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Ordföranden har ordet

SFSP:s planerade aktiviteter

Årsmöte 2016
Tid: 16-17 april 2016
Plats:Stockholm
Program: Skickas internt till resp. förenings 
ordförande

Se även sidan 24-25 för kommande 
aktiviteter både på hemmaplan och utomlands.

För mer information 
om SFSP:s kompetensutveckling 
Moniqa E Lindgren, ml@park.se 
Åse Liljeroth, ase.liljeroth@gmail.com 
Ann-Kristin Testad, annkristin.testad@falun.se

Det är ett aktuellt nummer som ni nu har i er hand 
mot bakgrund av den flyktingkris Europa och Sverige 
upplever. Dagligen anländer människor från andra 
länder hit och söker asyl undan krig och förföljelser. Att 
vara nyanländ har blivit som ett nytt begrepp. När är 
man nyanländ och hur länge är man det? Vi har inom 
redaktionsrådet diskuterat begreppet nyanländ som med 
den mängd människor som är på väg upp genom Europa 
får en helt ny dimension. Men samtidigt så är det inget 
nytt att människor flyr undan krig och katastrofer eller 
att de söker sig till ett bättre liv än vad hemlandet kunde 
erbjuda. Det nya är mängden människor, vuxna och 
barn. 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv handlar det om ett 
elevperspektiv, oavsett om det handlar om vuxna som 
behöver lära sig svenska eller barn som kommer att 
behöva extra stöd för sin inlärning i ett nytt land och i en 
ny skola.  Som vi alla vet så är det, precis som Helena 
Bergmark tar upp i sin artikel om Samverkan med 
elevfokus, många faktorer som påverkar de nyanlända 
eleverna när de kommer till ett nytt land. Har de upplevt 
traumatiska händelser som påverkar deras inlärning eller 
är det medfödda svårigheter som de brottas med? 

Helgen den 13:e och 14:e februari hade styrelsen 
arbetsmöte i Stockholm. Det som vi diskuterade var hur 
vi ska öka vårt medlemsantal som nu är nere i ca 600 
medlemmar. 

Vi är en viktig röst och en kunskapskälla för alla de 
som värnar om elever i behov av särskilt stöd. De 
specialpedagogiska insatserna blir mer viktiga för att 
stödja dessa elever. Vi behöver nu alla hjälpas åt för 
att vårt förbund ska bli mer synligt och att det är fler 
medlemmar som söker sig till oss så vi åter blir ett starkt 
förbund. 

Som ni tidigare vet så övergår vi nu 2016 från 
verksamhetsår till kalenderår. Det innebär att årsmötena 
kommer att ligga tidigare på våren, senast i mars månad. 
Styrelsemöte i Nordiska Förbundet för specialpedagogik 
(NSFP) anordnas i vår av Sverige. Det är jag som 
förbundsordförande som anordnar och deltar där. Temat 
för vår träff den här gången är Psykisk ohälsa hos elever. 
Mer om detta i kommande nummer.

Slutligen har vi glädjen att hälsa Helena Wallberg 
välkommen i vår redaktion. Helena har en bakgrund som 
gymnasielärare och specialpedagog på Täby Enskilda 
Gymnasium. Hon är verksam som författare, konsult, 
föreläsare, utbildare och brinner för inkludering, mod 
och metod!

Eva Klubb Degsell

” Med nyanländ ska avses den som har varit 
bosatt utomlands och som numera är bosatt här 
i landet eller ska anses bosatt här och som har 
påbörjat sin utbildning här efter höstterminens 
start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. 
En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter 
fyra års skolgång här i landet.”  
Regeringens proposition 2014/15:45
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Nyanlända barn

TEXT Gunhild Westman, ordf. i Uppsalaföreningen för specialpedagogik, 
f.d. rektor för Centrala enheten för Specialpedagogik i Uppsala.
FOTO Karin Hallén Sahlin

Det finns tusentals nyanlända barn och ungdomar i Sverige. Många har kommit 
tillsammans med en eller båda föräldrarna, andra är ensamkommande. De har alla 
lämnat sitt tidigare hem, släktingar, grannar, skola och kamrater. De kan ha upplevt 
krig och strider på nära håll och många har haft en farofylld resa till Sverige. Nu 
är de tillfälligt framme. De bor i en ort, där människor pratar ett språk som de inte 
förstår och där mycket är annorlunda mot ”hemma”. 

De nyanlända barnen har sedan 1 juli 2013 rätt till en 
likvärdig utbildning enligt skollagen. De har rätt till 
utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
specialskola och sameskola och till särskilt stöd. Sedan 
2014 gäller det även i förskolan om förskoleplatsen 
behövs för föräldrarnas arbete. De beskrivs som 
papperslösa i skollagen och som asylsökande i andra 
sammanhang.     

Jag börjar med att fokusera på nyanlända barn i åldrarna 
två till och med tolv år, som är i behov av särskilt stöd. 
Vad behöver de för stöd? Vad finns det för lämpligt 
pedagogiskt stöd för dem? I många kommuner 
arbetar speciallärare, specialpedagoger, förskole- och 
grundskollärare, lärare i svenska som andraspråk och 
möjligen någon socialsekreterare, som har utbildning 
i lekarbetspedagogik. Lekarbete är en evidensbaserad 
metod inom specialpedagogiken och den har i flera 
kommuner använts som stödmetod för nyanlända barn 
från krigshärjade länder.

Leken är barns medfödda sätt att skapa mening och 
struktur i sina upplevelser och att stärka sin kompetens 

att planera och styra sina handlingar. Det är styrkt i 
forskning och beprövad erfarenhet av Catherine Garvey, 
Daniel Stern, Donald Winnicott och Lev Vygotskij. Lev 
Vygotskij skre att ett barn behöver uppleva en händelse 
två gånger för att förstå den, först en gång i verkligheten, 
sen en gång i leken. Leken är barnets approximativa 
utvecklingszon. Donald Winnicott skrev: ” Motsatsen 
till lek är inte arbete utan tvång.” En del barn behöver 
stöd av en vuxen för att kunna använda leken och det 
kreativa skapandet för lärande och utveckling. Det får 
barnet i lekarbete. Forskning visar att lekarbete stöder 
barnets utveckling av social kompetens, språkförmåga 
och självkänsla. Barnen tycker om att ha lekarbete och 
längtar ofta till nästa gång. 

Metoden används i förskolor och skolor i många 
kommuner, bland annat i Söderhamn. Många barn, 
som bott på asylboendet där, har fått lekarbete efter 
att läkare har remitterat dem. Det finns beskrivet av 
specialpedagog Laila Lindberg med drygt trettio års 
erfarenhet av arbete med metoden. Den gäller bland 
annat lekarbete med barn med krigsupplevelser från 
Bosnien och Kosovo under 90-talet. (Se litteraturlistan 

Abdulla 15 år berättar om hur han kom till Sverige med sin mamma 
och tio syskon. Hans pappa och två syskon är kvar i Somalia.

Mohammed 8 år har fått veta att familjen fått uppehållstillstånd i 
Sverige och målar svenska flaggor.
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i slutet av artikeln.)  Hur kan lekarbete vara en så bra 
metod för nyanlända barn i behov av särskilt stöd och 
även för andra barn?

Vuxendeltagande lek 
Lekarbete är en evidensbaserad metod inom förskola 
och skola. Lekarbetspedagogen skapar tillsammans med 
barnet en ostörd och trygg situation med tydliga ramar. 
Barnet väljer vad det ska använda av lekmaterialet eller 
av materialet för att måla och teckna och vad det ska 
göra. Pedagogen deltar som intresserad observatör och 
bekräftar med ord det hen ser att barnet ritar eller målar. 
Om barnet leker, bekräftar hen barnets lekhandlingar, 
beskriver kort med ord vad hen ser att barnet gör i leken, 
eller deltar som lekpartner i leken på barnets initiativ 
och med barnet som idégivare och ”regissör”. ”Jag 
var mamma och du var storasyster”.  Barnet har ofta 
lekarbete i 30 minuter en gång i veckan under en period, 
som varierar i längd efter barnets behov. 

Inom skolan väljs lekarbete som specialpedagogisk 
insats för barnet/eleven i elevvårdskonferens, 
elevhälsoteam, etc. efter att vårdnadshavare och sedan 
barnet/eleven besökt lekarbetsrummet och godkänt 
förslaget. Det sker på motsvarande sätt inom förskolan,  
socialtjänsten, asylhälsovården, på HVB-hem, lekterapin 
på sjukhus och flera platser, där lekarbete används i 
arbetet med barnen.   

Nyanlända barn kan inte svenska och 
lekarbetspedagogen kan inte barnets hemspråk. Då gäller 
det för den vuxne att visa sitt intresse och att bekräfta 
barnets lekhandling non-verbalt. Laila Lindberg pekade 
på det barnet gjorde, böjde sig särskilt fram för att titta 
noga, log mot barnet, etc.  Hon sa också några ord på 
svenska, samma varje gång i början och utökade sedan 
antalet ord. Hon använde tolk i samtal med föräldrar och 
vid första samtalet med barnet, om det behövdes, men 
aldrig i lekarbetet.   

Barns lekutveckling
Lekförmågan är medfödd. Barnet behöver stimuleras 
av vuxna eller äldre barn för att självt börja leka. 
Lekträningen kan till exempel börja i samband med att 
den vuxne byter blöja på barnet och samtidigt skojar 
med barnet, barnet ler och den vuxne skojar igen, 
osv. Turtagning tränas och likaså samförstånd, det vill 
säga barnet och den vuxne är överens om handlingen. 
Samtidigt tränas ömsesidighet, vilket står för att i leken 
är man jämlika, båda är viktiga för att leken ska bli till 
och sedan fortsätta. Barn börjar kunna leka med varandra 
vid omkring ett och ett halvt års ålder. Först är det ofta 
bredvid-lek, barnen leker samma lek, sedan blir det 
låtsaslek och barnen har olika roller. I leken ”inskolas” 
barnet i ett förhållningssätt som karaktäriseras av 

turtagning, samförstånd och ömsesidighet.  
Det förhållningssättet gäller även beslutsfattande, 
röstning inom demokratiska beslutsorgan som riksdagen, 
kommunala styrelser och elevråd. Låtsasleken förbereder 
och stöder barns utveckling att bli medborgare i en 
demokrati. Det gäller även nyanlända barn. 

Nyanlända barn kan ha blivit försenade i ”inskolningen” 
att låtsas leka under flykten eller i hemlandet. Det kan 
medföra att de verkar något sena i lekutvecklingen. 
Pedagoger och andra kan och bör träna turtagning och 
sedan samförstånd genom att hen och barnet rullar 
en boll till varandra eller leker ”gömma”. I den leken 
utvecklas barnets förståelse av att saker och även 
människor och djur finns, även om jag inte ser dem. 
Det kallas att barnet utvecklar objektskonstans. Det ger 
sannolikt barnet en känsla av tillförlit och trygghet. Även 
något äldre barn kan känna viss trygghet, när de får den 
insikten bekräftad. ”Morfar finns fortfarande, fast jag inte 
ser honom och inte kan träffa honom”. I leken kan barnet 
flyga och hämtar honom och hans lastbil.  

Barnets hjärna utvecklas snabbt under de första åren. 
Nervtrådarna myeliniseras och antalet neuroner ökar. 
Barnets mantra är ”Se mig, se mig”, skriver Hugo 
Lagercrantz, Karolinska institutet. Utvecklingen 
är beroende av miljön och främst av hur för barnet 
betydelsefulla personer svarar upp på barnets eller 
ungdomens behov av gensvar och stimulans. Hjärnceller 
ska vara aktiva för att utvecklas. ”Use it or lose it.” 
Sannolikt har lekandet och det kreativa skapandet stor, 
positiv inverkan på hjärnans utveckling. Det finns inte 
så mycket forskning om det, tyvärr. Hjärnan bedöms nå 
vuxenkapacitet vid 25-27 års ålder.   
  
Lekarbete med barn, som upplevt krig och flykt
Laila Lindberg berättar i boken Att leka och rita, 
barns försök att förstå en obegriplig omvärld, (2014) 
om Kaltrina, 11 år från Kosovo. Laila träffade henne 
första gången i oktober 2007 och antecknade följande 
vid första lekarbetstillfället: ” Kaltrina satte sig vid 
dockskåpet och började möblera och placerade ut 
smådockorna i köket runt marbordet. 

Kaltrina 11 år, teckning som troligen föreställer en krigsupplevelse.
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En docka, en äldre kvinna stod vid spisen. Efter en 
stund övergick Kaltrina till lek med de större dockorna. 
Hon tog doktorsväskan, undersökte den stora dockan 
och gav dockan en spruta och satte på ett plåster. Efter 
det ville hon måla. Hon ritade först tre träd i rad och 
målade sen mycket noggrant det första trädet. Efter det 
målade hon en soldat, eller möjligen var det en man 
med kamouflagefärgade kläder. Mannen hade ett gevär i 
händerna och sköt en flicka i magen. Man såg på bilden 
att blodet forsade från flickan. Flera människor blev 
skjutna på målningen. Jag uppfattade att hon menade att 
det var barn också. 
Ett av barnen försökte springa ifrån mannen men 
barnet sköts i benet. Man ser soldatens belåtna min på 
målningen. Jag frågade självklart inget om bilden men 
hade känslan av att detta var något som flickan kunde ha 
sett och upplevt”, skrev Laila Lindberg. 

Den beskrivna målningen är på framsidan av Att leka 
och rita, (se föregående sida i denna artikel). Lindberg 
beskriver tjugo barns lekarbeten i boken. De flesta 
barnen är yngre än Kaltina. Den yngste är drygt två år. 
Många är omkring fem till sju år gamla. I övrigt handlar 
boken om asylsökande, migrationsverkets arbete, 
överklagande, ensamkommande barn och ämnen som 
barns sorg, mm. Laila Lindberg avled i juli 2014, några 
veckor efter boken utkommit i en andra utgåva. Andra 
lekarbetspedagoger fortsätter arbetet med nyanlända, 
asylsökande barn i Söderhamn. 

Lekarbete används som särskilt stöd till barn/elever i 
många förskolor och grundskolor. Metoden har dock 
mött visst formellt motstånd, då ett antal rektorer ansett 
att den motverkar – och inte är anpassad till – kravet på 
inkludering och det tidigare kravet på integrering.   

Lekarbetet tar 30 minuter och sker i ett särskilt rum 
med sandlåda och övrigt lekarbetsmaterial och barnet 

störs då inte av annan verksamhet. Forskning visar, som 
beskrivits tidigare, att lekarbete stöder barns utveckling 
av social kompetens, språkförmåga och självkänsla. 
Den utvecklingen är synnerligen positiv för att barn ska 
fungera bra i en inkluderande skola och det gäller i hög 
grad för nyanlända barn och ungdomar. 

Ny förberedelseenhet för nyanlända 
– LYSA-enheten i Uppsala
De många barn, som nu anländer till Sverige, ska 
inordnas i grundskolan. De har även rätt till stöd, 
vilket står i skollagen. I många kommuner sker det 
omorganisationer. Detta har till exempel skett i Uppsala. 
Kommunen har inrättat en ny förberedelseenhet, LYSA- 
enheten för nyanlända elever. I den skolan går ca 400 
elever mellan 6 och 16 år. 

Skolkurator Karin Hallén Sahlin tjänstgör där. Hon 
har i en artikel i Uppsala Nya Tidning och i intervjuer 
framhållit att det finns relativt enkla och billiga åtgärder, 
som kan få oproportionerligt god effekt, och det är att 
låta nyanlända barn och unga uttrycka sig och bearbeta 
upplevelser genom lek och skapande verksamhet. Låt 
leken läka! Ta vara på barnets medfödda resurser för 
utveckling och lärande på ett konstruktivt sätt! Innehållet 
i den här artikeln stöder hennes uttalanden om lekens 
funktion och betydelse. 

Elever på LYSA kan få lekarbete som särskilt stöd, när 
de är 6-14 år. En annan metod som också används är 
tejping, även kallat leksamtal.

Tejping är en enskild stund med leksamtal mellan en 
vuxen/socialkurator och ett barn, som leker på ett bord.  
På bordet är en yta markerad med tejp och inom den får 
lekfigurerna, som är små och av trä, vara aktiva under 
leksamtalsstunden. På LYSA används tejping med elever 
i åldrarna 6-16 år, det vill säga även med äldre elever än 
de som får lekarbete.  

Båda metoderna ger barnet/eleven möjlighet att 
strukturera och uttrycka sina upplevelser i lekens form 
och i målning. Därigenom blir minnena mindre oroande 
och störande och mer konstruktiva och användbara i 
inlärningssammanhang.  

Det finns skillnader i vad den vuxne säger under 
lekstunden och i lekarbetet, samt när det gäller lokal och 
lekmateriel. Personalen på LYSA ser positiva effekter 
hos eleverna både vid lekarbete som tejping.

Stöd till nyanlända barn och ungdomar
Nyanlända barn/ungdomar har en medfödd förmåga att 
bearbeta minnen av hotfulla situationer, separationer och 
saknad av en tidigare livssituation samt problem med 

Solen 9 år bjuder på lunch.
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att anpassa sig till nya förhållanden. De kan strukturera 
och bearbeta svåra upplevelser och aktuella problem i 
kreativt skapande tillsammans med en vuxen i en trygg, 
förutsägbar situation som i lekarbete och i leksamtal/ 
tejping.  

Det är en utmaning för mottagande förskolor och 
skolor att ta vara på den möjligheten. De nyanländas 
relationer till andra barn och till lärare kan bli mer 
positiva. Skolarbetet och lärandet kan gå lättare och 
blir mer ”framgångsrikt” för dem med lämpligt 
specialpedagogiskt stöd.   

Några barn/ungdomar kan behöva barnpsykoterapi. Det 
kan vara svårt att få, beroende av var barnet/ungdomen 
bor, och det kräver ofta flera års väntetid.    

Mer information om utbildning i Lekarbetspedagogik: 
www.lekarbete.nu och om  LYSA-enheten: 
www. lysandeutbildning.wordpress.com   

Litteratur: 
Kärsten-Ebeling G & Olterup T (red.) (2014): En bra 
början - mottagande och introduktion av nyanlända. 
Studentlitteratur. Ett  kapitel av Laila Lindberg. 

Lagercrantz H  (2013) Hjärnbrus. Om utvecklingen av 
den nyfikna hjärnan och medvetandet. 
Carlssons.

Lindberg, L  ( 2014) Att leka och rita – barns försök att 
förstå en obegriplig omvärld. Bokförlaget K&R.

Dockhus och boskap som redskap för lekarbete. Ett rum dedikerat till lekarbete.

En välkomnande attityd

TEXT Lindita Metaj, resurspedagog på Kyrkskolan i Svedala  
FOTO Barbro Jönsson

Nu vill jag berätta för er om mitt arbete med nyanlända 
elever och mina erfarenheter kring detta.

Jag har bott i Sverige i cirka 19 år och har en 
grundskollärareutbildning från Makedonien. Just nu 
studerar jag på MAH min sista termin för att komplettera 
min utbildning, som har tagit 2,5 år. Jag har även läst 
SVA 30 poäng och Svenska 15 poäng på MAH.

2004 började jag arbeta på en introduktionsskola i Fosie 
stadsdel i Malmö med nyanlända elever. Jag började 
där när enheten var alldeles nystartad, men var i kraftig 
utveckling. Många elever kom från Irak, Iran, Somalia, 
Pakistan, forna Jugoslavien, Turkiet, Albanien, Kina 

osv. Jag fick hand om en grupp med elever i åldern 7-10 
år, cirka 10 elever. Mottagningsenheten bestod av sex 
grupper med 10-15 elever i varje grupp och varierande 
åldrar upp till 13 år. 

Enheten fungerade väl, pedagogerna hade pedagogisk 
kompetens och en god ledning med egen ansvarig chef. 
Jag trivdes i verksamheten och kände mig uppskattad 
bland kollegorna och hade även fördelen att tala flera av 
språken.

En av mina kollegor tillsammans med vår chef fick delta 
i det första mötet där eleven kartlagdes, sedan fick hon 
undervisa eleverna i nybörjargruppen i max 8 veckor. 
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Boktips

Nyanlända och lärande
- mottagande och inkludering

Nihad Bunar (red.),  

professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet

Natur & Kultur
ISBN 978-91-27-14236-7
304 sidor
Utgivning 2015

TEXT Eva Rydholm, redaktionen

Kan en bok vara mer aktuell än denna?
I antologin medverkar sju författare, som alla har djup 
kunskap i ämnet, men sedd från något olika håll.

Jenny Nilsson Folke är doktorand vid Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen inom ramen för 
projektet ”Nyanlända och lärande”.
Hon har intervjuat elever om övergången från 
förberedelseklass till ordinarie klasser. 

Utgångspunkt är Göransson och Nilholms förslag till 
fyra definitioner av inkludering:
1. inkludering som placering i ordinarie klassrum
2. inkludering som tillgodoseende av inkluderade  
 elevers sociala/akademiska behov
3. inkludering som tillgodoseende av alla elevers  
 sociala/akademiska behov
4. inkludering som skapande av en lärande   
 gemenskap. 
 

De som kunde engelska hade lättare att lära sig det 
svenska språket. Efter den tiden slussades de över i sina 
respektive årskurser på introduktionsskolan, men fick 
även delta i de olika praktisk- estetiska ämnena i den 
vanliga grundskolan på Lindängeskolan.  
Man kunde gå max ett år på introduktionsskolan. Vissa 
klarade sig fort så t.ex. efter 4-6 månader placerades 
eleverna i sin hemskola, där de först gick ett tag i 
förberedelseklasser.

Vi samarbetade med Näktergalen, som tillhörde MAH 
(Malmö Högskola). Eleverna fick varsin mentor som 
de fick träffa en gång per vecka. Vi samarbetade även 
med olika kulturföreningar, musikgrupper, där eleverna 
fick prova att spela olika instrument och dans från olika 
kulturer och teater grupper. 

En gång per år åkte vi med alla föräldrar och barn till 
Bokskogen där vi gick tipsrundan, grillade och upptäckte 
naturen tillsammans.

Vår chef deltog alltid på föräldramöten, 
föräldrautbildning och kulturkvällar där barn och 
föräldrar var med. Alla fick ta med sig mat från sitt 
land och sedan provsmakade man varandras mat. 
Det var mycket roligt och givande för alla. Barnen 
uppmuntrades att sjunga och dansa och uppträdde på 

skolavslutningarna på Lindeängeskolan tillsammans 
med de vanliga klasserna. 
 
Jag har arbetat med nyanlända elever i cirka 10 år dels i 
stora städer, dels i små tätorter. En sak som jag har tänkt 
på är att man kan märka en skillnad på elever som bor i 
stora städer och områden där det finns många som talar 
samma språk och på de elever som bor i mindre tätorter, 
som jag tycker att lär sig svenska fortare och har ett 
bättre uttal. Samt att de elever som redan kan flera språk 
har lättare för att lära sig ett ytterligare ett nytt språk.
 
Enheten där jag arbetade lades ner 2012 och flyttades 
till en annan stadsdel i Malmö och då sökte jag mig 
till Svedala kommun och fortsatte mitt arbete med 
nyanlända elever. Alla nyanlända elever får träffa mig en 
timme per dag. Jag har de yngsta eleverna i en grupp (F 
och ÅK 1) och i den gruppen sjunger vi mycket för att 
lära oss det svenska språket. Vi skriver till bilder, skapar 
och läser olika bilderböcker. Jag har även några elever i 
årkurs 2 och 4. Eleverna kommer 
från Syrien, Polen och Italien. 
Det är så roligt och stimulerande 
att arbeta med de här eleverna 
och om jag varit borta är de så 
glada att möta mig igen.
 Lindita Metaj.
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Trots att många av de intervjuade eleverna hade lärt 
sig en hel del svenska i förberedelseklassen, blev 
övergången till ordinarie klass svårare än de förväntat 
sig. Användbara strategier var att titta på vad andra elever 
gjorde, översätta ord genom lexikon på mobil, dator eller 
i bokform, ta hjälp av läraren i förberedelseklassen eller 
studiehandledaren, läxhjälp eller lovskola.
Det framträder en bild av att inkludering i ordinarie 
klasser riskerar bli en form av exkluderande inkludering 
medan förberedelseklassen blir en form av inkluderande 
exkludering.

Monika Axelsson är professor i tvåspråkighetsforskning 
med inriktning på svenska som andraspråk.
Hennes bidrag i antologin handlar om vikten av att tidigt 
klargöra de nyanlända elevernas resurser i form av språk, 
skolbakgrund, litteracitetsförmåga och ämneskunskaper. 
En kartläggning av elevens bakgrund, livserfarenheter, 
utbildningshistoria, intressen, ambitioner och 
förhoppningar behöver ligga till grund för ett kvalificerat 
mottagande. Hon förordar också smågruppsarbeten i den 
reguljära klassen och en undervisning som signalerar 
höga förväntningar på eleven.

Päivi Juvonen är docent i lingvistik. Hon har intervjuat 
lärare om direktplacering av nyanlända elever. Den 
bärande tanken för direktplacering är att språkinlärning 
sker i snabbare takt i ett sammanhang där språket 
används i naturlig miljö. Det andra alternativet är 
förberedelseklass, där de nyanlända eleverna undervisas, 
för att senare placeras i ordinarie klass. Kapitlet är 
intressant, trots att svarsfrekvensen var blygsamma 
26 %.

I kapitlet ”Vägledning, erkännande och kunskap” 
blir, fyra studie- och yrkesvägledare intervjuade av 
lektorn i pedagogik, Fredrik Herzberg. Vägledarnas 
resonemang bekräftar det ungdomar berättar i media. 
På frågan ”Vad gör du om tio år?” svarar många att de 
arbetar som läkare, advokat, apotekare eller ingenjör. 
Vägledarna uttryckte också att familjen har stor påverkan 
på yrkesval. Den generella bilden av de nyanlända 
ungdomarna är positiv. De beskrivs som ambitiösa, 

energiska och målinriktade.
Bokens redaktör, Nihad Bunar, beskriver nyanlända 
föräldrars erfarenheter av möten med skolpersonal och 
möjligheter till kommunikation och strategier vad gäller 
barnens skolgång. Frågorna, som han söker svar på, är:
Har föräldrarna kraft nog för att engagera sig i barnens 
skolgång när man själv har multipla existentiella 
problem att hantera?

Hur gör föräldrar, som inte behärskar det svenska språket 
och endast har begränsade kunskaper om den svenska 
skolan, för att stötta sina barn? 
Hur upplever föräldrarna mottagandet i kommunen?
Tinaskolan, som samlar alla nyanlända elever i 
de högre årskurserna i en egen skola, presenteras 
av Laid Bouakaz. För att tillgodose de nyanlända 
elevernas utbildningsbehov satsade skolan på 
ordentlig kartläggning av elevernas tidigare kunskaper, 
studiehandledning på elevernas modersmål, lärare 
utbildade i svenska som andraspråk, förstärkt elevvård, 
närvaro av tvåspråkiga vuxna och nära samverkan med 
elevernas hemskola för att förbereda utslussningen.

Boken avslutas med ”Maliks berättelse”. Farhad 
Jahanmahan, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, 
har intervjuat ett ensamkommande flyktingbarn; en stark 
och målmedveten 15-åring. En stark berättelse!

Bokens alla intervjuer, enkäter, forskningsresultat 
och samtal pekar åt samma håll. För att på bästa sätt 
tillgodose de nyanlända elevernas utbildning är den 
optimala lösningen (enligt Bunar, 2010, urval ur en 
mening med 158 ord):
förberedelseklass under en strikt begränsad tidsperiod
samråd med föräldrarna mycket nära samverkan med de 
ordinarie klasserna gradvis inkorporering i alla ämnen
information till övriga elever och deras föräldrar
satsningar på både svenska och på modersmål
närvaro av tvåspråkig personal uppföljning och 
utvärdering.

Någon som blev förvånad?

Fler tips på webben! 
På sfsp.se finns info om aktuella 
specialpedagogiska händelser. 
Gilla oss på facebook och var med och 
skapa ett levande forum! 
facebook.com/specialpedagoger

Lindita Metaj.
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Vi som har jobbat ett tag med datorer i skolan vet 
att det inte är tekniken i sig som förhöjer lärandet. 
Snarare förhöjer tekniken lärarens förhållningssätt. Om 
läraren redan innan datorns intåg ansträngt sig för att 
individualisera hjälper datorn till med detta. Om läraren 
däremot framförallt förmedlar och låter alla elever göra 
samma sak på samma tid så förstärker datorn detta 
förhållningssätt. Vi kommer alltså inte undan läraren som 
den viktigaste faktorn i digitaliseringen av skolan. 

De flesta aktörer har insett lärarens viktiga roll för att 
tekniken ska fungera som lärverktyg och därför är själva 
mässan bara en del av de dagar som kallas BETT. De 
som åker till BETT deltar i workshops och seminarier 
och lyssnar på föreläsningar med alla möjliga kända och 
okända inspiratörer. Jag har haft förmånen att både vara 
med som workshopledare och deltagare några gånger, så 
också i år. 

Väl inne på mässan är det som mässor brukar vara: 
stort och överväldigande. I år fanns inte någon särskild 
avdelning för special education eller special needs.  
Några aktörer som hade särskilda program för till 
exempel elever med dyslexi var utplacerad på olika 
håll i mäss-salen. Ska vi tolka det som att special 
needs inte längre anses vara något särskiljt från övriga 
lärverktyg? I den bästa av världar gör man inte längre 
åtskillnad mellan pedagogik och specialpedagogik. 
Jag har själv upplevt att många av de svårigheter som 
uppstår i klassrum där digitala lärverktyg inte används 
försvinner när tekniken används som naturligt inslag 
i undervisningen. Inte minst möjligheter att samla 
all information tillgängligt på ett ställe är något som 
undanröjer många hinder. Alla elever kan idag lyssna på 
texter och tala in sina texter istället för att kämpa med 
papper och penna och det kanske har minskat behov av 
särskilda verktyg. 

Fortfarande visas en del dyslexiappar och verktyg som 
har fokus på stavning vilket jag tycker är ett mindre 
problem vid dyslexi. Ett större problem är att arbetet tar 
längre tid, att eleven inte hinner med och den stress, oro 

och dåliga självförtroende det för med sig. Men självklart 
erbjuder stavningsprogrammen en strategi bland många. 
Det finns förstås en risk att besökare förleds att tro att 
de digitala verktygen ska fixa det som är utmanande 
men det kan de inte göra. De kan fördjupa, förhöja och 
förenkla och jag skulle vilja se mer av resonemang kring 
detta även bland företagen i mässhallen. Däremot är det 
ett genomgående tema i workshops och föreläsningar i 
och utanför själva mässan. 

Fortfarande är det alldeles för många företag som 
fokuserar på det rent tekniska och inte på särskilt 
nydanande pedagogiska verktyg. Men i BETT 
future, en plats där särskilt utvalda innovativa företag 
samlats, fanns många exempel på företag som vill 
få eleverna att skapa och bli aktiva och engagerade. 
”Lämna över läroplanen till eleverna” var rubriken på 
en miniföreläsning i området. Ofta handlar det om att 
programmera, tex en robot. Man köper ett paket med en 
robot som tar cirka 90 minuter att sätta ihop med hjälp 
av programmering. När den är klar fungerar satsen som 
lego och hur många robotar som helst kan skapas med 
hjälp av robotdelar och programmeringen. Ett annat 
företag vill lära eleverna att programmera och skapa sina 
egna prov och sitt eget lärmaterial för att understryka 
vikten av processen. Jag fastnade för detta företag 
och hoppas att vi får se mer av den sortens verktyg 
som verkligen lämnar över läroplanen till eleverna i 
samarbete med läraren. Att få elever engagerade är 
en viktig del av inkluderingen. Jag tänker på hur till 
exempel alla elever som är duktiga på dataspel kan få 
möjlighet att kanalisera det intresset och kunnandet i 
skolämnen. 

Bland alla mässgångar visades också digitala lösningar 
för rastverksamhet. Med hjälp av en projektor gör man 
om vilket golv som helst till fotbollsplan, pingisbord eller 
annat för att erbjuda aktivitet mellan lektionerna. Och 
mitt i alltihop stod en försäljare till bean bags som kan 
användas utomhus. Jag tror att tekniken när det gäller 
flexibla lösningar för den fysiska miljön kommer att 
utvecklas stort. Vi får se nästa år om jag har rätt!  

BETT 2016
 

TEXT OCH FOTO Helena Wallberg, redaktionen

Welcome to BETT! 
Stora banderoller leder vägen från tåget till mässhallen i London där British 
Education Technology Training (BETT) anordnades för elfte året. Syftet är att 
sprida kunskap om hur teknik kan förhöja undervisning och utbildning.
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Hülya, vilken är den vanligaste fråga du får när du är ute 
och fortbildar kring skola och nyanlända? 

En ganska vanlig fråga innan jag föreläser är att lärare 
efterfrågar tips om hur de kan använda de digitala 
verktyg som de har i undervisningen. Många lärare 
har fått tillgång till modern teknik men kanske inte fått 
fortbildning i hur dessa kan användas utifrån sitt ämne 
och elevernas behov. Sedan är det många frågor, allt från 
att specifika utmaningar lyfts upp till organisationsfrågor 
för att inkludera nyanlända elever.  
     
När du föreläser, vilka 3 saker vill du absolut att din 
publik ska ha med sig efter föreläsningen? 

•	 Att	åhörarna	ska	förstå	att	modern	teknik	inte		
 handlar om att det ska ersätta något  eller   
 användandet av det ska bli ett självändamål i   
 skolan.
•	 Att	åhörarna	ska	upptäcka	möjligheterna	som		
 finns i modern teknik och kombinera 
 olika resurser och omsätta dessa i pedagogiska  
 sammanhang i det ämne och arbetsområde 
 som de jobbar med.
•	 Att	åhörarna	ska	få	inspiration	i	hur			 	
 språkutvecklande arbetssätt, elevernas   
 språkliga repertoar på sitt modersmål 
 och modern teknik kan användas och 
 bli resurser och stöd i elevens språkutveckling.

Du har ju varit med i referensgruppen i framtagandet av 
det nationella kartläggningsmaterialet som Skolverket 
har tagit fram för nyanlända elever. Vad lärde du dig 
under arbetet med materialet? 

Att vara med i Skolverkets referensgrupp och prova ut 
kartläggningsmaterialet var otroligt lärorikt. Genom att 
arbeta med materialet i teori och praktik lärde jag mig 
att utveckla ett utforskande förhållningssätt med frågor 
där eleverna ges möjlighet att berätta. Samarbetet som 
innebar träffar gav oss möjlighet att tillsammans med 
andra deltagande kommuner reflektera och resonera 

kring på vilket sätt materialet kunde utvecklas och hur 
analysen av innehållet efter utförd kartläggning kunde 
omsättas till att planera fortsatt undervisning med 
anpassningar och stöd i elevens fortsatta skolgång. Att vi 
i Trollhättans Stad dessutom var mitt uppe i en omstart 
av vår mottagningsenhet gjorde att vi kunde använda oss 
av den kunskapen i vår organisation.

Hur har bokskrivandet påverkat hur du har utvecklat 
din undervisning med nyanlända? Var det något 
under processen som förvånade dig? Förargade dig? 
Gladde dig? Med andra ord, hur påverkades du av din 
skrivprocess? 

För det första har det varit nyttigt för mig att skriva om 
mitt arbete med nyanlända elever. Jag har fått  reflektera 
och sätta ord på hur jag jobbar och varför jag väljer att 
jobba på det sättet. Det som har blivit tydligt är att mitt 
arbete har så många fler komponenter än just modern 
teknik. Jag hade i stort sett skrivit en bok innan jag 
kom till kapitlet som handlade om digitala verktyg. Det 
gläder mig också att jag kan kombinera olika resurser 
och inte har en övertro till tekniken. Jag är övertygad om 
att det är en styrka att använda all typ av resurser med 
ett reflekterande förhållningssätt samtidigt som man är 
öppen för att prova medier och verktyg som är en del av 
vår vardag. Läraren har en avgörande betydelse i att välja 
vilka verktyg, analoga som digitala, som kan kombineras 
i elevernas lärande. Det handlar alltså inte om vad utan 
om hur.

Som specialpedagog upplever jag ibland att det finns 
missförstånd kring vissa frågor som har med skolan 
eller vissa elevgrupper att göra. Finns det några vanliga 
missförstånden du möter när du samtalar eller fortbildar 
om nyanlända? 

De vanligaste frågorna grundar sig i den frustration 
som lärare känner över att elever har blivit 
“direktinkluderade” utan några extra anpassningar  
och stöd. Det är ganska vanligt att man ute på skolan 
bestämmer sin för en organisationsform som inte passar 

Intervju
Hülya Basaran
 

TEXT Helena Wallberg, redaktionen

Hülya Basaran är författare till boken “Nyanlända i mitt klassrum” som 
recenseras i detta nummer. Vi på redaktionen var väldigt nyfikna på hur Hülya 
Basaran resonerade kring sitt arbete med både, bokskrivande, fortbildning för 
lärare och kartläggningsmaterial på Skolverket. 

Vi bad henne därför att svara på några frågor:

Hülya Basaran.
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alla nyanlända elever. Lärarna har heller inte fortbildats i 
hur de kan skapa förutsättningar för elevens lärande.
Det finns ännu ett bristperspektiv på nyanlända elever, 
vilket tar sig uttryck i olika frågor. Många har ännu inte 
förstått vikten av att visa eleven strategier för att använda 
modersmålet eller det starkaste språk i sin språk- och 
kunskapsutveckling vilket inte kräver att man kan 
elevens språk. De lärare som jag möter på konferenser 
och fortbildningar är lärare som vill sina eleven väl och 
jobbar i ett ansträngt läge, engagerade och kunniga lärare 
som behöver lite input.

Tack för dina svar Hülya! Jag tänker att vi känner igen 
oss som specialpedagoger i det att man ofta efterfrågar 
vår hjälp utifrån ett bristperspektiv. Det bottnar förstås i 
en oro att göra fel eller att inte räcka till. Ingen lärare vill 
göra ett dåligt jobb, det vittnar inte minst sociala medier 
och närvaro på alla konferenser om. Samtidigt är det på 
skolan som jobbet måste göras, de specifika frågorna kan 
inte separeras från de organisatoriska som du ju  också 
påpekar i din bok. 

Recension: 
Nyanlända elever i mitt klassrum - 
språkutveckling med digitala resurser 
av Hülya Basaran. Utgiven på Gothia förlag februari 2016. 

“Vilken tajming på den boken!” står det i ett 
kommentarsfält på Facebook och det är ju bara att hålla 
med. Samtidigt kan jag efter läsning konstatera att titeln 
är lite missvisande faktiskt. Jag hoppas att inte bara 
pedagoger som arbetar med nyanlända läser denna bok. 
Jag hoppas att boken blir självklar läsning för alla som är 
intresserade av följande:

•		 Hur	man	kan	arbeta	med	digitala		 	 	
 verktyg för att skapa elevaktivitet och   
 samarbete
•	 Hur	man	kan	tänka	för	att	ha	genomgångar	som		
 alla kan hänga med i
•	 Hur	man	kan	planera	för	en	klass	där	alla	har		
 olika behov och förutsättningar
•	 Hur	man	stötta	språkutveckling	generellt
•	 Hur	man	kan	stötta	språkutveckling	för	att	nå		
 målen och hur man kan synliggöra den för   
 elever oavsett om de når kunskapskraven 
 eller inte
•	 Hur	man	kan	tänka	kring	sin	egen		 	 	
 kompetensutveckling

Jag slås redan från början av Hülyas tydliga 
språkbehandling. Redan i förordet får man en omedelbar 
förståelse för språkets betydelse för individen och för 
lärandet, i slutänden förstås samhället i stort. Det är lätt 

att hänga med i hennes tankar och jag tycker att hon 
får till flera kommentarer som sammanfattar viktiga 
insikter, till exempel “Inkludering (...) utmanar befintliga 
arbetssätt”. Författaren väjer inte för det svåra men 
väljer, och därmed tvingar läsaren att välja, att se det 
som en möjlighet snarare än bara svårt. Hon konstaterar 
att dagens klassrum kännetecknas av mångfald och 
att samhället har digitaliserats i hög grad. Skolan har 
haft svårt att hänga med i utvecklingen av internet och 
digitala resurser. 

Jag gillar att boken har en begreppslista. Det klargör 
och tydliggör hur författaren definierar begrepp som 
cirkulerar i skolvärlden men som kan tolkas olika 
beroende på vem som gör det och utifrån vilket 
perspektiv. 
Flera gånger i boken upprepar Hülya att det inte är 
tekniken i sig eller tillgången till datorer som gör att 
arbetet blir lättare. Det är inte apparna som hjälper 
barnen att lära utan de digitala resurserna förstärker det 
som läraren ändå organiserar för. Det är inte sorgligt att 
man ska behöva trycka på detta men det verkar vara 
nödvändigt fortfarande. Kanske är skolan ikapp den dag 
vi inte längre behöver skilja mellan digitala verktyg och 
pedagogik i allmänhet? Hon påpekar också att lärande 
alltid har skett även utan digitala resurser vilket gör det 
lätt att välja bort det. “Varför införa något nytt när man 
vet att det har fungerat innan?” 

Det är trevligt att följa författarens egen utveckling 
genom boken. Jag tycker att hon har lyckats med 
att väva in sina exempel på hur undervisningen har 
utvecklats med konkreta exempel samt tankar kring 
vad som hände med hennes egen kompetensutveckling. 
“Det som utvecklar min undervisning är att jag förhåller 
mig kritisk till den”. Hon nämner att hon haft mycket 
stöttning av sin rektor och rektors organisation och jag 
gissar av kollegor också men ibland är känslan att hon 
varit ganska ensam i arbetet. Det behöver inte vara så 
men en lärdom kan ju också vara att verkligen organisera 
för gemensamt arbete med att utveckla arbetsmetoder 
för att möta mångfalden. Det spelar ju ingen roll om det 
handlar om nyanlända eller andra grupper, mångfalden 
upplevs alltid som en utmaning är min erfarenhet. Den 
går inte att blunda för längre och den kräver att vi jobbar 
tillsammans som pedagoger i större utsträckning än man 
behövde förut. 

Basaran skriver att trots all frustration om faktorer 
utanför skolan som påverkar undervisningen så valde 
hon att lägga fokus på det hon kunde påverka; det som 
händer i hennes klassrum. Jag undrar vad det är som 
gör att många lärare ändå väljer detta? Vi vet att det 
är en nyckel till framgång för både lärare och elever. 
Hur kan vi få ännu fler att välja att påverka det som 
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går att påverka och att förhålla sig kritiskt till sin egen 
undervisning utan att anklaga? 
Hülya Basarans skola hade valt tre områden för 
utveckling: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 
formativ bedömning och digitala lärprocesser. Jag tänker 
att just fokusområden som ledningen beslutar om är 
viktiga för skolan. Annars finns stor risk att man springer 
på olika bollar åt olika håll. Dessa fokusområden är stora 
nog att fördjupa sig under lång tid! 

Författaren har liksom skolledningen också gjort listor 
med fokusområden på olika nivåer och hon delar med 
sig av dessa checklistor, ett slags ledstång i arbetet. 
Ledstänger är också centrala i hennes jobb med eleverna. 
Hon trycker på det viktiga i att vara klar över skillnaden 
mellan att stötta och att förenkla. Att stötta kan vara 
utmanande men lämnar inte eleven ensam i arbetet. Att 
förenkla är i värsta fall att frånta eleven möjligheten till 
utveckling. Hon tar också upp hur man kan visa eleverna 
utveckling även om de inte når målen. Detta behöver 
betygsättande lärare diskutera ännu mer tänker jag för 
jag hör ibland frustration över att inkludering inte är 
möjlig eftersom alla elever inte når kunskapskraven. 
Men skolans uppdrag är lärande och utveckling och vårt 
jobb är att minska glappet mellan nuläge och mål, inte att 
garantera att målet nås inom den tid vi faktiskt har. 

Varför är det bra att använda digitala resurser i 
undervisningen frågar sig författaren och ger ett massivt 
batteri av anledningar. En läsare som förhåller sig 
skeptisk till det digitala kommer inte att kunna hålla fast 
vid motståndet efter att ha läst om alla goda exempel 
och möjligheter som Basaran ställer upp. I boken får 
vi en kavalkad av digitala verktyg och resurser och 
hur hon och eleverna har använt dem. Det jag gillar 
med hennes sammanställning av dessa verktyg är att 
hon mycket bestämt talar om möjligheterna och alla 
olika sätt att använda resurserna för måluppfyllelse och 
utveckling. Det är mer än en sammanställning genom 
detta. Däremot är det lite svårt att hänga med ibland i de 
kapitel där arbetsområden beskrivs. Det går fort fram när 
Basaran beskriver hur eleverna har använt sina lärplattor 
och jag tror att man behöver vara förtrogen med 
verktygen eller läsa en gång till för att kunna tillämpa det 
själv. Samtidigt finns ju sammanställningen att gå till om 
man vill ha en ledstång i sitt eget arbete för att ta in fler 
digitala verktyg i undervisningen. 

Ordet “multimodalt” förekommer på många ställen i 
boken liksom funderingar och kommentarer kring vad 
en text egentligen är. De digitala verktygen möjliggör 
framförallt multimodala sätt att både lära sig och 
producera språk. Allt måste inte läsas och skrivas. 
Jag tänker att bokens alla exempel på multimodalitet 
också är viktig information och viktiga exempel för 

att pedagoger som möter barn med språkstörning eller 
språkligt sårbarhet. Basaran skriver att det finns en 
osäkerhet kring bedömning av produktion som sker 
multimodalt, vi kan bedöma skriven text men hur 
bedömer vi en film?  
Kanske är detta också en viktig faktor när det gäller 
förmågan att våga möta mångfald och olika sätt 
att lära och visa kunskap? Basaran övertygar om 
nödvändigheten att använda digitala resurser som 
nödvändiga verktyg i ett inkluderande klassrum. 

Ordet förförståelse förekommer också på många ställen 
vilket gläder mig. Jag anser att vi talar för lite om denna 
viktiga del av undervisningen. En förförståelse för 
texten, multimodal eller inte, stöttar förmågan att läsa 
och förstå. Basaran tar inte upp det men jag funderar 
ibland på om bristen på läromedel eller valet att inte 
använda dem försvårar förförståelsen. Många eleven 
ställs inför en färdig text och ha inga bilder att utgå från 
för förförståelse. Särskilt på gymnasiet där jag är mest 
verksam. 

Jag tycker att boken är ett välkommet tillskott till 
litteratur om inkludering som inte har ordet med i 
titeln. Författaren väjer inte för de svåra balansgångar 
vi pedagoger går varje dag. Balansen mellan mångfald 
och nationella kunskapskrav till exempel. Det finns gott 
om exempel på hur hon har arbetat med sina klasser och 
fått dem att utvecklas. Jag tror att de som ändå ställer 
sig kritiska till om mångfalden verkligen är möjlig 
inom ramen för ett klassrum kan få lite motstånd men 
i grunden är boken för alla oss som redan är där och 
vill ha mer eller för dem som är på väg och behöver 
mer kött på benen. Det skulle vara utmärkt att använda 
boken kollegialt som diskussionsunderlag för att utmana 
föreställningar om vem som bär problemen och vad som 
kan påverkas. 

“Jag kan tycka att vi många gånger fokuserar så mycket 
på nyanlända att vi missar att det är elever vi jobbar 
med” skriver Basaran. Vi gillar ju att kategorisera elever 
och olika lärargrupper i skolan. En kritiskt tanke jag får 
är därför varför titeln handlar om just nyanlända? Jag 
förstår det på ett sätt, den handlar ju om Hülya Basarans 
arbete med just förberedelseklasser med nyanlända barn. 
Därför är det vettigt att beskriva det. Det är förmodligen 
också bra att visa just detta arbete med det fokus på 
möjligheter och styrkor som författaren visar. Många av 
de pedagoger som arbetar med nyanlända grupper kan 
hitta mycket i boken. Så långt är jag absolut med. Men 
jag hoppas verkligen att boken med sin titel inte kommer 
att kategoriseras som en bok bara för dem som jobbar 
med nyanlända. Den är värd att läsas av många fler 
pedagoger och rektorer. 
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Samverkan med elevfokus
– En förstudie om förutsättningar för nyanlända elevers lärande

TEXT Helena Bergmark, projektledare Ifous

En nyckel till framgång när det gäller arbete kring nyanlända elever är samverkan, 
något som fem svenska kommuner har tagit fasta på. Som medlemmar i det 
oberoende forskningsinstitutet Ifous har de gått samman och genomfört en 
förstudie för att studera förutsättningar för att åstadkomma en välfungerande och 
inkluderande organisation och undervisning för nyanlända elever. Resultatet av 
förstudien visar på ett stort engagemang men också på tydliga utvecklingsbehov 
för samtliga nivåer inom skolans organisation.

Forskning och erfarenhet visar på ett antal 
framgångsfaktorer som gynnar förutsättningarna för 
nyanlända elevers lärande, men hur når vi dit? För att 
klargöra inriktning och vägval i arbetet framåt är det 
viktigt att veta varifrån man utgår. Med syfte att teckna 
en bild av nuläget i sina egna verksamheter gick fem 
kommuner samman för att via Ifous – Innovation 
forskning och utveckling i skola och förskola – 
genomföra en förstudie. Den genomfördes hösten 2015 
av Gilda Kästen Ebeling och Tore Otterup, som båda 
länge arbetat med och forskat om förutsättningar för 
nyanlända elever.

Framgångsfaktorer som utgångspunkt
Den heterogenitet som finns i skolan idag förutsätter 
medvetna satsningar inom en rad områden. Det är inget 
nytt att arbeta med nyanlända elever i vårt land, men 
situationen har den senaste tiden accentuerats på grund 
av det stora antalet barn och unga som har anlänt, med 
eller utan sina familjer. De frågor som aktualiseras i 
och med att svensk skola nu står inför denna utmaning 
blottlägger behov av förändring som gäller allas elevers 
förutsättningar.
Att de barn och unga som kommer till Sverige 
introduceras och förs vidare i ett modernt skolsystem 
som har förmågan att skapa inkluderande lärmiljöer för 
alla är grundläggande för att lyckas med utbildningens 
uppdrag. 

Många faktorer påverkar de nyanlända elevernas 
möte med det nya landet och skolan. Språkliga, 
kunskapsmässiga och kognitiva egenskaper samt 
psykosociala, hälsomässiga och sociokulturella 
aspekter, påverkar alla varandra. Skolan är en arena där 
dessa perspektiv möts och ett holistiskt perspektiv på 
utvecklingsarbetet är därför en nyckel till framgång. 

Den genomförda förstudien har tagit avstamp i ett antal 
strategier, som utifrån samlad forskning inom området, 

som bland annat sammanfattas av Skolverket och 
Skolinspektionen, banar väg för en bra skolgång för 
nyanlända elever:

•	 En	samsyn	i	förhållningssätt	där	all	personal	har		
 kunskap och kompetens om nyanlända elevers  
 lärande samt tar ett gemensamt ansvar för att  
 organisera för helheten kring eleverna.

•	 Huvudmän	och	skolor	har	tydliga	riktlinjer		 	
         för organisation och mottagande av    
             nyanlända elever och utbildning för nyanlända  
 elever samt strategier för kompetensutveckling.

•	 En	inledande	bedömning	genomförs	av	elevens		
 kunskaper och erfarenheter och
 undervisningen planeras och genomförs utifrån  
 det bedömningen visar om elevens
 förutsättningar och behov.

•	 Ett	språk-	och	kunskapsutvecklande	arbetssätt		
 i ämnesundervisningen av alla lärare så att   
          de nyanlända eleverna ges möjlighet att 
 utveckla ämneskunskaper och språk parallellt.

•	 Kvalificerad	andraspråksundervisning.

•	 Modersmålsundervisning.	Forskning	ger		 	
 stöd till modersmålsundervisning utifrån 
 flera aspekter bland annat modersmålets   
 betydelse för elevers identitetsutveckling och  
 modersmålet som verktyg för utveckling och  
 lärande.

•	 De	nyanlända	eleverna	ges	studiehandledning		
 på modersmålet utifrån individuella behov och  
 förutsättningar som ett redskap för att kunna   
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 tillgodogöra sig skolans undervisning på 
 svenska  och relatera den till de kunskaper   
 eleven har med sig.

•	 Ett	interkulturellt	förhållningssätt	och	kunskap	i		
 mångkulturella frågor.

•	 Positiv	och	aktiv	samverkan	med		 	 	
 vårdnadshavare och det omgivande samhället.  
 En tillitsfull kontakt ger förutsättningar för att  
 eleven både ska trivas och nå resultat i skolan.

Behov av kunskapsförstärkning på alla nivåer
I de kommuner som medverkat i förstudien finns en 
påtaglig medvetenhet om behov och nytta av att satsa på 
medarbetarnas kompetensutveckling. Lika medvetna är 
de intervjuade personerna om att det finns områden inom 
den egna organisationen som behöver utvecklas och/eller 
förbättras.

Utifrån den analys av svaren från kommunernas 
förvaltningschefer och rektorer som förstudiens författare 
har gjort identifieras ett antal områden där det finns 
behov av att förstärka och utveckla verksamheten och 
arbetet på alla organisationsnivåer – förvaltningsnivå, 
skolnivå, i lärarlaget och i klassrummet.

I anslutning till kompetensutveckling behöver både 
skolledare och lärare diskutera hur de kan omforma sina 
arbetssätt för att anpassa dem till den nya situationen. 
Det är viktigt att fortsätta arbeta fram en organisatorisk 
modell som underlättar och gynnar arbetet med 
uthållighet och systematik. Detta utvecklingsarbete bör 
fokusera på hur organisationen kan skapa utrymme i 
verksamheten för flexibla och individuella lösningar, 
så att alla elever kan mötas och utmanas utifrån sina 
förutsättningar och behov.

För förvaltnings- och skolledningsnivå rekommenderas 
kompetensförstärkning angående:

•	 Holistiskt	perspektiv	i	skolan	(hälsofrämjande		
 aspekter, interkulturell pedagogik osv.)
•	 Interkulturellt	ledarskap	och	förhållningssätt
•	 Inkluderande	lärmiljöer	ur	ett	interkulturellt		 	
 perspektiv

Kunskapsförstärkning på skolnivå rekommenderas 
angående:

•	 Kunskaper	om	socioemotionellt	stöd	inom		 	
 pedagogiska ramar
•	 Kunskaper	om	elever	med	svåra	upplevelser			
 och trauma
•	 Förhållningssätt	till	nyanlända	elever	och		 	
 föräldrar
•	 Kunskaper	om	föräldrasamverkan

De språkliga och språkutvecklande aspekterna är bland 
de viktigaste att beakta i nyanlända elevers undervisning. 
Det är avgörande att alla lärare, inte bara lärare i 
svenska som andraspråk, har förståelse och kunskap i 
språkutvecklingsprocessen. Förstudien rekommenderar 
därför kompetensutvecklande insatser riktade till 
skolledning och samtliga lärare och pedagoger om:

•	 Andraspråksutveckling	och	utveckling	av		 	
 flerspråkighet
•	 Vad	en	språkutvecklande	ämnesundervisning		
 innebär
•	 Undervisning	av	elever	med	ingen	eller	liten			
 skolbakgrund, alfabetisering etc.
•	 Förhållningssätt	till	flerspråkiga	elever

Gemensam FoU-satsning planeras
Förstudien var avsedd som ett underlag för diskussion 
om – och inriktning på – fortsatt samarbete. 
Diskussionerna har lett fram till att ett tiotal kommuner 
nu tillsammans med Ifous planerar gemensamma 
forsknings- och utvecklingssatsningar med temat 
förutsättningar för nyanlända elever i skolan. Det är 
öppet för fler kommuner/skolhuvudmän att vara med i 
det gemensamma arbetet.

De som deltar i planeringsarbetet söker öka sin 
förståelse och finna praktiska lösningar genom att 
långsiktigt arbeta med sådant som annars tenderar att 
stanna vid den akuta situationen. De delar också en 
önskan om ett bättre kunskapsunderlag om frågor kring 
förutsättningar nyanlända elever i den svenska skolan, 
såväl på lokal som på nationell nivå. Ambitionen är 
att utvecklingsarbetet ska bli verksamt på kort sikt 
och samtidigt hållbart på lång sikt. Viktigt är också att 
fokusera på implementering och vidareutveckling av 
befintlig kunskap, inkludera utveckling på alla nivåer/
funktioner i organisationen, bygga på samverkan och – 
inte minst – ha ett grundläggande elevfokus.
                a
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Kort om Ifous
Ifous – Innovation, forskning och 
utveckling i skola och förskola – är ett 
fristående forskningsinstitut. Ifous är 
en medlemsdriven organisation som 
i dagsläget har ca 170 medlemmar, 
främst kommunala och fristående 
skolhuvudmän. Med utgångspunkt i 
medlemmarnas behov och önskemål 
driver Ifous forsknings- och 
utvecklingsarbeten inom skola och 
förskola.

Visionen är att minska gapet mellan 
forskning och praktik för att förbättra 
barns och ungas lärande. Resultatet av 
ett arbete genom Ifous ska märkas i 
klassrummet och i elevers motivation 
och kunskap.

Under våren 2016 arbetar Ifous 
tillsammans med medlemshuvudmän 
med att utarbeta en forsknings- och 
utvecklingssatsning inom arbetet med 
förutsättningar för och organisation krig 
nyanlända elever.

Läs mer om Ifous på www.ifous.se

Information om det nya FoU-
programmet finns på  www.ifous.se/
nyanlanda
På samma sida finns dessutom hela 
förstudien att ladda ner.

Möta barn på flykt 
Enkel handbok för alla

STÖRRE KUNSKAP KRÄVS 
I MÖTET MED BARN PÅ FLYKT
 
Hur	möter	man	ett	barn	som	är	på	flykt?	Som	har	svåra	
upplevelser bakom sig, och är i kris? Hur kan man främ-
ja barnets hälsa och motverka stress? UNICEF Sverige 
och barnläkaren Lars H Gustafsson ser ett behov av 
ökad kunskap och har tillsammans tagit fram en hand-
bok till alla volontärer och personal runt om i landet som 
behöver stöd i arbetet med barnen.
 
Ett ökande antal barn har anlänt till Sverige på senare 
tid. Under 2015 kom drygt 70.000 asylsökande barn, 
antingen ensamma eller tillsammans med sina föräldrar. 
Många människor har på kort tid blivit engagerade i 
mottagandet av barnen – det handlar till exempel om 
volontärer, personal på boenden, gode män och personal 
inom skolan och hälso- och sjukvården.
 
Det är till dem som UNICEFs nya handbok Möta barn 
på	flykt	vänder	sig.	Den	innehåller	enkla	tips,	som	var	
och en kan tillämpa.
 
—     Vi ser att behovet är mycket stort nu eftersom det 
finns	många	nyanställda	och	oerfarna	som	behöver	

konkreta	råd	och	vägledning	i	mötet	med	barn	på	flykt,	
säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF 
Sverige.
—     Det handlar till exempel om att kunna upptäcka 
risksituationer och veta vart man ska vända sig om ett 
barn far illa eller behöver professionell hjälp.
 
Handboken tar upp en rad frågor som uppstår redan i det 
allra första mötet med barnet. Vad kan man som med-
människa göra när man närmar sig ett barn i kris? Hur 
arbetar man med en tolk? Hur upptäcker man sjukdom 
och stress? Undernäring, bristsjukdomar och karies är 
vanligare	hos	barn	på	flykt	än	hos	andra	barn.	Tillsam-
mans med de svåra upplevelser som barnet har bakom 
sig ökar det risken för både fysisk och psykisk ohälsa.
 
—					Men	det	är	också	viktigt	att	identifiera	de	så	kal-
lade	friskfaktorerna,	alltså	de	positiva	krafter	som	finns	
inom varje barn och i barnets omgivning, säger barnläk-
aren Lars H Gustafsson.
—					Här	finns	ny	forskning	som	kan	ge	både	volontärer	
och anställd personal viktiga verktyg för att möta de här 
sårbara barnen på rätt sätt.
 
Boken ger också en översikt av de svenska lagar som 
gäller	barn	på	flykt	och	vilka	rättigheter	som	de	har.	Har	
alla barn till exempel rätt till sjukvård, var och när får 
man börja skolan och vem är ansvarig för att se till att 
barnet får en hälsoundersökning?
 
Handboken	Möta	barn	på	flykt	är	gratis	och	finns	både	i	
tryckt form och i digitalt format att ladda ner på 
unicef.se
 För ytterligare information, kontakta:
Christina Kerpner, pressansvarig UNICEF,
christina.kerpner@unicef.se
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Kompis Sverige 
– Möten som ger vänskap och integration på individnivå

TEXT Eva Klubb Degsell, redaktionen

Jag träffade Mostafa första gången i samband med att jag 
för tio månader sedan intervjuade honom med anledning 
av att han sökte arbete på min skola. I intervjun framkom 
att han endast varit i Sverige i två och ett halvt år och jag 
överraskades av, att han på så kort tid lärt sig att uttrycka 
sig så bra på svenska som han gjorde. Då jag frågade 
honom hur detta var möjligt berättade han, att han 
förutom undervisning inom Sfi (svenska för invandrare) 
varit med i programmet Kompis Sverige, där han fått 
möjlighet att utveckla sin svenska i interaktion med en 
svenskspråkig kompis.  

Mostafa kommer från Syrien och var där utbildad 
civilingenjör. Han berättade att när kriget pågick var det 
många barn på hans hemort som inte kunde gå i skolan. 
Han var då med att starta en organisation tillsammans 
med några andra personer. De gick hem till barn eller så 
kom barnen hem till dem för att de skulle lära sig att läsa, 
räkna och skriva. 

Jag har nu gjort en ny intervju med honom rörande hur 
han tillägnat sig svenska språket så bra som han gjort och 
vad Kompis Sverige betytt för honom.
När han kom till Sverige fick han vänta på sitt 
uppehållstillstånd i åtta månader. Först sedan han 
fått uppehållstillstånd kunde han påbörja utbildning 
inom Sfi. Syftet med Sfi är att ge vuxna invandrare 
grundläggande kunskaper i svenska språket så att de får 
tillgång till ett funktionellt andraspråk. Undervisningen 
inom Sfi utgår från individuella behov och går att 
komplettera med andra aktiviteter. 

Kompis Sverige
Han berättade, att redan första eller andra veckan i Sfi-
undervisningen fick klassen besök av Natassia Fry och 
Pegah Afsharian som berättade om Kompis Sverige. 
Natassa och Pegah vill med Kompis Sverige skapa 
möjligheter för att vårt samhälle ska utvecklas så att alla 
får möjlighet att känna trygghet och tillhörighet. 

För att göra det möjligt för nya svenskar tog de initiativ 
till att våren 2013starta projektet Kompis Sverige i 
Stockholm. 

Syftet med projektet är att förebygga utanförskap och 
bygga vänskap mellan nya och etablerade svenskar. De 
skapar möten genom att matcha ihop etablerade och 
nya svenskar som har gemensamma intressen, liknande 
livssituation och personlighet. Visionen är att mötena ska 
ge ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar 
språkbarriärer och bryter fördomar. 

Eftersom vänskapsrelationen är på individnivå så ges 
förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt 
samhälle. Natassa och Pegah berättar att de ställde 
frågan i en Sfi-klass med trettio elever ”Hur många som 
hade en kompis som de kunde prata svenska med efter 
skolan”. Ingen räckte upp handen, inte ens de som de 
genom läraren fått veta hade bott i Sverige i nästan tio 
år. Kompisrelationerna skapar ett ömsesidigt utbyte, 
som även bidrar med att förhindra fördomar och minska 
barriärerna i ett segregerat samhälle. Idag samarbetar 
Kompis Sverige med sex kommuner i Stockholm men 
har ambitionen att finnas i hela Sverige inom några år. 

Åter till intervjun med Mostafa. Han berättar att Natassa 
och Pegah intervjuade honom om vilken utbildning 
och vilka intressen han har. Efter en vecka så ringde de 
och berättade att han fått en kompis som var jurist och 
jobbade på Svenska Fotbollförbundet. Fotboll är även 
Mostafas största intresse så det hade de gemensamt 
direkt. I början var kommunikationen på engelska för att 
ganska snabbt gå över till enbart svenska. De träffades en 
gång i veckan då de spelade fotboll, åkte skidor och han 
fick möjlighet att träffa kompisens alla vänner. De träffas 
fortfarande ibland även om det nu gått två år. Mostafa 
säger, att delta i programmet Kompis Sverige inte bara 
har lärt honom språket utan genom Kompis Sverige har 
han också fått ett svenskt nätverk. Språket är nyckeln för 

På grund av oro och andra förhållanden runt om i världen söker sig allt fler 
människor till Sverige. En viktig förutsättning för att kunna etablera sig i Sverige 
är kunskaper i svenska språket. Oftast blir de nyanlända som kommer hit språkligt 
hänvisade till andra i samma situation. Många gånger är det svårt att upprätta 
kontakter med etablerade svenskar för att därigenom få öva sin svenska och 
tillägna sig språkkoderna i det svenska samhället.



18 Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa 1-2016

Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen

TEXT Per-Olof Bentley och Christine Bentley

Det verkar som om Emil är osäker på additioner och 
subtraktioner, då resultaten ibland är rätt och ibland fel. 
Exempelvis får han: Det verkar som om Emil är osäker 
på additioner och subtraktioner, då resultaten ibland är 
rätt och ibland fel. Exempelvis får han:

5 + 4 = 9     17 – 9 = 7      9 + 2 = 12     19 – 6 = 13

Tittade man noggrannare efter, så var vissa additioners 
och subtraktioners resultat korrekta medan andra 
var inkorrekta. Hans lärare hade låtit honom jobba 
i en enklare mattebok för att just öva additioner och 

subtraktioner. Emil hade jobbat med den i nästan en 
termin. Vi blev ombedda att försöka analysera Emils 
problem. Det visade sig efter en två timmars lång 
djupintervju, att Emil inte hade några problem med att 
addera och subtrahera. Orsaken visade sig vara, att han 
saknade talet 11 i sin talrad. Tog man hänsyn till detta, 
var alla additioner och subtraktioner korrekt beräknade. 
Emil gjorde det så kallade ±1-felet, vilket innebär att 
resultatet av en addition eller subtraktion avviker med 
en enhet från det korrekta resultatet. Tre andra orsaker 
bakom ±1-felet är förknippade med en felaktig upp- eller 
nedräkning till resultatet.

att anpassa sig i ett nytt land. Språket ger möjlighet att 
förstå hur människor i det nya landet tänker. 

Nu har även hans familj kommit till Sverige och han 
säger att det gör att han inte endast pratar svenska som 
han gjorde sitt första år utan det blir arabiska efter jobbet. 
Han har försökt entusiasmera sina föräldrar att ta del av 
programmet Kompis Sverige men de är äldre och även 
om de vill lära sig svenska så är det svårt för dem, säger 
han. 

Han rekommenderar Kompis Sverige till alla som 
kommer hit, eftersom han själv fått så stor hjälp av dem. 
Han uppskattar verkligen vad de har gjort för honom. 
Han får fortfarande mail från dem en gång i månaden 
med erbjudande om att delta i olika aktiviteter som de 
anordnar. 

Han kommer snart att påbörja sin utbildning på KTH 
(Kungliga Tekniska Högskolan) för att få en svensk 
examen och komma igång och börja jobba med sitt 
yrke. 

Mötet med Mostafa har fått mig att reflektera över hur 
nyanländas språkinlärning fungerar. Inom ramen för Sfi-
undervisningen träffar de utöver Sfi-läraren, oftast bara 
andra nyanlända i samma situation. 

Idén bakom Kompis Sverige tillför någonting nytt 
som alla nyanlända borde få del av. Detta därför att 
språkinlärning befästs genom språklig interaktion med 
andra som behärskar språket och språkkoderna fullt ut. 

För mer information www.kompissverige.se
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Mostafa Satof.
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Även ett felaktigt fokus på tal mellan två tal i en 
jämförande subtraktion vid nedräkning orsakar ±1-felet, 
exempelvis 71 – 68. En vanlig orsak till resultatet 2 är 
alltså att eleven fokuserat talen 70 och 69, dvs 2 tal. 
Många elever har dessvärre utvecklat en systematik i ett 
felaktigt upp- och nedräkningsförfarande. Om eleven 
istället hade fokuserat enheterna eller stegen mellan 
talen, så hade det korrekta svaret 3 uppnåtts.

 71     70     69     68

      1        1        1

Att fokusera steg fungerar alltid vid den här typen av 
beräkningar av addition och subtraktion.
Drygt 20 % av eleverna i årskurs fyra gör ±1-felet. 
Historien med Emil illustrerar en mer generell princip 
nämligen att den innehållsliga orsaken bakom ett 
misstag måste identifieras och åtgärdas, om elevens 
matematikutveckling ska kunna fortgå. Inte nog 
med att Emil hade blockerats i att vidare utveckla sin 
beräkningsförmåga, han hade också blockerats i att 
automatisera addition och subtraktion. Automatisering 
innebär att operationernas färdiga resultat hämtas 
från långtidsminnet, retrieved facts. Då behöver 
beräkningarna inte processeras i arbetsminnet.
   
Arbetsminnet består av fyra funktionella delar, den 
fonologiska loopen, den visuellt spatiala funktionen, den 
exekutiva funktionen och den episodiska bufferten. Den 
fonologiska loopen avkodar språkljud till ord, meningar 
och betydelser. Den är ett korttidsminne och kan inte 
hålla informationen längre än något tiotal sekunder. 
Om informationen presenteras vågrätt så hamnar den i 
den fonologiska loopen, men om informationen istället 
presenteras lodrätt så aktiveras den visuellt spatiala 
funktionen, där informationen då hamnar. Den exekutiva 
funktionen har särskilt stor betydelse, då den inte bara 
samordnar arbetet i arbetsminnet utan också svarar för 
att rikta vår uppmärksamhet och koncentration. En 
omfattande matematikdidaktisk forskning inom grenen 
dual-task-design visar, att i den exekutiva funktionen 
processeras också beräkningar, vars resultat inte finns 
lagrade i långtidsminnet. Den kognitiva kapaciteten 
minskar om två uppgifter samtidigt belastar någon av de 
olika funktionella delarna i arbetsminnet. Belastas den 
exekutiva funktionen samtidigt av två uppgifter som 
att både rikta uppmärksamheten och att processera en 
beräkning, så minskar hela den kognitiva kapaciteten. 

Om en lärare illustrerar en matematisk princip med några 
beräkningar, så är risken stor, att de elever som inte har 
automatiserat addition, subtraktion och multiplikation, 
fokuserar beräkningarna istället för den matematiska 
principen. Dessa elevers exekutiva funktion belastas då 

av både beräkningar och koncentration, vilket får till 
följd att deras koncentrationsförmåga minskar. Härmed 
finns en stor risk att eleverna missar den matematiska 
principen.

Hur hamnar då resultaten i långtidsminnet? Den 
information vi stöter på under dagen hamnar successivt 
i hyppocampus. Under sömnen ordnas informationen 
i associativa domäner och förs över till långtidsminnet 
förutsatt att sömnen är tillräckligt lång, det vill säga minst 
åtta timmar. I den episodiska bufferten finns emotioner 
lagrade, som är förknippade med inlärningssituationen. 
Dessa hamnar i amygdala, som påverkar överföringen 
från hyppocampus till långtidsminnet. Om 
emotionen, som är förknippad med det inlärda i 
inlärningssituationen, är positiv eller negativ, så kan 
överföringen ske. Är det inlärda däremot förknippat med 
likgiltighet, så är sannolikheten att överföringen ska äga 
rum liten. För att motverka likgiltighet, så är lärarens 
feed back av central betydelse.

För att resultaten av elevernas operationer ska lagras 
i långtidsminnet krävs att eleverna regelbundet får 
korrekta resultat. Om en elev får inkorrekta resultat 
mer eller mindre regelbundet, så kan även dessa lagras 
i långtidsminnet. Det är alltså avgörande att eleven får 
feed back för att korrekta resultat av addition, subtraktion 
och multiplikation ska automatiseras. 
Om inte orsakerna till en elevs misstag exempelvis 
±1-felet åtgärdas, så hänger misstaget kvar och 
blockerar elevens matematikutveckling, i detta fall 
automatiseringen av addition och subtraktion. 
Det vi tidigare kallat slarvfel förekommer nästan inte 
alls, vilket vi också kunnat visa i studier av ca 900 
elevers kunnande. De flesta misstag är av strukturell 
natur. En och samma typ av misstag görs av ett större 
antal elever. Exempelvis gjorde 49 % av de svenska 
eleverna det så kallade ”störst först”-misstaget (se nedan) 
i TIMSS 2011. Diagnoser ger information om en uppgift 
är rätt eller fel, men dessvärre ingen information om 
bakomliggande orsaker till misstaget. Det har visat sig 
avgörande, att orsaken bakom ett misstag röjs undan, för 
att eleven ska överge misstaget och inte blockeras utan 
fortsätta utveckla sitt matematiska kunnande. 

Vid introduktion av subtraktion används ibland uttrycket 
”störst först” av lärarna i de tidiga årskurserna för att 
beskriva att det är från det största talet som det minsta 
talet ska dras. ”Störst först” är orsaken bakom ett 
felaktigt utförande av subtraktion. Misstaget är frekvent 
(49% i TIMSS 2011) och får som konsekvens att växling 
utelämnas. Subtraktionen 2 – 3 beräknas felaktigt till 
+1 i stället för till det korrekta resultatet -1. Det har visat 
sig att elever förstår att det är -1, som är korrekt, om 
läraren resonerar på följande sätt: Från 2 ska jag dra 3. 
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Eftersom jag bara har två, kan jag inte dra bort alla tre 
utan bara två. Jag har då en kvar att ta bort, vilket jag 
markerar som -1. En sådan utmanande uppgift kan göra 
att eleverna förstår, att termernas ordning inte får ändras 
efter beskrivningen ”störst först”.  Uttrycket leder till att 
elever blockeras, då de inte förstår behovet av växling 
vid subtraktion. 
Exempelvis får elever det felaktiga resultatet av 64 – 27 
= 43 i stället för det korrekta 37.  

Misstaget ”störst först”:               Korrekt:
      10
  64  64
                        -27                        - 27
  43  37

Entalen behandlas för sig och tiotalen för sig. Från sju 
ental drar eleverna fyra ental och får tre ental. Från sex 
tiotal dras två tiotal och resultatet är fyra tiotal. Utan 
växling fås det felaktiga resultatet 43. För att utföra 
subtraktionen av entalen korrekt måste ett tiotal växlas 
till tio ental.

Vid introduktion av additions- och subtraktions- 
algoritmer med naturliga tal används ibland uttrycket 
”rak högerkant” istället för att ställa ental under ental, 
tiotal under tiotal, hundratal under hundratal etc. Då ”rak 
högerkant” tillämpas på tal i decimalform, sker följande 
misstag:
 3,68    
              -  2,5                     
 3,43                       

I och med att elever tillämpar ”rak högerkant”, så 
hamnar de olika talsorterna, hundradelar, tiondelar och 
ental, i fel positioner. Decimaltecknen hamnar inte 
heller under varandra. Resultatet blir inkorrekt. Hade 
elever istället lärt sig att respektive talsort ska stå under 
varandra, så hade principen varit direkt tillämpbar på 
decimaltal och resultatet hade blivit korrekt.

Även andra misstag vid subtraktion av decimaltal 
förekommer. Nedanstående misstag orsakas av att eleven 
inte förstått vilka olika enheter decimalerna står för.
 3,68
              -  2,5
 1,63
Orsaken syns tydligt om uppgiften skrivs i bråkform.

3 68
100

– 2  5
10

= 1 18
100

Som vi ser så har inte 68100  och      samma nämnare utan 
representerar olika bråkenheter, 100-delar och 10-delar. 

Vi måste därför växla bråkenhet, 510  till 
50
100  för att kunna 

utföra subtraktionen. Vi får då 68
100

 –   50
100

 = 18
100

 

Alltså 3 68
100

– 2  5
10

= 1 18
100  

och i decimalform 3,68–2,50 = 1,18.

Då vi växlat bråkenhet från tiondelar till hundradelar, så 
medför denna växling att 2,5 har ersatts av 2,50.
Vid addition och subtraktion av tal i bråkform 
förekommer framförallt ett frekvent misstag. Då elever 
ska utföra additionen  12 +

2
4   får de resultatet 38  . De adderar 

täljarna och nämnarna var för sig. Orsaken bakom är 
att eleverna inte förstått nämnarens enhetsmarkerande 
roll i ett bråk. Om man istället skriver 1 fjärdedel 
+ 2 fjärdedelar, så är det mer uppenbart att det är 3 
fjärdedelar, på samma sätt som 1 kr + 2 kr = 3 kr. 
Fjärdedelarnas roll som enhet blir då mer tydlig.
Ett annat problem som kan dyka upp beträffande tal i 
bråkform rör elevernas förståelse av innehållsdivision. 
Låt oss titta på ett exempel. Det finns 12 äpplen: hur 
många barn kan få 3 äpplen var? Vi måste då undersöka 
hur många gånger 3 innehålls i 12. Det är ett sådant sätt 
att tänka, som utmärker innehållsdivision.
Om vi istället frågar hur många äpplen vart och 
ett av de 4 barnen kan få, så illustrerar denna 
frågeställning fördelningsdivision, äpplena ska ju 
fördelas på de 4 barnen. Detta sätt att tänka utmärker 
fördelningsdivision.

Vikten av förståelse av innehållsdivision blir tydlig vid 
division av två tal i bråkform som 

Frågan som bör ställas är, hur många gånger 
1
4   innehålls 

i  12  . Det är ganska enkelt att inse att två fjärdedelar 
ryms i en halv. Tänk bara på en klocka där två kvartar 
ryms på en halv timma. Skulle man se uppgiften som en 
fördelningsdivision, så skulle det vara mer eller mindre 
omöjligt att förstå divisionen. Behärskar inte eleven 
innehållsdivision, så blockeras förståelsen för division av 
tal i bråkform. Även vid benämnda problem krävs ibland 
ett innehållsdivisionstänkande. 
I TIMSS 2007 förekom följande uppgift: 
M02_02

1
2
1
4

5
10
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Christine och Per-Olof Bentley.
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276
23

Det finns plats för 4 personer vid ett bord.
Hur kan du räkna ut hur många bord som behövs för att 
28 personer ska få plats?

 a) Multiplicera 28 med 4
 b) Dividera 28 med 4
 c) Subtrahera 4 från 28
 d) Addera 4 till 28

För att enkelt kunna lösa uppgiften krävs ett 
innehållsdivisionstänkande. Hur många gånger innehålls 
4 i 28? En tredjedel av de svenska eleverna löste 
uppgiften korrekt och valde alternativ b) dividera 
28 med 4. 
Innehållsdivision ligger också till grund för kort 
division. 

Exempelvis 

                  =

Vi ställer frågan hur många gånger som 23 går i 27 eller 
hur många gånger som 23 innehålls i 27. Detta är just det 
tankesätt som utmärker innehållsdivision. Erfarenhet av 
innehållsdivision skulle sannolikt underlätta förståelse 
av den korta divisionen. 23 innehålls 1 gång i 27 och det 
är 4 tiotal över, som tillsammans med 6 ental bildar talet 
46, i vilket 23 innehålls 2 gånger. Så resultatet är 12. En 
given viktig förutsättning för att behärska division är, att 
multiplikationen är automatiserad.

Vid introduktion av negativa hela tal kan ”störst först”-
misstaget orsaka ytterligare svårigheter. Resultatet 
av exempelvis 2 – 5 fås av många elever till 3. Den 
ominlärning som orsakas av ”störst först” hade kunnat 
undvikas. Den är inte bara onödig utan också tidsödande. 
Subtraktion av ett positivt heltal som 5 är ju lika med 
addition av dess motsatta tal, nämligen -5, vilket kan 
utläsas ”negativ fem”. Vi får 2 – 5 = 2 + (-5) = -3.     
Beräkningar med negativa och positiva hela tal är av 
stor betydelse för elevernas algebraiska utveckling. Vi 
illustrerar detta med en uppgift för åk 8 från TIMSS 
2011.

Värdet av uttrycket skulle beräknas då a = 3 och b = -1. 
Vi tittar först på innehållet i parentesen (2 – b). Genom 
insättning av b = -1 får vi 2 – (-1).  

Subtraktion av ett heltal är lika med addition av dess 
motsatta tal, nämligen +1, 2 + 1 = 3. Insättning i 
uttrycket ger då
	 2	∙	3	+	3	∙	3	=	15

Endast 11 % av eleverna valde det korrekta alternativet 
a) 15. Ett av de felaktiga alternativen, d) 9 valdes av 
60 % av eleverna. I detta fall beräknades inte parentesen 
korrekt. 

Eleverna tycktes ha uppfattningen att om b = -1 
så är 2 – b = 2 – 1 = 1.

	 2	∙	3	+	3	∙	1	=	9

Att behärska beräkningar med negativa och positiva hela 
tal är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna 
utveckla sitt algebraiska kunnande.

Om man som lärare inte vet vilka de tänkbara orsakerna 
bakom ett visst misstag kan vara, så vet man inte vad 
man ska leta efter. Planlöst letande gör det mycket 
svårare att hitta orsaken bakom ett visst misstag. Att 
känna till tänkbara orsaker bakom misstaget ökar 
lärarnas förutsättning för att på ett adekvat och snabbt 
sätt kunna hjälpa sina elever och stödja deras fortsatta 
matematikutveckling.

I boken ”Matematikinlärningens milstolpar och 
fallgropar”, Liber, beskriver vi viktiga milstolpar i 
elevers matematikutveckling samt de vanliga misstag 
som är förenade med milstolparna. Vi redovisar också 
orsakerna bakom respektive misstag. I boken ingår över 
hundra uppgifter rörande autentiska fall, i vilka du som 
lärare kan träna att analysera vilka de bakomliggande 
orsakerna är. I utförliga kommentarer beskriver vi vilka 
orsakerna varit i varje enskilt fall. I ungefär lika många 
uppgifter kan du träna bedömning och 
betygsättning. Vi ger också råd om hur 
misstagen och dess orsaker kan åtgärdas. 
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Aktualitetskonferens 2016
 
TEXT OCH FOTO Anders Nordin, redaktionen

Förutom de tre skolmyndigheterna Skolverket, 
Skolinspektionen och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten fanns även Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Skolforskningsinstitutet med samt 
föreläsare på några andra aktuella teman. 
Moniqa Lindgren, en av de ansvariga för SFSP:s 
kompetensutvecklingsarbete, var konferensvärdinna 
och tackade av varje föreläsare med 250 blyertspennor 
i form av ett gåvobrev till UNICEF så att de kan ge 
utbildningsmaterial till skolor över hela världen.

Hjärnans utveckling hos barn
Dagens första föreläsning stod Ulrika Ådén för. Hon 
är läkare och forskare vid Enheten för Neonatologi vid 
Karolinska institutet. Hennes föreläsning hade rubriken 
Så här fungerar barnets hjärna och hon började med att 
på ett mycket intressant sätt beskriva hjärnans utveckling 
från tidigt foster till tonåring. Bland annat berättade hon 
att fostrets hjärna redan från vecka 10 nybildar 200 000 
celler varje minut och att alla nervceller är ”på plats” 
vecka 24. Därefter påbörjas synapsbildningen som 
”exploderar” vid 2-3 års ålder. Aktivitet är helt avgörande 
för hjärnans utveckling redan från fosterstadiet. 
Med presentationen av hjärnans utveckling som grund 
gick Ulrika Ådén vidare och beskrev sin forskning kring 
för tidigt födda barn. I Sverige föds varje år ca 400 barn 
vid 28 graviditetsveckor eller tidigare. För denna grupp 
”extremt för tidigt födda” är överlevnaden i Sverige hög, 
men vad innebär detta för hjärnans utveckling? Hur går 
det för barnen och vilket stöd behöver de i skolan? 

Hjärnan hos ett foster som föds fullgånget utvecklas 
under hela fosterstadiet i ”mammans mage”, medan ett 
för tidigt fött barn fortsätter att utveckla sin hjärna i en 
sjukhusmiljö med de syn-, hörsel och känslointryck som 
finns där. Hur påverkar detta barnets utveckling? 
Från sin forskning beskrev Ulrika Ådén att minst hälften 
av de för tidigt födda barnen behöver hjälp i skolan. Ca 
25% av barnen har någon form av utvecklingsstörning 
och ca 25% har olika former av inlärningssvårigheter. 
För varje vecka för tidigt född minskar barnets IQ, 
men detta skiljer starkt mellan individer. Oavsett IQ är 
arbetsminnet oftast påverkat hos de extremt för tidigt 
födda barnen. Det är enligt Ulrika Ådén dubbelt så 

vanligt med ADD hos gruppen extremt för tidigt födda 
barn. 

Ulrika Ådén avslutade sin föreläsning med att konstatera 
att det för gruppen extremt för tidigt födda barn sannolikt 
handlar mer om miljöpåverkan än om genetik för barnets 
fortsatta utveckling. Det är mycket viktigt i förskola och 
skola att man har en god kännedom om det enskilda 
barnets styrkor och svagheter och kan utgå från detta för 
att planera det stöd och den hjälp som behövs. 

Sveriges kommuner och landsting 
Åsa Ernestam, utredare vid Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), hade fyra rubriker för sin presentation: 
SKL:s elevhälsoundersökning, Inkluderande lärmiljöer, 
DigiLys samt Nyanlända elevers skolgång. Åsa hann i 
högt tempo belysa alla rubrikerna.

SKL, som är en intresseorganisation för kommuner, 
landsting och regioner, har genomfört en 
enkätundersökning riktad till förvaltningschefer i 
kommuner och med fokus på personalsituationen i 
grundskolans elevhälsa. Undersökningen visar bl.a. en 
stor brist på utbildad personal där 40% av kommunerna 
har flera vakanser inom sin elevhälsa. I dessa kommuner 
saknas 60% specialpedagoger och knappt 50% 
skolpsykologer. Utredningen visar även att en stor och 
gemensam utmaning för grundskolorna är elever med 
långvarig skolfrånvaro. Denna utmaning kommer SKL 
att möta med en särskild utredning som ska redovisas 
i september. Åsa Ernestam rekommenderade även ett 
besök på SKL:s hemsida (www.skl.se) där bl.a. boken 
”Vänd frånvaro till närvaro” finns att ladda ner.

DigiLys är ett digitalt verktyg för systematisk analys av 
skolans lärmiljö. Med detta kan en skola sammanställa 
och visualisera uppföljningar av elevernas resultat på 
gruppnivå.  Under ledning av en analysledare (gärna 
specialpedagog) analyseras sedan olika insatser och dess 
resultat på grupp-/klassnivå i ett kollegialt lärande.

”Skapa en skola där olikhet är normen” var temat för 
ett avslutat projekt i slutet av 2015 med 12 kommuner 
och under ledning av Ifous. SKL anordnar en konferens 

Sista torsdagen i januari äger SFSP:s årliga Aktualitetskonferens rum och så 
även i år. Som vanligt bjöd programmet på en rad aktuella och intressanta 
presentationer. 
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i Stockholm den 16 maj där projektet kommer att 
redovisas med ett spår för förvaltningar och politiker och 
ett spår för rektorer och elevhälsoteam. Åsa Ernestam 
hänvisade till SKL:s hemsida för mer information och 
anmälan.

SKL gav 2015 ut boken ”Skolgång för nyanlända 
elever” tillsammans med Skolverket. Åsa Ernestam 
poängterade bokens aktualitet och påminde om 
Skollagsändringen från årsskiftet med krav att eleven 
omedelbart placeras med tillhörighet till en klass och 
att skolan måste använda kartläggningar som grund för 
elevens placering i årskurs och undervisningsgrupp.

Tidig läsundervisning
Lisa Axelsson är specialpedagog och läs- och 
skrivutvecklare i Falun. Hon presenterade en 
kompetensutvecklingssatsning som hon lett för lärare 
med fokus på läsutveckling och läsundervisning och 
med målet att skapa en likvärdighet i den grundläggande 
läsundervisningen i kommunen. Arbetet började med 
att Falun fick del av Skolverkets ”läsa, skriva, räkna-
pengar” våren 2011 och kunde då kartlägga läs- och 
skrivundervisningen i kommunen som underlag för 
ett kompetensutvecklingsprojekt. Andra underlag var 
aktuell forskning och gällande styrdokument. Lisa lyfte 
bl.a. följande forskarcitat – ”Barnets väg till läsning går 
via talspråksutvecklingen i förskoleåldern” (Myrberg), 
”Eleverna kan utveckla lässtrategier muntligt redan 
i förskolan med lärarens stöd.” (Westlund), ”Hög 
lärarkompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen 
för att lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga” 
(Myrberg). Kompetensutvecklingen riktades under 2014 
till förskoleklasslärare och under 2013-2017 till lärare 
som undervisar i svenska i årskurs 1. I den senare delen 
har hittills 30-35 lärare per år deltagit.
Avslutningsvis beskrev Lisa de goda resultat som 
utvecklingssatsningen hittills gett – 98% av eleverna i 
kommunens grundskolor har lyckats knäcka läskoden 
till vårterminen i årskurs 1 och endast 11 elever behöver 
fortsatt stöd i detta.

Skolinspektionen 
Skolinspektionen presenterade den pågående 
kvalitetsgranskningen av extra anpassningar och 
särskilt stöd. Projektledaren Ulf Pantzare berättade att 
Skolinspektionen besöker 15 skolor för att granska 
arbetet kring elever i årskurs 4 där skolan bedömer 
att eleverna inte når målen. Utgångspunkter för 
granskningen är bl.a. de ändrade reglerna kring särskilt 
stöd. Ulf Pantzare redovisade några resultat så här 
långt men poängterade att det är för tidigt att dra några 
generella slutsatser. Granskningen visar bl.a. att 89% 
av skolorna genomför extra anpassningar så snart som 
behovet identifierats, men att 87% av skolorna inte 

ger extra anpassningar utifrån elevens förutsättningar 
och behov och 56% av skolorna involverar inte 
vårdnadshavarna i åtgärderna med extra anpassning. 
Utifrån det samlade resultatet av granskningen kommer 
Skolinspektionen att lämna en samlad redovisning 
förenat med eventuella insatser. Granskningen avslutas i 
mars 2016. 
 Mer info på www.skolinspektionen.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM), deltog för åttonde året 
i SFSP:s Aktualitetskonferens. Han presenterade 
aktualiteter från SPSM. Tillgänglighetsverktyget, 
som finns på myndighetens hemsida, är fortsatt 
efterfrågat och kommer att utvecklas under 2016. 
Ett nytt stödmaterial kring delaktighet i skolan har 
utvecklats kopplat till den FoU-rapport som gavs ut 
sommaren 2015. Även detta finns på hemsidan. En 
ny distansutbildning för elevhälsans yrkesgrupper 
samt rektor kommer att kunna ta emot upp till 50 
elevhälsoteam. SPSM har även tagit fram ett webbaserat 
stödmaterial kring elever med funktionsnedsättning som 
kommer från andra länder. Materialet heter ”Mötas”och 
består av sex huvudavsnitt. 

Medel för särskilda insatser på skolområdet (SIS-
bidrag) kan från och med 2016 även sökas för 
utvecklingsarbeten inom förskolan. ”Hitta läromedel” 
kommer att vara färdigutvecklat under 2016 med 
13 000 läromedel i databasen. I februari 2016 
presenterar SPSM ett webbaserat fortbildningsmaterial 
för vuxenutbildningen kring studerande med 
funktionsnedsättning. Från mars 2016 utvecklas den 
nuvarande tjänsten ”Frågor och svar” till ”Fråga en 
rådgivare” där 10 rådgivare kommer att arbeta för 
att ge snabba svar i s.k kortärenden. Många nyheter 
är kopplade till SPSM:s hemsida och myndigheten 
kommer under våren 2016 att presentera en ny och mer 
tillgänglig hemsida. 

Förutom alla dessa aktualiteter gav Greger Bååth även 
exempel på SPSM:s många samverkansarbeten – bl.a. 
samarbetet med Skolverket kring ”specialpedagogiskt 
lyft” och samarbetet med Skolinspektionen kring 
kvalitetsgranskningen av extra anpassningar och särskilt 
stöd. Elevtillströmningen till specialskolorna ökar. 
Regeringens särskilda utredare Jan Sydhoff har fått ett 
tilläggsuppdrag och ska även beskriva målgruppen för 
de regionala specialskolorna. Uppdraget ska i sin helhet 
redovisas i juli 2016. 

Mer info på www.spsm.se
Stiftelsen LegiLex 
Den ideella stiftelsen LegiLexi arbetar för att ge 
lågstadielärare kunskap, inspiration och en verktygslåda 
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Lisa Axelsson.

med digitala produkter så att de kan stödja olika elever 
utifrån sina behov och förutsättningar. Stiftelsen 
samarbetar med Linnéuniversitetet och Linköpings 
universitet och har en referensgrupp med bl.a. 
Christer Jacobsson, Mats Myrberg, Martin Ingvar, Ulf 
Fredriksson och Catharina Tjernberg. 
Alla tjänster är utvecklade av lärare för lärare och är 
kostnadsfria. Ellen Kugelberg, verksamhetschef för 
stiftelsen, berättade att fokus för verksamheten ligger på 
att alla elever ska lära sig läsa innan de lämnar lågstadiet. 
Ellen Kugelberg betonar att det inte finns en metod 
för alla elever och att den verktygslåda som LegiLex 
presenterar är betydligt bredare än de som idag finns på 
marknaden.  

Baserat på forskning och ett år av intervjuer med 
lärare har LegiLexi utvecklat ett erbjudande med tre 
huvudsakliga delar: 

•	 en digital lärarkurs som tillhandahåller läsforskning 
och annan forskning som är relevant för att skapa en 
god läsförmåga på ett lättillgängligt sätt; 

•	 ett formativt verktyg med screeningtester för att 
följa enskilda elevers läsutveckling och förstå deras 
behov, 

•	 samt ett inspirationsbibliotek och forum för lärare att 
dela konkreta tips och övningar för att inspirera och 
hjälpa varandra. De tre tjänsterna ska pilot-testas på 
100 lärare innan det lanseras i höst. 
                

  Mer info på www.legilexi.org

Skolverket 
Lena Nagle, undervisningsråd vid Skolverket, 
presenterade Skolverkets kartläggningsmaterial av 
nyanlända elevers kunskaper. Med den nya lagen från 
1 januari 2016 ställs andra och nya krav på skolorna 
med bl.a. placering i årskurs och undervisningsgrupp 
inom två månader. Som grund för placeringen ska bl.a. 
elevens kunskaper kartläggas. Kartläggningsmaterialet 
för nyanlända finns på Skolverkets hemsida under 
Bedömningsportalen. 
Kartläggningsmaterialet består av tre steg:

•	 elevens språk och erfarenhet, 
•	 elevens användning av skriftspråk och förmåga att 

använda matematiskt tänkande, 
•	 elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen. 

Rektorn vid den mottagande skolan ska utse den som är 
mest lämpad att utföra kartläggningen. Varje steg tar max 
70 minuter förutom dokumentation.
            
  Mer info på www.skolverket.se

Skolforskningsinstitutet 
Eva Wallberg är kanslichef på Skolforskningsinstitutet 
och beskrev institutets uppdrag i två huvudspår: 
Forskningssammanställningar och Utlysning och 
fördelning av forskningsmedel. Ska Skolforsknings- 
institutet kunna fullgöra sitt uppdrag att bidra till att de 
verksamma inom skolväsendet får goda förutsättningar 
att planera, genomföra och utvärdera undervisningen 
med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder 
och arbetssätt måste det finnas förutsättningar för 
kunskapsdelning. Eva Wallberg beskrev att det måste 
finnas bl.a. en kultur för att använda forskning, tillgång 
till relevanta forskningsresultat, ömsesidigt och jämlikt 
närmande mellan forskare och praktiker och en kapacitet 
i skolan att ta emot och använda forskning. 

Att ta fram en systematisk forskningssammanställning 
tar 1-1½ år och stegen i processen innehåller 
behovsinventering, den systematiska översikten samt 
kunskapsdelningen och medieringen. 

Skolforskningsinstitutet kommer att utlysa ca 17 
miljoner för ansökan till praktiknära forskning under 
april-maj i år. Eva Wallberg avslutade sin presentation 
med ett citat av professor Carol Weiss: ”Forskning kan 
hjälpa människan att ompröva, tänka på nytt sätt, pröva 
nya begrepp, förstå vad problemet egentligen består 
i, hjälpa till att överge en del gamla antaganden samt 
punktera en del myter”.
                     Mer info på www.skolfi.se

!Södra Sveriges Förening för Specialpedagogik inbjuder till årsmöte 
och en föreläsning med Britt-Inger Olsson om barns psykiska hälsa 

på Stadionmässan i Malmö onsdagen den 6 april 2016.

Medlemmar är inbjudna och icke-medlemmar faktureras med 300 kronor. 

Gå gärna in på vår hemsida sfsp.se/Medlemsföreningar för mer information!
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Ellen Kugelberg.

Åsa Ernestam. Lisa Axelsson.

Lena Nagle.

Åsa Ernestam och Moniqa E Lindgren.

Eva Wallberg och 
Moniqa E Lindgren.

Greger Bååth och Eva Klubb Degsell. Ulf Pantzare.

Eva Klubb Degsell.Ulrika Ådén.

Aktualitetskonferens 2016
 

! NFSP Konferens på Island den 9-10 september 2016
Nordisk specialpedagogisk konferens i Reykjavik den 9 och 10 september 2016. 

 Anmäl dig senast 15 augusti 2016.

Mer info på nfsp.info
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Backspegeln
TEXT  Christer Degsell

Migration är en samlande benämning på såväl invan-
dring som utvandring. Sett i backspegeln noterar jag att 
migration inte är något nytt fenomen tvärtom, de histo-
riska beläggen är många. Skälen till att människor brutit 
upp	är	dels	flykt	undan	krig	och	katastrofer,	dels	hoppet	
om en bättre framtid, en väg ut ur hopplösheten, för sig 
själv	och	för	de	sina.	Dagens	flyktingström	från	Syrien	
och närliggande områden till Europa är exempel på det 
ena, den svenska emigrationen till Amerika 1840 – 1920, 
då drygt 1,3 miljoner gav sig av från Sverige, är exempel 
på det andra.

Sveriges historia från 1200-talet och framåt visar på 
invandringens betydelse för utvecklingen av gruvnärin-
gen, industrin, handeln etc. De som kom talade andra 
språk, hade andra seder samtidigt som de hade med sig 
kunskaper som bidrog till landets utveckling och därmed 
till välståndet. Samtidigt visar historien också att invan-
dringen inte alltid var helt friktionsfri. Ett exempel härpå 
är ett kungligt brev från 1544 där Gustav Vasa skriver: 
”Käre undersåtar, härmed tillkännager Vi att Vi till Er 
och rikets bästa nytta låtit kalla in till riket många främ-
mande och för detta riket nyttige ämbetsmän och synner-
ligen gode hammarsmeder, som kan vara av stor nytta 
och gagn för Er och andra bergsmän och undersåtar som 
bedriver bergsbruk i riket.” Under efterkrigstiden har vi 
haft en betydande arbetskraftsinvandring från Finland, 
Italien, Jugoslavien för att nämna några länder. De som 
kom hamnade omedelbart i arbete främst inom industrin, 
utan någon som helst undervisning i svenska eller annan 
samhällsintroduktion. 

Först 1965 beslutade riksdagen att införa avgiftsfri 
försöksundervisning i svenska för invandrare. Uppdraget 
att anordna denna gick till studieförbunden. Några ge-
nomtänkta mål för utbildningen fanns knappast, förutom 
den övergripande målsättningen att invandrarna så snart 
det bara gick skulle lära sig svenska och anpassa sig i 
det svenska samhället. Mitt begränsade utrymme här, 
medger inte en närmare redovisning av bakgrunden från 
studieförbunden,	AMU-centren	och	fram	till	dagens	sfi-
undervisning. 

I stället väljer jag att lyfta fram en av de grundläggande 
förutsättningarna för att kunna leva och anpassa sig till 

livet i ett nytt land, nödvändigheten att behärska landets 
officiella	språk.	Detta	att	förstå	och	kunna	göra	sig	
förstådd	på	landets	officiella	språk	är	grundläggande	för	
såväl integrationen som inkluderingen i det samhälle 
man lever och verkar i.

Dagens	Sverige	är	vad	det	historiskt	varit	ett	flerspråkigt	
och	flerkulturellt	land.	Stockholms	tidiga	historia	visar	
detta. Tyskar som talade tyska kom som framstående 
köpmän och förde stadsutvecklingen framåt på ett sätt 
som de dåvarande svenskarna själva inte skulle ha klarat 
själv. Finland var en del av det svenska riket och person-
er	därifrån	som	talade	finska	var	i	betydande	omfattning	
verksamma	i	Stockholm	som	fiskare,	sjömän,	soldater,	
drängar och pigor. De svenskar som var verksamma i 
huvudstaden var i huvudsak knutna till slottet, den stat-
liga administrationen, hantverksyrken och utgjorde tidvis 
en språklig minoritet av befolkningen i staden.

I den dagsaktuella debatten kring dagens migration 
saknas oftast perspektivet att Sverige alltid haft en bety-
dande invandring och att detta bidragit till utvecklingen 
av det svenska samhället. Fokus i dag ligger på de prob-
lem	som	finns	i	form	av	segregering	och	utanförskap.	
Problem, som jag ser det, är inte orsakade av migrant-
erna utan följd av samhällets tillkortakommanden när det 
gällt att skapa förutsättningar för en integration. Segre-
gationen på bostadsområdet får tjäna som illustration på 
dessa tillkortakommanden, eftersom vi till följd av detta 
får skolor där en majoritet av eleverna är invandrare eller 
har invandrarbakgrund. Vilket i sig försvårar integra-
tionen. 

Christer Degsell
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Svenska Förbundet för Specialpedagogik
  Förbundsstyrelse 

Dalaföreningen för Specialpedagogik
Ordf. Maria Testad Tel 0247-40173
Solvägen 3, 793 41 Insjön
maria.testad@gmail.com
Kassör Carina Jirsén, Tel 0248-20855
Lissängsvägen 13, 795 70 Vikarbyn
cjirsen@gmail.com

Gotlands  Förening för
Specialpedagogik
Ordf. Åse Liljeroth-Carlsson 
Tel 0498-218801
Skeppargatan 6, 621 57 Visby
ase.liljeroth@gmail.com
Kassör Lotta Hanell 
Tel 0737-658048
Lau, Mattsarve 205, 623 62 Ljugarn
lotta.hanell@gotland.se

Gävleborgs Förening för  
Specialpedagogik
Ordf. Ruth Lonz 
Tel 070-6630634 
Gamla v. 21, 823 30 Kilafors 
ruth.lonz@gavle.se  
Kassör Esbjörn Magnusson 
esbjorn.magnusson@comhem.se

Jämtlands läns Förening för
Specialpedagogik
Ordf. vakant. Kassör vakant.
Vid frågor vänd dig till förbundsord-
förande Eva Klubb Degsell

Jönköpings läns Förening för  
Specialpedagogik
Ordf. vakant  Kassör vakant
Vid frågor, vänd dig till förbundsord-
förande Eva Klubb Degsell

Norrbottens Förening för
Specialpedagogik
Ordf. Anja Matti  
Tel 0920-620 58
Penningvägen 31, 974 51 Luleå 
anjagmatti@gmail.com
Kassör IngaLill Lindmark 
Tel 070-5087736
Midgårdsvägen 7, 945 32 Norrfjärden
inga-lill.lindmark@pitea.se

Skaraborgs Förening för  
Specialpedagogik
Ordf. Christina Ljungberg  
Tel 0511-14914
Ivar Wideensgatan 100, 532 33 Skara
Kassör vakant

Specialpedagogiska Föreningen i  
Stockholms län
Ordf. vakant  Kassör vakant
Vid frågor, vänd dig till förbundsord-
förande Eva Klubb Degsell

Södermanlands Förening för  
Specialpedagogik
Ordf. vakant. Kassör vakant.
Vid frågor vänd dig till förbundsord-
förande Eva Klubb Degsell

Södra Sveriges Förening för  
Specialpedagogik
Ordf. Unn Görman Tel 0730333438
Poppelvägen 16, 239 42 Falsterbo
unngorman@gmail.com
Kassör Eva Persson 
e.persson@telia.com

Uppsalaföreningen för Special-
pedagogik
Ordf. Gunhild Westman  
Tel 018-554258
Reykjaviksgatan 124, 752 63 Uppsala 
gunhild.westman@telia.com
Kassör Kerstin Pousette 
Tel 018-505726
Tiundagatan 22 B, 752 31 Uppsala
kerstin.pousette@telia.com

Västerbottens läns Förening för
Specialpedagogik
Ordf. Christina Nyström  
Tel 0910-775809
Väststigen 27, 931 56 Skellefteå
chrinys@gmail.com
Kassör Karin Lundborg  
Snöstigen 2, 931 51 Skellefteå
mobil 070-2381096 
karin.lundborg@skelleftea.se

Västernorrlands Förening för  
Specialpedagogik
Ordf. Anne Wincent
Stenhammarsv. 26, 872 31 Kramfors 
Tel 0612-12832
anne_wincent@hotmail.com
Kassör Moniqa E Lindgren 
Tel 0660-13703 mobil 073-8395280
Jasminvägen 14, 891 51 Örnsköldsvik
ml@park.se

Västmanlands Förening för  
Specialpedagogik
Ordf. Gudrun Nylander  
Tel 021-127685
Odensviplatsen 2P, 723 42 Västerås
gudrun.nylander@gmail.com
Kassör Elisabeth Olsson  
Tel 0224-19061 mobil 0739293618
Karpgatan 1, 733 38 Sala
elisabeth.olsson@skola.sala.se

Västsvenska Föreningen för  
Specialpedagogik
Ordf. Katarina Hallgren 
Tel 031-7792242 
Jonsvägen 28, 433 75 Jonsered
katarina.hallgren@lundby.goteborg.se
Kassör Lotta Käll - Ohlsson  
Tel 031-446067 
Lidegårdsvägen 16, 433 30 Partille
lotta.kall-ohlsson@edu.partille.se

Örebro läns Förening för  
Specialpedagogik 
Ordf. Vakant 
Kassör Anna-Karin Hagberg
Tel 019-250353 (bost)
019-212061 (arb)
anna-karin.hagberg@orebro.se   

Östergötlands Förening för  
Specialpedagogik
Ordf. vakant. Kassör vakant.
Vid frågor vänd dig till förbundsord-
förande Eva Klubb Degsell
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