervisningsgrupp förrän senare (Skowronski, 2013). Det kan senare bli ett hinder för 

integration om nyanlända placeras i väntan i skolan. De har deltagit i olika former av 

skolintroduktion som förberedelseklass och IMS. Frågan är vilka relationella 

konsekvenser det får för eleverna. Elever som har kommit till Sverige sent under sin 

grundskoletid kan ha svårare att nå målen i grundskolan (a.a.). Det ställs höga krav på de 

nyanlända i skolan. Ju senare i skolgången de kommer desto svårare har han/hon att uppnå 

behörighet till gymnasiet eller fullborda sina gymnasiestudier. År 2003 nådde 42,5% av 

de nyanlända i grundskolan behörighet. De sent anlända eleverna har i större utsträckning 

huvudvärk, ont i magen, har sömnsvårigheter och de känner sig stressade. Eleverna 

känner sig osäkra i kontakten med svenska elever. En strategi att hantera osäkerheten på 

är att undvika kommunikation på svenska (a.a.). Forskningen visar att en del lärare 

kringgår frågor gällande nyanlända elever och undviker att hantera skillnader i 

elevgrupper (Duek, 2017). 

 

När en elev är flykting kan det innebära fler trauman som behöver bearbetas för att livet 

i Sverige ska fungera (Bunar, 2010).  Det handlar också om skillnader i status i Sverige 

avseende möjlighet till integration och jobb, bostad samt socialt nätverk. Skillnader i 

föräldrars utbildningsbakgrund kan vara stora. Nyanlända elever omfattas av samma 

bestämmelser som alla elever som till exempel skolans värdegrund och kunskapsuppdrag 

(Skolverket, 2016). Detta berör även studie- och yrkesvägledning och elevhälsa som har 

till uppgift att uppväga skillnader för att eleverna ska få förutsättningarna att tillgodogöra 

sig undervisningen. 

2.2 Två perspektiv i specialpedagogiken 

Eftersom det i uppsatsen beskrivs möten med nyanlända elever utifrån ett relationellt 

förhållningssätt ges i detta kapitel en teoretisk bakgrund till perspektiv i 

specialpedagogiken utifrån relevansen för yrket som specialpedagog. 
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2.2.1 Kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv 

Ett kategoriskt/individperspektiv utmärks av att svårigheter hos elever söks hos individen 

(Ahlberg, 2013). Hon ställer perspektiven emot varandra och de representerar varsin 

motsatt pool.  Hon skriver att perspektiven är tankekonstruktioner som inte går att finna 

i skolans vardag. Det är enligt ett kategoriskt perspektiv eleven som är bärare av 

problemet som leder till att brister upptäcks och diagnoser görs och det leder ibland till 

att eleven placeras i särskild undervisningsgrupp. Det traditionella bristtänkandet inom 

specialpedagogiken brukar benämnas med kategoriskt perspektiv (Göransson, Lindqvist, 

Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Det är ett synsätt gällande skolsvårigheter och hur 

de ska åtgärdas (Gerrbo, 2012). Fel och brister kommer istället i fokus, inte hur 

undervisningen organiseras som det centrala. Det handlar om att kategorisera elevers 

skolsvårigheter. 

 

Det relationella perspektivet i specialpedagogiken innebär att arbeta mot skolans 

värdegrund och att ha det relationella förhållningssättet i skolans verksamhet (Hwang & 

Nilsson, 2011). Det handlar om att skapa en skola för alla som ger alla en möjlighet att 

nå målen (Ahlberg, 2013). Specialpedagogik utgår från barnkonventionen och barns 

rättigheter är i fokus. Salamancadeklarationen uttrycker grundvärderingar i 

specialpedagogiken och mänskliga rättigheter (Svenska Unescorådet, 2006). Relationellt 

perspektiv är ett perspektiv där relationen mellan lärare och elev är det grundläggande 

och utgångspunkten (Ljungblad, 2016). Vilken bygger på elevers olikheter i skolmiljön 

(Göransson et.al., 2015). Från ett relationellt perspektiv utgör olikheterna möjligheter 

(Gerrbo, 2012). Stödet som ges är integrerande och inkluderande vilket innebär ett 

professionellt stöd vid skolsvårigheter för att nå alla elever. Det berör elevers svårigheter 

där svårigheten finns i hela undervisningssituationen. Synen på specialpedagogisk 

kompetens skiljer sig åt emellan perspektiven och i det relationella perspektivet ses den 

specialpedagogiska kompetensen som ett professionellt stöd för att nå alla elever. Detta 

påverkar i sin tur arbetsuppgifterna för specialpedagogen och det specialpedagogiska 

stödet utförs i skolan. Specialpedagogen identifiera skolproblem och hittar lösningar 

tillsammans med andra yrkesgrupper som, rektorer, lärargrupper, kuratorer, 

skolsköterskor och studie och yrkesvägledare. Det relationella arbetet sker i samverkan 

med andra. Det relationella perspektivet undersöker elevers möjligheter i undervisningen 

(Ljungblad, 2016). Med utgångspunkt i barnkonventionen har barn rätt till undervisning 
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i ett demokratiskt sammanhang (UNICEF, 2007b). Där grundläggs rättigheten till 

utbildning som gör att varje elev har rätt till undervisning som gör att de utvecklas till sin 

fulla potential (a.a.). När detta förhållningssätt praktiseras elev och lärare emellan brukar 

det kallas för relationellt (Ljungblad, 2016). Ett processtänkande accepteras där processen 

är en del av undervisningen präglar ett sådant förhållningssätt. Social integration i skolan 

är ett aktivt arbete och en process angående, mål som närhet, värme, personlighet, 

känslomässighet och det vardagsnära förhållningssättet (Aspelin, 1999). Den 

relationsmedvetna pedagogen finner inte en motsättning mellan interaktion och 

pedagogik. Den relationsmedvetna pedagogen gynnas av sitt sociala förhållningssätt till 

eleverna och möter ungdomarna/eleverna som jämbördiga personer. En trygg och social 

miljö, ger utrymme till trivsel och glädje. Läraren kommer att söka, förtroendefulla och 

empatiska relationer till sina elever och kollegor.  

2.3 Särskilt stöd  

Särskilt stöd är ett begrepp som används i skolans verksamheter och som används i 

uppsatsen. Därför kommer begreppet särskilt stöd beskrivas i kapitlet och vad det har för 

relevans för yrket som specialpedagog. 

2.3.1 Styrdokument och åtgärdsprogram 

Det finns styrdokument gällande särskilt stöd och de kommer beskrivas i detta avsnitt. 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 

2017). Det ingår i examensordningen för specialpedagog att visa sådan kunskap att 

han/hon kan arbeta självständigt för elever i behov av särskilt stöd (SFS, 1993:100). 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. 

Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses 

framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas 

upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen 

respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt 

stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av 
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anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin 

beslutanderätt till någon annan. (SFS, 2010:800) 

I skolverkets allmänna råd beskrivs stödinsatserna extra anpassning och särskilt stöd 

(Skolverket, 2014). Där beskrivs organisationen omkring eleven såsom arbetssätt, 

grupper, attityder, förväntningar, relationer och resursfördelning ser ut innan stödinsatser 

sätts in. Skillnaden emellan extra anpassning och särskilt stöd är omfattningen på 

stödinsatsen och tiden på insatsen. Särskilt stöd är inte möjligt att genomföra inom ramen 

för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram 

och beslutas av rektor. Det ska föregås av en pedagogisk utredning. I allmänna råden 

betonas kontinuerliga utvärderingar av stödinsatser (Skolverket, 2014).  

 

Åtgärdsprogrammet är ett arbetsredskap för att eleven ska få det stödet han/hon behöver 

(Skolverket, 2014). Där ska det framgå vilka behoven är och hur stödet är utformat. I 

arbetet runt elever i behov av särskilt stöd deltar elevhälsan (EHT). Elevhälsoteamet ska 

finnas i grundskolan för att ge stöd i elevhälsoarbetet enligt Skollagen kap 2: §25 (SFS, 

2010:800). Elevhälsan ska ge stöd åt elever som har svårt att nå målen. Elevhälsans arbete 

syftar bland annat till att elever ska ha samma tillgång till en likvärdig utbildning 

(Socialstyrelsen, 2014). Skolans uppdrag är att verka för likvärdig undervisning där alla 

har möjlighet att arbeta för måluppfyllelse.  

2.4 Tidigare forskning inom det relationella forskningsfältet 

I detta avsnitt kommer relationella forskningsfältet att beskrivas utifrån tidigare forskning 

som en bakgrund till det relationella förhållningssättet som beskrivs i uppsatsen. 

Forskning som gjorts rörande elever med utländsk bakgrund har handlat om 

språkundervisningen (Skowronski, 2013). Det som beforskas är frågorna om 

andraspråksinlärning och metoder för svensk språkundervisning. Fokuset på forskningen 

har legat på språkinlärningen och muntlig färdighet som interaktion mellan eleverna för 

att lära sig ett nytt språk (a.a.).  

Vi lever i olika gemenskaper under livets gång (Ljungblad, 2016). Relationer emellan 

människor är grunden till mänskligt liv. Det är förutsättningen för elevers utveckling i 

skolmiljöer. Barns lika rätt till utbildning skapar mening för eleven i skolan. Det skapar 

förutsättning för liv i skolmiljön. Social interaktion i skolan handlar om ett pedagogiskt 
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förhållningssätt angående grundläggande relationer i utbildningssituationer (Aspelin, 

1999). Utbildning innefattar sociala influenser och interaktion ger inflytande för eleven. 

Det handlar om relationerna mellan elever och lärare samt elev och elev (a.a.). 

Sammantaget är grundskolläraren inblandad i 200–300 samspelande sociala utbyten varje 

timme av sin arbetsdag (a.a.). Inom det relationella forskningsfältet studeras 

mellanrummet emellan elev och lärare när de möts ansikte emot ansikte (Ljungblad, 

2016). Detta mellanrum är ett rum med interaktion som är förutsättningen för 

undervisningen utifrån relationell pedagogik (a.a.). Platsen emellan läraren och eleven 

ger möjligheten i undervisningen och kan inte kontrolleras eller styras.  

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Studien intresserar sig för pedagogers möten med nyanlända på olika sammanhang, 

nätverk och nivåer i organisationen vilket gör det rimligt att använda Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell som teoretisk utgångspunkt. Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell ligger till grund för teorin i uppsatsen (Bronfenbrenner, 

1979). Den teorin är vald eftersom den bygger på samspel på i relationerna. Den är vald 

med utgångspunkt utifrån pedagogernas möten med eleverna i olika organisationer där 

de ingår i och samspelar utifrån: mikronivå, mesonivå, exonivå och makronivå i 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979).  

2.5.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

Enligt Bronfenbrenners modell (1979) ingår vi i ett samspel i flera olika sammanhang. 

Han liknar den ekologiska miljön med nätverk som är inneslutna i varandra. Det sociala  

nätverkets samspel beskriver han med en utvecklingsekologisk modell (Forsberg & 

Wallmark 2002:43/Bronbrenner1979).  
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Figur 1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Forsberg och 

Wallmark, 2002:43) 

Modellens mittfält beskriver barnet i utveckling utifrån ett samspelande sammanhang 

med vuxna (Forsberg & Wallmark 2002). Barnen ingår i olika mikrosystem som 

representerar familjen, släkten, skolan och fotbollslaget. Inget system är viktigare än det 

än det andra i systemet. Det systemet vi är i för tillfället är det viktigaste. De kontaktvägar 

som finns emellan olika mikrosystem kallas mesosystem och de mellanliggande fälten 

utgör olika nivåer i systemet (Forsberg & Wallmark 2002). Systemen är beroende av 

varandra och verkar ändå på egen hand. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

perspektiv består av fyra system på olika nivåer: mikronivå, mesonivå, exonivå och 

makronivå (Hwang & Nilsson, 2011). Mikro står för det minst övergripande nivån och 

makro för den mest övergripande nivån (Hwang & Nilsson, 2011). Makronivå är den 

delen av organisationen som går att påverka som till exempel skola. Exonivå är den delen 

i organisationen som är lagreglerad och som inte kan påverkas. 
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Mikronivå är de olika närmiljöer som omger barnet, föräldrar, syskon och de som står 

nära barnet (Hwang & Nilsson, 2011). Mesonivå är kopplingarna mellan de olika 

systemen som till exempel utvecklingssamtal i skolan. Exonivå är den nivån som man 

inte själv är delaktig i som till exempel politik och lagar. 

 

Utanför mikrosystemen finns exosystem som är system som ligger utanför individen och 

det är de system individen inte tillhör (Forsberg & Wallmark 2002). Individen påverkas 

av det men tillhör inte det systemet. Sådana exosystem kan vara anhörigas arbeten, 

skolledning, myndigheter och kommunledning. Skolan är en politiskt styrd organisation 

och politikerna väljs på fyra år (Gadler, 2011). De beslutar om riktlinjer och lagar för 

skolans verksamhet. Politiken ansvarar för de styrdokument som beslutas om både på 

kommunal nivå och nationell nivå. Exosystem som kommunledning, regionledning, 

regering och riksdag ligger utanför systemet som individen tillhör (Forsberg & Wallmark 

2002).  

3 Metod 

I kommande avsnitt kommer val av metod att beskrivas utifrån tillvägagångssättet i 

undersökningen (Backman, 2008). Kapitlet inkluderar, val av metod, urval, 

genomförande, bearbetning av data och etiska överväganden. Namn och orter i texten är 

fingerade.  

3.1 Val av metod 

Val av metod bör övervägas om den är ändamålsenlig utifrån syftet och frågeställningarna 

(Bryman, 2001). Med tanke på forskningsfrågorna och syftet med denna uppsats som är: 

att bidra med kunskap om fyra lärares erfarenhet av organisationen och mötet med 

nyanlända som är i behov av särskilt stöd, utifrån ett relationellt förhållningssätt föll val 

av metod på semistrukturerade intervjuer med följdfrågor. Det var en erfarenhet som 

skulle undersökas (Backman, 2008 & Bryman, 2011). Intervjufrågor (se bilaga 2) skrevs 

och skickades ut i förväg till berörda lärare och specialpedagoger. 
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Möjlig metod skulle kunna vara att göra enkäter men det hade inte mätt det som önskas 

mätas i forskningsfrågan eftersom det som skulle undersökas var vilka erfarenheter fyra 

lärare hade gällande organisationen och mötet med nyanlända elever (Backman, 2008). 

Antalet informanter var inte tillräckligt stort för att utgöra en kvantitativ studie. Därför 

föll kvantitativ metod bort. Eftersom undersökningen byggde på att undersöka relationer 

fann jag det mer lämpligt att träffa personerna och besöka verksamheten (Bryman, 2011).  

3.2 Urval 

Intervjupersonerna valdes utifrån att dessa fyra pedagoger antogs ha erfarenhet av mötet 

och organisationen för nyanlända som var i behov av särskilt stöd. Det var ett målstyrt 

urval som handlade om att välja ut enheter med direkt hänvisning till forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011).  

 

De organisationer som valdes var, tre grundskolor och en inslussningsgrupp eftersom 

lärarna arbetade i skolorna/inslussningsgruppen. Pedagogerna skulle arbeta med 

nyanlända elever. Därför togs det kontakt med ett flertal skolor som arbetade med 

nyanlända via mejl och telefon. Några skolor svarade inte och då föll de bort. De som 

svarat och tackat ja skriftligt via mejl deltog sedan i studien. Eftersom jag önskade att 

intervjua en pedagog som arbetade i en inslussningsgrupp kontaktades han via mejl och 

svarade skriftligt via mejl att han deltog i studien. Här nedan beskrivs personerna och 

verksamheterna i undersökningen med fingerade orter och namn.  

3.2.1 Informanter och skolkontexter 

Peter var den första personen som jag intervjuade. Han är arbetsledare för en 

inslussningsgrupp som är mottagningsenheten för nyanlända i en liten kommun som vi 

kallar för Grönbyn. Han och hans arbetsgrupp var en stödfunktion till förskolor och skolor 

i hela kommunen. Hans bakgrund var att han var grundskollärare och hade arbetat i 

grundskola. Peter hade varit arbetsledare på en annan myndighet med ett annat uppdrag. 

Han var pedagog på inslussningsgruppen och kartläggare utifrån Skolverkets 

kartläggning gällande nyanlända elever. Peter höll i samtal med vårdnadshavare och 

elever. Hans arbetsuppgifter var att han höll i informationstillfällen som skedde i dialog. 

Det skedde i samtalsform. Peter var arbetsledare och stämde av emot deras närmsta chef 
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med ekonomi, resurser, arbetsmiljö, lokaler och organisation. Han hade en 

styrningsfunktion. 

Maria hade varit 4–9 lärare i ca 20 år och hade även arbetat som ledare. Nu var hon SVA-

lärare och arbetar även med skolutveckling i Grönbyn. Hon hade arbetat i Grönbyn i 2,5 

år. 

Sofia var specialpedagog i Lillbyn och hade arbetat som specialpedagog i 3 år och i 

Lillbyn i snart 1 år. Hon arbetade i årskurs 4–6. Hon hade undervisning och 

specialpedagogiska arbetsuppgifter. 

Johanna var SVA-lärare på en högstadieskola i Lillholm i årskurs nio och hade tidigare 

arbetat i förberedelseklass. Hon var förstelärare i kommunen. 

Inslussningsgruppen i Grönbyn hade funnits i två år. Familjer hade kommit till 

inslussningsgruppen från augusti 2016. Arbetslaget bestod av tre pedagoger, två 

sjuksköterskor, två språkstödjare och en socionom. Familjerna var i inslussningsgruppen 

3–4 veckor. Det var samma grupp hela inskolningsperioden. Det var olika nivåer både på 

åldrar och skolbakgrund eftersom det i inslussningsgruppen var elever i åldrarna från 

förskola till gymnasiet. Det var intag ungefär en gång i månaden och gruppen var på 12–

13 personer per gång. Eleverna delades upp i tre grupper, en grupp för förskolebarnen, en 

grupp för elever från åk ett till åk fem och en tredje grupp med äldre elever. Skolveckan 

var från tisdag-fredag från 8.30-12.00 och uppdelat på tre pass och då deltog både 

föräldrar och elever. 

Högstadieskolan i Grönbyn där arbetade Maria och hon beskrev en förberedelsegrupp 

som benämns med namnet förberedelsegrupp i uppsatsen. Skolan som Maria arbetar på 

har ca 280 elever och det är en 7–9 skola. 

Skolan i Lillbyn var en 1–9 skola och där arbetar Sofia som är specialpedagog och där 

gick 280 elever. 

F-9 skolan i Lillholm var en skola med cirka 550 elever och där arbetar Johanna. 

3.3 Genomförande 

Fyra lärare intervjuades som tidigare nämnts på skolor som arbetade med nyanlända 

elever. Kontakten togs via rektorn på högstadieskolan i Grönbyn som mejlade 

informationen och missivbrev (bilaga 1) som skickades vidare till berörda lärare. Den 
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första intervjun gjordes med Peter och intervjun tog 60 minuter och gjordes i enskilt rum. 

När det inspelade materialet var insamlat lyssnade jag igenom det och transkriberade 

materialet som användes i resultatet. När vi träffades skrev han under de etiska 

övervägandena som fanns i missivbrevet. 

 

Den andra intervjun gjorde jag med SVA-lärare Maria i Grönbyn. Eftersom hon fått 

frågorna i förväg hade hon övervägt svaren innan intervjutillfället och det gav ett 

välförberett intervjutillfälle. Vi hade en bestämde tid och plats för intervjun. När vi träffas 

får vi ett öppet samtal och intervjun spelades in. Intervjun tog 40 minuter och skedde i 

enskilt rum. När vi träffades skrev hon under de etiska övervägandena som fanns i 

missivbrevet. Direkt efter intervjun lyssnades det inspelade materialet igenom och skrevs 

ner. 

 

Den tredje intervjun var med specialpedagogen Sofia och frågorna skickades till henne 

och hon fick ta del av informationsbrevet och etiska överväganden. När vi träffades skrev 

hon under de etiska övervägandena som fanns i missivbrevet. Intervjun skedde i enskilt 

rum och pågick i 30 minuter. Efter intervjun lyssnade jag igenom materialet och 

transkriberade materialet. 

 

Den fjärde intervjun gjordes med SVA-läraren Johanna. Dag och tid för intervju 

bestämdes när vi träffades och överenskommelsen gjordes i ett möte. Sedan skickades 

frågorna ut och information om intervjun delgavs. När vi träffades intervjuade jag henne 

i 45 minuter i enskilt rum och intervjuerna spelades in. När vi träffades skrev hon under 

de etiska övervägandena som fanns i missivbrevet. 

3.4 Bearbetning av data 

Intervjuerna som spelades in lyssnades igenom direkt efter intervjutillfällena och även i 

slutet av processen med utgångspunkt från syfte och frågeställningar. Efter att materialet 

lyssnats igenom transkriberades intervjuerna. Det nedskrivna stoffet användes sedan som 

grund till resultatet och analysen. Utifrån syftet och frågeställningarna växte kategorierna 

fram som sedan blev tema för resultatdelen (Bryman, 2011). De tre teman som 
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utkristalliserades vid bearbetningen av data var: mötet med nyanlända elever, relationellt 

förhållningssätt och särskilt stöd gällande nyanlända elever. Den uppdelningen gjordes i 

resultatdelen och i diskussionsdelen med underrubriker utifrån intervjufrågorna och 

resultatet. För att höja validiteten på studien lyssnades materialet igenom flera gånger och 

det som skrevs ner eftersträvades vara så nära orginalet som möjligt därav att det är många 

direktcitat i resultatbeskrivningen. Korrekthet och transperans var i fokus vid bearbetning 

av data (Bryman, 2011). 

3.5 Etiska överväganden 

Det gjordes etiska överväganden utifrån Vetenskapsrådets (2011) principer. Allt inspelat 

material kommer att raderas efter att undersökningen är genomförd. I denna undersökning 

användes följande fyra principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Namnen och platserna fingerades och det är 

ett sätt att göra undersökningen mer anonym. 

  

Därtill kom att samtyckeskravet och informationskravet kom att uppfyllas angående 

intervjuerna eftersom förfrågan och informationen skickades skriftligt. Informationen om 

undersökningen delgavs skriftligt. Pedagogerna ombads svara skriftligt att de ville delta 

i intervjuerna och bekräftelse mottogs skriftligt. Informanterna fick skriva under ett 

medgivande innan intervju. Etiska överväganden har präglat hela processen i studien från 

start till avslutning (Bryman, 2011). 

4 Resultat 

Resultatet är kategoriserat utifrån syftet och frågeställningar från tre temaområden: mötet 

med nyanlända elever, relationellt förhållningssätt och särskilt stöd gällande nyanlända 

elever. Intervjupersonerna svarar på frågor och det är grunden till empirin. Peter hade mer 

erfarenhet av nyanlända och kartläggning därav att han ger längre svar angående det. Han 

arbetade inte med barn som är i behov av särskilt stöd och därför är hans svar inte lika 

långa angående det ämnet. Maria svarade på alla frågor i stort sett och därför blev hennes 

svar jämnt fördelade i de olika teman. Johanna svarar på alla frågor. Sofia är 

specialpedagog och svarar mer på frågor om särskilt stöd eftersom hon är specialpedagog. 

Hon svarar inte lika mycket på frågor om nyanlända. Efter varje tema görs en analys 
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utifrån vald teori. Kapitlet avslutas med en sammanställning av resultatet utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. 

4.1 Mötet med nyanlända elever 

I detta avsnitt kommer de fyra informanternas erfarenheter av organisationen och mötet 

med nyanlända att beskrivas utifrån ett relationellt förhållningssätt. Även kartläggningen 

av nyanlända elever och organisationen i informanternas verksamheter, kommer att 

delges i detta kapitel. Kapitlet avslutas genom analys av resultatet utifrån vald teori. 

4.1.1 Organisation av nyanlända elever i verksamheterna 

Peter berättade om organisation av nyanlända i inslussningsgruppen i Grönbyn där han 

arbetade. Han förklarade att arbetslaget i inslussningsgruppen hade tillgång till ett 

klassrum, en korridor och några arbetsrum/grupprum. Peter förklarade att de var en 

stödfunktion till skolorna, för de skötte inskrivningen och inskolning åt alla skolor i 

kommunen. De var åtta personer som arbetade där och sedan hade de många tolkar. Det 

arbetade även språkstödjare i gruppen och de skulle snart anställa en till språkstödjare på 

tigrinja. Arbetslaget delade på arbetet med familjerna som kom till kommunen. Det var 

många tolkar inne i verksamheten och det var en tolk inne i stort sett varje dag i 

inslussningsgruppen. De använde tolkar för att det skulle bli en korrekt behandling med 

den sekretess som tolkar hade när kartläggning skulle göras av nyanlända elever.  

 

Maria förklarade att organisationen var annorlunda i skolan i Sverige jämfört med 

elevernas hemländer enligt hennes erfarenhet.  Maria förklarade att de brukade tala om 

hur det fungerar här och att skolan är målstyrd. De översatte information som skulle nå 

vårdnadshavaren. Det som kunde vara svårt var olikheterna i skolsystemen emellan 

länder och det kunde ställa till det ibland och det var en utmaning för att eleverna skulle 

förstå hur det svenska systemet var uppbyggt. Eleverna kunde få brev från skolan på sitt 

modersmål istället.  Maria sa: 

Det var två anställda i förberedelsegruppen och det var 16 elever som 

var inskrivna i gruppen. Totalt var 20–25 % av skolans elever 

nyanlända. Under vårterminen 2016 gjorde vi många kartläggningar på 

skolan. 23 stycken inskrivningar gjorde vi, steg ett och steg två. Nu 
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gjorde inslussningsgruppen detta arbete och det blev mindre 

arbetsbelastning för oss på skolan. Vi var glada att vi fick den hjälpen. 

Maria resonerade om att upplägget på undervisningen för nyanlända på skolan 

var en mix av katederundervisning, gruppundervisning och individuell 

undervisning. De var på olika nivåer i förberedelsegruppen och det var behovet 

som styrde.  

 

Sofias erfarenhet av mötet och organisationen av arbetet med nyanlända var att det var 

mycket lärarstyrning eftersom eleverna fortfarande behövde det stödet. Sofia sa: 

När jag undervisade elever i engelska var det mest katederundervisning 

80% bestod av att vi gick igenom texterna. Ibland gjorde man 

anpassningar inom gruppen. De var vana vid katederundervisning och 

beting så att det blev tydlighet. Sedan var utmaningen att få eleverna att 

utveckla texter och våga prata engelska för det var eleverna inte vana 

vid. 

Johannas erfarenhet gällande organisationen av arbetet med nyanlända var att 

det var individanpassat. Om hon hade en elev som gick i årskurs fem och en i 

årskurs två och den ena eleven inte hade gått i skolan då blev det undervisning 

på individnivå. När eleven skulle lära sig de första orden på svenska arbetade de 

i grupp genom katederundervisning tills de kom till en viss nivå när de behövde 

olika saker. Johanna sa: 

Jag arbetade med ett material som heter ett skepp kommer lastat. Det 

byggde på arbetsböcker som passade till olika åldrar på eleverna. Vi 

började på katedernivå och gick över till individnivå i 

klassrumsundervisningen. 

4.1.2 Organisation genom kartläggningar 

Gällande organisationen av nyanlända elever berättade Peter vidare om att föräldrarna 

var med i kartläggningen. Den erfarenhet han hade var att skolorna blev avlastade av 

deras organisation. Skolorna fick framförhållningen och planeringen och det skapades 

lugn och arbetsro i skolorna. Peter förklarade att rektorn kände avlastning genom denna 
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organisation. Det sparade på skolans resurser genom att inslussningsgruppen stod för 

tolkkostnader, gav information och skapade rutiner. Peter sa: 

Fick vi in elever som skulle klassplaceras i nian var det svårt att veta hur 

man skulle göra om det bara var några månader kvar på terminen. Några 

hade insett detta och hade bett att bli placerade en årskurs lägre eller 

gick om åttan istället. Eleven började åttan och insåg att eleven inte 

skulle klara åttan och frågade om han/hon kan få gå om åttan för att klara 

nian. Då hade rektorerna gått med på det. Det var en del som gick om 

och fick med sig fler betyg då. 

Organisationen på inslussningsgruppen i Grönbyn var upplagd med en kort inskolning på 

3–4 veckor sedan var det direktplacering i klasserna på skolorna. Ute på skolorna såg det 

lite olika ut hur inskolningen gick till och fler och fler gick ifrån förberedelseklass. De 

gjorde den första delen av kartläggningen, steg ett med föräldrarna. Steg två, numeracitet 

och litteracitet i kartläggningen gjordes med tolk utan föräldrar. Eleven fick göra 

uppgifterna med en pedagog på inslussningsgruppen. Peter sa: 

Det var bra att komma i klass så snart som möjligt. Kartläggningen 

gjordes i inslussningsgruppen och här gavs information. Hälsosamtal 

gjorde vi här och den sociala kartläggningen. Det var ohållbart för 

skolorna att göra allt detta. Utan den sociala grunden kom man 

ingenstans ändå. Den sociala kartläggningen gjordes också av en 

socionom. De minsta barnen var med och tyvärr fanns det ingen 

organisation gällande det. Vi hade särskilda inskrivningar för 

förskolebarn. 

Sofia berättade om organisationen av nyanlända i kommunen och när nyanlända skrevs 

in på olika skolor runt om i kommunen. Kartläggning ett och två centralt av en 

samordnare och tolk bokades via henne.  Sofia sa: 

Ibland hade lärarna i förberedelseklassen gjort kartläggningar. I årskurs 

7–9 hade vi gjort kartläggning tre. Under de första två åren i skolan 

prioriterades att eleverna skulle ha kommit ut helt i klass. 
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Johanna beskrev organisationen av nyanlända elever utifrån en arbetsplan i 

kommunen Lillholm som alla skolorna följde. Skolverket krävde att inom åtta 

veckor skulle kartläggningen vara klar och eleven skulle börja delta ute i klass. 

Praktiska ämnen var ämnen som de inte haft i sina hemländer och det var 

individuellt vilket ämne eleven skulle börja i. Matematik kunde vara enkelt 

beroende på hur mycket matematik de läst i hemlandet. Johanna sa: 

När kartläggningen var gjord skulle den nyanlände eleven klassplaceras 

och sedan skulle mentorn inom loppet av en vecka söka upp eleven i 

förberedelseklassen och hälsa på sin elev. Efter ett år skulle den 

nyanlände eleven vara helt ute i klass. I vilket ämne eleven började med 

berodde på vilket ämne som eleven var stark i. Tidigare i en annan skola 

hade jag en elev som gick ut i franska i klass för hon hade läst franska i 

sitt hemland. Hon gick i en sjätte klass och hade läst franska i fem år 

och hon klarade det. Franskläraren kunde kommunicera med henne på 

franska på betydligt högre nivå än jag kunde göra. Hon hade läst lite 

engelska också och då sa läraren i franska att hon kunde komma in på 

engelskan också.  

4.1.3 Analys utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

Arbetet med nyanlända elever var inriktat på olikheterna som fanns i gruppen och inriktat 

på att inkludera nyanlända elever i skolans arbete. Det styrdes av skolverkets förordningar 

om kartläggning för nyanlända elever och det är utifrån exonivå i Bronfenbenners 

utvecklingsekologiska modell. Där fanns en samsyn hos alla fyra informanter. Det blev 

en organisation på makronivå. Det kunde bero på att kartläggningen av nyanlända elever 

styrs av lagen som i sin tur är på exonivå (Hwang & Nilsson, 2011). Detta hade ordnats 

på liknande sätt i de verksamheter som de fyra informanterna arbetade.  Mikronivå 

innebär arbete på individnivå (Hwang & Nilsson, 2011). Makronivå innebär mer 

övergripande nivå som en skola till exempel (a.a.). Skolor hade begränsade resurser för 

kostnader för tolkar. Tolkkostnader hade prioriterats i de verksamheter som de fyra 

informanterna arbetade. Sofia förklarade att deras kommun har prioriterat att ha en central 

samordnare som kartlade de nyanlända eleverna. Vinsterna med den organisationen 

kunde vara att pappersarbetet gällande kartläggningen gjordes av en person som 

dokumenterade kartläggningen. Organisatoriskt underlättade det för Sofia och hennes 
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kollegor i Lillbyn. Organisationen angående nyanlända och mottagandet skedde centralt 

i Lillbyn och Grönbyn. Arbete på makronivå innebär övergripande perspektiv som till 

exempel en skola (Hwang & Nilsson, 2011). Däremot hade Lilholm inte organiserat lika 

tydligt med ett centralt mottagande och kartläggning utan det gjordes ute på skolorna. Det 

berodde på storleken på kommunen. Organisationen var en ekonomisk fråga enligt Peter 

eftersom kostnaden för tolk kunde bli stor om antalet nyanlända på en skola var stort.  

Organisationen av klassplacering skiljde sig genom vilka ämnen de klassplaceras i. Det 

starkaste ämnet fick eleverna gå ut i. Det berör organisationen av nyanlända elever på 

mikro- och makronivå (Hwang & Nilsson, 2011). Det behövdes planering och 

framförhållning enligt Johanna och det var en organisationsfråga hur arbetet med 

nyanlända genomfördes ute i kommunerna. Att de fick stöd i engelska var ett behov enligt 

Sofia och det berodde på att alla inte läst engelska i hemlandet. Det är en fråga på 

mikronivå/individnivå i organisationen (Hwang & Nilsson, 2011). Där lade Sofia ner tid 

och utvecklade organisationen. Den metod hon använde var katederundervisning. 

Resultatet blev att eleverna kunde börja i klassens engelska och det var utvecklande för 

eleverna. Om eleverna inte läst engelska eller haft muntlig engelska i hemlandet, 

försvårade det vid undervisningen av engelska i Sverige. Som Johanna beskriver fanns 

det elever som var starka i oväntade ämnen som till exempel franska. I en verksamhet 

med arbete med nyanlända elever behövdes lyhördhet och samverkan emellan klasslärare 

och lärare som arbetade i förberedelseklass. Det är en organisationsfråga på 

mikronivå/individnivå (Hwang & Nilsson, 2011). 

4.2 Relationellt förhållningssätt med nyanlända elever 

I detta avsnitt kommer relationellt förhållningssätt tolkas och beskrivas gällande 

informanternas arbete utifrån mötet med nyanlända elever i respektive verksamheter. 

4.2.1 Mötet med nyanlända elever 

Peter förklarade att eleverna kunde slappna av i inslussningsgruppen och gjorde saker 

som påverkade deras mående till det bättre. De behövde inte prestera där utan de fick 

distans till flykten. Det blev en grundtrygghet hos eleverna som deltog i 

inslussningsgruppen. Föräldrarna deltog i inslussningen och genom det stärktes 

relationerna till skolan och det underlättade i kontakten. Den relationen gick inte att 

överföra. Peter sa: 
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Första dagen i inslussningsgruppen hade vi mycket lekar och gruppen 

blev en grupp. Det var en lekdag och då hände det så mycket. Eleverna 

längtade att komma hit på morgonen. Det sa väl en del om deras vardag 

men de tyckte om att vara här. Mamma och pappa fick ställa sina frågor 

och den relationen försökte vi bygga på och vi log hela tiden. Vi strävade 

efter att få det avslappnat. Efter ett tag vände det och då fick man ett 

leende tillbaka. Det var första steget och ute på skolorna började de 

riktiga utmaningarna.  

Drömläget skulle vara att en sådan här organisation skulle finnas ute på varje skola. De 

etablerade kontakten med familjen det var en grund i starten för lärarna i skolan.  

Maria berättade om mötet med nyanlända elever och hur de byggde relationer med 

nyanlända på högstadieskolan i Grönbyn när eleverna började skolan. När eleverna 

började i förberedelsegruppen fanns personal som talade arabiska, engelska och dari och 

personal som pratade svenska. Maria sa: 

Det var tryggt att landa i förberedelsegruppen eftersom det var ett 

ganska stort steg många gånger att börja i skolan. Det var mycket som 

var nytt och man började i svensk skola med allt vad det innebar. Efter 

hand slussades eleverna ut i vanlig klass men eleverna tillhörde en klass 

redan från början. Då kunde det vara så att eleverna bara var med på 

mentorstiden med sin klass och läste alla praktiska ämnen med klassen.  

Snart läste eleven alla ämnen med klassen. Alla eleverna hade rätt till SVA-

undervisning utifrån det timantal som de skulle ha när eleven klassplaceras. 

Maria sa: 

Eleverna fick arbeta tillsammans och hjälpte varandra. Det var en 

varierad metodik. De fick vara med och diskutera i processen. Sedan 

kunde man fortsätta arbeta tillsammans. Mötet med andra kulturer var 

spännande. Det som var mest utvecklande var när jag fick se elevernas 

resa och hur de utvecklades. Det var jättehärligt att se. Motivationen 

kom när de fick använda språket. Det var en elev som hjälpte sin 

mamma och pratade svenska på vårdcentralen och hon blev så glad när 

hon hade vågat. 
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Ibland hade eleven någon traumatisk upplevelse med sig som gjorde att det kunde vara 

svårt att ta till sig kunskap och det kunde vara ensamt att arbeta som lärare med nyanlända. 

Genom modersmålsläraren byggdes relationen upp emellan eleven och läraren från en 

början när eleven var ny. Modersmålsläraren höll kontakten med hemmet om något 

problem behövde lösas. 

Sofia resonerade om sin erfarenhet av mötet med nyanlända elever och förklarade att hon 

arbetade med relationer med nyanlända elever och hon använde humor och skämt. Sofia 

sa: 

Jag brukade sätta mig in i elevernas bakgrund och vilken mat de åt i 

hemlandet och hur de firade högtider. Då märkte jag att eleverna var 

intresserade och då ville de ge mycket tillbaka. Jag var intresserad av 

deras liv och vad de kunde och då byggdes förtroendet. 

Om något skulle utvecklas då var det samarbetet emellan olika lärarkollegor. Det skulle 

behövas mer fortbildning och drömsituationen var fullständig inkludering. Tiden var en 

bristvara när pedagogerna hade stora klasser. Sofia sa: 

I den bästa av världar skulle alla vilja samarbeta mer och all personal 

skulle se det som en tillgång och att det var spännande med nyanlända. 

Det var fortfarande så att man inte hade mötts och det fanns en rädsla 

för det som var nytt. Vi hade börjat där eftersom vi hade samarbete 

emellan skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. All personal 

behövde vilja och hinna samarbete. Röda tråden behövde vi få till för 

helhetssynen på skolan. Det blev ett bättre resultat och fler godkända 

elever. 

Vårdnadshavarna till nyanlända elever hade höga förväntningar på skolan. Det var lätt att 

arbeta tillsammans med vårdnadshavarna eftersom de hade höga förväntningar på sina 

barn och strängare fostran. De var ofta trevliga och ville att deras barn skulle lyckas. 

Några utredningar från hemlandet hade hon inte sett. 

Johanna beskriver mötet med nyanlända elever med att hon fick starka relationer till 

nyanlända elever därför att hon arbetade nära dem. Hon var den första personen som gav 

dem inblick i det svenska samhället. Johanna sa: 
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Jag var ett steg in i det svenska samhället för eleverna och föräldrarna. 

Det blev en annan relation än att arbeta som mentor i en svensk klass. 

Jag fick en relation med eleverna när de berättade saker för mig när jag 

satt och lyssnade på sådant som var svårt att ta in känslomässigt. Det 

bästa du kunde göra var att lyssna på berättelsen om de svåra upplevelser 

och då hjälpte man den nyanlända eleven. Relationerna elever emellan 

fungerade för det mesta. De fann varandra och stöttade varandra. Som i 

en vanlig klass hade vi relationer på alla nivåer. Det handlade inte om 

religioner och olika folkgrupper utan om personkemi. Gruppen av 

nyanlända elever var en heterogen grupp.  

4.2.2 Relationellt förhållningssätt på organisationsnivå 

Maria menar att hennes erfarenhet av organisation och mötet med nyanlända var att om 

en elev började i klass och vi skulle tycka att det var för tidigt, hade vi möjlighet att 

använda förberedelsegruppen lite till för att eleven skulle få mer SVA-undervisning i 

förberedelsegruppen. Modersmålsläraren kunde vara behjälplig när det skulle byggas 

relationer i skolan. Maria sa: 

Sedan var det att man byggde relationer emellan eleverna och att man 

hade ett tillåtande klimat att eleverna fick göra fel och att de fick utrycka 

sig. Att man vågade göra det. De arbetade med demokrati för närvarande 

i tema. Det var viktigt att man vågade prata och att man tillämpade 

ömsesidig respekt. 

Johanna berättade om sin erfarenhet av organisationen och mötet med nyanlända 

elever när hon arbetade i förberedelseklass och följde vid några tillfällen med 

idrottsläraren och tog foton på redskap i gymnastiksalen. Gymnastikläraren var 

nöjd och sa att eleverna kunde börja i klass i gymnastiken. Läraren fick möta 

eleven i en liten grupp där alla hade problem med språket och det fanns tid att 

förklara basord i gymnastiksalen. I slöjdsalen kunde läraren gå igenom vad saker 

hette i slöjdsalen och gå igenom regler. Från dag ett kunde eleverna ha bild och 

läraren kunde visa vad som skulle ritas utan att behöva använda talat språk. De 

hade inte varit på hemkunskap. Från vecka ett när de gjorde kartläggningen kunde 
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eleverna göra något på hemkunskapen med en hemkunskapslärare och en grupp 

nyanlända elever.  

Johanna fortsatte att berätta om organisationen i den gruppen hon hade i SVA 

som hon haft från årskurs 6 fram till årskurs 9 och fram till nationella provet. 

Johanna sa: 

Det var en bra känsla, vi nådde ända fram. De fick betyg och eleverna 

som kom för två år sedan hann inte få betyg. Lika utvecklande var det 

när jag arbetade i en förstaklass som lärde sig läsa och knäckte läskoden. 

Det var att jag såg elever lyckas som var utvecklande. Det svåraste i 

uppdraget var att räcka till. Jag hade gjort mitt bästa för att nå alla elever. 

Ja, då måste jag vara nöjd. Om jag inte räckt till har jag gjort mitt bästa. 

Peter fick genom att besöka en liknande verksamhet i närliggande kommun kunskap om 

hur de organiserade arbetet där. Den verksamhet som blev deras förebild arbetade mycket 

med trygghet och de hade socionomer kopplade till sig som gjorde en kartläggning med 

socionomer. Det viktigaste fokusområdet för dem var trygghet och en mjuk landning. 

Personerna som kom var helt nyanlända och de hade möjlighet att arbeta med hela 

familjen. Det handlade om att skapa lugn och ro och trygg stämning. De arbetade med 

lek och de hade haft en dramapedagog som arbetade i inslussningsgruppen förra året. 

Förskolepedagogen som arbetar i verksamheten arbetar med drama och genom lek 

skapades trygghet ibland eleverna i inslussningsgruppen. Redan första dagen lekte de i 

inslussningsgruppen och gruppen började slappna av. De hade landat och började känna 

att de skulle få börja skolan.  

4.2.3 Analys utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell  

De fyra informanterna ansåg att relationer var viktiga och hade liknande förhållningssätt 

gentemot eleverna. Det var ett arbete på mikronivå/individnivå i organisationen (Hwang 

& Nilsson, 2011). De hade olika ingång i detta utifrån sina professioner. 

Specialpedagogen Sofia hade en strategi för hur hon skulle lära känna sina nyanlända 

elever. Sofia kunde förklara hur hon gjorde för att bygga relationer med nyanlända elever 

och det hade med hennes yrke som specialpedagog att göra. Hon arbetade med relationer 

vid mötet med nyanlända elever. Det var organisation på mikronivå/individnivå (Hwang 

& Nilsson, 2011). Maria hade arbetat länge i skolan och förklarade att hon ofta kom nära 
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sina nyanlända elever relationsmässigt. Det var ett arbete på mikronivå/individnivå i 

organisationen (Hwang & Nilsson, 2011). Arbetet som SVA-lärare var inget ensamarbete 

sa Maria och vilket kan tolkas som att hon beskrev en punkt rörande läraryrkets 

förändring över tid. Relationerna lärare emellan i arbetslaget var grogrunden för en 

fungerande undervisning för alla elever och nyanlända elever i synnerhet. Tryggheten var 

en förutsättning för en utvecklande lärmiljö. Nyanlända behövde denna trygghet desto 

mer eftersom de varit på flykt och tryggheten i det nya sammanhanget gav förutsättningar 

för en nystart i det nya landet. Maria beskriver ett möte på mikronivå. Organisation kan 

var på olika nivåer såsom mikronivå/individnivå (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Johanna hade ett elevfokus i mötet med nyanlända. Hon arbetade med relationer med 

nyanlända elever. Johanna beskriver ett möte på mikronivå/individnivå i organisationen 

(Hwang & Nilsson, 2011). Peter byggde relationen med barnen genom föräldrarna 

eftersom de är med på inskrivningen. Det skapade en grundtrygghet som var 

utgångspunkten i relationen. Genom att personalen lär känna föräldrarna skapas en 

relation och ett förtroende byggs upp. Kroppsspråket användes aktivt genom att 

personalen gav respons genom leenden. Genom lek skapade de stämning och en 

avslappnad atmosfär som är grogrunden för relationerna. Peter beskriver ett arbete på 

makro/mikronivå/individnivå i organisationen. Mikronivå innebär enligt 

Bronfenbrenners ekologiska modell ett arbete på individnivå (Hwang & Nilsson, 2011).  

Det som var gemensamt för alla fyra informanter var att de arbetade med 

sammanhållningen i sina grupper och det gjordes på olika sätt beroende på profession. 

Gruppen, klassen och sammanhållningen i klassen var grundtryggheten i en utvecklande 

lärmiljö. Där finns det relationella perspektivet även på organisationsnivå eftersom det 

handlade om att undanröja hinder i lärmiljön genom i detta fall organisation. Genom 

målmedvetenhet hos lärarna angående arbetet med relationer i klasserna skapades en 

sådan trygghet som i sin tur var förutsättning för lärande och arbetet med värdegrunden i 

klasserna. Det beskriver organisation på makronivå (Hwang & Nilsson, 2011).  I 

inslussningsgruppen var detta huvudfokuset och där var det inte betyg som skulle uppnås. 

Förutsättningen för relationen i inslussningsgruppen var föräldrarnas deltagande och 

modersmålet som stöd genom tolkar. 
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Tryggheten var inte kopplad till en bestående grupp utan det var en mer tillfällig 

gruppkonstellation som sedan kom att upphöra efter 4 veckor Det beskriver organisation 

på mikronivå och makronivå (Hwang & Nilsson, 2011). Den tiden som användes 

tillsammans med barn/förälder var en investering eftersom det skapade en grundtrygghet 

i familjen för ett fortsatt liv i Sverige. 

4.3 Särskilt stöd gällande nyanlända elever 

I detta avsnitt beskrivs de fyra pedagogernas erfarenhet av organisationen av arbetet och 

mötet med nyanlända som är i behov av särskilt stöd utifrån organisationsnivå. 

Utredningar från hemlandet kommer även att beskrivas på individnivå angående behovet 

av särskilt stöd. Kapitlet avslutas med analys utifrån teorin Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell (Hwang & Nilsson, 2011). 

4.3.1 Organisation av nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd 

Sofia resonerade gällande särskilt stöd för nyanlända att det var ett stort begrepp. De satte 

in anpassningar i klassrummet och när allt annat var gjort då satte de in särskilt stöd. Det 

skulle in i åtgärdsprogrammet och det var när stödet i klassen inte räckte till. Det kunde 

vara liten grupp eller dubbelbemanning på vissa lektioner. Sofia sa: 

Det som hade störst vinst var dubbelbemanning eftersom då tänkte vi på 

integrationen mer och då kunde den läraren stötta upp fler elever i 

klassen. Liten grupp kunde behövas en kortare period om det fanns 

beteendesvårigheter under en kortare period. Då kunde det vara en vinst 

med liten grupp om det var under en begränsad tid. 

Deras rektor var relativt ny eftersom hon varit där i två år. De arbetade 

målmedvetet med organisationen av särskilt stöd och hade både små och 

medelstora grupper. De hade en till en undervisning om de hade lästräning med 

eleverna. Hon förklarade att det fanns tre specialpedagoger på skolan. 

Specialpedagogen på högstadiet hade huvudansvaret för verksamheten. Sofia sa: 

När det gällde nyanlända barn i behov av särskilt stöd var det inte enkelt 

att avgöra behovet av stöd om de varit kort tid i Sverige. Om de varit 

under två år i Sverige tycker vi att det varit svårt att avgöra om det fanns 

ett behov av särskilt stöd. Om eleven varit två år i Sverige gick vi ofta 
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vidare och gjorde en språkutredning eller psykologutredning om vi såg 

att det behövde utredas vidare. Vi hade då möte med vårdnadshavaren 

och elevhälsoteamet. Sedan satte vi in det som var bäst för eleven i den 

situationen om det behövdes liten grupp eller dubbelbemanning. I stort 

hade vi mycket resurser på skolan eftersom vi hade många praktikanter 

som talade olika modersmål. De arbetade som elevstödjare. 

Studiehandledaren var samordnande som utbildade praktikanter och gav 

dem utbildning och stöd. Vi hade haft många invandrare under de 

senaste 20 åren och skolan hade arbetat aktivt med integration. Det 

brukade vara studiehandledaren som ringde hem om vårdnadshavaren 

behövde kontaktas. Det var oftast den som var närmast eleven som 

ringde och förklarade. 

Särskilt stöd för nyanlända sattes in efter behov och i engelska hade de haft en 

liten grupp eftersom många elever inte haft någon engelska i hemlandet. Då låg 

eleverna flera årskurser efter i engelska än de andra eleverna. Undervisningen 

har varit i smågrupper och ibland dubbelbemanning när det behövs efter att 

eleverna varit två år i Sverige. Eleverna kunde få undervisning i engelska med i 

förberedelseklassen om de varit kortare än 2 år i Sverige. Stöttning sätts in via 

förberedelseklassen och de hade relativt små klasser på skolan. På mellanstadiet 

hade vi klasser med en gruppstorlek på 12–15 elever. 

Peter resonerade gällande särskilt stöd för nyanlända elever och förklarade att i 

inslussningsgruppen i Grönbyn hade de inte många elever som var i behov av särskilt 

stöd. Peter fortsatte och förklarade att de valde att organisera det särskilda stödet genom 

en annan del i organisationen. Peter sa: 

Vi hade inte tagit in elever i behov av särskilt stöd och då tog vi direkt 

kontakt med träningsskolan och det centrala elevhälsoteamet. Vi hade 

inte erfarenheten och kunskapen här. Det som vi hade gjort att när vi har 

trott eller anat att det har funnits behov av särskilt stöd har kallelsen gått 

direkt till träningsskolan. Jag hade inte erfarenhet av detta och vi hade 

inte erfarenhet av att det fanns dokument från hemlandet om detta. Vi 

noterade om eleven hade svårt att sitta still eller hade svårt med sociala 

kontakter. Sedan fanns det elevhälsoteam som kunde fortsätta arbetet. 
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Maria resonerade om särskilt stöd för nyanlända att när det gjordes anpassningar och de 

såg att eleven ändå inte utvecklades då anmälde de det till elevhälsoteamet. Det var andra 

professioner som samverkade runt om eleven var i behov av särskilt stöd. Det de iakttog 

var utvecklingen hos eleven och de såg om en elev inte hängde med och vårdnadshavaren 

kontaktades. Maria sa: 

Jag tänkte att särskilt stöd var de anpassningar som läraren kunde göra 

inom ramen för undervisningen som faktiskt gynnade alla elever. Det 

kunde vara svårt att avgöra om en elev behövde särskilt stöd och man 

såg på utvecklingen av elevens kunskap. Det gick inte framåt för eleven 

och då gjordes en pedagogisk kartläggning. Det kunde vara 

posttraumatiskt stressyndrom som påverkade och det kunde vara svårt 

att göra en utredning. Då tog vi hjälp av andra professioner inom skolan. 

Det gällde att det inte gick för lång tid. Elevhälsoteamet hade möte varje 

måndag och de hade tider när vi kunde komma och konsultera. 

Specialpedagogen hade också en framträdande roll i detta och hjälpte 

till. Där fanns psykolog representerat och logoped hade vi och utifrån 

EHT fattade man vidare beslut. Ofta var diagnoser skamfyllt i andra 

länder det var i alla fall min erfarenhet. Det gällde att odla relationerna 

med eleverna då öppnar de upp sig efter ett tag och kunde prata om 

svårigheter. Det var inte alla som gjorde det direkt. 

Det kunde vara så att allt fungerar fram till dess en elev fick uppehållstillstånd och då 

släppte allting. För en del elever kom krisen då det mesta hade löst sig hade hon också 

erfarenhet av. Det var inte alltid det löste sig direkt och då fick hon ändå arbeta igenom 

vissa saker för att stötta och ibland tog de upp sådana ärenden på elevhälsoteamet. 

Modersmålsundervisningen var nödvändig för att eleven skulle få en grund i språket och 

eleverna kunde lära sig modersmålet parallellt. De hade studiehandledare på 

modersmålet, arabiska, somaliska och dari. De hade en som var knuten till 

matematikarbetslaget och varje onsdag hade eleverna möjlighet till läxläsning. Där fanns 

möjlighet att de fick hjälp med sina läxor med hjälp av studiehandledare. Maria sa: 
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Det var inte en lärares ansvar att arbeta gällande elever i behov av 

särskilt stöd utan det var en samverkan mellan professioner och arbetet 

skedde tillsammans. 

4.3.2 Särskilt stöd genom utredningar från hemlandet 

Johanna resonerade om särskilt stöd för nyanlända elever att de har rätt till särskilt stöd 

som alla elever har. Rörande nyanlända elevers föräldrar hade de inte alltid kunskap om 

att deras barn hade rätt till särskilt stöd. Johanna hade arbetat länge i förberedelseklass i 

en annan kommun och visste att nyanlända elever har en progression i språkutvecklingen. 

Eleven behövde särskilt stöd på något sätt.  De hade rätt till stöd och deras föräldrar visste 

inte om detta. Eleverna hade språket emot sig och det kunde vara svårt att avgöra om en 

nyanländ elev hade behov av särskilt stöd. Johanna sa: 

Jag vet att jag hade kämpat för en pojke som jag tog emot på min förra 

skola när han inte lärt sig läsa på två år. Han pratade inte och hade lärt 

sig skriva lite. Ärendet kom tillbaka från elevhälsan och de sa att jag 

skulle vara nöjd med det arbetet som jag gjort. Han hade nått många 

nivåer. Då sa jag att på två år skulle han nått längre. Eleverna hade inte 

tid att vänta och skollagen var för alla. Det var inte förhandlingsbart. Vi 

kunde inte säga om vi hade råd och om vi hade tid. När en elev hade 

varit i Sverige i ett år och utvecklats som om den hade varit här i tre 

månader då var det någonting som är fel. Om en elev hade traumatiska 

upplevelser från hemlandet kunde särskilt stöd vara att eleven fick 

komma till BUP och fick hjälp med att prata om sina upplevelser där. 

Vi kunde skriva remiss så eleven kom dit. Det tog tid att få plats på BUP 

genom remiss från elevhälsoteamet. Då fick vi använda oss av tolkar. 

Föräldrarna visste inte vad de hade rätt till. Förhållandet emellan skola 

och vårdnadshavare var annorlunda här än i elevernas hemländer. 

Föräldrar hade många rättigheter och kunde till exempel överklaga ett 

åtgärdsprogram. 

Johanna resonerade om att föräldrar sa att det fanns en utredning från hemlandet. En 

flicka hade en utredning att hon hade dyslexi. Föräldrarna hade med sig hela utredningen 

på sitt hemspråk. De fick utredningen översatt. De hade papperna och då fick hon de 
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hjälpmedlen hon hade rätt till som dyslektiker. Det fanns ingen anledning att ifrågasätta 

den utredningen. Föräldrarna berättade om denna utredning vid inskrivningen i 

förberedelseklassen och kunde få hjälpmedel med en gång. Föräldrarna var oroliga 

eftersom de inte fått mycket hjälp i sitt hemland gällande dotterns dyslexi. De blev 

förvånade att dottern fick hjälp direkt och fick egen dator. Det var samma lagar som för 

en svensk elev och det skulle inte finnas någon skillnad. Johanna sa: 

När jag arbetade i förberedelseklass i en annan kommun då hade jag 

elever som gick till speciallärare från förberedelseklassen. De hade rätt 

till det om vi märkte att det var något med inlärningen och de klarade 

inte av att sätta ihop bokstäver med ljud. Nyanlända elever hade rätt till 

samma professionella hjälp som alla andra. Jag såg till att eleverna fick 

den hjälp de behövde. 

Maria hade inte erfarenhet av utredningar från hemlandet med sina elever. Maria sa: 

Det fanns sällan utredningar från hemlandet. Om det skulle finnas 

utredningar från hemlandet skulle hon inte få ta del av utredningarna. 

Det kunde finnas andra orsaker och att man haft oregelbunden skolgång 

till exempel. 

4.3.3 Analys utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell  

Gällande särskilt stöd hade de fyra informanterna olika erfarenheter av arbetet. De 

beskriver organisationen av arbetet med nyanlända på makronivå (Hwang & Nilsson, 

2011). Specialpedagogen Sofia och SVA-läraren Johanna hade erfarenhet av arbete med 

elever i behov av särskilt stöd. Johanna hade förklarat för eleverna och föräldrarna att 

eleven hade rätt till särskilt stöd. Hon förklarade om rättigheterna varje elev hade i svensk 

skola och lärarnas skyldighet att ge stödet. Johanna informerade om föräldrarnas 

möjlighet att överklaga ett åtgärdsprogram och vad föräldrarna kunde göra när de ansåg 

att deras barn behövde stödet. Det är ett arbete i organisationen på mikronivå. Enligt 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är mikronivå ett arbete på individnivå 

(Hwang & Nilsson, 2011).  Sofia hade utbildning som specialpedagog och arbetade med 

särskilt stöd eftersom det ingick i hennes profession i det dagliga arbetet. Utbildning inom 

specialpedagogik gav ett förhållningssätt till eleverna och dess förmåga till att lära. Sofia 

hade en struktur i undervisningen för att eleverna skulle nå måluppfyllelse och hur 
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undervisningen kunde vara uppbyggd för att ge resultat. Det är ett arbete i organisationen 

på mikronivå (Hwang & Nilsson, 2011). Peter hade inte arbetat med särskilt stöd i 

inslussningsgruppen och använde inte åtgärdsprogram på samma sätt som i skolan. Det 

var ett annat fokus. Hans svar är kort eftersom han inte arbetar med särskilt stöd dagligen. 

Maria beskriver EHT och där utvecklar hon en förklaring om hur hon arbetar med elever 

i behov av särskilt stöd. Hon har arbetat länge i skolan därav att hon beskriver detta arbete 

detaljerat. Däremot beskriver hon extra anpassning som särskilt stöd eftersom det är 

många begrepp att hålla isär. Det är ett arbete i organisationen på makronivå (Hwang & 

Nilsson, 2011).  

Teoretisk tolkning, Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Hwang & 

Nilsson, 2011) 

lärare Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979) 

Peter Han beskriver arbetet utifrån alla delarna i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell. Peter beskriver verksamheten utifrån makroperspektiv och det individuella 

arbetet utifrån mikroperspektiv och det skapar trygghet i inslussningsgruppen 

genom relationer elev och lärare emellan. 

Maria Hon beskriver verksamheten utifrån alla fyra fälten i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. 

Johanna Hon berättar om sina nyanlända elever utifrån alla fyra fälten i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. 

Sofia Sofia beskriver nyanländas mående utifrån alla fyra fälten i  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 

Den här tabellen beskriver de fyra pedagogernas möten med nyanlända elever i 

organisationen.  Mötena är på olika nivåer beroende på när och var informanterna träffar 

de nyanlända eleverna. Arbetet beskrivs från fyra nivåer: mikronivå, mesonvå, makronivå 

och exonivå (Hwang & Nilsson, 2011). De fyra informanternas möten med nyanlända 

organiseras olika beroende på var i organisationen mötet sker. De beskriver möten på: 

mikronivå, mesonvå, makronivå och exonivå utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell (Hwang & Nilsson, 2011). Lärare organiserar arbetet på 

makronivå och deltar i mötet även på mikronivå. 
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Resultat och analys utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

(Bronfenbrenner, 1979) Peter 

Migrationsverket, Exo-system 

Migrationsverk, skolverk, skollag, kartläggningar exo-system 

Peters erfarenhet av mötet med nyanlända elever och organisationen gällande med 

nyanlända elever. Mötena beskrivs på makronivå, meso och makroninvå (Hwang & 

Nilsson, 2011). Utifrån ett relationellt förhållningssätt beskriver Peter arbetet med 

nyanlända elever på organisations, grupp och individnivå med relationerna som 

utgångspunkt för arbetet (Ljungblad, 2016). Relationen i makrosystemet påverkar 

elevernas trivsel i mikrosystemet som i sin tur genererar sammanhållning och trygghet i 

mikrosystemet. 

Barnet 

mikrosyste

m 

Inslussnings 

Gruppen 

Makrosystem 

Samvaron i 

inslussning-

sgruppen 

Mikrosystem 

 

Skolan 

Makrosystem 

 

Familjen 

mikrosystem Mesonivå 
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Resultat och analys utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

(Bronfenbrenner, 1979) Maria Exo-system, skolverket och skollag, kartläggningar

   

Maria beskriver hur hon resonerar gällande mötet med nyanlända elever och 

organisationen av arbetet med nyanlända elever i Grönbyn. Maria beskriver en elev som 

lär sig svenska hos henne och sedan använder eleven den kunskapen på vårdcentralen och 

det blir på mesonivå eftersom samverkan med hemmet sker. Hon beskriver detta arbete 

på mikro, meso och makronivå utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

(Hwang & Nilsson, 2011). Konsekvensen av samverkan mellan systemen blir att eleven 

erövrar kunskap i det svenska språket som hon lärt sig i skolan och använder i vardagen 

på till exempel vårdcentralen. 

Eleven 

förberedelsegruppen 

Mikronivå 

EHT 

Makronivå 

Vårdcentralen 

Makronivå 

 

Skolan 

Makronivå 

Mikronivå 

familjen 
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Resultat och analys utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

(Bronfenbrenner, 1979) Sofia Exo-system, skolverket och skollag, kartläggningar 

 

Sofia resonerar gällande mötet med nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd på 

olika nivåer i organisationen. Hon beskriver organisationen på mikronivå, mesonivå, 

makronivå och exonivå (Hwang & Nilsson, 2011). När hon beskriver sitt arbete med 

nyanlända i behov av särskilt stöd i engelska beskriver hon en erfarenhet som beskriver 

mötet med nyanlända elever utifrån ett relationellt förhållningssätt på individnivå. Från 

ett relationellt förhållningssätt utgör olikheterna möjligheter (Gerrbo, 2012). 

Konsekvensen av samverkan emellan systemen och nivåerna blir att eleven når längre i 

engelska när lärarna samverkar. 
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Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979) 

Johanna   Skollag, migrationsverket, Exo-system 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skollag om åtgärdsprogram Exo-nivå 

Johanna resonerar gällande organisationen och mötet med nyanlända elever i behov av 

särskilt stöd utifrån en organisations och individnivå. Hon beskriver mötet med den 

nyanlände eleven utifrån, mikronivå, mesonivå, makronivå och exonivå (Hwang & 

Nilsson, 2011). När hon beskriver mötet med den nyanlända eleven som hade en 

dyslexiutredning från hemlandet beskriver hon ett arbete med elever i behov av särskilt 

stöd på individnivå utifrån ett relationellt förhållningssätt. Konsekvensen av samverkan 

med föräldrarna blir att eleven som är i behov av särskilt stöd får genom samverkan stöd 

direkt eftersom föräldrar och skola samverkar och det ger ett resultat av stöd till eleven. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer först metoden diskuteras och sedan resultatet. Resultatet 

diskuteras utifrån följande tre teman: mötet med nyanlända, relationellt förhållningssätt 

och särskilt stöd gällande nyanlända, med respektive underrubriker. 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om fyra lärares erfarenheter av 

organisationen och mötet med nyanlända som är i behov av särskilt stöd, utifrån ett 

relationellt förhållningssätt 

1. Hur resonerar lärarna angående särskilt stöd för nyanlända? 

2. Vilka erfarenheter har lärarna av mötet med nyanlända elever utifrån ett relationellt 

förhållningssätt? 

3. Hur organiseras arbetet med nyanlända elever på fyra olika skolor? 

5.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer metoden att diskuteras. Valet av kvalitativ studie var en metod 

som fungerade utifrån syfte och frågeställningarna. Det som var svårt var att få svar från 

skolor som förmedlar kontakten till informanterna. Ett snöbollsliknande urval innebär att 

informanterna väljs ut stegvis utifrån intresse av deltagande i studien (Backman, 2008). 

att de som svarar på mejlen och har en rektor som förmedlar kontakten deltar i studien. 

Studien skulle sett annorlunda ut om de första informanterna tackat ja. Det är en svårighet 

att få tiderna för inbokade intervjuer att stämma eftersom någon intervju flyttades. Valet 

att göra personbeskrivningar gjordes utifrån de etiska övervägandena och 

personbeskrivningarna behövdes för att tydliggöra resultatet och gjordes med fingerade 

namn och platser. Etiska övervägande gjordes när empirin skrevs ner eftersom det som 

skrevs ner skulle vara så nära originalet som möjligt och därav att citaten är mer 

talspråkiga och skiljer sig därför i stil från litteraturgenomgången och det kan uppfattas 

som en svaghet i studien. Alla informanter har inte svarat på alla frågor och har inte svarat 

lika utförligt på alla frågor. Fråga nummer sex (se bilaga två) är omfattande och inte helt 

besvarad eftersom den går in i andra frågor. Informanterna svarar olika mycket på alla 

frågor och det kan påverka resultatet och jag är medveten om att det är en brist i 

undersökningen. 
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När jag lyssnar igenom min första intervju hör jag att jag tar mycket taltid själv i intervjun. 

Till den andra intervjun har jag rättat till det och ställer bara några korta reflektioner 

tillbaka till informanten. Det lyfter intervjuerna och skapar en trygghet i samtalet. Vi har 

tillgång till enskilt rum gällande intervjun med Peter, Maria och Sofia. Johannas och min 

intervju blir lite störd eftersom vi har valt ett rum som var enskilt där personal sedan kom 

in och börjar prata med oss att vi ska släcka och låsa. Det är i slutet av intervjun och det 

påverkar inte resultatet. Det är även en kopieringsmaskin i rummet som startades 

automatiskt från en dator och som sätter igång i mitten av intervjun. Det påverkar inte 

inspelningen och stör inte samtalet eftersom Johanna och jag har kommit igång i vårt 

samtal och därför kan hon hålla fokus även i ett sådant läge. 

5.2 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt kommer resultaten beskrivas gällande fyra informanters erfarenhet och 

möten med nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd att problematiseras utifrån 

resultat och litteratur. 

5.3 Mötet med nyanlända elever 

Utifrån resultatet synliggörs fyra pedagogers möten med nyanlända elever. Begreppet 

nyanlända och organisation av arbetet med densamma kommer att förtydligas i 

diskussionen i detta avsnitt. Informanterna arbetar med att inkludera alla elever i sina 

verksamheter. Specialpedagogen berörs av detta eftersom nyanlända har rätt till elevhälsa 

och där ingår specialpedagogen. Nyanlända ingår i specialpedagogens uppdrag. Att 

undanröja hinder på organisationsnivå kan vara aktuellt för specialpedagogen om han/hon 

har nyanlända elever i den skolan han/hon arbetar på. Dessutom omfattas nyanlända 

elever av samma bestämmelser som alla elever gällande skolans värdegrund och 

kunskapsuppdrag (Skolverket, 2016). Därav att detta även gäller för SYV och elevhälsa 

för att uppväga skillnader för att eleverna ska få tillgodogöra sig undervisningen.  

 Eftersom skolan ska vara en skola för alla (Skowronski, 2013). Detta är samhällsaktuellt 

eftersom skolorna tagit emot många nyanlända elever och är relevant för det kommande 

yrket som specialpedagog. Barn som är bosatta i Sverige och folkbokförda här har 

skolplikt och rätt till utbildning (Skolverket, 2016). Detta rör barn som är emellan 7–16 

år.  
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5.3.1 Organisation av nyanlända elever i verksamheterna 

Gällande sin erfarenhet av mötet med nyanlända elever berättar Peter om svårigheten i 

uppgiften att klassplacera nyanlända elever och att han klassplacerar elever i mitten av 

vårterminen i nian. Sofia, Johanna och Maria nämnde inget om klassplacering i åk 9. Det 

gjorde Peter och han har insett svårigheten att klassplacera i slutet av nian och eleven har 

bett att få bli klassplacerad en årskurs lägre eller gå om åttan. Desto senare i skolan en 

nyanländ kommer desto svårare har han/hon att uppnå behörighet till gymnasiet 

(Skowronski, 2013). Det är en organisationsfråga utifrån exonivå eftersom det handlar 

om skollagar och förordningar (Hwang & Nilsson, 2011). Detta en aktuell fråga som 

lärare brottas med när de klassplacerar sent på terminen.  

 

Dessutom säger Johanna just det att nyanlända är en heterogen grupp i intervjun och det 

gör att lärarna behöver ta tid och lära känna eleven och se vilka styrkor och svagheter 

som eleven har. Däremot kan ett ämne som matematik uppfattas som lättare av nyanlända 

elever om de läst matematik i hemlandet. Samtidigt är nyanlända elever en heterogen 

grupp av elever och det är elever med olika förutsättningar (Bunar, 2010).  Det är en fråga 

på mikronivå från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Forsberg och 

Wallmark, 2002). Dessutom behöver inte praktiska ämnen vara lättast för nyanlända 

elever eftersom de inte alltid haft praktiska ämnen i sina hemländer. Samtidigt kan det 

lätt bli kategoriskt och att ha den svenska normen som utgångspunkt och då missar läraren 

att bedöma det som den nyanlände eleven redan kan och är bra på. Emellertid nådde år 

2003, 42,5% av de nyanlända i grundskolan behörighet till gymnasiet (Skowronski, 

2013).   

 

Gällande organisation av arbetet med nyanlända resonerar Sofia att det som är svårt för 

deras nyanlända elever är engelska och det beror på att de inte läst det i hemlandet. 

Eftersom engelska är ett kärnämne kommer det att påverka slutbetyget hos de elever som 

slutar nian och därav är det av vikt att satsa på engelska med nyanlända elever. Därav att 

detta är en fråga som berör många nyanlända elever. Där behövdes en specialpedagogisk 

insats i form av särskilt stöd i liten grupp. Det är aktuellt i specialpedagogens roll eftersom 

det kan finnas behov av åtgärdsprogram när den nyanlände inte når målen i ett kärnämne 

som engelska. 



 

41 

 

5.3.2 Organisation genom kartläggningar  

Organisationen med kartläggning gällande nyanlända görs i de fyra informanternas 

verksamheter. Informanterna använde tolk för att nå eleverna och föräldrarna på deras 

modersmål vid bedömning av ämneskunskaper för att få fram kunskapen i ett specifikt 

ämne. Peter hade huvudansvaret för kartläggningen på inslussningsgruppen och han 

ansåg att tolken var viktig för att säkerställa att all information i kartläggningen kom fram. 

Därtill skapade de en positiv stämning genom att sitta i ett enskilt rum vid kartläggningen. 

Eftersom att inslussningsgruppen gjorde kartläggningen gjorde inte Maria det på 

högstadieskolan i Grönbyn. I Lillbyn där Johanna arbetar har varje skola ansvar för 

kartläggningen och att den ska var gjord inom 2 månader. Detta på grund av att det från 

den 15 april 2016 är det obligatoriskt att kartlägga elevers kunskaper 2 månader efter start 

i grundskolan (Skolverket, 2016). 

 

Det första steget i kartläggningen innebär inskrivning och information om skolbakgrund 

och den delen gjordes av Peter i Grönbyn. Gällande kartläggningen av nyanlända verkar 

samstämmighet råda i de tre kommuner som jag besökte. Sedan förklarar Sofia att i 

Lillbyn har de en samordnare som gör steg ett och två och att de gör steg tre som 

ämneslärare i klasserna. Den ska göras i tre steg och där hade Sofia och arbetslaget 

kommit igång med arbetet med alla tre stegen. Tolk används vid kartläggningen av 

nyanlända elever i Grönbyn, Lillbyn och Lillholm. Kartläggningen skapar en 

samstämmighet för kommuner oavsett storlek på kommunen och skapar trygghet för 

eleven. Specialpedagogerna på dessa skolorna gjorde inte dessa kartläggningar men det 

kan falla på specialpedagogen att även göra denna kartläggning. 

5.3.3 Nyanländas hälsa 

Maria resonerar om sin erfarenhet av att elever som väntar på uppehållstillstånd kan ha 

en tuff väntan. Under den tiden kan vardagen vara svår att få ihop för den nyanlände 

eleven. Sofia nämner inget om nyanländas mående. Johanna däremot berättar om elever 

som har posttraumatiskt stressyndrom och att det går inte alltid att veta vad en 

skolsvårighet beror på eftersom det är många faktorer som påverkar nyanländas mående. 

Emellertid kan det vara flera trauman som behöver bearbetas för att livet i Sverige ska 

fungera när en elev är flykting (Skowronski, 2013). Peter har varit med och byggt upp en 

ny verksamhet i Grönbyn som består av en inslussningsgrupp där de arbetar med hela 
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familjen vid inskrivningen av nyanlända elever i kommunen. Tilläggas kan att det som 

skiljer deras verksamhet från skolan är att de kan arbeta intensivt med mottagandet av 

elever eftersom de har de nyanlända endast under en kort tid. Tillika skiljer sig åldern på 

eleverna eftersom de tar emot elever från alla stadier i inslussningsgruppen. Eftersom de 

även har sjuksköterskor och kuratorer kan de arbeta med helheten gällande eleverna. 

Dessutom har sent anlända elever i större utsträckning huvudvärk, ont i magen, 

sömnsvårigheter och de känner sig stressade (Skowronski, 2013).  

5.4 Relationellt förhållningssätt 

I detta avsnitt kommer resultatet i uppsatsen att diskuteras utifrån litteratur och mötet med 

nyanlända elever diskuteras utifrån ett relationellt förhållningssätt utifrån fyra pedagogers 

möten med nyanlända elever. Relationellt perspektiv kommer att diskuteras på individ 

och gruppnivå. 

5.4.1 Mötet och relationen gällande nyanlända elever 

Alla fyra informanterna ansåg att relationerna var grunden för att undervisningen med 

nyanlända skulle fungera. De fyra lärarna som är informanter i studien delger alla fyra att 

relationerna eleverna emellan är det som gör skillnaden för alla elever inte endast 

nyanlända elever. Föräldrarna är en viktig del för att skapa trygghet som i sin tur främjar 

inlärningen. Tilläggas kan att informanten Peter förklarar hur han arbetar tillsammans 

med föräldrarna i inslussningsgruppen. När elever stöttar och hjälper varandra skapas 

trivsel och lärande (Aspelin, 1999). Det är ett arbete på mikronivå utifrån 

Bronfennbrenners utvecklingsekologiska modell (Hwang & Nilsson, 2011). Maria 

beskriver relationerna med nyanlända som berikande och utvecklande. Därav att hon har 

ett relationellt förhållningssätt när hon beskriver sina relationer med kollegor och elever. 

Det kan vara ett arbete på mikronivå utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell (Hwang & Nilsson, 2011). Dessutom har Peter ett fokus på att bygga relationer 

med föräldrar och elever när de träffas och det täcker även in ett arbete på mesonivå 

(Forsberg & Wallmark 2002). Eleverna ingår i olika mikrosystem som representerar 

familjen, släkten, skolan och fotbollslaget. Inget system är viktigare än det än det andra. 

Det systemet vi är i för tillfället är det viktigaste. Även det visar på ett relationellt 

förhållningssätt gentemot de han arbetar med.  
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Ett av resultaten i intervjun med Maria, hon säger: Läraryrket är inget ensamyrke längre 

betonar hon även om det varit det längre tillbaks i tiden. Vi måste samarbeta i skolan för 

att det ska fungera. Emellertid är det den interaktionen som Johanna beskriver gällande 

sina nyanlända elever. Sammantaget är grundskolläraren inblandad i 200–300 

samspelande sociala utbyten varje timme av sin arbetsdag. (Aspelin, 1999). Samtidigt 

studeras mellanrummet emellan elev och lärare som det tar sig i utryck när elev och lärare 

möts ansikte emot ansikte inom det relationella forskningsfältet (Ljungblad, 2016). Peter 

beskriver detta när han pratar om att de log och fick ett leende tillbaka. 

5.4.2 Relationellt förhållningssätt på organisationsnivå 

Peter beskriver ett relationellt förhållningssätt på organisationsnivå. Peter beskriver detta 

mellanrum när han beskriver att de genom lek och aktiviteter bygger relationer med 

eleverna. Peter beskriver leendet som de ger som de sedan får tillbaka när de bygger upp 

relationen. Det tänker jag är en beskrivning av mellanrummet och mötet som sker då 

inlärning uppstår. Relationellt perspektiv innebär ett förhållningssätt som undersöker 

möjligheter och hinder i lärmiljön och fokuserar på att undanröja hinder (Ljungblad, 

2016). Detta utifrån elevens rätt att vara unik i ett demokratiskt skolsammanhang. Insikten 

om att lärande sker i relationer gör att perspektivet på individ flyttas till att mer gälla 

gruppnivå och organisationsnivå. Här tänker jag att man lagt fokus i inslussningsgruppen 

i Grönbyn att undanröja hinder på organisationsnivå utifrån ett relationellt perspektiv. 

Således är mellanrummet emellan lärare och elev är den platsen där lärande äger rum 

(Ljungblad, 2016). Johanna beskriver mellanrummet då hon beskriver hur hennes elever 

lärt känna varandra genom att prata om deras intressen. Samtidigt är detta mellanrum 

förutsättningen för undervisningen utifrån relationell pedagogik (Ljungblad, 2016). 

 

Sofia är specialpedagog och uttalar sig om relationellt förhållningssätt. Hon förklarar att 

hon lär känna eleverna genom att prata om vad de gör på fritiden och vad de äter för mat 

för att lära känna eleverna. Tilläggas kan att hon har en strategi för hur hon ska bygga 

upp relationen med sina elever. Relationellt perspektiv handlar om undervisning där 

relationen mellan lärare och elev är grundläggande och utgångspunkten för lärandet 

(Ljungblad, 2016). När de gör det byggs ett förtroende som främjar lärandet (Ljungblad, 

2016). Barnkonventionen och barns rättigheter är i fokus inom specialpedagogiken. 
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Salamancadeklarationen uttrycker grundvärderingar som specialpedagogik och 

mänskliga rättigheter som specialpedagogik handlar om (Svenska Unescorådet, 2006).  

Ingen av informanterna i intervjun beskriver ett kategoriskt perspektiv. Det traditionella 

bristtänkandet inom specialpedagogiken brukar benämnas med kategoriskt perspektiv 

(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Det är ett synsätt gällande 

skolsvårigheter och hur de ska åtgärdas (Gerrbo, 2012). Det är aktuellt i yrket som 

specialpedagog eftersom det finns flera perspektiv ute i verksamheterna gällande 

specialpedagogik.  

5.5 Särskilt stöd gällande nyanlända elever 

I detta avsnitt kommer fyra pedagogers erfarenhet av särskilt stöd i mötet med nyanlända 

elever och organisationen, att diskuteras gällande resultatet och litteraturen i uppsatsen. 

5.5.1 Organisation av nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd 

De fyra informanterna hade olika erfarenheter av särskilt stöd för nyanlända och att det 

fanns olika tolkningar och ingångar. Det berodde på att alla fyra informanterna hade 

arbetat olika lång tid inom skolan och hade olika mycket erfarenhet att arbeta med särskilt 

stöd. Peter arbetar inte med särskilt stöd som lärarna som arbetar ute i klass. Eftersom 

han beskriver särskilt stöd som att placera på särskola beskriver han inte särskilt stöd utan 

särskola. Därtill kommer att han inte arbetar med särskilt stöd dagligen och är inte inläst 

på den frågan. Frågan är hur de hanterar behov av särskilt stöd i inslussningsgruppen. 

Den frågan har inte helt besvarats av Peter. Johanna beskriver sitt arbete med eleverna 

och förklarar på vikten av att gå vidare med ärenden till rektor och elevhälsoteamet. Maria 

beskriver även hon vikten av elevhälsoteamet och den specialpedagog som finns där när 

hon berättar om sitt arbete med nyanlända elever. På högstadieskolan i Grönbyn arbetar 

de medvetet med att stärka arbetet i EHT och hänvisa elevärenden dit. Dessutom 

beskriver skolverkets allmänna råd (2014) stödinsatserna, extra anpassning och särskilt 

stöd. Där betonas vikten av att se över hur organisationen omkring eleven såsom 

arbetssätt, grupper, attityder, förväntningar, relationer, resursfördelning ser ut innan 

stödinsatser sätts in. Maria understryker vikten av samarbete emellan professioner. Där 

kommer specialpedagogens roll in som hon beskriver den. Peter beskriver organisationen 

rörande nyanlända elever och vilket kan tolkas som en stödinsats. Det är utifrån en 

makronivå (Bronfenbrenner, 1979). Skillnaden emellan extra anpassning och särskilt stöd 
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är omfattningen på stödinsatsen och även tiden på insatsen (Skolverket, 2014). Maria 

beskriver extra anpassning som om det vore ett särskilt stöd. Därav att Särskilt stöd 

normalt inte är möjligt att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen 

(Skolverket, 2014). Begreppet särskilt stöd är ett begrepp som inte alltid är tydligt 

definierat (Gerrbo, 2013). Därtill kommer att elevhälsans arbete syftar bland annat till att 

elever ska ha samma tillgång till en likvärdig utbildning (Socialstyrelsen, 2014). Skolans 

uppdrag är att verka för en likvärdig undervisning där alla har möjlighet att arbeta för 

måluppfyllelse. 

5.5.2 Särskilt stöd genom utredningar från hemlandet 

Det var endast Johanna av de fyra som hade mött vårdnadshavare som hade med sig 

utredningar från hemlandet. Dyslexiutredningen kunde användas för att Johannas elev 

skulle få den hjälp hon behövde. I det fallet som det fanns utredning kunde det särskilda 

stödet sättas in direkt. Det var en av lärarna som mött utredningar från hemlandet och vad 

det berodde på vet jag inte eftersom övriga informanter inte pratat med vårdnadshavare 

om utredningar. Maria sa att hon inte hade stött på utredningar från hemlandet. Dessutom 

omfattas nyanlända elever av samma bestämmelser som alla elever rörande värdegrund 

och kunskapsuppdrag (Skolverket, 2016). Därav även SYV och elevhälsa och att uppväga 

skillnader för att eleverna ska få förutsättningarna att tillgodogöra sig undervisningen. 

 

Utredningar från hemlandet hade Peter och Sofia inte mött i sitt yrkesverksamma liv som 

lärare. Maria förklarar att hon samverkar med specialpedagogen och även med 

modersmålslärarna, kurator, skolsköterska och SYV då har vi även sett till att tillgodose 

det behov som finns hos nyanlända elever. Detta är inget ensamarbete det är ett 

teamarbete och olika yrkesgrupper samverkar gällande elever som är i behov av särskilt 

stöd. Ingången för en sådan studie kan vara att reflektera gällande hur vi tänker angående 

nyanlända om de inkluderas i specialpedagogens uppgift och om specialpedagogen 

behöver vara påläst gällande nyanlända elever.  

 

Samtidigt hade övriga tre informanter inte mött att vårdnadshavarna hade med sig 

utredningar från hemlandet eller tagit upp det för samtal. Informanten Johanna skiljer sig 

från övriga informanter gällande svaret om särskilt stöd för nyanlända elever. Johanna 
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hade även mött att nyanlända elever fick gå till speciallärare när eleven hade behov av 

särskilt stöd. Johanna uppfattade att hon behövde informera vårdnadshavarna om de 

rättigheter som deras barn hade i Sverige.  

5.6 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning angående nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd 

skulle vara en fallstudie över en längre tid med gymnasieelever som börjat på IMS och 

hur deras skolresultat utvecklas och hur deras skolgång ser ut resultatmässigt med betyg 

och hur relationer utvecklas i skolan. 
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Bilaga 1 Missivbrev 

Informationsbrev till pedagogerna  

Informationsbrev till pedagogerna för samtycke 

Hej! 

Mitt namn är Anna-Karin Bengtsson. Jag studerar till specialpedagog och läser nu min 

sista termin på specialpedagogiska programmet på högskolan Kristianstad. Just nu skriver 

jag mitt examensarbete om relationell specialpedagogik gällande nyanlända elever. I min 

studie kommer jag göra intervjuer det kommer ske vid 1 tillfällen och vi håller på i ca 45 

minuter. Intervjun kommer spelas in och intervjun kommer ske i enskilt rum.  

 

 

 

 

 

Mvh Anna-Karin Bengtsson SVA-lärare och blivande specialpedagog 

 

Skriftlig överenskommelse 

 

Jag har läst informationen om studien och jag väljer att delta. Du kan avbryta 

när du vill avbryta din medverkan i studien. Intervjun kommer att spelas in 

och materialet kommer att raderas när undersökningen är avslutad. 

Resultatet av intervjuerna kommer publiceras offentligt och platser och 

namn kommer avidentifieras.  

 

Deltagare i intervjun  

Namnteckning________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Frågor 

1. Kan du berätta lite om dig själv och vad du arbetar med i skolan 

2. Hur arbetar ni på skolan med nyanlända? 

3. Hur ser organisationen ut för mottagande av nyanlända ut i er kommun? Er skola? 

Har ni direktplacering/förberedelseklass/kartläggning? Vilka konsekvenser ser du 

av en sådan organisation? 

4. Hur tänker du angående särskilt stöd vad innebär det för dig? 

5. Hur organiserar ni arbetet gällande barn i behov av särskilt stöd? 

6. Hur tänker du gällande nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd? Hur kan 

man avgöra det?  

7. Vilken erfarenhet har du av vårdnadshavarens perspektiv?  

8. Om det inte finns en vårdnadshavare hur gör man då? Utredningar i hemlandet? 

9. Hur organiserar ni arbetet gällande nyanlända som är i behov av särskilt stöd? 

10. Hur lägger du upp undervisningen? Grupp/individ/kateder? 

11. Hur arbetar du med relationer i mötet med nyanlända? Ge några exempel 

12. Hur arbetar du med relationer mellan elever i klassrumssituationen? 

13. Vad är det som är mest utvecklande i ditt uppdrag som 

specialpedagog/lärare/SVA-lärare? 

14. Vad är det svåraste i ditt uppdrag? 

15. Om du skulle få beskriva en drömsituation angående arbetet med nyanlända som 

är i behov av särskilt stöd, Hur skulle den bli? 

 

 

 

 

 


