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Sammanfattning 

“Någon att luta sig mot” 

En intervjustudie med SVA-lärare och specialpedagoger, om arbetet 

kring elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd 

Gunilla Nauwerck Stefansson 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk (SVA) och 

specialpedagoger ser på sitt uppdrag när det gäller elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt 

stöd. Studien baseras på sex intervjuer med tre SVA-lärare och tre specialpedagoger, från tre olika 

skolor i en kommun. Intervjuerna transkriberades och analysen, som är gjord utifrån det kategoriska 

och relationella perspektivet att förhålla sig till specialpedagogik, utgår från studiens tre 

frågeställningar vilka handlar om uppdrag, kompetens samt om möjligheter och hinder. 

Resultatet visar att samtliga intervjupersoner, både SVA-lärare och specialpedagoger, känner att deras 

uppdrag är otydligt när det gäller arbetet med elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd. 

Trots en formell behörighet och ett stort engagemang anser de sig inte heller ha den kunskap som 

krävs för att kunna bedöma elevernas behov eller vilka insatser som bör göras.  

Resultatet visar också att SVA-lärarna och specialpedagogerna är medvetna om att elever med 

utländsk bakgrund, på grund av att ledningen och personalen generellt saknar kunskap, är 

underrepresenterade i den specialpedagogiska verksamheten. Intervjupersonerna ser här adekvat 

kartläggningsmaterial, samarbete och fortbildning i olika kulturer, som möjligheter för att kunna 

upptäcka och sätta in rätt sorts stöd i tid.  

Samtliga intervjupersoner är dessutom ense om, att eftersom skolan fortfarande inte är redo att 

inkludera alla elever, är ämnet SVA och den lilla stödgruppen några av förutsättningarna för att elever 

med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd, så småningom ska kunna känna sig inkluderade i den 

ordinarie klassrumsundervisningen. 
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Förord 

Efter tre års studier är nu den tiden till ända. En intressant och omvälvande tid har det varit, under 

vilken jag lärt mig mycket nytt, framförallt om mig själv. Det är väl också det som är det magiska med 

kunskap, att man lär sig nytt och tänker om.  

 

Men det är inte bara att sätta sig ner och skriva en uppsats. För att lyckas behövs personer i ens 

omgivning som ställer upp, allt från de som ska stå för empirin till en förstående arbetsgivare, en klok 

handledare, engagerade studiekamrater och en tålmodig familj.  

 

Så till er SVA-lärare och specialpedagoger, till mina rektorer och till min handledare Anita Söderlund, 

till Ingmarie Andersson och alla er andra i handledningsgruppen, ett stort tack! Sist, men allra mest 

vill jag tacka dig Nils, för att du alltid tror på mig och på det jag gör. 

 

Söderhamn i maj 2013 

 

Gunilla Nauwerck Stefansson 
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Inledning 

Drygt 20 procent av grundskolans elever har idag en annan språklig och kulturell bakgrund än den 

svenska (Skolverket 2011). Av dessa elever är det fler, jämfört med andra elevgrupper, som inte når 

målen i grundskolan och som inte avslutar någon gymnasieutbildning (Högskolverket, 2012). Detta 

trots att det i Skollagen betonas att:  

För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges 

på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås (2 kap, § 10). 

Skolinspektionen drog i sin kvalitetsgranskning 2010 slutsatsen, att de förskolor och skolor man 

granskat arbetade utifrån ett icke tillfredställande flerspråkigt och interkulturellt perspektiv. Man 

menade att istället för att fokusera på stimulans och lärande var det elevernas trygghet som 

prioriterades. Ämnet svenska som andraspråk bedömde man handla om ren färdighetsträning, utan 

någon koppling till skolans övriga innehåll. Skolinspektionen hävdade att även om granskningens 

resultat inte var generaliserbara måste ändå kvaliteten i verksamheten höjas (Högskolverket, 2012). 

Regeringen tog 2012 beslutet (Regeringsbeslut 2012/U2012/2890/S), bland annat utifrån 

Skolinspektionens kritik, att Statens skolverk ska utreda och föreslå ett kartläggningsmaterial för 

nyanlända elever. Materialet ska användas som underlag då man avgör vilken årskurs eleven ska 

placeras i, men också för att rätt stöd ska kunna sättas in för att eleven ska nå målen. 

Skolinspektionens årliga granskning 2011 visade att det inom bedömningspunkten ”särskilt stöd” 

också fanns stora brister. Det fanns brister för hur åtgärdsprogram var upprättade. Behoven framgick 

inte tillräckligt tydligt, inte heller om hur snabbt insatserna hade satts in. Skolinspektionen ansåg 

vidare att åtgärderna var dåligt kopplade till de nationella målen och att det fanns brister i utvärdering 

och omprövning. Mellan 40 och 56 procent av de skolor som Skolinspektionen granskat ålades att 

vidta förbättringsåtgärder (Högskoleverket, 2012).  

European Agency for Development in Special Needs Education publicerade 2009 en internationell 

rapport med fokus på barn och elever med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund. I slutresultatet 

tas skolornas och lärarnas bristande kompetens upp som en bidragande orsak till att flerspråkiga elever 

inte lyckas i skolan. Här pekar man på faktorer som lärarnas otillräckliga utbildning, attityd och brist 

på vilja att samarbeta med andra berörda verksamheter. Rapporten visar också att skolan och lärarna 

inte arbetar tillräckligt frekvent med att inkludera elever med utländsk bakgrund i de ordinarie 

klasserna, något som visat sig resultera i rasistiska tendenser och utanförskap.  

För att som lärare få undervisa i ämnet svenska som andraspråk, liksom för specialpedagoger vilka 

arbetar med ”särskilt stöd”, gäller en särskild behörighet. Mot det som här redovisats kan det vara 

intressant att undersöka hur de själva ser på sitt uppdrag och sin komptens, på möjligheter och hinder, 

i arbetet runt elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd. Lärarna i svenska som 

andraspråk och specialpedagogernas åsikter borde utgöra en viktig grund för att utveckla arbetssättet 

och på detta vis öka möjligheterna för de här eleverna att lyckas i skolan. 
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Centrala begrepp 

Elever med utländsk bakgrund: Det begrepp jag valt att använda mig av då jag i min studie åsyftar 

elever med ett annat förstaspråk än svenska, vilka läser svenska som andraspråk (SVA), ett begrepp 

som också används av European Agency for Development in Special Needs Education (2009). På 

grund av hur man i referenslitteraturen valt att använda begreppet, kan elever med utländsk bakgrund 

ibland bytas ut mot invandrarelever, elever med annan kulturell bakgrund, nyanlända, elever med ett 

annat modersmål, elever med ett annat förstaspråk, andraspråkselever, elever med 

minoritetsbakgrund eller elever. 

Svenska som andraspråk (SVA): Ett eget ämne med en egen kursplan, vilket erbjuds elever med 

utländsk bakgrund eller elever med svenska som modersmål, vilka varit bosatta utomlands 

(Skolförordningen, 5 kap., 14§). 

Specialpedagogik: De specialpedagogiska insatser som är avsedda att sättas in då den vanliga 

pedagogiken bedöms som otillräcklig (Persson, 2007). 

Särskilt stöd: Särskilda pedagogiska behov. 

Uppdrag: ”Förmågan att klara av de olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet” 

(SOU 1991: 56, s. 42).  

Kompetens: ”Tillräcklig skicklighet, behörighet” (Svenska Akademiens ordlista, 2003, s. 429). 

Interkulturellt lärande: Eleverna får genom undervisningen den kunskap och de redskap som behövs 

för att utifrån olika kulturer kunna förstå och respektera varandra i ett demokratiskt samhälle. 

Bakgrund 

Svenska som andraspråk, SVA 

I slutet på 1960-talet, då den ökande arbetskraftinvandringen bidrog till att utbildningarna behövde 

anpassas för de nya samhällsmedborgarna, startade diskussionerna om huruvida svenska för nyanlända 

skulle bli ett självständigt skolämne. 1987 ersattes beteckningen ”svenska som främmande språk”, 

med svenska som andraspråk, fortsättningsvis kallat SVA, men ansågs fortfarande vara ett stödämne 

till svenska. Målet var att eleverna så fort som de uppnått en godtagbar nivå, skulle flyttas till den 

ordinarie svenskundervisningen. 1987 blev också svenska som andraspråk ett eget ämne inom 

grundskollärarutbildningen. 1995 tog regeringen beslut om att etablera ämnet och SVA fick därmed en 

egen kursplan (Fridlund, 2011).   

Syftet med ämnet SVA är att: 

eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och 

lära (Lgr11, s. 239).  

Det betonas att: 
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undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin 

kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet (Lgr11, s. 239).  

Rektor är den som beslutar om en elev ska läsa SVA (Lgr 11). 

Hyltenstam och Lindberg (2004) menar, att trots att forskningen pekar på att elever med utländsk 

bakgrund generellt har sämre resultat än övriga elever med liknande förutsättningar, bedrivs inte 

undervisningen i SVA enligt intentionerna i styrdokumenten. Författarna hänvisar här till rapporter 

som visar att styrdokumenten är otydliga och vaga, men också att många lärare som undervisar i SVA 

saknar behörighet. För att vara behörig krävs mellan 15 och 45 högskolepoäng i svenska som 

andraspråk, beroende på vilken årskurs som ska undervisas (Nationellt centrum, 2013). 

Specialpedagogik 

Specialpedagogiken, ser Persson (2007) som en del av den svenska skolans demokratiseringsprocess. 

Ahlberg (2009) beskriver även hon, att tanken i ett demokratiskt samhälle är att erbjuda alla elever lika 

möjligheter för att lyckas i skolan. Hon definierar i sin text begreppet ”särskilt stöd” som:  

De insatser eller åtgärder av olika slag, som skolan använder för att stödja eleven som i sin 

kunskapsmässiga och sociala utveckling riskerar att inte nå de uppsatta målen (s. 61). 

Persson (2007) förklarar hur specialundervisning under den obligatoriska skolans tid har bedrivits i 

olika former och med olika benämningar. Under förra seklets första decennier var den gängse 

uppfattningen att elever i behov av extra stöd skulle separeras från den övriga klassen. Det fanns en 

övertygelse om, menar Persson, att dessa elever kunde hämma undervisningen och utgöra en 

belastning för de normala barnen. Helldin (2003) beskriver hur avskiljningen av elever dessutom 

backades upp av de samtida religiösa texternas budskap om barmhärtighet och medkänsla. Han menar 

att den hjälpskollärarkår som då växte fram, använde sig av det gudomliga kärleksbudskapet. Man 

skulle vara barmhärtig och ha medlidande med de svagbegåvade. Detta till skillnad mot i den allmänna 

skolan där det kristna budskapet handlade om disciplin och kontroll.   

Den första speciallärarutbildningen i Sverige startade 1962 (Högskoleverket, 2012). Under 1960-talet 

började också särskolans elever flyttas över till grundskolans lokaler. Trots detta var de fortfarande 

skilda från de övriga klasserna, hänvisade till egna lokaler med särskilda lärare (Assarsson, 2009).  

Under 1980-talet började den samordnade undervisningen att diskuteras (Helldin, 2003), men först 

1990 ersattes speciallärarexamen av specialpedagogexamen (Högskoleverket, 2012). Assarsson (2009) 

är en av många som anser att Salamancadeklarationen 1994, där den inkluderande undervisningen 

formulerades, var en av anledningarna till att specialpedagogutbildningen fram till 2007 kom att 

ersätta speciallärarutbildningen. Hon förklarar avsikterna med detta som ett sätt att markera att lärare 

ska ansvara för alla sina elever, även de med särskilda behov. Specialpedagogens uppdrag blev från 

och med då, inte bara att stödja den enskilda eleven, utan också att handleda lärare och lärarlag i deras 

arbete, utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt (Assarsson, 2009). 

I sin bok Brister eller olikheter (2000) ifrågasätter Atterström och Persson den syn på 

specialpedagogik, som trots inkluderingstanken, varit den förhärskande, nämligen att kompensera 

brister hos eleven. De menar att specialpedagogik måste ses i relation till den övriga pedagogiska 

verksamheten, där alla som arbetar på skolan ska samverka för att stödja elever i behov av särskilt 

stöd. De refererar till Persson, som menar att man måste flyttas fokus från en diagnos- och 

individbunden syn på svårigheter till att betrakta det som sker i samspelet elev och miljö. 
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För att få behörighet som specialpedagog krävs idag 90 högskolepoäng på specialpedagogprogrammet, 

men dessförinnan också en grundexamen som fritidspedagog, förskollärare, grund- eller 

gymnasielärare (Högskoleverket, 2012). 

Inkludering  

Genom undertecknandet av Salamancadeklarationen förband sig Sverige, liksom de flesta andra 

staterna inom UNESCO, att arbeta för att alla elever, oavsett, fysiska, intellektuella, sociala, etniska 

eller emotionella förutsättningar, ska inkluderas i den ordinarie undervisningen (Svenska Unescorådet, 

2006). Unescorådet (2006) slår fast att den grundläggande principen för den integrerade skolan är att 

alla barn, i möjligaste mån, ska delta i den ordinarie undervisningen på reguljära skolor. Det är i detta 

sammanhang, anser man och pekar på andra länders erfarenhet av integrerade skolor, som elever i 

behov av särskilt stöd uppnår de bästa inlärningsresultaten och blir på så sätt delaktiga 

samhällsmedborgare. 

År 2000 fastslogs handlingsplanen Education for All, EFA, vid Unescos världskonferens i Dakar. Det 

tidigare begreppet ”särskilda behov”, som syftade på att det är hos eleven problemet ligger, tonades 

ner. Istället vände man sig nu mot skolan och hävdade att det var utbildningssystemet som måste 

omstruktureras, för att alla elevers behov ska kunna tillgodoses. Denna handlingsplan, tillsammans 

med Millenniemålen om utbildning, har som mål att förverkliga ”Utbildning För Alla fram till 2015” 

(Unescorådet, 2006).  

Persson (2009) hävdar att målsättningen med ”en skola för alla” är att alla elever ska få en möjlighet 

att känna delaktighet och gemenskap, men menar att samtidigt som staten ålägger skolan detta ansvar 

sägs ingenting om hur detta stöd ska se ut. I Högskoleverkets rapport (2012) beskriver man också hur 

det under årens lopp, trots målet om inkludering och en skola för alla, funnits olika uppfattningar om 

hur och var man i skolan bäst ska kunna ge elever det särskilda stödet.  

I Myndigheten för skolutvecklings (2005) stödmaterial tar man som ett exempel på framgångsfaktorer 

i arbetet med inkludering upp kunnig, kompetent och engagerad personal, som klarar av att organisera 

en inkluderad undervisning. Man hävdar att detta är en av de viktigaste faktorerna för att just elever 

med en utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd, ska lyckas nå målen i grundskolan. I Skolverkets 

(2012) stödmaterial Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling ges också exempel på 

framgångsfaktorer, då man beskriver hur några olika kommuner valt att organisera mottagandet och 

introduktionen för nyanlända på ett så effektivt sätt som möjligt. Precis som det betonas i Skolverkets 

(2009) Allmänna råd för utbildning av nyanlända understryks också här inkludering. I en av 

kommunerna har man fortfarande förberedelseklasser, skilda från den ordinarie undervisningen. 

Ambitionen är dock densamma som i de andra kommunerna, att så snabbt som möjligt skicka vidare 

eleverna till den reguljära klassrumsundervisningen. En annan viktig framgångsfaktor nämns; 

kartläggning av elevernas läs- och skrivförmåga samt tidigare kunskaper. 

I Obondos (1999) artikel ligger fokus på samspelet samhälle/förskola/skola/lärare/barn/elev och även 

hon vill lyfta de faktorer som visat sig skapa skolframgång för tvåspråkiga barn, nämligen inkludering. 

Andersson (1996), ifrågasätter, till skillnad mot tidigare nämnda forskare (Unescorådet, 2006, Persson, 

2009, Skolverket, 2009, Obondo, 1999) om verkligen alla elever kan inkluderas, däribland nyanlända 

elever med en annan kulturell bakgrund och erfarenheter av en annan skolform. Även om Andersson 

(1996) ser nackdelar med segregering, ser hon möjligheterna med den lilla gruppen, där 

helhetsperspektivet på elevens utveckling, enligt henne, kan betonas på ett annat sätt. Andersson 
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menar att i ett mindre undervisningssammanhang kan läraren fokusera på både elevens känslomässiga 

och sociala utveckling. Dessutom anser hon att det i en sådan miljö också blir lättare att 

individanpassa undervisningen och att använda en metodik som är anpassad efter elevens 

förutsättningar och behov. 

Tidigare forskning 

Organisationen av ämnet SVA 

I sin avhandling fokuserar Fridlund (2011) på frågeställningar som rör organisationen av ämnet 

svenska som andraspråk. Hon utgår från forskning, policytexter och styrdokument som alla pekar på 

dels alla elevers rätt till stöd, dels också rätten till delaktighet genom en gemensam undervisning. 

Fridlund ställer sig frågan huruvida SVA, ett ämne som riktas till en speciell grupp, som bedöms vara i 

behov av detta, verkligen kan få någon status. Hennes resultat visar att de tjugotal SVA-lärare, rektorer 

och specialpedagoger hon under fyra terminer observerade och intervjuade på olika skolor i en 

kommun, samtliga, trots läroplan och styrdokument, motiverar och rättfärdigar ämnet och en åtskild 

undervisning.  

Eklund (2005) hade med sitt arbete två syften. Det första var att utifrån ett samhälls- och ett 

läroplansperspektiv se på vilka förutsättningar som finns för ett interkulturellt lärande, ett lärande som 

ska omfatta alla elever, oberoende etnicitet, med syftet att öka förståelsen och respekten samt 

motverka fördomar och negativa attityder. Det andra syftet var att undersöka hur eleverna själva, både 

de med svensk och de med utländsk bakgrund, uppfattar och upplever det interkulturella lärandet. 

Efter att ha sammanställt enkätsvar från drygt 200 elever i årskurserna 6,7 och 8 och analyser av 

regeringspropositioner, statliga utredningar och grundskolans styrdokument, kom Eklund fram till att 

även om eleverna själva säger att de föredrar ett interkulturellt lärande sker inte så. Eklund pekar på ett 

antal möjliga orsaksfaktorer, bland annat bristen på kunskap om elever med minoritetsbakgrund och 

svårigheterna att hitta behöriga SVA-lärare.  

Statens offentliga utredningar (SOU 2010:64), fick 2010 i uppdrag av regeringen att kartlägga det 

arbete som görs för utsatta barn och elever på förskolor och skolor, bland annat elever med utländsk 

bakgrund. Gruppintervjuer genomfördes, i åtta svenska kommuner med sammanlagt 387 personer, 

yrkesverksamma inom förskola och skola. Arbetet skedde också i samråd med andra myndigheter. 

Utifrån resultatet föreslår utredningen bland annat tidigare stödinsatser, samverkan mellan de olika 

parter som är involverade runt eleven samt behörighet och fortbildning för lärare. Ytterligare forskare 

(SOU 2010:95) anlitades, vilka fick i uppdrag att göra en mindre intervju- och reflektionsstudie med 

sex olika professioner knutna till skolan. Syftet med denna studie var att skapa ett 

informationsmaterial för yrkesverksamma ute på fältet. 

Skolverkets rapport Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet (2008), med 

det övergripande syftet att bidra till en fördjupad kunskap om kunskaps- och språkutvecklingen för 

elever med ett annat förstaspråk. Här fokuseras bland annat frågor som organisationen av ämnet 

svenska som andraspråk samt om elevers deltagande i SVA och modersmålsundervisningen kan ha 

betydelse för skolresultatet. Rapporten stödjer sig på en enkätstudie, riktad till skolledningen på 

landets grundskolor och en intervjustudie på 13 skolor i fyra kommuner samt statistiska data. Det man 
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kom fram till var att de flesta skolor som ingick i studien organiserar ämnet SVA, som undervisning i 

liten grupp, riktad mot elever i behov av stöd. Man såg också att ämnet SVA i praktiken inte 

påverkade elevens skolresultat, däremot att ämnet modersmål gör det. 

I Vetenskapsrådets studie (2010) En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan är 

syfte att kartlägga och diskutera den akademiska forskningen om nyanlända elever. Avsikten är här att 

försöka hitta luckor i forskningen om dessa elever. Utifrån att ha granskat ett hundratal akademiska 

rapporter och avhandlingar visade resultatet att det råder stor brist på forskning vilken explicit 

behandlar de nyanländas villkor i den svenska skolan. Man understryker att det behövs studier som 

utgår från elevernas egna perspektiv och hävdar att denna målgrupp själv måste få komma till tals och 

berätta om vilka hinder de upplever i mötet med den svenska skolan.  

I sin artikel, som berör nyanlända elever i USA (Williams, 2003), koncentrerar sig författaren på en 

rad åtgärder som han, utifrån den forskning han granskat, anser måste vidtas för att elever med ett 

annat föstaspråk ska kunna tillägna sig ett nytt. Han menar att en av förutsättningarna är att de som 

arbetar med nyanlända också ska ha kunskap om och vara insatta i elevens livssituation, inte bara 

fokusera på språkinlärningen. Även i den här artikeln understryks rektorernas betydelse för att arbetet 

med nyanlända elever ska lyckas.  

Wedin (2009) följde i sin studie två klasser från förskolan upp till årskurs 3. Hon gjorde 

klassrumsobservationer och utförde varje år en intervju med lärarna och de sammanlagt 41 eleverna. 

Skolan, med hälften av eleverna med ett annat förstaspråk än svenska, låg i ett socioekonomiskt 

missgynnat område. Wedins resultat visar att lärarna i SVA fokuserar på trygghet och omvårdnad, 

istället för på kursplanernas innehåll. Hon menar att om lärarna har för låga förväntningar och ställer 

för låga krav kommer denna elevgrupp inte bara att tappa lusten för skolarbetet. De får heller inte 

chansen att utveckla den typ av språk och kunskap som krävs för att klara högre årskurser.   

Det specialpedagogiska uppdraget 

Avsikten med Lanshems (2010) studie var att intervjua 14 blivande och nyblivna specialpedagoger för 

att få veta hur de uppfattar och förstår det specialpedagogiska uppdraget. Hennes resultat visar att det 

är problematiken runt beteendediagnoserna som framträder under intervjuerna. Detta innebär, enligt 

Lanshem, att specialpedagogerna i större utsträckning ägnar sig åt punktinsatser, istället för att arbeta 

långsiktigt med elever i behov av särskilt stöd. 

Även Launy (2010) visar i sitt examensarbete, genom intervjuer med 7 olika pedagoger, lärare, 

förskollärare och fritidspedagoger, att man föredrar den undervisande speciallärarens hjälp framför 

specialpedagogens. Launy menar att detta beror på att kunskapen om specialpedagogens uppdrag är 

för oklar. Hon pekar också på hur respondenterna lyfter fram betydelsen av en insatt ledning, som 

skapar ramarna för att det specialpedagogiska arbetet ska fungera långsiktigt, inte bara som tillfälliga 

insatser.  

Resultatet av Byströms och Nilssons (2002) enkätstudie, med huvudsyftet att undersöka i vilken 

utsträckning specialpedagogens kompetenser tillvaratas, visar också den, trots det förändrade 

uppdraget, att en stor del av arbetet läggs på undervisning. 259 lärare, förskollärare och 

fritidspedagoger deltog och här understryker man skolledningens kunskap, om vilka kompetenser som 

ingår i specialpedagogens uppdrag, som en viktig faktor för hur den specialpedagogiska verksamheten 

på skolan formuleras.  
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Vad skolledningen själv anser att man ska ha specialpedagogen till har Johansson och Nord (2012) 

undersökt i sin uppsats. Samtliga av de fem rektorer som intervjuades anser att specialpedagogernas 

uppdrag är att handleda arbetslag kring frågor som rör elever och undervisning, samt att handleda 

lärarna i detta arbete. I studien framgår dock att ingen av specialpedagogerna hade någon specificerad 

arbetsbeskrivning. 

Syftet med Anderssons och Rederstedts (2008) enkätstudie var att studera utifrån vilket perspektiv 99 

specialpedagoger, speciallärare och övriga pedagoger ser på den specialpedagogiska verksamheten. 

Deras resultat visar att specialpedagogerna i större utsträckning ser elevens behov utifrån samspelet 

elev och skola, medan speciallärarna utgår från att problemet ligger hos eleven. 

Även Sandberg (2004) hade med sin intervjustudie som syfte att undersöka utifrån vilket perspektiv 

sju pedagoger, i det här fallet klasslärare, ser på och utformar specialpedagogiken. Resultatet visar att 

trots att några av klasslärarna arbetar utifrån samspelet skola och elev är den specialpedagogiska 

praktiken fortfarande inriktad på att problemet ligger hos eleven. Sandberg menar att detta kan bero på 

en mängd faktorer, till exempel klasslärarna själva, specialpedagogerna och ledningen.  

Högskoleverket (2012) fick i slutet på 2011 i uppdrag att utreda behovet av specialpedagoger och en 

speciell specialpedagogutbildning. I sin undersökning använde man sig av dels Statistiska 

centralbyråns statistik, dels enkäter, vilka skickades ut till 10 kommuner, utvalda med hänsyn taget till 

geografiska och socioekonomiska omständigheter. Högskoleverkets slutsats var att en speciell 

specialpedagogexamen behövs. Man delade inte regeringens uppfattning om att det är tillräckligt med 

den specialpedagogik som ingår i lärarutbildningen. Samtidigt påpekade Högskoleverket att 

specialpedagogexamen och speciallärarexamen har alltför lika examensbeskrivningar och att 

specialpedagogerna i allt för stor utsträckning ägnar sin tid åt undervisning. 

I sin avhandling Specialpedagoger – nybyggare i skolan kom Malmgren-Hansen (2002) fram till, efter 

att ha intervjuat 13 specialpedagoger om deras upplevelser av den specialpedagogiska verksamhetens 

förändringsprocess, att även deras erfarenhet var att man i huvudsak efterfrågar speciallärare. Lärarna 

vill hellre ha hjälp med undervisning av elever i behov av särskilt stöd än egen handledning. I studien 

framkommer också att det är lärarna som styr den specialpedagogiska verksamheten på skolan och 

författaren drar slutsatsen att det är denna grupp som besitter den informella makten då det gäller 

elever i behov av särskilt stöd.   

Isaksson (2009) har även han i sitt avhandlingsarbete, där det huvudsakliga syftet var att analysera 

förhållandet normalitet och avvikelse i skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd, granskat 

officiella policydokument för att se hur de stödinsatser skolan erbjuder elever är uttalade. Efter att ha 

studerat 51 åtgärdsprogram, intervjuat sammanlagt 24 lärare och rektorer samt 8 elever och deras 

föräldrar, visar hans resultat, att eftersom dokumenten under årens lopp har getts olika innebörder, 

mycket på grund av specialpedagogens förändrade uppdrag, har detta påverkat både vilket stöd som 

ges och vem som bedömer vilka elever som är i behov av detta. Isakssons studie visar också att det i 

huvudsak är lärarna som identifierade vilka elever som är i behov av särskilt stöd. 

SVA-elever och specialpedagogiskt stöd 

Rubin (2011) vill med sitt specialpedagogiska examensarbete belysa vinsten av att göra pedagogiska 

utredningar med tvåspråkiga elever.  I sin undersökning utgick hon från metodtriangulering, hon valde 

ett antal olika metoder när hon utförde de pedagogiska utredningarna. Hon använde sig här av 

screeningtester, uppskattning av elevens språkliga förmåga på modersmålet, performansanalyser och 
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halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Resultatet visar fördelen med att använda olika metoder vid en 

pedagogisk utredning, men också vikten av att specifikt kartlägga tvåspråkig språkutveckling och den 

språkliga förmågan på modersmålet. Rubin såg att elevernas resultat inte tyder på specifika språk-, läs- 

och skrivsvårigheter. Hon hävdar att det istället handlar om att man inte tillägnat sig det nya språket 

och den förförståelse som krävs för att klara skoluppgifterna.  

Lindqvist (2008) riktar i sitt specialpedagogiska examensarbete in sig på att studera de pedagogiska 

insatser som gavs till andraspråkselever i de tidiga skolåren. Genom intervjuer med 7 pedagoger, 

SVA-lärare, specialpedagoger och klasslärare, på sju olika skolor, kom hon bland annat fram till att 

faktorer, som samverkan mellan berörda pedagoger och kompetensutveckling, i frågor runt 

andraspråksinlärning, är nödvändiga för att en inkludering ska kunna förverkligas i skolans praktiska 

verksamhet. 

I en studie utförd i New York City, med data analyserat från 224 000 elever i klasserna 1, 4 och 7, 

under skolåren 1999 och 2000, visar Conger, Schwartz och Stiefel (2007) att elever med utländsk 

bakgrund är underrepresenterade i den specialpedagogiska verksamheten. En ytterligare enkät- och 

intervjustudie, gjord i Österrike (Mohsin & Kaplan, 2011), där muslimska elever med utländsk 

bakgrund, i behov av särskilt stöd samt 10 lärare deltog, visar på motsatsen. Denna grupp var istället 

överrepresenterad i den specialpedagogiska verksamheten, då främst flickor.  

European Agency for Development in Special Needs Education (2009) fick, som nämndes i 

inledningen, uppdraget att i 25 EU-länder, med Sverige som en av deltagarna, utföra en analys av den 

forskning som riktas mot sambandet elever i behov av särskilt stöd och med och utländsk bakgrund. 

Man ville rikta uppmärksamheten mot hur man på bästa sätt kan möta de specialpedagogiska behoven 

hos elever med ett annat förstaspråk. Resultatet visar att elever med utländsk bakgrund ofta är 

överrepresenterade, men också underrepresenterade i specialpedagogisk undervisning. Resultatet visar 

också att de professionella, vilka är involverade runt dessa elever, många gånger saknar den 

kombinerade kunskap som krävs för att möta elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd. 

I en studie gjord redan 1994 ställer några forskare sig frågan (Artiles & Trent, 1994), efter att ha 

granskat olika studier och rapporter från de senaste 25 åren, hur en överrepresentation av elever från 

minoritetsgrupper i specialpedagogiska undervisningsgrupper ska kunna lösas. De föreslår kvotering 

som en utväg, men ser samtidigt faran med att många av de som behöver specialpedagogiskt stöd då 

skulle komma att förlora på detta. De båda författarna menar att problemet är komplext och bedömer 

att det inte heller under det kommande kvartalet kommer att kunna lösas.  

Skrtic (2003) ifrågasätter även han, överrepresentationen av fattiga elever och elever med utländsk 

härkomst då det gäller specialpedagogiskt stöd. Han menar att dessa elever, genom att särskiljas, 

riskerar att bli stigmatiserade. Något som, enligt honom, kan leda till en oförmåga, både socialt, 

ekonomiskt, politiskt och utbildningsmässigt. Skrtics diskussion utgår ifrån ett organisatoriskt 

perspektiv och han föreslår, istället för en skola som bygger på en segregering av elever som förväntas 

misslyckas, en inkluderande skola med ”the right not to be disabled” (s. 41).  

Utifrån olika perspektiv analyserar Berhanu (2008) i en studie också hon fenomenet att elever med 

utländsk bakgrund är överrepresenterade i den specialpedagogiska verksamheten. Hennes analys visar 

att detta till stor del beror på att de redskap, för att bedöma elevernas språkliga och kulturella behov 

saknas. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Forskningsområdet som berör elever i behov av särskilt stöd rymmer ett brett spektrum av studier från 

ett flertal vetenskapsgrenar (Isaksson, 2009). Isaksson beskriver hur det historiskt, inom såväl 

handikapp- som specialpedagogik, funnits ett individuellt perspektiv på funktionshinder och elevers 

skolsvårigheter. Emanuelsson m fl. (2001) gör samma bedömning och menar, att trots att de nationella 

styrdokumenten, för både skolan och högre studier, pekar på motsatsen dominerar fortfarande detta 

perspektiv. Isaksson (2009) förklarar hur olika forskare inom den specialpedagogiska forskningen 

använt sig av olika benämningar på det individuella såsom ”funktionalistiskt”, ”essentialistiskt”, 

”kompensatoriskt”, ”medicinskt-psykologiskt” och ”kategoriskt”. Han menar att det gemensamma för 

dessa perspektiv är att alla utgår från psykologi och medicin. Samtliga av dessa uppräknade perspektiv 

förklarar också skolsvårigheter som brister hos individen. Eleven diagnosticeras, kategoriseras och ges 

därefter kompensatoriskt stöd. Isaksson menar att skillnaden mellan normalitet och avvikelse i dessa 

perspektiv står i centrum, eftersom det handlar om särskiljning.  

Inom handikappforskningen, men även inom den specialpedagogiska forskningen, är ett perspektiv 

man ofta använder sig av det socialkonstruktivistiska. Detta perspektiv bygger, till skillnad från det 

individuella, på att den sociala verkligheten med dess olika sociala fenomen konstrueras och får en 

mening först i samspelet mellan människor. Utifrån ett sådant perspektiv är det i interaktionen elev 

och skola som elevers skolsvårigheter uppfattas och får en mening (Isaksson, 2011). 

Emanuelsson m fl. (2001) väljer att beskriva synen på specialpedagogik utifrån begrepp som det 

kategoriska och det relationella perspektivet. Författarna nämner, som ett exempel på anhängare av 

denna tradition Skirtic, då han var den som tidigt uppmärksammande de stigmatiserade konsekvenser 

särskiljande undervisning kan leda till. Förenklat kan dessa båda begrepp förklaras som att man ser 

elever med svårigheter eller elever i svårigheter. Det kategoriska perspektivet, som går att jämföra med 

det individuella, betraktar problemet som individrelaterat. Det är hos eleven problemet återfinns. Det 

relationella perspektivet kan knytas till det konstruktivistiska, då det istället fokuserar interaktionen 

elev och dess omgivning. Emanuelsson m fl. anser att de två perspektiven utgör två radikalt skilda sätt 

att förstå och se på specialpedagogik, men hävdar samtidigt att det ena inte behöver utesluta det andra. 

Detta eftersom det kategoriska utgår från kategorisering, inte pedagogik, och att det relationella 

handlar om att tolka och förstå. Emanuelsson m fl. förklarar också varför förskjutningen mot ett 

relationellt perspektiv går så långsamt. De menar att det kan bero på att den specialpedagogiska 

verksamheten fortfarande i huvudsak handlar om akutinsatser. 

Utifrån Dysons schematiska tabell, där konsekvenserna för pedagogisk verksamhet och forskning 

beroende på perspektivval beskrivs, preciserar Persson (figur 1.1, s. 10)  i sin figur skillnaderna mellan 

de två perspektivens syn på skolsvårigheter och deras olikartade konsekvenser för specialpedagogiskt 

handlande. 
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Figur 1.1 Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval 

(Persson, 1998b. s.31) 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur tre lärare i svenska som andraspråk (SVA) och tre 

specialpedagoger ser på sitt uppdrag när det gäller elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt 

stöd. 
Frågeställningar 

 Hur ser SVA-lärarna och specialpedagogerna på sitt uppdrag när det gäller att möta elever 

med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd? 

 Hur ser SVA-lärarna och specialpedagogerna på sin kompetens när det gäller att möta elever 

med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd? 

 Vilka möjligheter och hinder upplever SVA-lärarna och specialpedagogerna att de möter i sitt 

arbete elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd? 

Metod 

Val av metod 

Kvale och Brinkmann (2009) och förklarar syftet med den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt 

att förstå områden från den levda vardagsvärlden, utifrån den intervjuades eget perspektiv. Eftersom 

min undersökning handlar om att få svar på hur tre SVA-lärare och tre specialpedagoger själva ser på 

verksamheten när det gäller elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd, valde jag att utföra 

en semistrukturerad intervjuundersökning med en hermeneutisk ansats. Väl medveten om att 

hermeneutiken är en komplex teori med många definitioner, långt ifrån liktydiga, gör jag här ingen 

annan koppling än att min undersökning bygger på tolkning och förståelse (Ödman, 1979).  

Vid mina intervjuer använde jag mig av en semistrukturerad intervjuguide. Jag hade skrivit ner frågor 

utifrån olika teman, kopplade till mitt syfte och mina frågeställningar. Intentionen var att 

intervjupersonerna skulle ha möjlighet att både formulera svaren så som de själva ville och bestämma i 

vilken ordning frågorna skulle besvaras. En intervjuprocess som Bryman (2009) beskriver som 

”flexibel”. Tonvikten ligger här på hur den som blir intervjuad uppfattar, förstår och svarar på 

frågorna. 

Undersökningsgrupp och urval 

Föreliggande studie är en intervjuundersökning med SVA-lärare och specialpedagoger från olika 

skolor i en mellansvensk kommun. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att antalet nödvändiga 

intervjupersoner beror på undersökningens syfte. De menar också att om antalet är för stort, minskar 

förutsättningarna för att kunna utföra några mer djupgående tolkningar. Detta eftersom stora mängder 

material blir tidskrävande att transkribera.  

Bryman (2009) anser att bekvämlighetsurval är det urval som är vanligast att använda sig av då man 

vill intervjua en speciell individ eller grupp, vilken är svårtillgänglig. Efter att ha diskuterat med en av 
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skolornas rektorer bestämde jag mig för att göra det så kallade bekvämlighetsurval Bryman (2009) 

talar om. Tre SVA-lärare och tre specialpedagoger från de skolor i kommunen vilka tagit emot flest 

elever med utländsk bakgrund, valdes ut. Två grundskolor F-9 med 350 respektive 550 elever och ett 

gymnasium med cirka 700 elever. På några av skolorna har man i mer än tio år haft ämnet SVA, på en 

annan har man först under det senaste året börjat bygga upp en SVA-verksamhet.  

Genomförande 

Personlig kontakt togs med intervjupersonerna per telefon och vid detta tillfälle redogjordes för syftet 

med undersökningen. De informerades också om att intervjun var frivillig, att den skulle ta cirka 45 

minuter att genomföra och att alla personliga uppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt. 

Samtliga intervjupersoner ställde sig positiva till att delta och inget bortfall förekom.  

Samtliga intervjupersoner bad om att få frågeguiden (bil. 1 och 2) mejlad till sig innan 

intervjutillfället. Utöver de sex intervjuerna bokades också en pilotintervju med en SVA-lärare. Detta 

för att säkerställa att frågorna fungerade och för att få en möjlighet att som intervjuare träna upp den 

säkerhet som, enligt Bryman (2009), behövs för att kunna använda frågeguiden på ett adekvat sätt.  

Bryman (2009) understryker hur viktigt det är att man som forskare planerar så att intervjun 

genomförs i en lugn och ostörd miljö. Intervjupersonerna tillfrågades också om vilken plats som 

passade dem bäst. Fem valde att besöka mig i mitt klassrum, en föredrog sitt tjänsterum. 

Intervjuerna, vilka tog mellan 40 och 60 minuter effektiv tid, utfördes under en tvåveckorsperiod. 

Samtalen spelades in med hjälp av en Iphone. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar fördelarna med 

ljudbandspelaren. De menar att den ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken 

i intervjun. Författarna tar också upp vinsten med att man som forskare ständigt kan återvända till 

samtalet för omlyssning. Samtidigt påminner de om att tekniska och mänskliga missöden ibland kan 

uppstå och att det därför gäller att vara uppmärksam under själva inspelningen.  

Databearbetning 

Jag har lyssnat av de sex bandinspelningarna och transkriberat dem. Intervjupersonernas svar har jag 

skrivit ner i skriftspråksform eftersom jag anser detta vara lättare att läsa än talspråksform. För att inte 

röja respondenternas, skolornas eller ortens identitet har alla tilldelats fingerade namn. Inga avslöjande 

detaljer har heller getts, vilka skulle kunna härleda till en viss person eller plats. 

Under transkriberingens gång utkristalliserades olika kategorier utifrån hur SVA-lärarna och 

specialpedagogerna sa sig uppleva verksamheten när det gäller elever med utländsk bakgrund, i behov 

av särskilt stöd. Jag försökte som Kvale och Brinkmann (2009) råder till, upptäcka uttalanden och 

beskrivningar som skapar förutsättningar för kvantifiering, men också likheter och skillnader i 

respondenternas utsagor. Med utgångspunkt från intervjuernas resultat samt referenslitteraturen har 

min analys, som tidigare nämnts, gjorts utifrån två perspektiv, det kategoriska och det relationella. Det 

förra är individinriktat och tillskriver eleven problemen, man ser elever med svårigheter. Det senare 

innebär att fokus riktas mot förändringar i elevens omgivning och i dess undervisningssituation, man 

ser elever i svårigheter (Emanuelsson m. fl, 2001).  
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Etiska aspekter 

Utifrån de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav Vetenskapsrådet (2002) upprättat, kommer 

jag här att redogöra för hur jag gick tillväga i min undersökning. 

Informationskravet innebär att forskarens ska presentera sig själv och undersökningens syfte. Denne 

ska också informera om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst deltagaren så önskar 

(Vetenskapsrådet, 2002). Då jag tog den första kontakten med intervjupersonerna informerade jag dem 

om vem jag var, uppgav namn och adress samt telefonnummer. Jag talade också om vilket universitet 

jag studerade på, studiens syfte och vilket tillvägagångssätt jag hade tänkt mig. Jag var noga med att 

understryka att deltagandet var frivilligt.  

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen själva får bestämma om de vill delta 

eller om de vill avbryta (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna i denna studie deltog frivilligt 

och var redan från början informerade om att de när som helst kunde tacka nej.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla de uppgifter och data som samlas in om deltagarna behandlas 

och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Jag 

informerade också intervjupersonerna om att uppgifter som namn, skola eller andra avslöjande 

detaljer, vilka skulle kunna peka ut en speciell person eller plats, skulle komma att behandlas 

konfidentiellt.  

Nyttjandekravet innebär att alla de uppgifter forskaren samlar in om deltagarna i studien, endast får 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Jag talade om att alla personliga uppgifter 

och data enbart skulle komma att användas av mig i mitt examensarbete.  

Tillförlitlighet  

Kvale och Brinkmann (2009) anser att reliabilitet inte bara har en metodologisk mening, utan också en 

moralisk sådan som handlar om pålitlighet. De menar att reliabilitet brukar kopplas till 

forskningsresultatens struktur och tillförlitlighet. Kan en annan forskare vid ett annat tillfälle återge 

samma resultat? Eller kommer intervjupersonerna att ge andra svar på samma frågor, beroende på vem 

som intervjuar dem? De båda författarna hävdar att frågan om reliabiliteten hos den som skriver ut 

samhällsvetenskapliga intervjuer sällan ställs. Om intervjun finns inspelad, menar de, är det lätt att 

göra en kvantifierad reliabilitetskontroll genom att se vilka skillnader som eventuellt uppstår i texten 

om två olika personer oberoende av varandra gör en transkription av samma avsnitt. Samtidigt kan de 

se en risk med att som forskare lägga en för stark emfas på reliabiliteteten. Författarna menar att denna 

emfas kan motverka intervjuarens kreativitet och sättet att variera sig på under intervjutillfället.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver valideringen som något mycket mer än bara en besiktning av 

undersökningens slutprodukt. De menar att valideringen är något som påverkar hela 

forskningsprocessen. Själv har jag, för att säkerställa trovärdigheten i min studie, försökt arbeta utifrån 

denna tes. Först granskade min handledare min intervjuguide, frågorna testades sedan på några 

kollegor och en pilotintervju utfördes innan de sex intervjuerna påbörjades. Under arbetets gång har 

jag hela tiden gått tillbaka till undersökningens syfte liksom dess frågeställningar och frågat mig själv 

om jag verkligen undersöker det som jag tror mig undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Reliabiliteten och validideten i en undersökning är dock, enligt Bryman (2002), begrepp som främst 

används i en kvantitativ studie, där forskaren genom upprepade mätningar försöker skaffa sig en bild 

av kvaliteten i sin undersökning. Bryman anser att man i en kvalitativ studie kan smälta samman de 
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båda begreppen, inte för att ändra innebörden men för att tona ner mätningens betydelse. Han menar 

att man här ska tala om studiens tillförlitlighet och hävdar att i en kvalitativ studie handlar 

tillförlitligheten om att dels säkerställa att forskningen utförts i enlighet med rådande forskningsregler, 

dels att de personer som ingått i studien bekräftar att forskaren i sitt resultat uppfattat deras svar rätt. 

Metodreflektion 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur tre SVA-lärare och tre specialpedagoger själva 

ser på verksamheten när det gäller elever med en utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd. ”Om 

man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” skriver Kvale 

och Brinkmann (2009, s. 15) och detta argument är också det främsta till att jag valde den kvalitativa 

intervjun som metod. Författarna menar att styrkan i en kvalitativ intervju är det tillträde till 

intervjupersonens vardagsvärld som forskaren får. Det var just denna vardagsvärld jag ville få tillgång 

till. Genom att personligen möta mina intervjupersoner gavs jag inte bara möjligheten att ställa 

följdfrågor, utan kunde också uppmärksamma deras ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk, något jag 

inte kunnat om jag till exempel valt att använda mig av enkäter.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar, att trots att en forskningsintervju ligger nära ett vardagligt 

samtal, är den för den skull inte enkel att utföra. De hävdar att man som forskare därför måste 

förbereda sig noga och att man är klar över undersökningens syfte och innehåll. Detta för att 

intervjuerna ska kunna generera viktig information. Själv gick jag gång på gång tillbaka till mitt syfte 

och mina frågeställningar då jag sammanställde min frågeguide. Trots detta var det under intervjuerna 

ibland svårt att fokusera på det som jag egentligen hade som syfte att få svar på. Det var lätt hamna i 

diskussioner som var intressanta, men som inte svarade på mina frågor, det blev tydligt framförallt 

under transkriberingen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att konsten att intervjua lär man sig 

genom att intervjua. Skulle jag utföra en ny undersökning, skulle jag göra fler pilotintervjuer. Detta för 

att öva upp förmågan att begränsa mig till det jag har i syfte att undersöka.  

Bryman (2009) hävdar att det också är en fördel om man sätter sig in i den miljö där 

intervjupersonerna verkar och lever, för att lättare kunna tolka och förstå det personerna berättar. Även 

Kvale och Brinkmann (2009) pekar på vikten av intervjupersonens kunskap om ämnet, för att kunna 

ställa de viktiga frågorna. Eftersom jag själv arbetar som SVA-lärare ansåg jag mig vara hjälpt av den 

förförståelse som författarna talar om, både då jag sammanställde och kompletterade min 

intervjuguide, men också när jag intervjuade. Dock är jag medveten om att min förförståelse i ämnet 

tillsammans med mina värderingar kan ha kommit att påverka mitt sätt att intervjua och tolka 

respondenternas utsagor. Hade en person, som inte varit insatt i skolans värld, upprepat mina 

intervjuer skulle kanske detta kunna ha bidraget till ett annat utfall.   

Lindqvist (2008) menar att hon i sitt examensarbete medvetet avstod från att skicka ut intervjuguiden i 

förväg. Anledningen till hennes val var att hon ville få så spontana och icke tillrättalagda svar som 

möjligt. I sitt arbete funderar hon dock över om detta val kunde ha skapat en möjlig felkälla, att svaren 

kanske hade blivit mer uttömmande om de personer hon intervjuade hade fått chansen att tänka 

igenom och fundera över frågeställningarna innan intervjun. Mina intervjupersoner, som alla fick 

denna möjlighet, gav alla uttömmande svar och i motsats till Lindqvist funderingar, att hon inte fick 

tillräckligt utömmande svar, kommer jag aldrig att kunna bevisa om mina intervjupersoner svar var 

icke spontana och tillrättalagda. 
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Resultat och analys 

Intervjuerna med SVA-lärarna 

En SVA-lärare är högstadielärare i svenska, men har också skaffat sig behörighet i SVA årskurs 7-9. 

Som lärare har hon arbetat i över 40 år, som SVA-lärare i 10 år. Nu är hon på IM-programmet, med 

cirka 100 elever med utländsk bakgrund. Själv ansvar hon för 17 elever, mest ensamkommande, 

mellan 15 och 19 år. Hon bedömer att en tredjedel av dessa elever är i behov av särskilt stöd. På 

skolan arbetar fyra SVA-lärare, varav två har behörighet för sin årskurs. 

En annan SVA-lärare är utbildad 4-9 lärare, bland annat i svenska. Hon har arbetat sex år som lärare 

och sedan en månad tillbaka undervisar hon en förskoleklass med 25 elever, fördelade på fem grupper. 

En femtedel av dessa elever anser hon vara i behov av särskilt stöd. På skolan finns sammanlagt 35 

elever med utländsk bakgrund. Två av skolans fyra SVA-lärare har behörighet för att undervisa sin 

årskurs. 

En tredje SVA-lärare är utbildad 4-9 lärare med en kortare kurs i SVA. Hon har arbetat sex år som 

lärare, varav fem med SVA. Nu undervisar hon sammanlagt 35 elever i årskurs 7-9. Hon bedömer att 

10-20 procent av hennes elever är i behov av särskilt stöd. På skolan går cirka 90 elever som läser 

SVA. Två av skolans fyra SVA-lärare är behöriga att undervisa sin årskurs. 

Uppdrag och kompetens 

SVA-lärarna uttrycker alla, på olika sätt, att de saknar en egentlig arbetsbeskrivning när det gäller 

uppdraget med SVA-elever i behov av särskilt stöd. En av dem förklarar: 

Det är jättesvårt, jag har bara fått en tjänst, ”att nu ska du undervisa i SVA”, men med det följer ju 

tusen andra jobb kring de här eleverna. Det är inte bara att lära dem språket. Det spelar ingen roll hur 

många åtgärdsprogram vi skriver. Den andra delen, den sociala, är jättestor jämfört med att vi sitter i 

klassrummet och bara har SVA. 

Hon ger som exempel på detta elever som inte sover på nätterna, inte äter, inte kommer i tid på 

morgonen och inte deltar i idrotten: 

Vad gör jag då, vem har jag att bolla med då och vem bestämmer? Och de längtar ju så väldigt 

mycket efter sina föräldrar, jättemycket!  

En annan SVA-lärare uttrycker att hon skulle ”behöva hjälp”, en tredje att hon skulle vilja ha ”någon 

att luta sig mot”. Hon beskriver problemet så här: 

Det är jättesvårt att se vad som är vad, eftersom det inte finns några egentliga analysverktyg att 

bedöma om det beror på läs- och skrivproblematik, dyslexi eller traumatisering. Jag önskar att det 

skulle finnas någon som tittade på bara SVA-eleverna, någon som verkligen kunde det här området 

på riktigt. Jag vill ha en ledning och en specialpedagog med ett riktigt SVA-tänk, för det finns inte 

nu, någon som kan se och förstår om det är beroende på att man är analfabet som det är så svårt, eller 

om det beror på något annat.  

När frågan ställs, om vilken typ av kompetenser som behövs för att kunna möta SVA-elever med 

särskilda behov, anser samtliga SVA-lärare att de måste få veta mer om eleverna för att kunna hjälpa 

dem. Eller som en SVA-lärare uttrycker det, ”att ha en förkunskap om elevernas kultur är väldigt 

viktig”.  
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På frågan, hur SVA-lärarna definierar begreppet specialpedagogik säger en att ”specialpedagogik ska 

ju egentligen genomsyra all undervisning” och beskriver det som: 

Den där lådan med extra verktyg att ta fram, så att alla elever ska kunna ingå i en större grupp och 

delta på samma villkor, de där verktygen som jag inte alltid har. I min utbildning ingick bara lite 

specialpedagogik. 

En annan SVA-lärare anser att specialpedagogik också innebär ” lyhördhet och trygghet, en 

förutsättning för att en elev överhuvudtaget ska kunna lära sig någonting”.  

När SVA-lärarna beskriver skillnaden mellan deras eget uppdrag och specialpedagogens, nämner 

samtliga specialpedagogens möjlighet att få arbeta enskilt med en elev. En av dem förklarar: 

Hon arbetar mer i en ”en mot en-situation”, något som jag inte har möjlighet till eftersom jag arbetar i 

en större grupp där alla ligger på olika nivåer.  

Flera av SVA-lärare säger att de skulle vilja att specialpedagogen ibland besökte deras klassrum, ”inte 

bara gjorde utredningar”. En av dem anser att specialpedagogen på så sätt, dels skulle få en större 

kännedom om eleverna, dels kunde bidra med tips och idéer som skulle kunna underlätta arbetet i 

miljön runt eleverna.  

En annan SVA-lärare anser att samarbetet med specialpedagogen inte ger så mycket:  

Hon gör så gott hon kan och ställer alltid upp, det gör hon, men hon vet ju inte heller. Och jag tror 

inte hon har läst någon SVA.  

En SVA-lärare tycker att samarbetet med specialpedagogen på hennes skola har blivit bättre. Förut var 

inte SVA-eleverna prioriterade, men ”nu får ju ändå några fler hjälp”. Hon förklarar varför hon tror att 

SVA-eleverna inte prioriteras:  

Eftersom man väntar på språket och anser att de behöver mer tid för språkinlärning. Och för att de i 

alla fall inte kommer att klara gymnasiet. Därför tror jag att de sållas bort. 

SVA-lärarna är överens om att man väntar in SVA-eleverna för länge, både språket och ”det sociala”.  

De anser att det är på grund av denna väntan som det särskilda stödet i regel läggs över på dem som 

SVA-lärare. En SVA-lärare förklarar: 

Ledningen är inte är insatt i de här frågorna, ja ingen på skolan. Eftersom det inte prioriteras, ja då 

blir det vi som får ta det. 

Organisationen kring SVA-elever, i behov av särskilt stöd 

På frågan vem som bedömer vilka som ska läsa SVA och hur detta sker, svarar två av SVA-lärarna att 

det är specialpedagogen, på en skola avgör SVA-läraren själv behovet. Hon säger att i de lägre 

årskurserna på hennes skola använder man ett speciellt test. Själv har hon istället valt att analysera 

elevernas texter och läsning. Hon tycker att detta visar mycket mer. De andra SVA-lärarna menar att 

det hos dem inte används några analysverktyg alls, alla nyanlända elever läser SVA. En av dem känner 

inte till om det finns något specifikt testmaterial för SVA-elever. En annan SVA-lärare har sett ”något 

de använde på SFI”, men det är enligt henne, ”så svårt att många av de svenska eleverna inte skulle 

klara det”. Hon vet att specialpedagogen håller på att kolla upp ett nytt test: ”Det ska prövas, men bara 

på några utvalda elever, för att det är så dyrt”.  

Den SVA-lärare som undervisar de yngre eleverna säger att undervisningen alltid sker i liten grupp, 

fem till sex elever per tillfälle, fyra halvtimmespass i veckan. Eleverna i årskurs 7-9 deltar däremot i 

den ordinarie undervisningen, där erbjuds SVA endast som resurstimmar. På en skola läser årskurs 6-9 

SVA enligt läroplanen i enskild grupp. På gymnasiet och IM-programmet läser man också SVA enligt 
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läroplanen och har all tid förlagd i egen klass. Alla SVA-lärarna är ense om att små grupper är 

nödvändiga för att deras elever så småningom ska kunna känna sig inkluderade i den ordinarie klassen. 

En av dem förklarar hur hon ser på inkludering: 

Vi känner ganska snabbt om vi skiljer oss från en grupp. Det behöver inte innebära, att om jag har ett 

par röda byxor och alla andra har svarta, att jag för den skull känner mig delaktig bara för att jag är 

med i gruppen. Då måste jag kanske gå hem först och dra på mig ett par svarta, det gör jag inte i 

klassrummet. 

Två av SVA-lärarna anser att de är nöjda med sina lokaler. En lärare tycker motsatsen då hon har sin 

undervisning i ett genomgångsrum, ett rum som samtidigt fungerar som ett allmänt samtalsrum. 

Jag har tagit upp det här med ledningen, men fast jag har en rektor med mig så finns där ingen vilja. 

Man tycker att det här är bra. 

Samtliga SVA-lärare säger att de får köpa in det material som behövs för att undervisningen ska 

fungera. Men en menar att, ”det går åt mycket tid för att hitta rätt material, att det är svårt att veta var 

man ska leta”. 

Ingen av SVA-lärarna ingår i någon elevhälsogrupp och ingen av dem säger sig ha reflekterat över 

varför. En av dem tycker att ”vi har ju våra SVA-möten”. Två av SVA-lärarna ingår i ett arbetslag, 

men då på grund av att man undervisar i ytterligare ett ämne. Samtliga SVA-lärare anser att det på 

skolorna generellt saknas ett ”SVA-tänk”. De vet inte heller hur insatta ledningen är i ämnet SVA, 

något som en beskriver så här:  

Rent tekniskt så försöker de nog vara det när man talar med dem, men de har ingen aning om vad vi 

gör på våra lektioner eller hur vi tänker kring ämnet SVA. Vad det handlar om; reflektion, fantasi och 

hur mycket den delen betyder. Det har de ingen aning om. Jag tror mest att de tror att det handlar om 

att läsa glosor. Det är min upplevelse. Jag har aldrig haft besök av en rektor. 

En av SVA-lärare berättar att hon blev uppmuntrad av sin förre rektor att läsa SVA:  

Han förstod faktiskt hur viktigt det var. Han såg till att jag fick studera via Lärarlyftet. Han sa: ”Läs, 

läs! Det här behöver vi på skolan”.  

De två andra anser att deras ledning visserligen brukar ställa sig positiv till fortbildning, men som en 

uttrycker det: ”Men då ska man föreslå och betala det själv, och läsa på sin fritid”. 

Möjligheter och hinder i arbetet kring SVA-elever, i behov av särskilt 

stöd 

Samtliga SVA-lärare understryker att de har ett mycket intressant, roligt och viktigt jobb. En säger att:  

Möjligheterna i arbetet är att eleverna är så enormt motiverade, att man får så mycket tillbaka, trots 

att många mår så psykiskt dåligt. De vill inte ha rast, de vill inte ha lov och de vill bara gå i skolan.  

Det är jättekul, man kan göra allting, man kan alltid hitta på något att jobba kring och de är väldigt 

öppna. 

En annan uttrycker att: 

Det finns så otroligt mycket att göra och att det i sig känns som en möjlighet. Jag tycker ibland om att 

komma med idéer och jag tycker själv att jag är ganska duktig på det. Och där finns ju oändliga 

möjligheter att ta det jag själv skulle tycka är bra.  Men sedan är ju inte jag expert och då kommer ju 

den där osäkerheten, skulle jag ha gjort på något annat sätt? 

En SVA-lärare ger som exempel på möjligheter: 

Fasta tider och att kontinuerligt få vara tillsammans i en homogen grupp där alla har det gemensamt 

att språket är svårt. I en sådan grupp blir det mycket lättare att ta upp frågor som rör kulturella 

skillnader, något som jag upplever att de här eleverna har ett stort behov av.  
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Även de två andra SVA-lärarna framhåller den lilla gruppen som en möjlighet för SVA-elever, och då 

särskilt de i behov av särskilt stöd. En av dem berättar: 

En elev sa till mig att det var jätteskönt, för nu kände han att han var bland andra som också behövde 

hjälp. Nu behövde han inte sitta och inte förstå, nej det tyckte han var jobbigt. Ja, det gäller alla SVA-

elever. 

SVA-lärarna ger också alla uttryck för att ett stort hinder i arbetet med SVA-elever är att så många av 

kollegorna inte vet hur de ska anpassa sin undervisning för elever med utländsk bakgrund: 

De andra lärarna kommer till oss och lämpar över det som egentligen är deras arbetsuppgifter. Många 

tror visst att det är vi som ska lära dem allting, matte, engelska, ja allt. För de säger. ”Ta det här du, 

för det här är jag inte utbildad för”. 

En SVA-lärare anser att alla på skolan skulle behöva läsa SVA:  

Så vi fick in fler kunniga resurser under lektionerna, så vi verkligen skulle hinna med att hjälpa varje 

enskild elev. Vi kan aldrig bli för många. 

Intervjuerna med specialpedagogerna 

En specialpedagog har examen som mellanstadielärare, speciallärare och specialpedagog. Hon har läst 

en kortare SVA-kurs. Som lärare och speciallärare har hon varit verksam i 20 år och som 

specialpedagog i 20 år. Av de elever som hon ger specialpedagogisk hjälp, bedömer hon att det är 

cirka 10 procent med utländsk bakgrund. På skolan arbetar ytterligare en behörig specialpedagog. 

En annan specialpedagog har examen som förskollärare. Efter 20 år läste hon vidare till 

specialpedagog och har nu arbetat som det i sex år. Hon stöttar i huvudsak årskurs F-6, men även 

elever i årskurs 7-9. Hälften av de elever hon hjälper har utländsk bakgrund. På skolan arbetar 

ytterligare en obehörig specialpedagog.  

En tredje specialpedagog har examen som lågstadielärare. Hon jobbade ungefär 30 år innan hon läste 

vidare till specialpedagog. Nu har hon jobbat som det i fem år. Hon stöttar årskurs 1-9. Av de nio 

elever hon jobbar med just nu är tre elever med utländsk bakgrund. På skolan arbetar ytterligare en 

behörig specialpedagog. 

Uppdrag och kompetens 

Samtliga specialpedagoger säger att deras huvudsakliga uppgifter består av kartläggning och 

handledning. Specialpedagogerna anser däremot att deras uppdrag, när det gäller att stötta SVA-elever, 

är mer oklart. En av dem förklarar det så här: 

Det finns inget skriftligt på det i mitt uppdrag. Jag känner att det är ingen som har tänkt på att vi har 

invandrarelever som behöver en annan typ av hjälp och stöd. Vi försöker. Vi är ju medvetna om att 

det finns behov, för att elever som kommer in på ett program klarar sig inte eftersom de har för dåliga 

kunskaper i svenska språket. 

En annan specialpedagog tycker att uppdraget runt elever med utländsk bakgrund är ”olika svårt 

beroende på vad som ska testas”:  

Funderar man då även på om de har någon utvecklingsstörning, då är det ju väldigt svårt att veta vad 

som är vad. De här barnen har ju oftast med sig trauma och upplevelser som också kan stoppa deras 

utveckling. En helt ny miljö som gör det mycket svårt, så där ska man nog vara flera stycken när man 

gör sina bedömningar, med olika kompetenser. 
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En specialpedagog anser att alla elever, oavsett språk, ska ha samma rätt till specialpedagogiskt stöd, 

men att det förutsätter ett samarbete mellan henne och SVA-lärarna, eftersom hon själv saknar SVA i 

sin utbildning. 

På frågan hur specialpedagogerna ser på sin kompetens, i arbetet med elever med utländsk bakgrund, 

säger en att hon saknar den kompetens som specifikt riktar sig mot invandrarelever. En annan menar 

att hon har den ”till viss del, men att de här elevernas behov är så speciella”:  

Jag upplever att här räcker inte min kompetens till utan den behöver kompletteras med SVA- och 

hemspråkslärares och kanske fler viktiga personer runt eleven. Det gäller att få fram en helhetsbild av 

eleven. 

En tredje specialpedagog anser, att även om hon saknar SVA i sin utbildning, är hennes 

specialpedagogutbildning ändå till stor hjälp i mötet med elever med ett annat språk, att hon ”tack vare 

den tänker olika alternativa lärostilar, metoder, material och bemötande”.  

En av specialpedagogerna menar att alla de kompetenser hon har, som behövs för att arbeta med 

svenska elever, måste hon ha när hon ska hjälpa elever med en utländsk bakgrund eftersom, ”de är ju 

också svenska medborgare”. Samtidigt anser hon att man även måste kunna skilja på om det är språket 

eller något annat som gör att det blir problem.  

En annan specialpedagog känner att hon kanske skulle behöva mer ”allmänkunskap och handledning”. 

Hon pekar på att en del av föräldrarna helt enkelt inte vill att deras barn ska få stöd, att det i en del 

kulturer anses som ett nederlag om ens barn inte kan. Hon förklarar: 

Jag kanske känner att jag är för mottagande, mot föräldrar och så. Jag kanske skulle vara mer kunnig i 

hur olika kulturer fungerar och vad olika kulturer har med sig i ryggsäcken. Jag skulle vilja ha någon 

att vända mig till och bolla med, för det har vi inte, vi får tänka själva. 

Samtliga specialpedagoger uttrycker att de känner sig osäkra, inte bara när det gäller stödet av 

elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd, utan också hur de ska kunna stötta och 

handleda sina kollegor. 

Begreppet specialpedagogik definierar en specialpedagog som, ”att man ska vara insatt i många delar, 

hur olika personer och myndigheter runt eleven jobbar”, men också ”ha en förståelse för många olika 

bekymmer”. En annan specialpedagog förklarar:  

Att kunna ställa sig frågan, att vad behöver just den här eleven? Att se möjligheter, inte bara en del av 

oss. Ju fler på skolan desto bättre. 

Skillnaden mellan SVA-lärarens och specialpedagogens arbetssätt beskriver specialpedagogerna alla, 

som att läraren undervisar i svenska språket, medan specialpedagogen går in mer specifikt för att se 

om det finns någon form av problem. En av specialpedagogerna säger att hon inte vet hur SVA-

utbildningen ser ut, men där tror hon att, ”vi kan hjälpa varandra”. 

En specialpedagog säger apropå samarbetet med SVA-lärarna: 

Vi samarbetar ju inte så. Om de funderar på någon elev så försöker vi komma fram till vad vi ska 

göra, men de är ju mer experter på det än vad jag är. De har ju utbildning i SVA. De kan den där 

biten.   

En annan specialpedagog säger att samarbetet inte sker kontinuerligt, men när hon behöver prata med 

någon SVA-lärare så ”ställer de alltid upp”. På en skola är man många nya i personalen och 

specialpedagogen känner att alla, även ledningen, är osäkra i sina nya roller. Hon hoppas därför att de 

ska böra jobba tillsammans, lära av varandra och även av andra skolor som har större erfarenhet av att 

arbeta med tvåspråkiga elever: 
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För det är ingen som leder och styr oss och säger hur vi ska göra. Samtidigt märks det att det behövs 

en kapten, alla är ju inte med på tåget.  

Samtliga specialpedagoger säger sig vara medvetna om att det är på grund av okunskap och tidsbrist 

som man tvingas utgå från vad eleverna inte kan. 

En av dem förklarar: 

Jag träffar ju i regel inte en elev så ofta, det blir mest i form av punktinsatser. Jag tittar mest på ett 

problem. För förstår de inte ens språket kan man ju inte göra. Man försöker men det blir bara 

pannkaka och de blir stressade över situationen också.  

Organisationen kring SVA-elever, i behov av särskilt stöd 

På frågan om vem på skolan som bedömer vilka elever med utländsk bakgrund, som behöver 

specialpedagogiskt stöd, är samtliga specialpedagoger ense om att det är inte en, utan flera personer 

som gör den bedömningen. En specialpedagog säger att arbetslaget tar kontakt med henne, en annan 

nämner mentorerna och en tredje klasslärarna. I två av skolorna går ärendet till rektorn innan 

specialpedagogen påbörjar en utredning. På en tredje skola använder man sig av ett speciellt test för 

elever med ett annat förstaspråk, på en annan använder man sig av samma tester som för eleverna med 

svenska som modersmål och på en tredje skola håller man just nu på att leta efter sådana verktyg. 

Samtliga specialpedagoger är nöjda med sina lokaler, mindre rum där de tar emot mellan en och tre 

elever åt gången. En specialpedagog är ute och jobbar i elevgrupperna. Hon anser att det är mycket 

viktigt att röra sig ute bland elever och lärare, för att alla elever ska känna sig inkluderade. Annars 

arbetar hon liksom de två andra specialpedagogerna i huvudsak med tester och utredningar, samt tar 

fram anpassat material och hjälpmedel till de elever som är berättigade till detta.  

På frågan vad begreppet inkludering innebär för specialpedagogerna, när det gäller elever med 

utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd, är alla ense om att det innebär att dessa elever ska kunna 

gå på samma skola i samma klass, men som en av dem uttrycker det: ”Det är inte säkert att bara för att 

eleven är med i klassen, att den är inkluderad, han kan vara exkluderad där också”.  

En annan förklarar varför hon anser att det är viktigt med små grupper: 

Inkludering, direkt så slår det an till något positivt. Men idag så ser man ju när det inte går så bra med 

inkludering också och ofta tyvärr. För inkludering är ju i grunden bra för alla barn oavsett behov ska 

ju kunna gå i samma skola. Men som det ofta händer så tas det beslut från politikerhåll, som säger att 

så här ska ni göra. Men skolan är inte beredd, man är inte förberedd här nere på golvet. 

Samtliga specialpedagoger ingår i skolornas elevhälsogrupper och ser detta som en naturlig del av 

jobbet. Ingen ingår i något arbetslag, men som en säger, ”man talar ju med berörda lärare om problem 

runt en elev när de uppstår”. En specialpedagog anser att, ”det går ju inte att vara med i bara ett 

arbetslag, och jag kan ju inte vara med i alla”. 

Specialpedagogerna upplever att ledningen deltar i den pedagogiska diskussionen i olika hög grad. En 

specialpedagog svarar nämligen, ” inte alls”, en annan tycker att ”de är ganska bra, men man måste 

fylla i lite” och en tredje tycker att ”det har blivit mycket bättre med åren”: 

Man har väl börjat inse att alla elever måste gå på gymnasiet och att alla elever har rätt att lyckas på 

gymnasiet och att vi därför måste anpassa oss till eleverna. Inte alltid att eleverna ska anpassa sig till 

vårt system.  

En av specialpedagogerna hänvisar till den strama budgeten, när hon förklarar att pengarna inte räcker 

till för den fortbildning som hon skulle önska. ”Enstaka dagar kan man kanske få, men har man fått en 

utbildning så kanske man inte kan gå förrän om tre år igen” förklarar hon. En annan säger att hon ”nog 
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skulle få gå vad som helt, eftersom vi är så nya inom det här området med SVA”. En tredje 

specialpedagog tycker att det handlar om att ta egna initiativ: 

Jag är en sådan där som inte står och väntar på att bli erbjuden, utan lägger fram förslag till min 

rektor om det här vill jag göra. Jag försöker ha underlag för det också och säger inte bara att det är kul 

och då har det inte varit några problem. 

Möjligheter och hinder i arbetet kring SVA-elever, i behov av särskilt 

stöd 

En specialpedagog uttrycker hur roligt och berikande hon tycker det är att arbeta med elever från andra 

kulturer, det ser hon som en stor möjlighet. En specialpedagog ser möjligheten i att försöka hitta 

anpassade tester och dataprogram för tvåspråkiga elever. En tredje hävdar hur viktigt det är att hon 

visar de här eleverna vilka möjligheter som den svenska skolan kan ge:  

Att få dem att lyfta blicken, att tänka lite längre och förstå varför de är här och hur de ska göra för att 

plugga, det känner jag är en möjlighet. Att tända de där stjärnögonen som ofta har slocknat. 

En av specialpedagogerna ser ”alla dessa möten” som ett hinder: 

Möten som bara är till för mötenas skull. Till exempel elevhälsomötena. Ibland kan det kännas som 

att, kom vi någonstans egentligen? Att jag skulle kunna gjort något annat vettigare av tiden för 

eleverna. Det kan jag se som ett hinder. 

De hinder som samtliga specialpedagoger lyfter fram är resurserna som inte räcker till för så många 

elever. En specialpedagog skulle vilja vara mycket mer ute i grupperna. Hon tycker att de 

administrativa uppgifterna ibland förhindrar det, ”alla papper som ska in i mappar och så, jag skulle 

vilja ha någon sorts hjälpreda”. Samtidigt säger hon sig se kartläggningarna och utredningarna som en 

möjlighet att kunna hjälpa eleverna, ”för att iallafall försöka förstå vad de behöver hjälp med”.  

SVA-lärare och specialpedagoger, likheter och skillnader 

Uppdrag och kompetens 

När det gäller uppdraget, som SVA-lärare och specialpedagog, uppfattar de flesta av 

intervjupersonerna detta, då det gäller arbetet med elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt 

stöd, som både otydligt och förändrat under tid. Alla säger sig vara kompetenta att utföra det de är 

utbildade för, men uttrycker samtidigt att de saknar den språkliga, liksom den sociala, kunskapen för 

att fullt ut kunna hjälpa dessa elever. Alla SVA-lärare uttrycker också att de saknar det explicita 

specialpedagogiska stöd, som skulle behövas runt dessa elever. De ger alla uttryck för att de skulle 

vilja ha någon ytterligare person på skolan att konsultera, eftersom specialpedagogens kunskaper inte 

heller räcker till. De flesta anser också att samarbetet med specialpedagogen inte sker i den 

utsträckning de skulle önska. Alla SVA-lärare är även överens om, att eftersom man väntar in SVA-

elevernas språk alldeles för länge, innan man sätter in ett specialpedagogiskt stöd, blir detta stöd SVA-

lärarnas uppgift. Specialpedagogerna, å sin sida, understryker vikten av samarbetet med SVA-lärarna. 

De menar alla, att eftersom de själva inte har läst SVA, är ett sådant samarbete nödvändigt för att 

kunna göra en bedömning. 

Skillnaden mellan SVA-lärarens och specialpedagogens uppdrag definierar intervjupersonerna alla 

som att SVA-läraren i huvudsak arbetar med svenska språket, medan specialpedagogen kopplas in när 

en elev behöver extra stöd. Även om en specialpedagog säger att hon försöker vara ute i verksamheten 

så mycket hon kan, arbetar alla specialpedagoger i regel med en eller ett fåtal elever åt gången, något 

som också SVA-lärarna anser vara nödvändigt. En SVA-lärare uttrycker dock att hon skulle vilja se 

specialpedagogen mer ute i verksamheten. 
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Begreppet specialpedagogik definierar SVA-lärare och specialpedagoger ungefär på samma sätt, en 

extra hjälp när den vanliga pedagogiken inte räcker till. Samtliga intervjupersoner är samtidigt ense 

om att specialpedagogik inte är något som berör bara specialpedagogerna och dem som SVA-lärare, 

utan alla på skolan som arbetar med elever. 

 

Organisationen kring SVA-elever, i behov av särskilt stöd 

Vem som bedömer vilka elever som ska läsa SVA och vilka av dem som behöver specialpedagogiskt 

stöd ser olika ut på skolorna. På två av dem läser alla elever med utländsk bakgrund SVA, på en tredje 

analyserar först SVA-läraren elevernas text och läsning. Två av skolorna saknar i dagsläget 

analysredskap för att kunna göra en språklig bedömning. Det skiljer också från skola till skola vem 

som utför testerna, på en är det SVA-läraren, på en annan är det specialpedagogen. 

Samtliga SVA-lärare ställer sig positiva till att SVA sker i egen grupp eller klass. De menar att detta är 

en förutsättning för att de här eleverna så småningom ska kunna känna sig inkluderade i de ordinarie 

klasserna. Även specialpedagogerna menar att mindre grupper är viktiga. Samtliga intervjupersoner 

uttrycker på olika sätt att inkludering inte sker per automatik, bara för att man sitter med i 

klassrummet. Samtliga intervjupersoner, alla utom en, är också nöjda med sina lokaler. 

SVA-lärarna ingår inte i någon elevhälsogrupp, men två är med i ett arbetslag. En av SVA-lärarna 

ingår i ett SVA-arbetslag. Ingen av specialpedagogerna ingår i ett arbetslag, men alla sitter med i en 

elevhälsogrupp. Rent generellt uttrycker SVA-lärarna, till skillnad mot specialpedagogerna, att 

ledningen inte är tillräckligt insatt i deras ämne. Alla specialpedagoger, förutom en, anser att deras 

chef, under årens lopp, blivit mer erfaren och medveten om vikten av specialpedagogik och elever med 

utländsk bakgrund. 

Samtliga intervjupersoner ställer sig positiva till fortbildning. Alla är ense om att det är de själva som 

måste ta initiativet om de vill läsa. Hälften av intervjupersonerna, en SVA-lärare och två 

specialpedagoger är också övertygade om att de själva skulle få stå för både tid och kostnad.  

 

Möjligheter och hinder i arbetet kring SVA-elever, i behov av särskilt stöd 

Både SVA-lärare och specialpedagoger uttrycker att det är ett roligt och berikande att få arbeta med 

elever från olika kulturer. Som en möjlighet i sitt arbete runt SVA-elever, i behov av särskilt stöd, 

lyfter samtliga lärare ämnet SVA och att det sker i en grupp där alla har det gemensamt att svenska 

språket är något man fortfarande behöver mycket träning i. De anser att SVA skapar de förutsättningar 

som krävs för att eleverna så småningom ska kunna följa med i undervisningen och inkluderas i den 

ordinarie klassen. Även specialpedagogerna ser att den lilla gruppen behövs, för att man verkligen 

kunna möta eleven på rätt sätt. 

Som ett stort hinder i sitt arbete nämner samtliga SVA-lärare, att det allmänt saknas kunskap om SVA 

på skolorna. Många av deras kollegor vet inte hur de ska anpassa sin undervisning och ofta förväntas 

SVA-läraren gå in och ta över det som inte är hennes uppgifter. De tycker också, till skillnad från 

specialpedagogerna, att elevens språk väntas in alldeles för länge, innan något specialpedagogiskt stöd 

sätts in. 

Specialpedagogerna nämner som ett ytterligare hinder i sitt arbete alla olika möten och all 

tidskrävande dokumentation, tid som de tycker att de ibland skulle kunna ägna åt eleverna istället. Det 

hinder som både SVA-lärare och specialpedagoger ändå ständigt återkommer till och som de verkar se 
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som det största är att varken de eller någon annan på skolan har den adekvata kompetens som krävs, 

för att verkligen kunna hjälpa elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd. 

Diskussion  

Otydligt uppdrag  

Hur upplever intervjupersonerna sina respektive uppdrag, när det gäller elever med utländsk bakgrund, 

i behov av särskilt stöd? SVA-lärarna, anser, precis som Fridlund (2010) pekar på, att kursplanen för 

SVA är otydlig och för snarlik den för ämnet svenska. SVA-lärarna berättar också att de utifrån sitt 

uppdrag alla tycker sig sakna en faktisk arbetsbeskrivning. Lansheim (2011) visar i sitt 

avhandlingsarbete, att även det specialpedagogiska uppdraget, trots en tydlig målbeskrivning i 

examensordningen, av rektorer ofta tolkas på olika sätt. Till skillnad mot vad resultatet i Byströms och 

Nilssons (2003) studie visar men även Malmgren-Hansens (2003), att specialpedagogen mest får ägna 

sig åt undervisning, visar resultatet i denna studie, precis som i Jonsson och Nords (2012), att 

specialpedagogernas arbetsuppgifter är de som i Högskoleverkets rapport (2012) också tas upp som 

några av de huvudsakliga; utredningar och handledning.  

SVA-lärarna hävdar, att eftersom det specialpedagogiska stödet för elever med ett annat modersmål 

sätts in så sent, läggs detta stöd per automatik över på dem. SVA-lärarna understryker alla att de 

saknar den specialpedagogiska kompetens som krävs för detta uppdrag. En av anledningarna till att det 

är de som blir ansvariga, menar de, är att ledningen inte prioriterar ämnet SVA. SVA-lärarna hävdar 

att en ytterligare anledning kan vara att personalen på skolorna över lag saknar kunskap om ämnet 

SVA. Andersson och Renderstedt (2008) såg att det ofta är specialpedagogen som förväntas ta hand 

om och rätta till en elevs problem. I den här studien pekar resultatet på att det istället är SVA-lärarna 

som har tilldelats den rollen. Liksom i Lindqvists (2008) studie är det lärarna i SVA, som på grund av 

sin kunskap om andraspråksinlärning, blir de som anses bäst skickade att ta hand om elever med ett 

annat förstaspråk. Något som jag själv många gånger upplevt i min roll som SVA-lärare. 

Behov av specifik kompetens 

Hur ser SVA-lärarna och specialpedagogerna på sin kompetens, när det gäller att möta elever med 

utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd? Atterström och Persson (2000) understryker att det i den 

pedagogiska processen först och främst handlar om att identifiera förmågor och möjligheter, för att 

inte fastna i ett bristänkande. Utifrån detta påstående blir det tydligt att både SVA-lärare och 

specialpedagoger diskuterar sin egen kompetens utifrån ett relationellt perspektiv (Atterström & 

Persson, 2000). Samtliga specialpedagoger är medvetna om det är på grund av deras egen och 

ledningens brist på kunskap som man inte kan hjälpa eleverna på det sätt som är skolans intention. De 

anser sig ha den formella komptensen, men uttrycker alla att de saknar den specifika kunskap som 

också krävs för att explicit kunna hjälpa traumatiserade elever, från andra kulturer och 

levnadsförhållanden. Williams (2003) är en av flera forskare (Eklund, 2005, European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2009) som hävdar att en av de viktiga kompetenserna som 

krävs, för att arbeta med SVA-elever, är att man som pedagog är insatt i och förstår elevens sociala 

situation. Williams (2003) pekar på det som också intervjupersonerna i denna studie tar upp som en 



24 

 

bristvara, kunskapen runt trauma och kulturella koder. Han menar att här ligger ett stort ansvar hos 

rektorerna, att de borgar för att deras personal verkligen får den fortbildning som behövs. 

Även om specialpedagogerna inte uttrycker sin kritik lika generellt som SVA-lärarna, framgår att man 

också här önskar en mer insatt ledning som styr upp det specialpedagogiska uppdraget, i arbetet kring 

elever med utländsk bakgrund. Här går det att, utifrån SVA-lärarnas och specialpedagogernas utsagor, 

dra en parallell med Launys (2010) studie. I den betonade de tillfrågade också betydelsen av en insatt 

ledning, vilken sågs som en av förutsättningarna för att det specialpedagogiska arbetet ska få en 

struktur och fungera långsiktigt. 

I Malmgren Hansens (2002) intervjustudie återkom intervjupersonerna gång på gång till hur viktiga 

egenskaper som empati, förståelse och medmänsklighet är i det specialpedagogiska arbetet. Atterström 

och Persson (2000) lyfter i sin tur kompetensen ”lyhördhet”, något som också en av SVA-lärarna gör. 

Atterström och Persson menar att i utifrån det relationella perspektivet ses denna förmåga som en 

nödvändighet, för att man som lärare verkligen ska kunna se och bemöta sina elevers behov.  

Utifrån Perssons schema (Atterstöm & Persson, 2000), går det att konstatera att samtliga 

intervjupersoner utgår från ett relationellt perspektiv, både när de beskriver sin pedagogiska 

kompetens och den specialpedagogiska. Det intervjupersonerna utgår från när de talar om 

undervisning och stöd är elevernas förutsättningar och behov. Det blir tydligt att samtliga 

intervjupersoner ser elever i svårigheter, inte med. Precis som Atterström och Persson (2000) hävdar, 

utgår också samtliga SVA-lärare och specialpedagoger i den här studien från att specialpedagogik är 

något som ska rör all undervisning, inte bara deras yrkesprofessioner.  

Möjligheter och hinder 

Handledning 

Vilka möjligheter och hinder upplever SVA-lärarna och specialpedagogerna att de möter i sitt arbete 

med elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd? I Högskoleverkets rapport (2012) 

understryks vikten av specialpedagogen som handledare, för att öka den specialpedagogiska 

kompetensen på skolan. Specialpedagogerna i den här studien uttrycker alla att de saknar den explicita 

kunskap om elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd, som krävs för detta uppdrag. De 

menar att här har många gånger SVA-lärarna mer att bidra med. SVA-lärarna, å sin sida, efterfrågar 

alla en specialiserad resurs, både att rådgöra med och få handledning av vid behov.  

Samarbete 

I Högskoleverkets rapport (2012) pekar man på teamarbete som en viktig framgångsfaktor i arbetet 

kring elever med utländsk bakgrund. Samtliga specialpedagoger i den här studien tar även de upp 

samarbetet, med SVA-lärarna, modersmålslärarna och andra komptetenser, som en av möjligheterna 

för att bättre kunna hjälpa och stötta elever med ett annat modersmål. SVA-lärarna å sin sida ser, 

precis som lärarna i Launys (2010) studie, specialpedagogen främst som en person att kunna 

konsultera då deras egen kunskap inte räcker till. Ändå anser SVA-lärarna att ett samarbete är 

självklart, för att bättre kunna hjälpa eleverna. Ett samarbete som enligt dem skulle kunna vara än mer 

omfattande. Majoriteten av SVA-lärarna menar också, liksom lärarna i Launys (2010) studie, att det 

skulle underlätta om specialpedagogen inte ägnade så mycket tid åt punktinsatser i form av 

kartläggning och diagnosticering. SVA-lärarna är ense om, precis som lärarna i Sandbergs (2004) 

studie, att specialpedagogen behövs mer ute i verksamheten, för att kunna göra analyser av 
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interaktionen i klassrummet och på så sätt upptäcka de faktorer som skulle kunna underlätta arbetet i 

miljön runt eleverna. Emanuelsson m fl. (2001) hävdar, att trots att skolans styrdokument pekar på en 

relationell förståelse av specialpedagogiska problem, ser ändå verkligheten ofta ut på ett annat sätt. 

Något som också tas upp i en av Skolverkets (2010) rapporter, där skolans strukturella hinder ses som 

anledningen till att det blir den enskilda elevens brister, inte förmågor, som fokuseras. Detta dilemma 

blir tydligt även i denna studie. SVA-lärarna och specialpedagogerna utgår alla från ett relationellt 

perspektiv (Atterström & Persson, 2000), de ser att problemen uppstår i samspelet elev och skolmiljö, 

ändå blir det i praktiken utifrån det kategoriska de verkar.  

Bedömning och analysverktyg 

Malmgren Hansens (2002) liksom Isakssons (2009) resultat visar att det i praktiken är lärarna som 

beslutar om vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Av intervjupersonerna i den här studien är det 

bara en SVA-lärare som ensam gör denna bedömning, på de andra skolorna är det specialpedagogen i 

samråd med till exempel SVA-lärare och mentor.  

Resultatet i Rubins (2010) examensarbete pekar på att det är viktigt att använda flera olika metoder när 

man kartlägger och gör en bedömning av den tvåspråkiga språkutvecklingen. I den rapport European 

Agency for Development in Special Needs Education (2009) presenterade, förespråkar man också en 

holistisk syn för bedömning. Här ger man som ett exempel på bedömningsinstrument en fortlöpande 

dialog med föräldrar och elever, ett instrument som man med framgång använt sig av i flera 

europeiska länder. Även Lindkvist (2008) studie visar att skolor utför olika sorters språktester för att 

kartlägga SVA-elevers språkliga förmåga. Resultatet i denna studie visar dock att det bara är en av 

skolorna som använder sig av tester. Generellt anser intervjupersonerna att de tester som finns att tillgå 

är för svåra och inte anpassade för elever med ett annat förstaspråk. Berhanu (2008) är en forskare 

som, till skillnad mot Rubin (2010) ifrågasätter kartläggning. Precis som majoriteten av 

intervjupersonerna i denna studie menar Berhanu (2008), att de språkliga och kulturella redskap för att 

kunna göra en korrekt bedömning fortfarande saknas. 

Alla SVA-lärarna uttrycker en oro för elevernas utveckling, eftersom det specialpedagogiska stödet på 

grund av bristen på redskap sätts in för sent. I SOU:s (2010:95, 2010:64) forskningsstudie såg man 

också att skolan behöver satsa mycket tidigare för att eleverna inte ska fastna i ett ständigt 

misslyckande och hoppa av skolan. Trots att Rubin (2010) och Berhanu (2008) inte är överens om 

tillämpligheten i de kartläggningsinstrument som i dagsläget finns tillgängliga, ser båda ett stort behov 

av fortsatt forskning inom kartläggningen i området SVA och specialpedagogiskt stöd. 

SVA och liten grupp 

Fridlund (2010) anser att den åtskilda SVA-undervisningen, av andraspråksforskare, motiveras med att 

det är en elevgrupp med speciella förutsättningar och särskilda behov. I hennes studie visar resultatet 

att SVA-lärarna också försvarar den åtskilda undervisningen, medan specialpedagogerna däremot 

anser motsatsen. Samtliga SVA-lärare i denna studie är ense om att ämnet SVA, tvärtom mot 

specialpedagogerna i Fridlunds studie, skapar de förutsättningar som krävs för att eleverna så 

småningom ska kunna känna sig inkluderade i den ordinarie svenskundervisningen. I motsats till vad 

som framkommer i Fridlunds (2011) studie, men också i Vetenskapsrådets (2010) studie samt Eklunds 

(2005) arbete, där eleverna genom SVA-undervisningen upplever sig vara exkluderade, berättar SVA-

lärarna i den här studien att deras elever ofta bekräftar motsatsen. Eleverna, menar de, uttrycker ofta 

att de känner sig tryggare i en miljö där de vågar fråga när de inte förstår. Detta är också något jag 

själv som SVA-lärare ofta får höra av mina elever, att de tycker om att vara i liten grupp. Eleverna 



26 

 

säger att, här får de hjälp när de inte förstår och blir sedda på ett helt annat sätt än i helklass. Så till 

skillnad mot vad Fridlund (2011) kom fram till, att de lärare och rektorer hon intervjuade gör sitt bästa 

för att rättfärdiga åtskild undervisning utifrån styrdokumenten i SVA, argumenterar SVA-lärarna i den 

här studien utifrån elevernas egen önskan och behov. 

I motsats till vad Fridlunds (2010) resultat också visar, att specialpedagogerna ansåg att det 

specialpedagogiska stödet ska förläggas till den ordinarie klassen, visar denna studie att 

specialpedagogerna inte anser att ett fysiskt deltagande nödvändigtvis behöver innebära inkludering. 

Liksom specialpedagogerna i Sandbergs (2004) arbete menar specialpedagogerna att det 

specialpedagogiska stödet till största del bör ske enskilt eller i liten grupp. Specialpedagogerna 

motiverar detta med att skolan, trots olika politiska beslut, inte är organiserad på ett sådant sätt att alla 

elever alltid kan inkluderas. För att återigen ha Perssons schema (Atterström & Persson, 2000) som 

utgångspunkt, utgår specialpedagogerna i det här fallet från det kategoriska perspektivet, man sätter in 

direktrelaterad kvalificerad hjälp för att avhjälpa elevens uppvisade svårigheter. Samtidigt motiverar 

de, precis som SVA-lärarna, varför. De anser att skolan fortfarande inte är redo, för att kunna hjälpa 

och stötta alla elever i en helt och hållet inkluderande verksamhet. 

Organisationen kring elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt 

stöd 

Som tidigare nämnts slog Skolinspektionen i sin kvalitetsgranskning fast att de förskolor och skolor 

som granskats inte ansågs arbeta utifrån ett interkulturellt perspektiv. En del av kritiken handlade om 

att SVA-lärarna fokuserade på trygghet istället för stimulans (Högskolverket, 2012). En kritik som 

även Wedin (2010) tar upp i sin artikel, där hon menar att SVA-undervisningen, som den ser ut idag, 

mest handlar om trygghet och omvårdnad. Skolinspektinen såg dessutom undervisningen i ämnet SVA 

som en ren färdighetsträning, utan någon koppling till skolans övriga innehåll (Högskolverket, 2012). 

När SVA-lärarna i denna studie talar om de kompetenser som de anser som viktiga, för att lyckas i 

arbetet med elever med utländsk bakgrund, nämns bland annat ”lyhördhet” och ”trygghet”. De anser, 

till skillnad mot Skolinspektionen (Högskolverket, 2012) och Wedin (2010), att utan trygghet finns det 

inga som helst förutsättningar för att ett lärande ska kunna ske. Ett argument som också Williams 

(2003) trycker på sin artikel, där han menar att undervisningen för tvåspråkiga elever inte bara handlar 

om språkinlärning, utan en förståelse för elevens livssituation i stort. Här instämmer jag helt, i både 

det SVA-lärarna och Williams hävdar. Efter att under flera år ha arbetat med traumatiserade elever i 

kris, anser jag att ämnet SVA handlar lika mycket om medmänsklighet som teknisk språkinlärning. 

Vetenskapsrådets (2010) studie visar att det råder stor brist på forskning som explicit berör nyanlända 

elevers villkor i den svenska skolan. De menar att det därför är viktigt att låta eleverna själva få 

komma till tals, att det måste vara utifrån deras perspektiv skolan arbetar och utvecklas. Studien pekar 

också på att skolor, som arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, till exempel med 

modersmålslärare integrerade i den ordinarie undervisningen, har kommit längre än de skolor som inte 

gör det. I Eklunds (2005) liksom Fridlunds (2011) avhandlingsarbeten intervjuades bland annat elever 

med utländsk bakgrund. De båda forskarna såg att eleverna föredrar ett interkulturellt lärande, men att 

de upplever att det sällan sker i praktiken. Skolverkets rapport (2012) visar också att variationen 

mellan Sveriges olika skolor är stor när det gäller det interkulturella synsättet och man hävdar att ur ett 

likvärdighetsperspektiv är detta inte försvarbart. Också i denna studie framgår att intervjupersonerna 

tycker att det på skolan generellt saknas en inkluderande syn på elever med utländsk bakgrund, att man 

helst ser att SVA-läraren har det övergripande ansvaret för dessa elevers undervisning.  
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Forskningen visar alltså att elever med utländsk bakgrund är antingen under- eller överrepresenterade i 

den specialpedagogiska verksamheten (Artles m. fl., 1994, Skrtic, 2003, Conger m.fl., 2007, Mohsin 

& Kaplan, 2011). I denna studie framgår att elever med utländsk bakgrund är en underrepresenterad 

grupp då det gäller specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogerna förklarar detta utifrån att eleven 

måste väntas ut, inte bara språket, utan också de sociala omständigheterna, exempelvis ett trauma.  

Artles m. fl. (1994), Skrtic (2003), Conger m.fl. (2007), Mohsin och Kaplan (2011) hänvisar, när de 

förklarar anledningen till en över- respektive underrepresentation, till påverkansfaktorer som social 

bakgrund, religion, föräldrarnas utbildning och intresset för sina barns studier. I en sammanfattande 

rapport redogör European Agency for Development in Special Needs Education (2009) för samma 

sak. Man ser bland annat att föräldrar med utländsk bakgrund inte alltid samarbetar lika aktivt som 

andra föräldrar. Det framgår också att föräldrarna ibland ser specialpedagogisk undervisning som 

något negativt, som en sorts ”stämpling”, vilket resulterar i att föräldrarna skäms för sitt barn. Forskare 

som Williams (2003), Eklund  (2005), Berhanu  (2008), och European Agency for Development in 

Special Needs Education (2009) menar att det behövs kunskap för att överbrygga de kulturella hinder 

som till exempel Mohisin och Kaplan (2011) beskriver. En tänkbar anledning till att elever med 

utländsk bakgrund, i denna studie visar sig vara underrepresenterad, skulle alltså utifrån ovanstående 

påverkansfaktorer kunna tolkas inte bara utifrån skolans tillkortakommande, utan också föräldrarnas 

inställning till extrahjälp. Intressant kan tyckas vara att ingen av intervjupersonerna reflekterade över 

föräldrarna som påverkansfaktor.  

Avslutande reflektion 

Avslutningsvis vill jag påpeka denna studies relevans för den specialpedagogiska professionen. Här 

framgår, precis som tidigare forskning pekar på, att både SVA-lärare och specialpedagoger efterlyser 

utökade möjligheter för att lyckas i sitt arbete med elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt 

stöd. Samtliga intervjupersoner säger sig sakna ett specificerade uppdrag och de redskap, både de 

språkliga och sociala, som krävs för att utifrån ett relationellt perspektiv kunna stötta och hjälpa sina 

elever på det sätt skolan förespråkar (Lgr 11).   

Det framgår också, liksom i tidigare studier, att elever med utländsk bakgrund, på grund av skolans 

otillräckliga kunskap och bristfälliga organisation, är underrepresenterade i den specialpedagogiska 

verksamheten. Skrtic (2003) gick tidigt i bräschen för att alla elever, oavsett bakgrund eller behov, ska 

inkluderas i den ordinarie undervisningen. I sina teoretiska diskussioner utgår han från begrepp som 

demokrati och social rättvisa när han, utan någon egentlig framgång, försöker förklara hur denna 

vision ska förankras. Att problemet med en över- respektive underrepresentation, av elever med 

utländsk bakgrund, i den specialpedagogiska verksamheten, efter 25 år fortfarande inte är löst (Artiles 

& Trent, 1994), kan det till viss del ha sin förklaring i just detta, att forskningen, utan att säga hur, 

utifrån tanken om ett inkluderande mångfaldssamhälle, förordar ett inkluderande och interkulturellt 

lärande, samtidigt som man understryker vikten av en individanpassad undervisning i helklass? En 

undervisning där kraven inte får vara för högt ställda, men inte heller för lågt, eftersom alla elever, 

utifrån sina speciella behov, sett ur ett demokratiskt och jämlikhetsperspektiv, har samma rättigheter 

att lyckas (Wedin, 2009).  
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Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning, för att lyckas få alla elever, oavsett deras språkliga och kulturella 

bakgrund, att känna sig inkluderade, är att politiker och forskare kommer ut på skolorna och deltar 

aktivt. Ett kontinuerligt aktivt deltagande, inte enstaka tillrättalagda studiebesök, vilka verkar ha en 

tendens att leda till att skolan gärna studeras på håll, utifrån olika politiska antaganden och teorier. Om 

politiker och forskare istället på allvar sätter sig in i och engagerar sig i det som av oss praktiker 

definieras som ”verkligheten” kanske behoven, inte det ”politiskt korrekta”, skulle sättas i fokus. Om 

politiker och forskare, utifrån en gedigen erfarenhet och kunskap, tar ansvar för att både språkliga och 

sociala studier utförs, kan sedan de som bäst identifierar och beskriver behoven, SVA-eleverna själva, 

ta över. SVA-eleverna skulle utifrån studiernas resultat, tillsammans med SVA-lärare och övrig 

personal, kunna utveckla de pedagogiska redskap, både de språkliga och sociala, som krävs för att alla 

elever ska få det stöd som de enligt svensk skollag (SFS 1999: 180) är berättigade till.  
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      Bilaga 1 

 

Intervjuguide - SVA-lärare 

 

FAKTAFRÅGOR 

 Skola, antal elever, hur många elever med SVA? 

 Hur ser din utbildning ut? 

 Hur länge har du arbetat som SVA-lärare? 

 Vilka årskurser undervisar du? 

 Hur många av dina elever med utländsk bakgrund uppfattar du vara i behov av särskilt stöd? 

 Vilka typer av behov upplever du att dessa elever har? 

 

UPPDRAG OCH KOMPETENS 

 Hur ser du på SVA-lärarens uppdrag när det gäller elever med utländsk bakgrund, i behov av 

särskilt stöd? 

 Hur upplever du din kompetens i förhållande till dina arbetsuppgifter/ditt arbetsområde? 

 Vilka kompetenser anser du behövas för att som SVA-lärare kunna möta elever med utländsk 

bakgrund, i behov av särskilt stöd? 

 Vilken utbildning har SVA-lärarna på din skola? 

 Ingår det på din skola någon SVA-lärare i något av arbetslagen? 

 Ingår det på din skola någon SVA-lärare i elevhälsan? 

 Hur upplever du att ledningen på din skola är insatt i ämnet SVA?  

 Har din arbetsgivare erbjudit dig fortbildning/utbildning, i så fall vilken/vilka? 

 Vem på skolan bedömer vilka elever som behöver SVA? 

 Vilka analysverktyg används för att detta? 

 Vad innebär begreppen inkludering/specialpedagogik för dig? 

 

LIKHETER OCH SKILLNADER 

 Hur skulle du beskriva likheter/skillnader i SVA-lärarens och specialpedagogens arbetssätt när 

det gäller att stötta elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd? 

 Vad innebär begreppet specialpedagogik/inkludering för dig? 

 

MÖJLIGHETER OCH HINDER 

 Hur ser samarbetet ut på din skola mellan SVA-lärare och specialpedagog? 



 

 

 Var och hur bedriver SVA-lärarna på din skola sin verksamhet? (Miljö, lokaler, material?)  

 Hur stora grupper undervisar/stöttar du? (Mindre grupper/helklass/individuellt?) 

 Vilka möjligheter/hinder upplever du i ditt arbete med elever med utländsk bakgrund, i behov 

av särskilt stöd?  

 Något annat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

Bilaga 2 

 

 Intervjuguide - Specialpedagoger 

 

FAKTAFRÅGOR 

 Skola, antal elever, hur många elever med specialpedagogiskt stöd? 

 Hur ser din utbildning ut? 

 Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

 Vilka årskurser stöttar du? 

 Hur många av dina elever har utländsk bakgrund?   

 Vilka typer av behov upplever du att dessa elever har? 

 

UPPDRAG OCH KOMPETENS 

 Hur ser du på specialpedagogens uppdrag när det gäller elever med utländsk bakgrund, i 

behov av särskilt stöd? 

 Hur upplever du din kompetens i förhållande till dina arbetsuppgifter/ditt arbetsområde? 

 Vilka kompetenser anser du behövas för att som specialpedagog kunna möta elever med 

utländsk bakgrund, i behov av särskilt stöd? 

 Vilken utbildning har specialpedagogerna på din skola? 

 Ingår det på din skola någon specialpedagog i något av arbetslagen? 

 Ingår det på din skola någon specialpedagog i elevhälsan? 

 Hur upplever du att ledningen på din skola är insatt i ämnet specialpedagogik?  

 Har din arbetsgivare erbjudit dig fortbildning/utbildning, i så fall vilken/vilka? 

 Vem på skolan bedömer vilka elever, med ett annat modersmål än svenska, som behöver 

specialpedagogiskt stöd?  

 Vilka analysverktyg används för att detta? 

 Vad innebär begreppen inkludering/specialpedagogik för dig? 

 

LIKHETER OCH SKILLNADER 

 Hur skulle du beskriva likheter/skillnader i specialpedagogens och SVA-lärarens arbetssätt när 

det gäller att stötta elever med utländsk bakgrund, i behov av särskilt sätt? 

 Vad innebär begreppet specialpedagogik/inkludering för dig? 

 

 



 

 

MÖJLIGHETER OCH HINDER 

 Hur ser samarbetet ut på din skola mellan specialpedagog och SVA-lärare? 

 Var och hur bedriver specialpedagogerna på din skola sin verksamhet? (Miljö, lokaler, 

material?)  

 Hur stora grupper stöttar du? (Mindre grupper/helklass/individuellt?) 

 Vilka möjligheter/hinder upplever du i ditt arbete med elever med utländsk bakgrund, i behov 

av särskilt stöd?  

 Något annat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


