
Målgrupp
Stödmaterialet vänder sig till dig som arbetar inom 
de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan. 

Olika teman bildar en helhet
Materialet är uppdelat i sex centrala teman som är 
relaterade till varandra och som tillsammans bildar 
en helhet. Till varje tema hör en eller flera filmer 
samt reflektionsfrågor. 
• Ledning, stimulans och förebyggande arbete
•  Samarbete i utredningen
•  Flerspråkighet och funktionsnedsättningar
•  Samverkan med modersmålslärare och  

studiehandledare
•  Samverkan med tolk
•  Dialog med vårdnadshavare 

Hur kan materialet användas?
Du kan ta del av stödmaterialet på egen hand eller 
med fördel använda det för kompetensutveckling 
tillsammans med ditt arbetslag och olika yrkeskate-
gorier.

Tillgänglig utbildning
Stödmaterialet beskriver översiktligt flerspråkighet 
i kombination med funktionsnedsättningar som 
påverkar det talade och skrivna språket. 

Stödmaterial 
Särskilt stöd till nyanlända elever

Frågan om vilka tillgänglighetslösningar och vilket 
särskilt stöd som behövs kan vara mer komplex än 
annars när det gäller nyanlända elever med funk-
tionsnedsättning. Det här stödmaterialet handlar 
om vad skolan kan behöva göra och tänka på, vilka 
olika yrkeskategorier som behöver vara inblandade 
för att det ska fungera samt hur dialog med föräld-
rarna behöver gå till.

Nyanlända elever omfattas av samma regelverk 
som andra när det gäller särskilt stöd. Men 
skolan kan behöva utöka sina insatser när 
eleven ännu inte är etablerad i det svens-
ka skolsystemet eller det svenska språ-
ket. Detta webbaserade stödmaterial 
är framtaget av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten och ger information 
om vad skolan kan behöva göra – och 
tänka på – när en elev är nyanländ och 
kan vara i behov av särskilt stöd.

Ta hjälp av oss!
Du kan få specialpedagogisk rådgivning när du planerar 
denna insats. Läs mer och skicka en förfrågan på  
www.spsm.se/stod

Du kan också vända dig till tjänsten Fråga en rådgivare 
www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare

Om du vill ha fördjupade kunskaper kan du anmäla dig till 
någon av våra nätbaserade kurser, till exempel: ”Interkul-
turellt förhållningssätt och funktionsnedsättning” eller 
”Språkstörning och fler språkighet”.  
Här hittar du det aktuella utbudet www.spsm.se/kurser

www.spsm.se/stodmaterial-nyanlanda
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