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Studiens syfte är att undersöka hur kartläggningsverksamheten av nyanlända elever ser 

ut i en större kommun och hur överlämnandet av kartläggningen hanteras från den 

kommunala enheten till de aktuella skolorna i kommunen. Studien syftar även till att 

undersöka hur några lärare på olika skolor i en större kommun upplever hanteringen av 

kunskapskartläggning av nyanlända elever utifrån de nya bestämmelserna. Tidigare 

forskning visar att det finns outforskade områden om hur kartläggningen hanteras i 

praktiken. I denna kvalitativa studie har intervjuer använts som undersökningsmetod. 

Sex grundskolelärare och två lärare på den kommunala enheten har deltagit i denna 

studie och tolkningen av studiens empiri utgår från ett sociokulturellt perspektiv. 

Resultatet visar att trots att den kommunala enheten genomför en tidig kartläggning 

behöver den kompletteras med ytterligare tester för att lärarna ska kunna bedriva en 

individanpassad undervisning. Slutsatsen är således att nyanlända elever blir integrerade 

i svenska skolan men dock visar verkligheten att hanteringen av kartläggningen inte 

tillräckligt bidrar till att inkludera nyanlända elever i skolan och således samhället. 

_____________________________________________________   

Nyckelord: Nyanlända elever, Kartläggning, Informanter, Inkludering och 

Individanpassad undervisning 
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1 Inledning  

År 2009 genomförde skolinspektionen en granskning av 34 skolor i 14 olika kommuner. Resultatet 

visade att de nyanlända elevernas behov, bakgrund och förutsättningar inte togs hänsyn till på ett 

tillfredsställande sätt. Det framkom även att lärarna inte hade tillräcklig kompentens att hantera 

dessa elever i den individanpassade undervisningen (Skolverket, 2009). Utifrån egna erfarenheter, 

från tidigare fältstudier på våra övningsskolor, upplevde vi en problematik gällande hanteringen av 

nyanlända elever. Vår uppfattning är att det fanns ett problemområde inom skolans verksamhet 

gällande nyanlända elever då de observerade lärarna hade svårigheter att tillhandahålla rätt material, 

kommunicera och inkludera dem i undervisningen. I läroplanen går det att läsa att skolan ska 

anpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs förutsättning, behov och bakgrund (Skolverket, 

2011). 

Problematiken gällande hanteringen av nyanlända elever väckte vårt engagemang att undersöka 

detta fenomen vidare. År 2017 genomförde vi en pilotstudie där syftet var att synliggöra hur några 

lärare på en skola tillämpar de nya kraven på kunskapskartläggningen av nyanlända elever. I 

studiens resultat framkom det genom en av lärarna att de inte genomför en kartläggning utifrån 

Skolverkets nya bestämmelser, då denna sker på en enhet inom kommunen. Det visade sig att 

läraren upplevde den genomförda kartläggningen knapphändig och att den saknade tillräcklig 

information för en individanpassad undervisning. Tidigare studier visar liknande resultat där det 

framkommer att lärare på flera skolor upplever kartläggningen av nyanlända elever som bristfällig 

(Bergner & Severin, 2016). Bunar (2010) påpekar dock att det finns behov av att forska vidare om 

hur kartläggning av nyanlända elever fungerar i praktiken (Skolverket, 2016).  

Hanteringen av nyanlända elever har utvecklats över tid och har sett olika ut i olika kommuner. 

Kartläggningen har utformats på huvudmannanivå, vilket har medfört att skolorna har hanterat 

kartläggningen på olika sätt beroende på vilket län skolan har tillhört (Skolverket, 2008). 

Länsstyrelsen i Södermanland genomförde, läsåret 2013/2014, ett projekt i syfte att synliggöra hur 

mottagandet av nyanlända elever hanterades på de sörmländska skolorna. Resultatet visade att 

skolorna endast genomförde en ytlig kartläggning genom samtal med berörda elever då de inväntade 

kartläggningsmaterialet från Skolverket. Det var endast en skola i länet som genomförde en 

kartläggning utifrån Skolverkets allmänna råd (Länsstyrelsen, 2014). 
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Den 15 april 2016 blev dessa rekommendationer obligatoriska och ska därmed genomföras i 

samtliga svenska skolor. De nya bestämmelserna innebär att skolan ska genomföra en kartläggning 

av nyanlända elever inom två månader och den ska ligga till grund för lämplig placering av dessa 

elever. Skolverkets kartläggningsmaterial består av tre delar varav två är obligatoriska. Första delen 

handlar om att skolan ska få kunskaper om elevens tidigare skolgång, erfarenheter, intressen och 

språk. Den andra delen berör elevens läs-, och skrivförmåga, språkförståelse samt elevens 

matematiska förmåga. Den tredje delen, som inte är obligatorisk och därmed valfri att genomföra, 

innefattar en kartläggning av skolans övriga ämnen (Skolverket, 2017; Persson, 2016). 

Inledningsvis nämndes en pilotstudie där endast en lärares uppfattning kring hantering av 

nyanlända elever framkom. Denna studie syftar däremot till att undersöka detta fenomen med 

ett antal lärare i flera skolor och även enheten för att på så vis erhålla kunskaper ur ett bredare 

perspektiv.    

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att undersöka hur kartläggningsverksamheten ser ut i en större kommun och 

hur överlämnandet av kartläggningen hanteras från enheten till de aktuella skolorna i 

kommunen. Studien syftar även till att undersöka hur några lärare på olika skolor i en större 

kommun upplever hanteringen av kunskapskartläggning av nyanlända elever utifrån de nya 

bestämmelserna.  

1. Hur hanterar den kommunala enheten kartläggningen av nyanlända elever? 

2. Vilka möjligheter och hinder upplever berörda lärare att det finns gällande hanteringen 

av kartläggningen? 

3. Vilken betydelse upplever berörda lärare att kartläggningen har för att ges möjlighet 

att genomföra en individanpassad undervisning? 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning gällande studiens syfte. Därtill redogörs för 

historiken kring detta område och det teoretiska perspektivet som genomsyrar studien. I denna 

studie nämns följande begrepp: nyanlända elever, kartläggning, informanter, inkludering, 

individanpassad undervisning och dessa redovisas nedan. 

2.1 Begrepp och definitioner 

Skolinspektionens definition av begreppet nyanlända elever innefattar dels de elever som har 

annat modersmål än svenska, dels de elever som inte behärskar det svenska språket. Vidare 

innefattar begreppet de elever som inte har gått i den svenska skolan längre än fyra år 

(Skolinspektionen, 2014). Begreppet kartläggning definieras av Skolverket som ett verktyg, 

ett underlag som läraren bör använda sig av för att bedöma och synliggöra var eleven befinner 

sig i nuläget, både elevens kunskaper och färdigheter. Detta underlag underlättar lärarens 

möjlighet att anpassa undervisningen utifrån elevens förkunskaper, intressen, behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2017).  

Med begreppet informanter menar vi de lärare och pedagoger som intervjuas i denna studie. 

Begreppet inkludering betyder, enligt vår mening, att alla elever har rätt att delta i den sociala 

kontexten i skolans verksamhet. Vi menar att alla elever, oavsett förkunskaper, intressen, 

behov och förutsättningar ska ges möjlighet att delta och påverka sin skolgång. Skolan bör 

även sträva efter att alla elever ska ingå i en gemenskap, vilket genererar trygga och 

motiverade elever (Skolverket, 2011). Vår definition av begreppet individanpassad 

undervisning är en undervisning där läraren har en viktig uppgift att ta hänsyn till varje 

enskild elev och därmed organisera undervisningen i syfte att utveckla eleverna utifrån deras 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). 

2.2 Tidigare forskning 

För att skapa en djupare förståelse för skolans hantering av nyanlända elever redogörs nedan 

för tidigare forskning kring studiens syfte. Avsnittet är således uppdelat i olika kategorier som 

är relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. I detta avsnitt beskrivs historiken kring 

invandringen till Sverige för att på så vis bilda kunskaper om hur det har sett ut över tid. 

Nedan redogörs för även den svenska utbildningsformens förändring över tid, gällande 

nyanlända elever.  
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Samverkan är ytterligare en kategori som redogörs för i detta avsnitt, vilket handlar om att 

olika kompetenser arbetar mot samma mål. Tillsammans kan olika aktörer bidra till ett 

framåtsyftande arbete (Runström Nilsson, 2015). Jakobsson och Nilsson (2011) belyser vikten 

av att oavsett vilket stöd eleven är i behov av ska samtliga instanser arbeta mot samma mål för 

att se till elevens bästa. Resultat från tidigare forskning visar att nyanlända elever upplever ett 

behov av stöd, både ett pedagogiskt stöd men även stöttning i sociala sammanhang (Axelsson 

& Nilsson, 2013). Avslutningsvis belyses vikten av kommunikationens betydelse gällande 

hanteringen av nyanlända elever.  

2.2.1 Från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring 

När andra världskriget bröt ut innebar det att en stor del av världens befolkning befann sig på 

flykt. Detta ledde till att många människor invandrade till Sverige (Demker & Malmström, 

1999; SOU 2003:75).  

Under 1960-talet var Sverige i stort behov av arbetskraft och värvade således människor från 

andra länder. Efter kriget fanns industrierna intakta i Sverige och med anledning av detta 

skedde en värvning av arbetskraft från bland annat länder i södra Europa och Finland 

(Demker & Malmström, 1999; SOU 2003:75). På grund av lågkonjunkturen och nya 

bestämmelser gällande krav på arbetstillstånd, det vill säga striktare regler kring invandringen 

till Sverige, avbröts arbetskraftsinvandringen på 1970-talet. Samtidigt som 

arbetskraftsinvandringen avstannade ökade flyktinginvandringen till Sverige år 1973. 

Invandringen ändrade karaktär, från att Sverige var i behov av invandrare i form av 

arbetskraft till att invandrare var i behov av Sverige av humanitära skäl. År 1973 flydde cirka 

200 000 chilenare landet av politiska skäl och cirka 35 000 av dem kom till Sverige (Demker 

& Malmström, 1999; SOU 2003:75).  

Migrationsverket (2016) beskriver 1980-talet som de asylsökandes årtionde. År 1985 

hanterades mottagandet av flyktingar från statens invandrarverk istället för 

arbetsmarknadsmyndigheterna som hade hanterat dem tidigare. Under detta årtionde ökade 

antalet flyktingar till hela Västeuropa. Människor från bland annat Syrien, Libanon, Turkiet 

och Irak var på flykt. I slutet av 1980-talet var även människor från Somalia och Kosovo på 

flykt och sökte därmed asyl i bland annat Sverige.  
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På 1990-talet splittrades forna Jugoslavien på grund av krig. Detta medförde att en stor del av 

befolkningen tvingades lämna landet. Sverige var ett av de länder som tog emot dem och 

antalet flyktingar under den här tiden beräknades till cirka 100 000 människor 

(Migrationsverket, 2016). I och med att Sverige blev medlem i Europeiska Unionen år 1995 

utvecklades en gemensam asyl-, och migrationspolitik för de länder som valde att ingå i 

Europeiska Unionen (Migrationsverket, 2016).  

Antalet flyktingar ökade dramatiskt till Sverige under år 2015-2016 (Migrationsverket, 2016). 

Detta medförde att frågor kring hantering av nyanlända elever blev aktuella i det svenska 

samhället. Under den här perioden försökte Sverige minska antalet asylsökande i form av 

identitets-, och gränskontroller. Då antalet flyktingar kraftigt ökade behövde Sverige även 

samverka kring hanteringen och mottagandet av nyanlända elever. Detta innebar att samtliga 

kommuner i Sverige behövde ta ett gemensamt ansvar för att ta emot flyktingar, vilket innebar 

en jämnare fördelning av nyanlända elever bland de svenska skolorna.  

2.2.2  Förändringar i utbildningsformen för nyanlända elever 

Flyktinginvandringen medförde att antalet nyanlända barn ökade, vilket nämndes ovan. 

Nilsson och Bunar (2015) beskriver i sin studie att det inte förekom några riktlinjer under 

dessa perioder, för hur nyanlända elevers mottagande skulle hanteras inom skolans 

verksamhet. De nyanlända elevernas rätt till utbildning bestämdes således av rektorerna och 

därmed hanterades dessa elever olika beroende på var de befann sig i Sverige (Bunar, 2014).  

År 2008 införde Skolverket rekommendationer till samtliga svenska skolor gällande hantering 

av nyanlända elever. Dessa var enbart rekommendationer och inget krav för skolorna att 

genomföra. År 2013, den 1 juli, grundades en lag om att nyanlända elever skulle inkluderas 

och ges rätten att ingå i den svenska skolan precis som svenskfödda barn. Dock var 

skolgången för nyanlända elever inte obligatorisk (Bunar, 2014; Nilsson & Bunar, 2015).  

Migrationsverkets statistik visar att av de 81 000 människor som sökte asyl i Sverige år 2014 

var 18 procent barn i skolåldern. Migrationsverket gjorde en uppskattning att mellan åren 

2015-2018 skulle det anlända 55 000 barn till den svenska skolan (Europeiska kommissionen, 

2015). Axelsson och Nilsson (2013) genomförde, år 2013, en del av ett forskningsprojekt i 

syfte att undersöka hur nyanlända elever upplever faktorer som möjligheter, hinder och stöd i 

undervisningen. Resultatet antyder att kartläggningen av nyanlända elevers förkunskaper inte 

anses vara tillräcklig för att de ska nå målen i gällande styrdokument.  
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Ytterligare forskning visar på svårigheter i den svenska utbildningsformen för nyanlända 

elever. Bunar (2014) lyfter fram kunskapsskillnaden mellan de barn som är födda och 

uppväxta i Sverige och de barn som är nyanlända. År 2015 genomförde Nilsson och Bunar 

(2015) en studie i syfte att synliggöra i vad mån skolan tar hänsyn till de nyanlända elevernas 

sociala och pedagogiska behov. Intervjuer och styrdokument låg till grund för studiens empiri. 

I studiens resultat framkom det bland annat att skolan bör genomföra en tidig kartläggning i 

syfte att synliggöra de nyanlända elevernas förkunskaper i skolans alla ämnen.  

Utbildningsformerna för nyanlända elever har förändrats över tid. Till en början placerades 

eleverna i en förberedelseklass där syftet var att ge dem möjlighet och utrymme till att 

förbereda sig för de befintliga klasserna. En av förberedelserna var att de skulle erhålla 

enklare grammatiska fraser i det svenska språket. Således ledde detta till en segregerande 

lärandemiljö då de nyanlända eleverna inte fick möjlighet att inkluderas med övriga elever 

inom skolan (Bunar, 2014). Insikten av den segregerande lärandemiljön ledde till att 

utbildningsformen för de nyanlända eleverna idag bedrivs på olika sätt utifrån varje enskild 

elevs behov och förutsättningar. Numera är förberedelseklassens mål att ge eleven möjlighet 

att utvecklas inom ett specifikt område, det vill säga ett ämne inom skolans verksamhet. När 

eleven så småningom har tillräckliga kunskaper inom detta område placeras han eller hon i de 

ordinarie undervisningsklasserna (Skolverket, 2017).  

Nilsson Folke (2017) framhåller i sin avhandling studier som visar att nyanlända elever 

upplever övergången mellan förberedelseklassen och den ordinarie undervisningsklassen som 

emotionellt laddad. Det finns med andra ord förhoppningar hos eleverna om en social 

inkludering och en önskan om att få möjligheten till nya kunskaper. Avhandlingens resultat 

pekar på att om deras förhoppningar och önskningar ska slå in behöver skolan satsa på att 

förbättra övergången från förberedelseklass till ordinarie undervisningsklass. Återigen, precis 

som tidigare forskning, visar resultatet att lärare behöver ta vara på nyanlända elevers 

förkunskaper och modersmål och se dessa områden som möjligheter till lärande och 

utveckling. 

För att de nyanlända eleverna ska ges möjlighet att integreras i skolans pedagogiska och 

sociala verksamhet infördes, den 15 april 2016, en bestämmelse om att samtliga svenska 

skolor ska genomföra en kartläggning av nyanlända elever, vilket nämndes tidigare (SFS 

2010:800).  
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2.2.3 Samverkan 

Lahdenperä (2008) menar att samverkan mellan ämneslärarna på skolan bör vara en naturlig 

del av det pedagogiska arbetet, detta för att erhålla ett bredare perspektiv på olika ämnen och 

därmed kunna arbeta ämnesintegrerat. Hon (2008) menar vidare att lärare även har en viktig 

roll i att inkludera alla elever i undervisningen genom interaktiva pedagogiska arbetsformer 

som uppmuntrar samverkan mellan eleverna.  

Även samverkan och samarbetet med föräldrar är en viktig del av skolans pedagogiska arbete 

då det påverkar elevernas resultat i skolan. Lahdenperä (2008) påpekar dock att lärare kan 

uppleva en känsla av osäkerhet i mötet med föräldrar med ett annat modersmål. Olika faktorer 

som till exempel språket och förväntningar kan utgöra hinder för en god samverkan mellan de 

båda parterna. En icke fungerande samverkan mellan skolan och hemmet kan leda till att 

skolan får svårigheter i att påverka barnens värderingar, vilket inte bara påverkar skolan utan 

även samhället i stort. Lärares inställning, kompetens och medvetenhet är viktiga egenskaper 

för att möjliggöra en förståelse och därmed försöka se skolan ur föräldrarnas synvinkel. Det 

måste finnas en öppenhet hos lärare och de måste se varje elev utifrån dess erfarenheter, 

bakgrund och behov. Lahdenperä (2008) menar att ett interkulturellt arbete innebär att lärare 

bör använda sig av olika strategier i undervisningen och inte generalisera alla elever med 

utländskt ursprung. Lärare bör inte behandla dem på samma sätt då de kommer från olika 

länder och därmed olika kulturer och bakgrunder.  

Även samverkan mellan skolan och lokalsamhället har en betydande roll för elevers lärande. 

En samverkan och integrationsarbete mellan skolan och andra samhällsinstitutioner ger 

utrymme att skapa en gemenskap bland de som bor i området, en gemenskap som leder till 

förståelse och respekt för den sociala mångfalden (Lahdenperä, 2008).  

2.2.4 Kommunikation 

Samverkan förutsätter en fungerande kommunikation mellan olika aktörer. Borgström (2004) 

menar att kommunikationen ser olika ut beroende på vilken kultur man kommer från. En gest 

eller ett kroppsspråk kan betyda en sak för någon som kommer från Sverige samtidigt som det 

kan betyda något helt annat i en annan kultur. Därför behöver man ha kunskaper om den 

andre, det vill säga den individ man kommunicerar med. Om kommunikationen inte fungerar, 

det vill säga om det inte finns en förståelse för den andre och det inte går att tolka varandras 

språkliga och sociala koder hindrar det möjligheten att integreras med varandra. Hon menar 



 8 

vidare att den språkliga inlärningen är en förutsättning för att integreras med människor från 

andra kulturer.  

Lahdenperä (2008) lyfter även fram att människor har olika värderingar, attityder, beteenden 

och uppfattningar. Detta medför att lärare och skolans ledning behöver arbeta förebyggande 

för att kunna hantera konflikter och problemområden på ett konstruktivt sätt. Genom att 

förbättra kommunikationen mellan olika aktörer, till exempel olika samhällsinstanser, 

föräldrar och kollegor undviks destruktiva beteenden och konflikter.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv där människan ses som en individ i 

ständig utveckling i samspel med andra människor. Pedagogen och psykologen Vygotskij 

menar att detta är ett naturligt tillstånd och utvecklingen stannar därmed inte upp vid en 

bestämd åldersgrupp (Säljö, 2014). Kroksmark (2011) beskriver Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen. För skolans del innebär den närmaste utvecklingszonen att 

läraren bör kartlägga elevens utvecklingsmöjligheter i nuläget för att eleven således ska 

utvecklas vidare i sin egen takt. Denna utvecklingszon medför att läraren, tillsammans med 

eleven, bör utforma undervisningen utifrån elevens förutsättningar och behov.  

 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Kroksmark (2011) 

beskriver hur Säljö definierar begreppet genom en förklaring om hur människan använder sig 

av artefakter för att kunna förstå sin omvärld och därmed vara verksam i den. Det handlar om 

ett samspel mellan människan och artefakten. I denna studie ses kartläggning som en materiell 

mediering i form av en kunskapsartefakt, ett underlag som syftar till att nyanlända elever ska 

ges rätt förutsättningar för att inkluderas i skolans verksamhet och nå de mål som finns 

uppsatta i rådande styrdokument. Kartläggningen syftar även till att lärare ska ges möjlighet 

att individanpassa undervisningen utifrån elevernas erfarenheter, behov och förutsättningar.  

I denna studie ses även kommunikationen mellan den kommunala enheten och skolorna som 

en språklig mediering då språket är en länk av erfarenheter och kunskaper mellan olika 

aktörer (Kroksmark, 2011).  
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I ett tidigare forskningsprojekt visar resultatet behovet av stöd för nyanlända elever, både 

pedagogiskt och socialt (Axelsson & Nilsson, 2013). Stödet kan jämföras 

med Vygotskijs proximala utvecklingszon där lärandet och utvecklingen sker med hjälp av 

någon som har mer kunskap. Detta stöd avtar så småningom när eleven upplever 

självständighet och förmågan att stå på egna ben. Läraren har en betydande roll i att utvärdera 

den enskilda elevens behov kontinuerligt och finnas där som ett stöd. Utan stödet från läraren 

riskerar, i det här fallet, de nyanlända eleverna att bli exkluderade och därmed lämnas 

ensamma i sitt eget lärande. Vygotskij menar att de sociala och individuella processerna går 

sida vid sida, den ena kan inte utesluta den andra. Individen tillägnar sig nya kunskaper och 

utvecklas i samspel mellan den sociala och kulturella miljön (Axelsson & Nilsson, 2013).  

3 Metod 

I metodkapitlet redovisas följande avsnitt: 3.1 Urval och metodval, 3.2 Genomförande, 3.3 

Etiska principer och slutligen 3.4 Validitet och reliabilitet. 

3.1 Urval och metodval 

Urvalet av informanter föll dels på sex grundskolelärare på tre olika skolor inom samma 

kommun, dels två lärare i den kommunala enheten där kartläggningen av nyanlända elever 

genomförs.  

Kvalitativa studier tillämpas för att få en djupare förståelse om hur människor upplever ett 

och samma fenomen. Dessa studier söker egenskaper som genererar fruktbara och 

vetenskapliga frågor, vilket leder till en nyfikenhet att undersöka fenomenet i större 

uträckning. Dock saknar kvalitativa studier generaliserbarhet eftersom dessa undersökningar 

endast är slumpmässiga urval (Tivenius, 2015).   

I denna kvalitativa studie valdes intervjuer som datainsamlingsmetod och 

datasorteringsmetod. För att synliggöra likheter och skillnader i informanternas svar valdes 

öppna och strukturerade frågor vid intervjutillfällena, det vill säga semistrukturerade 

intervjuer. Marton, professor i pedagogik, utvecklade fenomenografi som är en vetenskaplig 

forskningsmetod inom kvalitativ forskning. Syftet med denna metod är att samla in och 

bearbeta data utifrån olika uppfattningar av ett och samma fenomen. Människan uppfattar ett 

fenomen på olika sätt och därmed får det olika innebörd (Kroksmark, 2011).  
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Marton stödjer vårt val av metod då han menar att intervjuer i en kvalitativ forskning gynnar 

tolkning och kategorisering av informanternas svar. Vi kan därmed leda undersökningen 

vidare då vi får olika svar och uppfattningar om ett och samma fenomen (Kroksmark, 2011). 

Dock är vi medvetna om att intervjuer är både tidskrävande och personalkrävande. Svaren kan 

bli mer utförliga vid öppna frågor än vid slutna frågor och av den anledningen spelas svaren 

in för att sedan transkriberas till text i efterhand (Bryman, 2011).  

På grund av att antalet informanter i denna studie är begränsade kan det vara vanskligt att få 

till ett intervjutillfälle, således kontaktades skolor och den kommunala enheten via mail i god 

tid (Håkansson, 2013).  

3.2 Genomförande 

Vi utformade ett missivbrev till studiens urval av informanter. Missivbrevet gav 

informanterna information om bland annat studiens syfte och hänsyn till de etiska principerna. 

För att öka studiens reliabilitet skickades intervjufrågorna till informanterna några dagar före 

intervjutillfället (se bilaga 1 & 2). Syftet för vår studie är relativt outforskat och därför gav vi 

dem möjligheten att förbereda sig inför vårt möte.  

Vi valde medvetet att genomföra semistrukturerade intervjuer då Bryman (2011) menar att 

denna typ av metod genererar ett öppet samtal där svaren blir utförliga och där tillfälle ges att 

ställa följdfrågor. Även tidigare erfarenheter av semistrukturerade intervjuer ligger till grund 

för val av metod då vi upplevde att följdfrågorna ledde till en dialog och informanterna gavs 

utrymme till att fundera på svaren.  

Intervjuerna genomfördes på respektive verksamhet, skolorna och den kommunala enheten, 

där informanterna valde plats för mötet. Vi intervjuade två lärare åt gången och intervjuerna 

pågick i cirka 40 minuter vardera. Svaren spelades in och transkriberades sedan ned i 

efterhand, vilket nämndes tidigare. Ljudupptagningen och transkriberingen ökar studiens 

validitet och reliabilitet då dessa ger oss skribenter möjligheten att lyssna på svaren fler 

gånger och på så sätt ger det oss förutsättning att få fram studiens empiri och därefter tolka 

den. Utskriften av vår transkribering behövdes i vissa fall omformuleras för att åstadkomma 

ett läsbart resultat. 
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Utifrån studiens insamlade data kunde vi urskilja tydliga samband, vilket har genererat tre 

olika kategorier som även speglar studiens forskningsfrågor: Bristande kommunikation, 

Fortbildningsbehov och Kartläggningens betydelse. Dessa kategorier tolkas ur ett 

sociokulturellt perspektiv med inriktning på mediering, i det här fallet kartläggning av 

nyanlända elever och samverkan kring detta fenomen, vilket har lett till studiens resultat och 

därmed svar på forskningsfrågorna.      

3.3 Etiska principer 

Denna studie beaktar vetenskapsrådets etiska principer då informanterna, genom ett 

missivbrev, blev informerade om att studien endast kommer användas i ett forskningsändamål 

samt att de förblir anonyma. Anonymiteten berör både namnet på skolan och den kommunala 

enheten och även dem som intervjuas. De informerades även om att det är frivilligt för dem 

att delta i denna studie (Vetenskapsrådet, 2011). 

3.4 Validitet och reliabilitet 

För att öka studiens validitet, det vill säga studiens giltighet, ställdes samma intervjufrågor till 

samtliga informanter utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. För att öka studiens 

reliabilitet, det vill säga studiens tillförlitlighet, spelades intervjuerna in och transkriberades 

ned på ett noggrant och korrekt sätt i efterhand. Genom att vi även prövar resultatet från vår 

tidigare pilotstudie ökar därmed studiens reliabilitet då snarlika frågor bör ge snarlika svar 

(Bryman, 2011; Tivenius, 2015).  

4 Resultat 

I detta kapitel redogörs för studiens insamlade och sorterade data där intervjusvaren redovisas, 

vilka utgör studiens empiri. Utifrån empirin tolkas resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv 

och kategorierna svarar på studiens forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av studiens resultat. 
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4.1 Empiri 

Nedan redovisas intervjusvaren från sex lärare på tre olika skolor och från två lärare på den 

kommunala enheten. Vi har valt att benämna lärarna på skolorna för: Lärare A, Lärare B, 

Lärare C, Lärare D, Lärare E och Lärare F. Lärarna från den kommunala enheten benämns: 

Pedagog A och Pedagog B i syfte att läsaren lättare kan urskilja de olika verksamheterna och 

på så vis erhålla en röd tråd i texten.  

4.1.1 Kartläggning 

Pedagogerna beskriver att den kommunala enheten har funnits i fem år och att det finns tre 

legitimerade lärare som genomför kartläggningen av nyanlända elever. När enheten får veta 

att nya elever är på ingång kontaktas familjen till ett första möte och då sker en registrering. 

Pedagog A berättar att om det inte är många skolbarn i familjen sker en kartläggning redan på 

första mötet där fokus ligger på det första steget av Skolverkets kartläggningsmaterial.  

Den kommunala enheten genomför kartläggningen utifrån de två första stegen i Skolverkets 

kartläggningsmaterial. Pedagogerna påpekade att det tredje steget i kartläggningsmaterialet, 

det vill säga elevens ämneskunskaper, genomförs av skolorna själva i kommunen. För att 

pedagogerna ska kunna genomföra en kartläggning beställs tolkar via en tolkförmedling i 

kommunen. Detta berör elever som inte pratar arabiska då Pedagog B är arabisktalande. 

Enligt Pedagog A är Skolverkets kartläggningsmaterial enkelt att följa och hantera. Hon 

beskriver vidare att både lärare och rektorer har reagerat över kartläggningens innehåll och att 

personalen på den kommunala enheten behöver påminna dem om att det är skolans ansvar att 

genomföra det tredje steget i Skolverkets kartläggningsmaterial. Pedagog A menar vidare att 

tiden är en avgörande faktor som påverkar om kartläggningen hanteras utförligt eller inte: 

Hösten 2016 skulle vi genomföra kartläggningar på 500 nyanlända elever. Det var tufft och varken tiden 

eller personalen räckte till. Nu när det har lugnat ner sig tycker jag att vi hinner med på ett helt annat sätt 

och vi som kartlägger fokuserar på olika förmågor hos eleverna. Min uppgift är att kartlägga elevens 

språk, bakgrund och intressen, det vill säga det första steget i skolverkets kartläggningsmaterial. 

Pedagog B beskriver sitt ansvarområde i kartläggningen av nyanlända elever och ställer sig kritisk 

till Skolverkets kartläggningsmaterial gällande numeracitetdelen, det vill säga det andra steget. Hon 

upplever att det är svårt att anpassa testerna till elevens ålder eftersom de matematiska testerna är 

uppdelade utifrån åldersgrupper och svårighetsgrad: 
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Min uppgift är att kartlägga elevens matematiska förmågor. Jag tycker också att skolverkets 

kartläggningsmaterial är lätt att följa men ibland behöver jag utforma innehållet annorlunda och detta 

beror på vilken ålder eleven har. Testerna är uppdelade i två delar, dels för dem som är yngre än nio år, 

dels för dem som är äldre än nio år och därför kan det vara svårt att bedöma vilket test som jag ska välja. 

Jag tittar på deras problemlösningsförmågor och hur de kan lösa problemet. Jag måste anpassa och 

underlätta frågorna utifrån deras kunskaper och ålder. Det är där jag ser att materialet inte fungerar så bra. 

Lärarna på de olika skolorna beskriver sin uppfattning om kartläggningen av nyanlända elever där 

det framkom att tre av sex lärare inte var medvetna om hur hanteringen av kartläggningen på den 

kommunala enheten fungerar. Det visade sig även att de inte var medvetna om det tredje steget i 

Skolverkets kartläggningsmaterial ” Jag visste inte att vi skulle följa upp kartläggningen och göra 

steg tre. Innan du berättade om det tredje steg så visste jag inte att det fanns (Lärare D)” 

Lärare A beskriver hur Skolverkets kartläggningsmaterial är upplagt. Dock påpekar hon att 

nyanlända elever som har påbörjat sin skolgång i en annan kommun sällan har någon kartläggning 

med sig. Hon beskriver vidare om sin uppfattning gällande kartläggningen av nyanlända elever: 

Tyvärr ser kartläggningen rätt lika ut och i det stora hela resulterar dessa oftast i att eleven kan gå i 

åldersadekvat ordinarieklass på en gång i ämnet matematik. I litteracitet står det oftast lägre årskurs. 

Ibland får vi längre och djupare kartläggningar där eleverna blivit intervjuade om intressen m.m. Vi vet 

inte varför dessa inte görs på alla elever. Ibland står det att eleven aldrig gått i skola och i dessa fall talar 

man inte om ifall eleverna haft hemundervisning. Ibland står det att eleverna har haft skolgång och det 

senare visat sig att de endast gått i koranskola och det kan också vara lite missvisande. 

Lärare B har nyligen tagit emot en nyanländ elev i sin klass och berättar att det fanns en 

förberedelseklass tidigare på skolan där de nyanlända eleverna placerades, till en början. Denna 

klass finns numera inte kvar och eleverna placeras direkt i den ordinarie klassen. Hon berättar 

vidare: 

Jag kan uppleva att kartläggningarna som vi har fått inte har varit speciellt utförliga, inte som de 

kartläggningarna vi gör inom de specialpedagogiska områdena. De här blir mer dolda och slinker bara 

med. Vi har fått de med kryss sedan står det en liten text där det står att han/hon kom till Sverige på det 

här sättet. Det är inte en sådan kartläggning som jag är van vid. Den är inte så utförlig och den gås inte 

igenom så noga. Man är ju inte delaktig på det sättet eftersom man inte skriver den själv. Visst ögnar man 

igenom den men det är inget man tar in i arbetet som man gör med en kartläggning som man själv skriver. 

Så nej jag tycker det inte fungerar så speciellt bra. 
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Lärare C berättar att det finns en förberedelseklass på skolan för nyanlända elever. Till en början 

deltar de i den ordinarie klassen under de praktiska ämnena och har de teoretiska ämnena i 

förberedelseklassen. Efter cirka sex månader är de nyanlända eleverna i klassen på heltid. Hon 

berättar vidare om sin upplevelse gällande kartläggningen från den kommunala enheten:  

Kartläggningen ger mig inte alls den grunden jag behöver för att lägga upp och planera undervisningen i 

fortsättningen för att hjälpa eleven, så den är väldigt fattig den där blanketten. 

Lärare D berättar om sina erfarenheter gällande nyanlända elever. Hon tog emot en elev som kom 

direkt från den kommunala enheten. Till en början fick eleven språkstöd i två månader och därefter 

togs stödet bort och Lärare D skulle då försöka hjälpa eleven på egen hand, vilket hon tyckte var en 

svår uppgift. Hon menar vidare att eleven inte utvecklades i den riktning som hon hade önskat. 

Resultatet av kartläggningen delgavs muntligt på ett elevhälsoteamsmöte och Lärare D anser att 

informationen inte gav henne tillräckliga kunskaper om eleven. Blanketten från den kommunala 

enheten, det vill säga kartläggningen, hamnade därför bland de övriga blanketterna från mötet:  

Kunskapsmässigt används inte blanketten, vi tittar endast på elevens bakgrund och trygghet. 

Lärare E och Lärare F berättar att det finns en förberedelseklass på skolan där de båda arbetar. De 

beskriver att till en början fick de endast en kartläggningsblankett med kryssalternativ, vilket inte 

gav dem tillräcklig information. Av den anledningen begärde de ut hela kartläggningsunderlaget 

från den kommunala enheten. Lärare F berättar: 

Hanteringen sköter ju enheten på ett bra sätt. De skickar med underlaget också så att vi har inte bara 

kryssformulär så att säga utan vi får ju se lite vad eleverna har svarat också. Men det tror jag inte alla 

skolor får. 

4.1.2 Utvecklingsmöjligheter 

Pedagogerna på den kommunala enheten beskriver att om det fanns tid och möjlighet skulle 

de vilja göra en djupare och mer utförlig kartläggning på alla nyanlända elever. De har även 

en önskan om att få vara med eleven i den dagliga verksamheten på enheten för att på så vis ta 

del av elevens sociala färdigheter och få en bredare uppfattning om eleven. Anledningen till 

ovanstående önskemål är att ge lärarna på skolorna en tydligare bild av elevens sociala och 

kunskapsmässiga utveckling. Pedagog A berättar: 

Nu kan jag endast skriva in det som föräldrarna berättar för mig och ibland säger de till om eleven har 

någon svårighet men föräldrarna lämnar bara ut de det vill lämna till mig. De vill ge en så bra bild som 

möjligt av sina barn och ibland upptäcker vi att det inte stämmer, till exempel att eleven inte kan läsa. 
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Tre av lärarna beskriver en önskan om att få besöka den kommunala enheten i syfte att få ta del av 

hur kartläggningen av nyanlända elever hanteras. De skulle även vilja förbättra dialogen mellan 

skolan och enheten gällande dessa elever för att på så vis underlätta elevens lärande och starten på 

skolgången. Ytterligare en utvecklingsmöjlighet från lärarnas sida är att de skulle vilja vara 

delaktiga på första mötet med den kommunala enheten. Lärare B berättar: 

Det man önskar är att få åka dit, sitta ned med eleven och få träffa föräldrarna, berätta om klassen och vad 

vi jobbar med. Detta med hjälp av en tolk i lugn och ro, inte i korridoren med sin knackiga engelska. 

Hälsa på dem där och sedan bjuda in dem hit i lugn och ro och visa runt dem utan en massa barn här. 

Även lärare F beskriver en utvecklingsmöjlighet gällande hanteringen av kartläggningen: 

Det man önskar skulle ju vara i så fall att man fick göra alla kartläggningar här. Det skulle ju kännas 

mycket bättre än att få det på papper. 

4.1.3 Överlämnandesamtal 

Pedagog A beskriver överlämnandesamtalet mellan den kommunala enheten och skolorna i 

kommunen. Från och med hösten 2016 skickas den ifyllda kartläggningen ut till respektive 

rektorer i förväg, vilket medför att rektorerna får ta del av information om eleven innan mötet 

med den kommunala enheten. Överlämnandesamtalet sker med skolans rektor och en tolk 

samt i vissa fall deltar undervisande lärare:  

Oftast är det så att rektorerna är väldigt upptagna och vi har ju en spikad tid på torsdagar för dessa möten 

och då har ju lärarna lektioner. Hemadressen till eleven bestämmer vilken skola eleven ska gå på och 

hemskolan kan inte säga nej till att ta emot nyanlända elever. 

Under intervjutillfället med lärarna framkom det att ingen av dem har deltagit vid ett 

överlämnandesamtal med den kommunala enheten och tre utav dem hade inte vetskap om hur dessa 

samtal genomförs. Lärare B berättar att den kommunala enheten bara är något som hon har hört 

talas om och att rektorn på skolan beslutar om vilken klass eleven ska placeras i. Hon berättar vidare 

att kommunikationen och stöttningen mellan lärare och ledningen på skolan inte har fungerat bra på 

lågstadiet när eleverna ska omplaceras: 

Hej hopp imorgon ska den här eleven börja i din klass. Man skulle behöva någon som är ansvarig inom 

den kommunala enheten som faktiskt är med i klasserna och som kommer tillbaka och besöker eleven 

under det första halvåret och gör en uppföljning. För det är ganska svårt när man inte vet hur man ska 

arbeta med de här barnen. 
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4.1.4 Individanpassad undervisning 

En av lärarna beskriver att Skolverkets upplägg med kartläggningsmaterialet borde ge 

tillräcklig information för att kunna individanpassa undervisningen. Hon menar att när de 

erhåller en längre och djupare kartläggning är det lättare att anpassa undervisningen. Dock 

påpekar hon att det finns ett bekymmer i att det upptäcks saker i efterhand som inte stämmer 

överens med resultatet från kartläggningen. Således menar hon att kartläggningarna och 

kommentarerna i dessa ser lika ut oavsett vilken elev hon har fått i sin klass.  

Samtliga intervjuade lärare menar att elevernas kunskaper behöver prövas om på nytt igen, 

detta för att bättre kunna individanpassa undervisningen. Lärare C berättar: 

Det blir bara mer arbete. De tester som jag genomför stämmer oftast inte överens med resultatet från 

enhetens kartläggning. Hur sanna är de där testerna egentligen? 

Fyra av sex intervjuade lärare menar att de behöver stöd och hjälp för att kunna tillhandahålla rätt 

material till alla nyanlända elever, ett färdigt koncept eller en rutin som används när nyanlända 

elever placeras på skolan. Detta för att underlätta den individanpassade undervisningen och även 

spara tid då de i dagsläget behöver leta efter rätt material. Lärare C berättar: 

Läromedel får man ta det man har men tiden räcker inte till för att leta efter rätt material. Det är inte så 

lätt eftersom de nyanlända eleverna är på så olika nivåer, man hinner inte individanpassa undervisningen 

och jag tror inte att eleven får det stöd den behöver. 

Flertalet av de intervjuade lärarna beskriver en känsla av otillräcklighet och att de inte kan 

tillgodose alla elevers behov i sin undervisning. En av lärarna beskriver en frustration över 

situationen som råder på skolan och ställer sig frågan om hur det kommer sig att så många 

nyanlända elever placeras på deras skola. Lärare B beskriver sin uppfattning om situationen som 

råder på hennes skola och berättar: 

Det värsta är att jag känner mig så otillräcklig som pedagog man vet inte vad man ska göra. Man släcker 

bränder men man vill ju så gärna hjälpa. Jag vet inte vad jag ska ge för material och det är en jättejobbig 

känsla. Man går och har dåligt samvete hela tiden för att man inte kan tillgodose allas behov. 

Fyra av sex lärare upplever att de behöver fortbildning kring hantering av nyanlända elever och 

även stöttning från skolans ledning. En av lärarna beskriver att ledningen tillhandahåller lärarna 

digitala verktyg som Ipads, hemsidor och appar i tron om att det ska underlätta den 

individanpassade undervisningen.  
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Dock upplever en av lärarna att dessa verktyg inte underlättar undervisningen då hon anser att tiden 

inte räcker till och att hon inte har tillräckliga kunskaper för användandet av dem. Två av sex 

intervjuade lärare beskriver sina långa arbetslivserfarenheter gällande undervisning av elever med 

ett annat modersmål, vilket medför att de genom åren har samlat på sig material som de använder 

sig av i undervisningen. Lärare E berättar: 

Även om vi har kartläggningen så brukar ju vi göra våra egna små tester här också. För att se vilken 

klass de ska gå i.  

4.2 Tolkning av resultat 

4.2.1 Bristande kommunikation 

En tolkning av studiens empiri är att de inblandade parterna behöver bli informerade och få en 

förståelse över vilket uppdrag och vilka arbetsuppgifter de olika yrkeskategorierna har. På så 

sätt får de kunskap om processen och vetskap om vad de kan förvänta sig att informationen 

från kartläggningen ska ge, vilket leder till en minskad frustration och missförstånd samt att 

det synliggör vem som gör vad. Inom den sociokulturella traditionen ses språket som det 

främsta redskapet. Vygotskij menar att vi genom språket kan kommunicera och förmedla våra 

budskap och kunskaper vidare, vilket leder till att människor kan skapa en gemensam 

förståelse (Säljö, 2014). De undervisande lärarna som intervjuades i denna studie deltog inte 

på överlämnandesamtalen när en elev ska bli placerad i klassen. Tolkningen är att rektorerna 

på de olika skolorna tar emot kartläggningen från den kommunala enheten och sedan 

överlämnar blanketten till den aktuella läraren utan någon direkt kommunikation. Språket 

består av unika komponenter som medför att människor kan delge varandra information och 

kunskaper som den andra inte har vetskap om (Säljö refererad i Kroksmark, 2011).  

Lahdenperä (2004) framhåller att olika kompetenser i samhället bör samverka och arbeta mot 

samma mål med syfte att ge de nyanlände rätt förutsättningar till utveckling och lärande. I 

läroplanen går det att läsa att alla som arbetar inom skolans verksamhet ska samverka för att 

möjliggöra elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 2011). Fischbein (2012) menar att 

skolresultaten gynnas ifall lärarens utgångspunkt är inkluderande lösningar i klassrummet 

samt att samarbeta med andra yrkeskategorier. Detta arbetssätt leder dessutom till att eleverna 

mår bättre i skolan. 
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4.2.2 Fortbildningsbehov 

I avsnittet 2.3 Teoretiskt perspektiv nämndes att de nyanlända eleverna är i behov av stöd och 

vägledning i deras lärande och utveckling, den proximala utvecklingszonen. Tolkningen är att 

studiens resultat även visar att flertalet av de intervjuade lärarna uttrycker en önskan av 

fortbildning och vägledning för att göra det möjligt att tillgodose nyanlända elevers behov. 

Den proximala utvecklingszonen berör även studiens informanter, det vill säga lärarna som 

upplever att de inte har tillräckliga kunskaper till att hantera dessa elever.  

Studiens resultat visar att saknaden av fortbildning och vägledning hindrar de nyanlända 

elevernas utveckling och lärande. Lahdenperä (2008) belyser vikten av en fortlöpande 

kompetensutveckling inom skolans verksamhet. Ledningen behöver skapa tillfällen där 

personalen får stöd, handledning och fortbildning där syftet är att lärarna ska erhålla nya 

kunskaper och ges möjlighet att klara av det pedagogiska arbetet. Hon menar vidare att lärare 

bör utvärdera och reflektera över val av arbetsmetoder och arbetssätt, vilket i sin tur kräver tid 

som ledningen behöver ge utrymme för. I läroplanen står det att rektorns ansvar är att 

organisera verksamheten och fördela resurserna på skolan (Skolverket, 2011). 

Under ett intervjutillfälle framkommer det att ledningen på skolan tillhandahåller digitala 

hjälpmedel i tron att det ska underlätta undervisningen för de nyanlända eleverna. Mediering 

kan enligt Vygotskij ske genom fysiska verktyg som till exempel olika tekniska redskap. 

Dock behövs det kunskaper om hur de olika verktyg fungerar och hur dessa kan användas, 

vilket kräver tid, dels förberedelsetid till att lära sig själv att hantera verktygen, dels tid för att 

lära eleven att använda dessa (Säljö, 2014). För att de fysiska redskapen ska vara produktiva 

krävs det intellektuella redskap och således är dessa varandras förutsättningar. Samhället blir 

mer digitaliserat, vilket är något skolan behöver förhålla sig till. Dock löser inte de digitala 

verktygen alla pedagogiska situationer och behöver därmed inte alltid gynna elevernas lärande 

och utveckling eftersom verktygen kräver en viss kompetens (Säljö refererad i Kroksmark, 

2011).     
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4.2.3 Kartläggningens betydelse 

Den kommunala enhetens kartläggning av nyanlända elever kan inte ses som en kunskapsartefakt, 

med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga en artefakt som hjälper de 

undervisande lärarna att organisera en individanpassad undervisning. Studiens resultat visar att 

lärarna behöver göra om eller komplettera den befintliga kartläggningen då den inte ger dem 

tillräckligt med information. Resultatet visar även att det råder motstridiga uppfattningar om 

kartläggningsmaterialets innehåll och utförlighet. Lahdenperä (2008) menar att olika aktörer inom 

skolans verksamhet bör samarbeta med andra aktörer i samhället. De behöver ta ett gemensamt 

ansvar och ta tillvara olika kompentenser och synsätt för att kunna identifiera problem som uppstår 

och därefter upprätta åtgärder.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv bör kartläggningen ses som en kunskapsartefakt, vilket syftar till ett 

underlag som synliggör elevernas kunskaper och tidigare erfarenheter samt information som 

underlättar lärarnas planering av den individanpassade undervisningen. Lärande inom denna 

teoretiska tradition uppstår genom delaktighet och förståelse. För att kartläggningen ska kunna ses 

som en kunskapsartefakt bör lärarna vara delaktiga i processen, det vill säga utförandet av den, för 

att på så vis få en förståelse för hur den ska användas i praktiken (Säljö refererad i Kroksmark, 

2011).                              

4.3 Sammanfattning 

Studiens resultat visar att hälften av de intervjuade lärarna upplever kartläggningen från den 

kommunala enheten som bristfällig då den saknar tillräckligt med information. Pedagogerna 

på den kommunala enheten framhåller i sin tur att de behöver påminna ledningen på olika 

skolor att det är de undervisande lärarna som ska genomföra det tredje steget i 

kartläggningsmaterialet, det vill säga elevernas ämneskunskaper. De framhåller även en 

önskan om att de skulle vilja genomföra en djupare och tydligare kartläggning, detta för att 

underlätta lärarnas arbete. Dock räcker inte tiden till. Lärarna har i sin tur en önskan om att 

kartläggningen bör genomföras på skolan istället, då hanteringen upplevs som ett dubbelt 

arbete eftersom de måste göra egna kartläggningar.  

Resultatet visar hur överlämnandesamtalet genomförs gällande nyanlända elever, ett samtal 

mellan den kommunala enheten och skolorna i kommunen. Skolornas rektorer får ta del av 

information gällande aktuell elev innan mötet genom en blankett som skickas ut i förväg. 
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Första mötet sker på den kommunala enheten där personalen träffar rektorn, en tolk, föräldrar 

och barnet. Ingen av de intervjuade lärarna i denna studie har deltagit på ett sådant möte.  

Tre av sex intervjuade lärare framförde sin önskan om att få möjlighet att delta på dessa 

möten. De skulle även vilja förbättra samarbetet med den kommunala enheten i syfte att ge 

eleven goda förutsättningar inför sin skolstart.  

Samtliga intervjuade lärare upplever att de behöver komplettera kartläggningen från den 

kommunala enheten för att möjliggöra en individanpassad undervisning. En av lärarna 

påpekar att hennes egna kartläggningar inte stämmer överens med resultatet från 

kartläggningen som erhålls från enheten. Studiens resultat visar även att de två lärarna som 

har en mångårig erfarenhet av dessa elever kan tillhandahålla rätt material och på så vis 

tillgodose elevens behov, till skillnad från resterande intervjuade lärare som upplevde en 

känsla av otillräcklighet och frustration över att inte kunna hjälpa dessa elever.  

Resultatet visar även att en av lärarna ställer sig frågande över placeringen av nyanlända 

elever. Två av tre skolor befinner sig i områden där ett stort antal nyanlända familjer är 

bosatta, vilket betyder att dessa skolor behöver ta emot ett stort antal nyanlända elever. En av 

lärarna ifrågasätter placeringen av dessa elever och upplever en frustration över att de 

nyanlända eleverna inte fördelas på fler skolor inom kommunen.  

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras valet av metod och studiens resultat utifrån det sociokulturella 

perspektivet och tidigare forskning som berör studiens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet 

avslutas med vår slutsats. 

5.1 Metoddiskussion   

Vi upplever valet av metod i denna kvalitativa studie som relevant då intervjutillfällena gjorde 

det möjligt för oss att synliggöra likheter och skillnader i informanternas svar. Dock är 

studiens syfte och forskningsfrågor relativt outforskat, vilket innebär att det finns en okunskap 

om detta fenomen. Ytterligare en orsak till okunskap om studiens syfte kan vara Skolverkets 

nya bestämmelser om hur kartläggningen ska hanteras gällande nyanlända elever.  
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Trots att vi kontaktade informanterna i god tid upplevde vi svårigheter att få till 

intervjutillfällen. Det var endast ett fåtal skolor som svarade på vårt missivbrev och i 

efterhand har vi reflekterat över om intresset att delta i denna studie hade ökat i fall vi hade 

omformulerat brevet.  

Vi har i efterhand reflekterat över i fall brevet var för formellt skrivet och att informanterna 

upplevde att vi skulle granska deras verksamhet. Vi borde ha förklarat tydligare avsikten med 

deras deltagande i denna studie. För att öka tryggheten hos informanterna skickades en 

intervjuguide ut i förväg, vilket gav dem möjlighet att förbereda sig inför vårt möte.   

Intervjuguiden som skickades ut till informanterna bestod av ett antal frågor och vi valde 

medvetet att inte skicka ut följdfrågorna i förväg. Detta berodde på att vi inte ville skapa en 

stressad situation då vi upplever att för många intervjufrågor kan leda till att informanterna 

avstår från sitt deltagande i studien, dels på grund av en känsla att de inte kan svara på alla 

frågor, dels att intervjutillfället tar för lång tid att genomföra.  

Inför intervjutillfällena studerades Skolverkets kartläggningsmaterial, det vill säga att vi fick 

insikt i alla steg. Detta medförde att vi hade kunskap om hur en kartläggning bör hanteras och 

det gav oss möjlighet att ställa naturliga följdfrågor. Intervjuerna utvecklades till dialoger 

mellan oss och informanterna, vilket medförde att mötet allteftersom blev mer avslappnat och 

vi upplevde att de vågade ge oss ärliga svar (Bryman, 2011).  

Informanternas svar spelades in, vilket medförde att vi i efterhand kunde transkribera ned 

svaren i efterhand. Ljudinspelningen gav oss möjlighet att lyssna på svaren om och om igen, 

vilket ökar studiens reliabilitet. Transkriberingen är dels ett stöd för studiens resultat och vår 

tolkning av empirin, dels noggrannheten i informanternas svar (Bryman, 2011).  

5.2 Resultatdiskussion 

Inledningsvis nämndes Skolinspektionens granskning av 34 skolor i 14 olika kommuner, en 

granskning som genomfördes år 2009 och där resultatet bland annat visade att lärare inte hade 

tillräcklig kompentens att hantera nyanlända elever i den individanpassade undervisningen 

(Skolverket, 2009). Vi valde att studera fenomenet vidare då det inte har skett en granskning 

efter år 2015 då de nya bestämmelserna från Skolverket, gällande kartläggning av nyanlända 

elever, hade börjat hanterats av de svenska skolorna. Vi såg ett tillfälle att studera fenomenet 

vidare och reagerade över att Skolinspektionen inte genomfört vare sig en granskning eller 
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utvärdering om hur kartläggningen hanteras i praktiken. Reaktionen bygger på vår vetskap om 

Skolinspektionens uppdrag, vilket är att granska kvaliteten i pedagogiska verksamheter som 

står under myndighetens tillsyn (Skolinspektionen, 2017). 

Under denna skrivprocess har vi kontinuerligt sökt efter tidigare forskning om denna studies 

syfte och forskningsfrågor, detta för att hålla oss uppdaterade. Dock har det visat sig att 

Skolinspektionen har genomfört en ny granskning och denna rapport publicerades den 25 

april 2017, en granskning som har pågått sedan hösten 2016. I rapporten framkommer det att 

en kvalitativ granskning har genomförts på 91 skolor i 28 olika kommuner och utifrån cirka 

450 skriftliga elevberättelser. Även en enkätundersökning av samtliga kommuner ligger till 

grund för rapportens resultat och slutsatser. Syftet med den nya kvalitetsgranskningen har 

varit att bedöma kommunernas mottagande av nyanlända elever i grundskolan. Rapportens 

resultat visar att det har skett en utveckling av mottagandet av nyanlända elever hos flertalet 

kommuner och skolor sedan skolinspektionens senaste granskning, år 2009. Resultatet visar 

att både små och stora kommuner har lyckats hantera mottagande av nyanlända elever inom 

ramen för sin befintliga organisation och att detta gynnar de nyanlända elevernas fortsatta 

utbildning. Resultatet visar även att kommunerna följer upp och analyserar sin verksamhet 

med hänsyn till de nyanlända elevernas särskilda förutsättningar och behov.  

Däremot har denna föreliggande studies resultat visat att skolans verksamhet inte följer upp 

och utvärderar elevernas ämneskunskaper utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial. Man kan 

fråga sig om detta beror på att det tredje steget inte är obligatoriskt att genomföra. 

Skolinspektionens rapport framhäver andra positiva effekter till utvecklingen som 

kompetenshöjning av personalen, vilket denna studies resultat visar motsatsen till. Flertalet av 

denna studies informanter, det vill säga lärarna på de intervjuade skolorna, upplevde en känsla 

av otillräcklighet och okunskap gällande hanteringen av nyanlända elever (Skolinspektionen, 

2017).  

Denna studies resultat visar, till skillnad från Skolinspektionens granskning, att lärarna har en 

önskan om fortbildning gällande hanteringen av nyanlända elever (Skolinspektionen, 2017). 

Man kan fråga sig om informanterna i Skolinspektionens rapport har påverkats av att de blev 

granskade av en myndighet och därmed framhöll positiva upplevelser då rapporten innehåller 

uppgifter som inte stämmer överens med vår bild av verkligheten. Dock är vi medvetna om att 

vi endast intervjuat ett fåtal skolor i en och samma kommun samt endast en kommunal enhet i 

samma kommun. Men vi ställer oss fortfarande frågande till om resultaten påverkats av detta.  
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Hur som helst visar resultatet från Skolinspektionens senaste granskning även likheter med 

vår undersökning då det framkommer att det fortfarande finns stora utvecklingsområden 

gällande bland annat kartläggning av nyanlända elever. I rapporten framkommer det att 

lärarna behöver göra om den befintliga kartläggningen som överlämnas från den kommunala 

enheten för att de ska kunna individanpassa undervisningen. Vår studies resultat visar även att 

lärarna på den kommunala enheten behöver göra om och anpassa frågorna i Skolverkets 

kartläggnings material utifrån elevens ålder. Det framkommer även att det finns en risk att 

undervisningen inte individanpassas utifrån den informationen som framkommer i den 

kommunala enhetens kartläggning, vilket medför negativa konsekvenser för eleven, till 

exempel att han/hon inte får rätt förutsättningar att nå de mål som finns i gällande 

styrdokument.  

Bunar (2014) påpekar, utifrån sin forskning, att kartläggningen av nyanlända elevers 

förkunskaper behöver förbättras avsevärt. Vår uppfattning är att Skolverket har utformat ett 

nytt kartläggningsmaterial med avsikt att förbättra processen. I belysning av resultatet ställer 

vi oss frågan om vilken betydelse egentligen Skolverkets kartläggningsmaterial har samt 

vilken information resultatet ska förmedla. Å ena sidan anser pedagogerna på den kommunala 

enheten att materialet är enkelt och att det går relativt fort att genomföra testerna till skillnad 

från hur kartläggningen hanterades innan de nya bestämmelserna kom. Å andra sidan anser de 

undervisande lärarna att informationen inte stämmer och att den är för knapphändig. De 

menar att blankettens information inte ger dem rätt förutsättningar för att ta emot de 

nyanlända eleverna och därmed inkludera dem i den individanpassade undervisningen. Man 

kan ställa sig frågande gällande kartläggningsmaterialets syfte. Den ytliga kartläggningen 

anser vi är en summativ bedömning där elevens styrkor och svagheter synliggörs utan några 

framåtsyftande kommentarer som hjälper vare sig eleven eller personalen vidare. I likhet med 

Bunar (2014) menar även vi att en kartläggning bör fokusera mer på elevens möjligheter och 

styrkor, vilket på så sätt leder till en fortsatt formativ bedömning som är framåtsyftande. I 

läroplanen står det att läraren ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov samt 

genomföra det pedagogiska arbetet så att eleverna upplever en kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011). 

Vi kan relatera resultatet från denna studie med skolans specialpedagogiska område. Oavsett 

vad elever har för behov och förutsättningar syftar det specialpedagogiska arbetssättet till att 

möjliggöra utveckling och lärande för samtliga elever (Jakobsson & Nilsson, 2011). Vi menar 

i det här fallet att lärare behöver upptäcka samspelet mellan eleven och miljön, vilket är en 
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förutsättning för att uppmärksamma möjligheter och hinder i de nyanlända elevernas 

utveckling och lärande. Istället för att se problemet endast ur ett individfokuserat perspektiv 

anser vi precis som Nilholm (2005) att även miljön runt omkring eleven påverkar dess 

utveckling och lärande. Det är lärares ansvar att skapa lärandesituationer som ger eleverna 

förutsättningar att hantera olika situationer som uppstår. I detta fall visar studiens resultat att 

lärarna släcker bränder istället för att se möjligheter i problemet som råder. Tiden räcker inte 

till och i dagsläget behöver flertalet av de intervjuade lärarna leta efter material i hopp om att 

underlätta arbetet. 

Utvecklingspsykologen Bronfenbrenner menar att lärandet sker i interaktionen mellan eleven 

och kontexten eleven befinner sig i. Det är således av betydande roll att observera och att få 

insikt i samspelet mellan eleven och miljön han/hon vistas i, vilket gynnar elevens lärande och 

sociala utveckling. Genom att lärare reflekterar och uppmärksammar detta har de större 

möjlighet att identifiera hinder och möjligheter för elevernas lärande och utveckling och på så 

sätt blir de medvetna om på vilket sätt miljön kan påverka elevernas situation i skolan 

(Jakobsson & Nilsson, 2011).  

 

Bild 1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (https://www.pinterest.com/pin/456833955927300996/) 

Det teoretiska perspektivet som genomsyrar denna studie valdes på grund av att det upplevs 

relevant och aktuellt i dagens samhälle. Den sociokulturella teoribildningen har fått ett 

genombrott i dagens Sverige då människor möter varandra över gränserna och att det svenska 

samhället idag innefattar människor med olika bakgrund (Säljö refererad i Kroksmark, 2011). 

Detta leder oss till att utvidga fenomenet ur ett bredare sociokulturellt perspektiv, ett 

samhällsperspektiv. Vi anser att kommunen behöver ta hänsyn till elevens etnicitet och 

placeringen av nyanlända barn i samhället. Vi menar att bara för att eleverna har en utländsk 

bakgrund och är nyanlända till Sverige behöver det automatiskt inte betyda att dessa elever 
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ska placeras i samma område och därmed samma skola. Precis som en lärare uttryckte sig 

anser vi att det är bättre om det blev en större blandning i klassrummet, dels för att dessa 

elever dagligen ska få höra det svenska språket, dels för att det gynnar eleverna att inkluderas 

i det svenska samhället.  

Lahdenperä (2008) framhåller att segregerande bostadsområden i kombination med det fria 

skolvalet leder till segregerande skolor. Bunar (2014) i sin tur framhåller närhetsprincipen, 

vilket innebär att skolvalet hamnar på den skolan där eleven bor. En skola med en 

mångkulturell elevsammansättning har dessvärre dåligt rykte och låg status i dagens samhälle, 

vilket medför att bland annat högutbildade föräldrar gör valet att placera sina barn i andra 

skolor. Vi anser precis som Lahdenperä (2008) att skolan behöver vända denna negativa trend 

och istället fokusera på att höja skolans status och framhäva mångkulturaliteten som något 

positivt. Verksamhetsplanen bör vara ett verktyg som framhåller skolans mångkulturella 

elevsammansättning och mångkulturella arbete, detta för att involvera föräldrar och på så vis 

göra dem delaktiga. Vi menar att detta medför att föräldrar får en insikt i skolans arbete, vilket 

genererar en trygghet. I läroplanen står det skrivet: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 

höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Medvetenheten om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 

förmåga hos alla som arbetar där (Skolverket, 2011. s.7)                                         

5.3 Slutsats 

Vår slutsats är att en kartläggning genomförs i ett tidigt skede och att Skolverkets nya 

bestämmelser samt det nya arbetssättet möjliggör en integrering av nyanlända elever i en 

större kommuns skolor. Dock visar verkligheten att hanteringen av kartläggningen inte 

tillräckligt bidrar till inkludering av nyanlända elever i skolan och således i samhället. Den 

kommunala enheten säkerställer att alla nyanlända elever får en placering i någon av de 

kommunala skolorna. Dock ställer vi oss fortfarande frågan vilket syfte kartläggningen har 

och varför den genomförs på den kommunala enheten. För att möjliggöra att nyanlända 

inkluderas i svenska skolor samt att lärare ska uppleva det pedagogiska arbetet som 

tillfredställande och utvecklande bör fortsatt forskning fokusera på att genomföra kvalitativa 

undersökningar på huvudmannanivå.  
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Bilaga 1- Missivbrev till skolor 

 

 

 

 

 

Eskilstuna, den 30 mars 2017 

 

 

Hej, 

Vi är två studenter som läser termin 6 på Grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens 

högskola i Eskilstuna.  

Anledningen till att vi kontaktar just er skola är att vi ska genomföra ett självständigt arbete/ 

examensarbete under VT17. Syftet med denna studie är att synliggöra hur skolan, på 

klassrumsnivå, upplever hanteringen gällande kartläggningen av nyanlända elever. Därför 

skulle vi vilja boka in ett datum där vi får möjlighet att ställa ett antal frågor till er. 

Vi vill intervjua dig som lärare då ett antal lärarintervjuer ligger till grund för vår 

undersökning. Vårt förslag är ett datum under v.14-16. Vi meddelar de övergripande 

intervjufrågorna några dagar innan intervjutillfället. 

Studien tar givetvis hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att den 

föreliggande studien endast kommer användas i ett forskningsändamål samt att informanterna 

förblir anonyma. Även skolans namn kommer förbli anonym i denna studie. Det är självklart 

frivilligt för er att delta men vi skulle bli otroligt glada om ni hade möjlighet att träffa oss. Vi 

ser denna studie som ett ypperligt tillfälle att få vetskap om hur kartläggningsverksamheten av 

nyanlända elever ser ut i er kommun.  

Denna studie kommer slutligen att publiceras i databasen DiVA. 

 

Vi ser fram emot ett gott samarbete med er och ert svar! 

 

Med vänlig hälsning 

Student: Petra Wallenström pwm14001@student.mdh.se 

Student: Johanna Oreskovic joc14001@student.mdh.se 

Handledare: Staffan Stranne staffan.stranne@mdh.se 

 

mailto:pwm14001@student.mdh.se
mailto:joc14001@student.mdh.se
mailto:staffan.stranne@mdh.se
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Bilaga 2- Missivbrev till den kommunala enheten 

 

 

Eskilstuna, den 30 mars 2017 

 

 

Hej, 

Vi är två studenter som läser termin 6 på Grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens 

högskola i Eskilstuna.  

Anledningen till att vi kontaktar just er verksamhet är att vi ska genomföra ett självständigt 

arbete/examensarbete under VT17. Syftet med denna studie är att synliggöra hur 

kartläggningsverksamheten av nyanlända elever ser ut i er kommun. Därför skulle vi vilja 

boka in ett datum där vi får möjlighet att ställa ett antal frågor till er. 

Vi vill intervjua dig som pedagog då ett antal intervjuer ligger till grund för vår undersökning. 

Vårt förslag är ett datum under v.14-16. Vi meddelar de övergripande intervjufrågorna några 

dagar innan intervjutillfället. 

Studien tar givetvis hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att den 

föreliggande studien endast kommer användas i ett forskningsändamål samt att informanterna 

förblir anonyma. Även verksamhetens namn kommer förbli anonym i denna studie. Det är 

självklart frivilligt för er att delta men vi skulle bli otroligt glada om ni hade möjlighet att 

träffa oss. Vi ser denna studie som ett ypperligt tillfälle att få vetskap om hur 

kartläggningsverksamheten av nyanlända elever ser ut i er kommun.  

Denna studie kommer slutligen att publiceras i databasen DiVA. 

 

Vi ser fram emot ett gott samarbete med er och ert svar! 

 

Med vänlig hälsning 

Student: Petra Wallenström pwm14001@student.mdh.se 

Student: Johanna Oreskovic joc14001@student.mdh.se 

Handledare: Staffan Stranne staffan.stranne@mdh.se 
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Bilaga 3- Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 

Lärare (inom skolans verksamhet) 

1. Hur upplever ni hanteringen gällande kartläggningen av nyanlända elever? 

2. Hur upplever ni att överlämnandesamtalet med den kommunala enheten fungerar? 

3. På vilket sätt använder ni er av kartläggningen som ett underlag i planeringen av den 

individanpassade undervisningen? 

4. Hur följer ni upp kartläggningen? Vem/vilka gör det? 

5. Vad tycker ni om kartläggningsmaterialet som helhet?  

6. Innehåller den tillräckligt med information för att ni ska kunna individanpassa 

undervisningen? På vilket sätt eller vad saknas? 

Följdfrågor Lärare: 

1. Vilka utvecklingsmöjligheter i hanteringen av kartläggningen anser berörd lärare att 

det finns? 

2. Hur upplever berörd lärare att samverkan kring nyanlända elever fungerar, både den 

interna men även externa samverkan? 

3. Anser ni att ni har tillräcklig kompentens för att kunna hantera nyanlända elever? 

4. Upplever ni att ni har stöd från ledningen? 

Pedagoger (inom den kommunala enheten) 

1. Hur går en kartläggning av nyanlända till i er verksamhet? 

2. Hur upplever ni överlämnandesamtalet med skolans verksamhet? 

3. Vilken kompetens behövs hos personalen som genomför kartläggningen? 

4. Vilka utvecklings-, och förbättringsmöjligheter finns det i er hantering av 

kartläggningen? 

Följdfrågor Pedagoger: 

1. Hur upplever ni Skolverkets kartläggningsmaterial? 

2. Är den tillräckligt utförlig? 

3. Är den lätt att förstå? 

4. Utvecklingsmöjligheter? 

 

 


