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Syftet med studien var att undersöka organisatoriska förutsättningar för lärare anslutna till årskurs 1 

i en kommuns kommunala grundskolor, med fokus på hur dessa förutsättningar påverkade lärarna i 

att tillgängliggöra den ordinarie undervisningen för nyanlända elever. Studien omfattar områdena 

studiehandledning, kartläggning och gemensamma arbetssätt mellan olika lärarkategorier samt en 

mottagningsenhet som var involverad i skolintroduktionen.  

En metodologisk triangulering användes för att besvara syftet, vilken innefattade enkätsvar från 

lärarkategorierna: lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och modersmålslärare. Dessutom 

genomfördes en intervju med en rektor för en mångkulturell kommunal grundskola.  

Resultatet visade att det fanns oklarheter gällande kartläggningen, i fråga om vilka som genomförde 

denna och om den genomfördes överhuvudtaget. Det fanns även risk för att kartläggningen inte togs 

tillvara vid överlämnandet till ämneslärare i ordinarie klass. Vidare uppgavs att inte alla som var i 

behov av studiehandledning fick det. Det fanns tendenser till att de som fick studiehandledning 

eventuellt inte hade möjlighet att få den behovsstyrd, på grund av brist på studiehandledare i det 

aktuella modersmålet samt samordningen av studiehandledning inom kommunen. 

Samverkan inbördes mellan olika lärarkategorier och även med mottagningsenheten angående 

arbetssätt, kartläggning och studiehandledning uteblev oftast. Detta beroende på anställningsformen 

för modersmålslärare och studiehandledare i kommunen, samt bristande rutiner och tidsbrist. 

Studien visar att de organisatoriska förutsättningarna kan utgöra ett hinder för att lärare ska kunna 

tillgängliggöra ordinarie undervisning för nyanlända elever. 

 

Nyckelord: nyanländ, kartläggning, studiehandledning, samverkan, organisation, förutsättningar 
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1. Inledning  
Under min utbildning fick jag möjlighet att vara med på ett möte mellan en skola och en 

mottagningsenhet för nyanlända familjer. En lärare som arbetade på mottagningsenheten berättade 

om föräldrars lättnad, förhoppningar och glädje när de kommit till enheten - deras barn hade nu 

kommit in i det svenska skolsystemet, och det hade gått snabbt och det hade gått bra. Genom 

lärarens berättelse av kontakten mellan familjerna och personalen på mottagningsenheten, fick jag 

en uppfattning om värme och tillit i deras möten. Jag kunde föreställa mig att relationerna som 

utvecklades måste varit betydelsefulla för familjernas start i ett nytt land. Berättelsen om arbetet på 

mottagningsenheten berörde mig och jag kände ett ansvar för att jag som blivande lärare också 

skulle medverka till att skapa en god introduktion till skolan för nyanlända barn. Den känslan tror 

jag att många lärare kan känna igen sig i. Jag är övertygad om att finns många inblandade parter i 

skolintroduktionen, på olika nivåer i samhället, som strävar efter att handla för elevens bästa, men 

att verkligheten många gånger är mer komplex än så för att makronivå ska kunna samspela på ett 

tillfredställande sätt med mikronivå. 

 

Ett exempel på hur detta uteblivna samspel kan te sig har jag bland annat upptäckt genom de lokala 

begrepp och verksamheter som återfunnits i den kommun jag undersökte, begrepp som är relaterade 

till mottagandet och skolgången för nyanlända elever. Det finns ett glapp mellan de nationella 

begreppen och kommunens begrepp. Kommunen har närmast utvecklat en egen begreppsflora, där 

begreppen likt blommor växt fram - som ett tecken på ett differentierat skolsystem. Otterup (2014) 

har bland annat kritiserat Skolverkets allmänna råd (2008a) för att lämna alldeles för mycket åt 

kommuner att själva få besluta om, kanske är de olika begreppen ett uttryck för detta. Men i nuläget 

verkar det som att något ska förändras, en vind blåser i begreppsfloran. Propositionen ”Utbildning 

för nyanlända elever – mottagande och skolgång” (15:45/2014) har i skrivande stund - för inte 

alltför längesedan - antagits av riksdagen. I denna finns lagändringar som syftar till att förbättra 

utbildningen för nyanlända barn. Vilket gjort att det bland annat nu finns en definition av vad som 

avses med nyanländ. Förberedelseklass nämns också för första gången i en lagtext. Nu kommer det 

även att införas en obligatorisk kartläggning för de elever som omfattas av definitionen ”nyanländ”. 

Barn i förskoleklass kommer inte göra detta, vilket är något som Nationellt centrum för andraspråk 

(2014) har riktat kritik mot. De framhåller att barn i andra länder kan ha en tidigare skolstart än i 

Sverige och att det därför är viktigt att ta tillvara på även dessa barns kunskaper och erfarenheter till 

årskurs 1. 

 

Vad som mer kan betonas för åldersgruppen är att de byter klass och lärare relativt ofta under det 

korta loppet av två år. Från förskola, till förskoleklass till årskurs 1. Kanske har de även vistats i en 

mottagningsenhet innan de började förskolan. Blob (2004) har skrivit om risken för att information 

om eleverna går till spillo mellan olika övergångar. Information som behövs för att lärare ska kunna 

individanpassa undervisningen.  

 

Resonemanget om åldersgruppen kan även föras ännu längre i relation till forskning om 

andraspråksinlärning. Vid ankomståldern 5-7 år är den genomsnittliga tidsåtgången 3-8 år innan 

eleven nått infödd nivå i skolans ämnen (Bergman, 1998 refererar till Collier, 1987). Detta är i 

förhållande till andra ankomståldrar en grupp som har en stor spännvidd i fråga om tidsåtgång att nå 

samma nivå som infödda talare i de olika skolämnena. För åldersgruppen innebär det en större 

utmaning att börja ta till sig och lära sig ett nytt språk i olika skolämnen eftersom de oftast enbart 

utvecklat basen men inte utbyggnaden i sitt modersmål. Detta gör att eleven som enbart fått basen i 

sitt modersmål, men inte på svenskan, troligtvis tillhör en särskilt känslig grupp som behöver extra 

stöd i introduktionen av skolämnena och språket. Vidare måste resurser finnas för att barnet ska få 

lära sig skriva och utveckla sitt modersmål parallellt med svenskan (jfr Bergman, 1998).  
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Åldersgruppens förutsättningar i förhållande till vad lagen säger, korrelerar alltså inte på ett sådant 

sätt att situationen för dessa flerspråkiga barn blir särskilt gynnsam. 

 

Samspelet mellan makronivå och mikronivå har jag nu inlett med, och på detta sätt kommer studien 

även att fortsätta. Studien är viktig för att söka svar för hur organisatoriska förutsättningar påverkar 

lärare i att tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever i grundskolans tidigare år. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka organisatoriska förutsättningar i en kommuns kommunala 

grundskolor som berör nyanländas språk- och kunskapsutveckling. I studien söks svar på hur 

organisatoriska förutsättningar påverkar lärare som undervisar elever i årskurs 1 i deras arbete för 

att tillgängliggöra den ordinarie undervisningen för nyanlända elever.  

 

Studien är avgränsad till tre områden: Studiehandledning, kartläggning och samverkan mellan olika 

lärarkategorier och en mottagningsenhet som berörs i skolintroduktionen. 

1.2 Frågeställningar 
 

1. Vilka organisatoriska förutsättningar påverkar samverkan mellan modersmålslärare, lärare i 

svenska som andraspråk, studiehandledare och ämneslärare i fråga om studiehandledning, 

kartläggning och gemensamma arbetssätt?  

 

2. Hur ser de organisatoriska förutsättningarna för att ordna studiehandledning ut i kommunen 

och hur påverkar detta möjligheterna till att erbjuda alla som behöver studiehandledning av 

god kvalitet? 

 

3. Hur är kartläggningen av nyanländas tidigare erfarenheter och kunskaper organiserad i 

kommunen och möjliggör den att ämneslärare får så pass god kännedom om eleven att det 

går att planera och anpassa undervisningen efter elevens behov? 

1.3 Begreppsdefinitioner  
Eftersom studien avser att granska lokala förutsättningar i en kommun i relation till forskning, lagar 

och litteratur som utgår från nationella begrepp, så har jag granskat kommunens egna definitioner 

av sina verksamheter och sina lokala begrepp, för att se hur de stämmer överens med de nationella. 

Följande begreppsdefinitioner är de som jag ansett stämmer bäst överens med både nationella och 

lokala. Därför lämpar det sig i min studie att utgå från dessa. 

 
Nyanländ 

Regeringens proposition (2014/15:45) som i skrivande stund nyligen antagits av riksdagen 

framhåller att begreppet nyanländ ska definieras på följande sätt:  

 

”Med nyanländ avses den som varit bosatt utomlands och som i nuläget är bosatt i landet och har påbörjat sin 

utbildning här efter höstterminen det kalenderår hen fyller sju år. Propositionen föreslår att en elev inte längre 

ska anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.” (Regeringen, 2014/15:45, s. 1) 

 

Gruppen nyanlända barn innefattar invandrande barn till Sverige oavsett skälet bakom menar Bunar 

(2010). De invandrande barnen kan vara barn till arbetskraftsinvandrande föräldrar men de kan 

också vara asylsökande, papperslösa och ensamkommande, eller en kombination av dessa. Det som 

ofta är gemensamt för gruppen är att de saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. (Bunar, 
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2010). 

 

Utifrån detta definierar jag i studien nyanlända elever som en mycket heterogen grupp med olika 

behov. De gemensamma nämnarna för gruppen som jag tar hänsyn till i studien är: de har varit 

bosatta i Sverige i mindre än 4 år och de har ännu inte har grundläggande kunskaper i svenska 

språket. 

 

Mottagningsenhet 

Enligt Bergendorff (2014) syftar arbetet i mottagningsenheter ofta till att kartlägga nyanlända barn 

under en viss tidsperiod innan de kommer till den skola som de sedan ska gå i. Här informeras även 

föräldrar och barn om samhället och det svenska skolsystemet. (Bergendorff, 2014) Denna 

definition stämmer väl överens med den kommuns mottagningsenhet som ingår i min studie och 

därför kommer jag att utgå från denna. 

 

Förberedelseklass 

Regeringen skriver att förberedelseklassen ska fungera som en introduktion till den svenska skolan 

och förbereda eleven för att kunna följa den ordinarie undervisningen fullt ut, vilket ska ske genom 

att eleven utvecklar tillräckliga kunskaper i det svenska språket. (Regeringen, 2014/15:45) 

Utifrån de lokala definitioner som finns av liknande undervisningsgrupper i kommunen, har jag 

funnit att det som är gemensamt för de lokala definitionerna och den nationella är att 

förberedelseklasserna främst syftar till att ge undervisning i svenska språket samt information om 

samhälle och skola. Därför kommer jag i studien att använda mig av detta som min definition. 

 

Kartläggning 

Via litteraturen har det framkommit att kartläggningen som genomförs lokalt i olika kommuner ofta 

är uppdelad i två steg (Bergendorff, 2014; Sveriges Kommuner & Landsting, 2010). Den första 

kartläggningen visar ofta på ett grundläggande plan elevens livssituation och bakgrund. Den andra 

kartläggningen är djupare och ska ske på aktuell skola. Denna kallas för pedagogisk kartläggning 

och syftar till att kartlägga eleven utifrån ämnes- och kursplaner i skolans olika ämnen (Skolverket, 

2014a). 

 

Eftersom att den här typen av kartläggning som är uppdelad i två steg finns i den kommun jag 

undersökt, kommer jag i min uppsats att kalla denna typ av uppdelade kartläggning för 

tvåstegskartläggning i diskussions- och analysdel. I övrigt kommer jag att använda mig av 

begreppet kartläggning när jag syftar på kartläggningen generellt och begreppet pedagogisk 

kartläggning när jag syftar på den kartläggning som ska göras utifrån ämnes- och kursplaner på 

aktuell skola. 

 

Flerspråkig personal 

I min studie kommer jag använda mig av begreppet flerspråkig personal som ett samlingsbegrepp 

för modersmålslärare och studiehandledare. Detta grundar jag på att det ofta finns brist på 

studiehandledare i många kommuner, och att modersmålslärare därför ofta får vara 

studiehandledare (SKL, 2010; Skolverket, 2013a).  

 

 

Studiehandledare 

Det finns ingen reglering kring studiehandledares kompetens och utbildning (Skolverket, 2013a). 

Skolverket skriver att det dock är eftersträvansvärt att studiehandledaren har goda kunskaper i 

elevens starkaste skolspråk. Studiehandledare bör även ha insikt i det svenska skolsystemet och 

aktuell kursplan samt kunna jämföra med det skolsystems kursplaner som eleven tidigare 

undervisats efter. Studiehandledaren bör också vara pedagogiskt kunnig samt kunnig i de ämnen i 
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vilka studiehandledning ska ges i och därutöver även ha en god flerspråkig kompetens. (Skolverket, 

2013a) 

 

Skolintroduktion 

Avser det nyanlända barnets första introduktion till den svenska skolan, vilken vanligtvis bör 

innefatta kartläggning, studiehandledning och information om det svenska samhället och 

skolsystemet. Skolintroduktionen bör vanligtvis ske på aktuell skola och i mottagningsenheter. 

Dock finns det ingen nationell uttalad definition av begreppet som förskriver vilka lagar och 

riktlinjer som gäller för denna. Nationellt centrum för andraspråk (2014) framhåller att det krävs en 

definition av begreppet introduktion och vilka riktlinjer som ska gälla där, då det idag finns olika 

varianter av mottagningsenheter i kommunerna. NC skriver att alla elever behöver en introduktion 

till svenska skolan, skolsystemet, förhållningssätt, arbetssätt med mera. De kritiserar regeringen för 

att vara oklara i sin proposition (15:45/2014) om begreppet. Vidare framhåller NC andra oklarheter 

i propositionen som bland annat berör mottagningsenheter, och hur de ska förhålla sig till de 

lagändringar som gått igenom. Bland annat hur förberedelseklass i relation till alla olika 

mottagningssystem som finns i landet ska definieras. (NC, 2014)  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag utifrån mina frågeställningar och mitt syfte att lyfta relevant litteratur 

inom områdena: samverkan, kartläggning, studiehandledning och språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. Avsnittet summeras därefter kort i punktform där lagar och olika framgångsfaktorer 

inom nämnda områden betonas ännu en gång. 

2.1 Samverkan i mottagande och skolintroduktion 
Barnkonventionens vägledande principer (2009) framhåller att i alla beslut som rör barn bör barnets 

bästa sättas i främsta rummet. Med utgångspunkt i det kan frågan ställas kring huruvida barns bästa 

beaktas i skolintroduktionen. Bergendorff (2014) har beskrivit skolintroduktionen för nyanlända 

barn i tre generella delar: kartläggning, förberedelseklass och övergång till den ordinarie 

undervisningen. Författaren menar att dessa tre delar behöver utgå från ett holistiskt perspektiv och 

sätta eleven i centrum. Ett holistiskt perspektiv innebär att se eleven som helhet utifrån bland annat 

psykiska, sociala, fysiska och kognitiva aspekter samt hur olika händelser, kultur och fysisk miljö 

påverkar eleven (Kästen-Ebeling och Otterup, 2014). För att det ska vara möjligt att sätta eleven i 

centrum i skolintroduktionen bör övergångarna mellan kartläggning, förberedelseklass och 

ordinarie undervisning vara väl planerade och personalen kopplade till dessa behöver samverka för 

att skapa kontinuitet för barnet i de olika delarna (Bergendorff, 2014). Utifrån det holistiska 

perspektiv som Kästen- Ebeling och Otterup (2014) skriver om, är det relevant att beröra några 

delar ur en generell bild som kännetecknar nyanlända familjers första tid i ett nytt land och vad 

många familjer framhållit som avgörande för deras välbefinnande.  

 

Situationen för många nyanlända familjer karaktäriseras av att de befinner sig i en ny miljö där både 

språk och vardag är främmande och obekant (Ascher, Mellander och Tursunovic, 2010). I allt detta 

nya som ska hanteras av familjen har Ascher och Mellander (2010) funnit att både barn och 

föräldrar betonar vikten av att snabbt få börja skolan. Eastmond (2010) skriver att skolan bidrar till 

att ge barn och familjer rutiner, socialt nätverk, förutsägbarhet och trygghet i sin nya start i landet. 

Vad som mer kännetecknar familjernas första tid i ett nytt land skriver Ascher, Mellander och 

Tursunovic (2010) liksom Blob (2004) om. De menar att nyanlända familjer kan behöva ingå i ett 

omfattande institutionellt nätverk, som kan innefatta Migrationsverket, skola, förskola, fritidshem, 

barnsjukvård, barnpsykiatri, flyktingmottagning och kommunens mottagningsenhet. Då de 

nyanlända familjerna ofta saknar ett socialt nätverk i det lokala samhället, blir skolans samverkan 

med de olika myndigheterna viktig för barns och familjers välbefinnande och trygghet (Tursunovic, 

2010; Ekermo, 2005; SKL, 2010).  

 

Ett gott samarbete och ett gemensamt ansvar mellan myndigheterna minimerar olika typer av 

påfrestningar. Dessutom kan olika ärenden hanteras smidigare, och barnen får därmed större 

möjligheter att koncentrera sig på skolarbete, sociala relationer och att hitta trygghet i vardagen. 

(Tursunovic, 2010; Ekermo 2005; SKL, 2010)  

 

Samverkan handlar inte bara om att främja barns trygghet och välbefinnande. En 

kommungemensam policy och ett gemensamt ansvar inom kommunen är även viktigt för att kunna 

erbjuda nyanlända elever en likvärdig utbildning (Ascher, Mellander & Tursunovic, 2010; 

Bergendorff, 2014; Blob, 2004; Ekermo, 2005). Skolverkets allmänna råd (2008a), som syftar till 

att stödja skolor i deras tillämpning av lagar och förordningar, skriver att kommuner bör sträva efter 

att utveckla gemensamma förhållningssätt och gemensam kunskap för att ett bra mottagande ska bli 

möjligt. Kommunen bör ha riktlinjer för hur mottagandet av nyanlända elever ska ske, och dessa 

riktlinjer ska ta hänsyn till olika elevers behov och bakgrund. Vidare ska skolans personal, samt 

övriga instanser som är involverade i mottagandet, ha kännedom om riktlinjerna. Det åligger även 
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kommunen att verka för att olika parter som berörs i mottagandet och skolintroduktionen har ett 

gott samarbete. (Skolverket, 2008a)  

 

Ekermo (2005) poängterar att information och handlingsplaner om barnens mottagande, 

introduktion i skolan och fortsatta skolgång måste vara tillgänglig för all personal som berörs i 

mottagandet och skolintroduktionen.  

 

Vidare framhåller Skolverket (2008a) att de effekter som riktlinjerna skapar bör utvärderas av 

kommunen. Det finns även ett liknande krav på skolan som regelbundet bör se över sina rutiner för 

mottagande och introduktion. Genom en kommunövergripande policy och ett gemensamt ansvar 

menar Blob (2004) och Ekermo (2005) att det skulle vara enklare att utveckla arbetet i 

skolintroduktionen, säkerställa kvaliteten och att underlätta samverkan mellan olika skolor för at 

bättre ta tillvara på erfarenheter och kunskaper. Detta stämmer väl med vad Skolverket (2012b) 

skriver, som menar att kommuner, förskole- och skolenheter ska analysera och bedöma sin 

verksamhet utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. 

 

Ascher, Mellander och Tursunovic (2010) menar att kommunikationen och samverkan mellan olika 

myndigheter som berörs i skolintroduktionen och mottagandet ofta brister. Vidare kritiserar Otterup 

(2014) de allmänna råd som Skolverket gett ut (2008a), och menar att de lämnar alldeles för mycket 

åt enskilda kommuner och rektorer att själva få besluta om. Otterup (2014) skriver att mottagande 

och introduktion kan se ut på en rad olika sätt och att dessa inte alltid organiseras med nyanlända 

barns bästa i åtanke, utan istället är det ekonomin som får bestämma.  

2.1.1 Kartläggning 

2.1.1.1 Nationella bestämmelser och kartläggningens syfte 

Regeringens proposition (15:45/ 2014), som i skrivande stund nyligen antagits av riksdagen, 

framhåller att en elevs kunskaper ska bedömas och kartläggas. Vidare står det i Skolverkets 

allmänna råd (2008a) att kartläggningen ska innefatta elevers läs- och skrivförmåga och kunskaper i 

modersmålet samt elevens ämneskunskaper med fokus på begrepp, förståelse och problemlösning. 

Sandell Ring och Hassanpour (2012) skriver att syftet med kartläggningen främst är att lärare ska få 

en uppfattning om elevens språk- och kunskapsutveckling, elevens starka sidor och hur eleven 

tidigare har lärt, för att på så sätt kunna individanpassa undervisningen. (Sandell Ring & 

Hassanpour, 2012). 

 

I skollagen (2010:800, kap. 3, § 3) är även elevers rätt till en individanpassad undervisning reglerad. 

Där står det att alla barn och elever ska ges den stimulans de behöver för att utifrån sina 

förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Detta framhålls även i Lgr 

11: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper.” (Lgr 11, 2011:8) 

 

Vad som ytterligare lyfts fram i förhållande till att möjliggöra en individanpassad undervisning 

handlar om vilken årskurs eller undervisningsgrupp eleven ska placeras i. Regeringen (15:45/2014) 

skriver att kartläggningen ska syfta till att kunna besluta om årskurs och vilken typ av 

undervisningsgrupp som är lämplig för eleven. Efter det att en nyanländ elev tagits emot inom 

skolan ska hen inom två månader placeras i en årskurs och undervisningsgrupp som är lämplig med 

hänsyn till ålder, förkunskaper och andra personliga förhållanden. (Regeringen, 15:45/2014)  

I nuläget menar Skolverket (2014b) att det redan görs en kartläggning, men att denna varierar 

mycket från skola till skola. Men andra framhåller även att vissa skolor inte kartlägger eleverna alls 
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(Bergendorff, 2014). Bland annat visar en granskning av Skolinspektionen (2010) att skolor har 

svårt att möjliggöra en individanpassad undervisning som utgår från barnens erfarenheter och 

kunskaper. Vidare skriver Kästen- Ebeling (2014) att det generellt sett varit en omöjlig uppgift för 

enskilda skolor att skapa en kartläggning av god kvalitet. Författaren menar därför att det är bra att 

ett nytt nationellt kartläggningsmaterial tas fram.  

 

Skolverkets nya kartläggningsmaterial kommer att innehålla en obligatorisk del, vilken kartlägger 

några kunskapsområden men inte går på djupet i alla ämnen. Den obligatoriska delen kompletteras 

därefter med ett bedömningsmaterial i alla grundskolans ämnen. Det nya kartläggningsmaterialet 

förväntas bli färdigt år 2016. (Skolverket, 2014b) 

2.1.2 Organisation av kartläggningen 

2.1.2.1 Organisation, kartläggning och samverkan 

Nationellt centrum för andraspråk (2014) framhåller vikten av att en elev ska få visa sina kunskaper 

i de olika ämnena på ett rättvist och tydligt sätt genom att använda modersmålet eller sitt starkaste 

skolspråk. För att möjliggöra detta menar Skolverket (2008a, 2014b) liksom Sandell Ring och 

Hassanpour (2012) att ämneslärare bör samarbeta med modersmålslärare, studiehandledare eller 

eventuell tolk. Sandell Ring och Hassanpour (2012) skriver även att lärare i svenska som 

andraspråk kan ha en central roll i kartläggning på så sätt att de handleder och kompetensutvecklar 

skolans eller kommunens personal genom att tydliggöra olika frågor rörande kartläggningen. Trots 

detta lämnar Regeringen (15:45/2015) utrymme för att skolan själv ska ha möjlighet att välja vilken 

personal som är mest lämpad att genomföra kartläggningen. Om det inte är möjligt att genomföra 

kartläggningen på elevens starkaste skolspråk så menar regeringen att det är nödvändigt att skolan 

kan genomföra bedömningen på annat språk.  

 

Lärarkategorierna som rekommenderas samverka i genomförandet av kartläggningen är inte bara 

viktiga för att kartlägga elevens kunskaper på djupet i de olika ämnena. Deras kontinuerliga 

samverkan är också viktig för att ämneslärare ska bli delaktiga i de nyanländas språk- och 

kunskapsutveckling. Genom samverkan kan ämneslärare enklare ta tillvara på kartläggningen och 

även bli bättre rustade till att anpassa undervisningen för nyanlända elever. (se Bergendorff, 2014; 

Axelsson & Nilsson, 2013; SKL, 2010; Skolinspektionen, 2014) 

 

Bristande samverkan kan leda till att läraren i svenska som andraspråk eller de lärare som haft 

eleverna i förberedelseklasserna står som ensamt ansvariga för de nyanländas lärande och 

utveckling (Bergendorff, 2014; Axelsson & Nilsson, 2013). SKL (2010) skriver att lärare i den 

ordinarie undervisningen ska få de verktyg som de behöver för att ge nyanlända elever en bra 

undervisning. Ett av dessa verktyg som gett gott resultat har inneburit att ämneslärare redan från 

början har undervisat i sina ämnen i förberedelseklasserna (SKL, 2010). 

 

Skolinspektionen (2014) skriver att det i förberedelseklasserna oftast har saknats ämneslärare som 

kunnat utveckla elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper i ämnena, och att 

förberedelseklasserna oftast inte ingår i den övriga skolans pedagogiska gemenskap. Det har lett till 

att det som sker i förberedelseklasserna ofta enbart är något som personalen i denna beslutar om. 

Skolinspektionen (2014) har även funnit att ju längre avstånd i tid och organisation som finns 

mellan förberedelseklass och ordinarie undervisning, desto mindre kunskap kring eleverna förs 

vidare från den lärare som ansvarar för undervisningen i förberedelseklassen till den läraren som 

ska undervisa eleven i den ordinarie undervisningen.  

 

Den organisatoriska uppdelning som finns mellan förberedelseklass och ordinarie undervisning 

påverkar alltså den kunskap som förs vidare om eleven i övergången, men också rutiner för hur 
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övergången ska ske påverkar omfattningen av den kunskap som förs vidare (Ekermo, 2005; Blob; 

2004; Skolinspektionen, 2014). Rutinerna kan handla om hur kontakt med ämneslärare ska ske samt 

vilken information vårdnadshavare och elever behöver i samband med övergången (Blob, 2004). 

Blob (2004) menar att rutinerna skulle kunna förebygga missförstånd och felaktig eller vilseledande 

information mellan de inblandade parterna. Även SKL (2010) och Skolinspektionen (2014b) skriver 

att det är viktigt att övergången från förberedelseklass till ordinarie klass har tydliga rutiner.  

 

Sammanfattningsvis kan samverkan i fråga om kartläggning ses i ett större samhällsperspektiv, där 

alla nivåer och aktörer som berörs i kartläggningen är viktiga. Kästen-Ebeling (2014) och Ring 

Sandell & Hassanpour (2012) menar att det behöver finnas genomtänkta handlingsplaner på 

nationell, regional och kommunal nivå samt samverkan mellan olika aktörer för att kartläggningen 

som görs ska tas tillvara. Den nationella nivån kan i sammanhanget beskrivas som det nya 

kartläggningsmaterialet som ska tas fram, och Regeringens lagändringar (se Nationella 

bestämmelser och kartläggningens syfte). Hur ansvarsfördelningen i fråga om kartläggningen ska 

ske mellan kommun och rektorer skriver Skolverket (2014a) om. Kommunen ska skapa 

förutsättningar och ansvara för att nyanlända elevers kunskaper och förmågor kartläggs (Skolverket, 

2014a). Rektorer bör skapa förutsättningar för och ansvara för att en pedagogisk kartläggning av 

elevens förmågor och kunskaper utifrån ämnes- och kursplaner genomförs (Skolverket (2014a). 

2.1.1.2 Två olika varianter på organisation av kartläggningen 

Bergendorff (2014) beskriver hur den första delen av kartläggningen oftast är organiserad. I de 

flesta kommuner finns en mottagningsenhet som ansvarar för att ta emot de nyanlända familjerna 

och informera dem om skola och samhälle i Sverige. Ofta är de som tar emot barnen i dessa 

mottagningsenheter socionomer och pedagoger. I mottagningsenheten syftar arbetet till att 

personalen ska lära känna barnet genom olika samtalstekniker samt att barnets språkliga, 

kunskapsmässiga och kognitiva utveckling ska kartläggas. Dock svarar inte denna kartläggning för 

vilken kunskapsnivå som eleven ligger på i olika ämnen. Skolverket (2014a) skriver att det är 

skolors uppgift att kartlägga elevers kunskaper för att kunna ta reda på vilken nivå eleverna befinner 

sig på i de olika ämnena. Vidare skriver Bergendorff (2014) att den första kartläggningen oftast 

pågår under några veckors tid. Familjens bakgrund och livssituation kartläggs också, samt om 

barnet skulle vara i behov av särskilt stöd och behov av medicinsk vård. Slutligen sammanställs och 

dokumenteras denna kartläggning. Därefter får familjen godkänna om denna får användas i nästa 

steg i skolintroduktionen. Bergendorff (2014) skriver att när överlämningen sker till 

förberedelseklass eller ordinarie undervisning är det viktigt att kartläggningen utgör grunden för hur 

undervisningen ska planeras. 

 

En annan modell för hur en kartläggning i två steg kan se ut skriver SKL (2010) om. I de tio 

kommuner som lyfts fram som goda exempel arbetar man med ett första inledande samtal som sker 

mellan kommunens samordnare (eller annan enhet för den här typen av ärenden), eleven och 

vårdnadshavaren. Även en tolk finns nästan alltid med, ibland även pedagoger och representanter 

från elevhälsan från den aktuella skolan. Detta inledande samtal syftar till att skapa en helhetsbild 

av elevens bakgrund och livssituation samt att bli en väg in till skolan. Familjen får också 

information om det svenska skolsystemet. Samtalet syftar vidare till att få en första inblick i elevens 

kunskaper i ämnen och språk, samt hur hens tidigare skolgång sett ut och vilka intressen hen har. En 

pedagogisk kartläggning överlåts därefter till skolan som ska ta emot barnet efter det inledande 

samtalet. Oftast tar det inte mer än några dagar innan eleven börjar i skolan efter det att det 

inledande samtalet genomförts. Kommunerna är noga med att betona vikten av att den pedagogiska 

kartläggningen av elevens språkkunskaper, ämneskunskaper och intressen görs på skolorna, och att 

denna måste få ta tid för att lärarna ska kunna få en god bild av elevens bakgrund. (SKL, 2010) 



 

 

13 

 

2.1.3 Studiehandledning 

Studiehandledning innebär att en elev som ännu inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket 

för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen, får hjälp att på sitt modersmål kunna 

fortsätta sin kunskapsutveckling parallellt med att hen lär sig svenska (Skolverket, 2013a; 

Skolinspektionen, 2010). Skolverket (2012a, 2013a) skriver att studiehandledning är ett viktigt stöd 

för att hjälpa nyanlända att redan från början få fortsätta sin kunskapsutveckling på modersmålet i 

de olika ämnena.  

Skolverket (2013a) framhåller att det är viktigt att utgå från elevens behov när studiehandledningen 

utformas och ger exempel på olika modeller som passar beroende på var eleven befinner sig i sin 

andraspråksutveckling: studiehandledning under lektionen, före lektionen och efter lektionen. SKL 

(2010) framhåller även en flexibel form av studiehandledning som kan ske genom IT-stöd. För att 

veta vilken modell som passar eleven bäst är kartläggning av elevens kunskaper och erfarenheter 

viktig (Skolverket, 2013a).  

 

I Skolförordningen (SFS, 2011:185, kap 5, § 4) står det att en elev som behöver studiehandledning 

på sitt modersmål har rätt att få detta.  
  

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. 

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat 

språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda 

skäl. (SFS, 2011:185, kap 5, § 4) 

 

 

Vilka bestämmelser som gäller för när en elev anses behöva studiehandledning står i skollagen 

under särskilt stöd. Enligt skollagen (2010:800, kap 3, § 8-10) ska ett åtgärdsprogram utformas om 

det befaras att en elev inte kan uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås. I åtgärdsprogrammet 

ska det framgå hur modersmålet är ett stöd för kunskapsutvecklingen i de ämnen som ett stödbehov 

kartlagts. Vidare framhålls att studiehandledningens omfattning ska möjliggöra att eleven når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. 
1
 

 

Bergendorff (2014) och Skolverket (2013a, 2013b) menar att studiehandledningen bör innefatta att 

studiehandledare, ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk samarbetar kring eleven för att 

studiehandledningen ska ge önskvärda resultat.  

2.1.4 Organisation av studiehandledning 

Bergendorff (2014) och Skolinspektionen (2010) påpekar att studiehandledning är något som alltför 

få skolor erbjuder de elever som behöver det. Av Skolinspektionens granskning (2014) framkommer 

det dessutom att studiehandledning på modersmålet inte ges i tillräckligt stor omfattning och 

kvalitet för att kunna stödja de nyanlända eleverna i deras kunskapsutveckling. Vidare lyfts det fram 

att när studiehandledning ges är det inte elevens behov som styr utformningen av denna, utan 

snarare vilka rutiner som finns på skolan för när man tillhandahåller studiehandledning. 

(Skolinspektionen, 2010)  

En anledning till svårigheterna att anordna studiehandledning är att kommun och skolor inte alltid 

lyckas finna studiehandledare med den kompetens som är önskvärd (Blob, 2004; SKL, 2010; 

Skolverket, 2013a). Skolverket (2013a) menar därför att modersmålslärare ofta får täcka upp det 

stora behovet av studiehandledare som finns i dagsläget. Den kompetens som är önskvärd hos en 

                                                 
1
 Notera att Modersmål och studiehandledning är de stödåtgärder som Skolverket (2013a) skrivit in i sammanhanget för 

studiehandledning, och att dessa begrepp alltså inte är utskrivna i skollagen. 
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studiehandledare beskrivs som behörig i modersmålet och behörig i ämnet den ska handleda i (SKL, 

2010). Sett till den stora brist på behöriga modersmålslärare menar SKL att det skapas en rad 

kompetenskombinationer som är svåra att finna för kommunerna. De kan alltså behöva finna någon 

som både är behörig i olika ämnen och i modersmålet.  

 

Något annat som också gör studiehandledningen till en komplex uppgift är att olika yrkeskategorier 

behöver samverka med varandra för att studiehandledningen ska ge önskvärt resultat (Skolverket, 

2013a). Detta kan vara svårt då lärarkategorierna har olika anställningsförhållanden (Skolverket, 

2013a). Studiehandledaren kan vara anställd på skolan och i vissa fall via en central enhet i 

kommunen, men det förekommer också att skolor vid behov får beställa en studiehandledare via 

kommunen. Beroende på hur anställningsformen ser ut kan studiehandledaren ansvara för 

undervisning vid flera olika skolor, vilket medför att ämneslärare och studiehandledare har 

svårigheter att mötas (Skolverket, 2013a). En lösning som SKL (2010) framhåller till detta är att 

knyta modersmålslärarna eller studiehandledarna till ett arbetslag på någon av de skolor som de 

undervisar mest vid. Detta menar SKL leder till att det arbetslaget på den skolan berikas med 

ytterligare ett ämne och att kompetensen breddas, samt att detta skapar utrymme för en mer flexibel 

studiehandledning. (SKL, 2010)  

 

Samarbetet mellan lärarkategorierna menar Skolverket (2013b) behöver organiseras på ett 

välplanerat sätt, vilket både kommun, rektorer och lärare tillsammans behöver vara medskapare till. 

Skolverket (2014a) skriver att rektorer bör skapa förutsättningar för och ansvara för att samverkan 

mellan studiehandledare, lärare i svenska som andraspråk och ämneslärare är möjlig.   

 

Skolverket (2013a) menar att samverkan och samordning i en kommun, ett län eller en större region 

är mycket viktig för att parterna ska kunna identifiera lämpliga studiehandledare och erbjuda 

gemensam kompetensutveckling. 

 

Vidare står det i Skolverkets allmänna råd (2008a) att kommunen bör kartlägga behovet av och 

tillgången till modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk. Om det skulle vara så att det 

föreligger ett behov av ytterligare resurser så ska kommunen verka för att samordna resurser mellan 

kommunens skolor eller skapa ett samarbete över kommungränserna. Detta för att säkerställa 

elevers rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning av lärare med rätt kompetens. 

Kommunen ska även utvärdera i vilken utsträckning behovet av modersmålslärare och lärare i 

svenska som andraspråk kunnat tillgodoses. Skolan i sin tur ska bedöma i vilken grad behovet av 

modersmålsundervisning, studiehandledning och undervisning i svenska som andraspråk kunnat 

tillfredsställas. (Skolverket, 2008a) 

2.1.5 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  

Axelsson, Lennartson-Hokkanen & Sellgren (2002) skriver att en likvärdig utbildning förutsätter 

utbildningsorganisationer som ger alla barn möjligheter att utvecklas från sin nivå. Skolan är därför 

skyldig att stötta barn som ännu inte utvecklat det svenska språket i en utbildningsorganisation som 

utgår från det svenska språket som undervisningsspråk. Dessa elever ska på ett likvärdigt sätt kunna 

få fortsätta sin kunskapsutveckling. Ett sätt att till viss del tillgodose detta för enspråkiga 

svensktalande pedagoger är att de i sin undervisning arbetar språk- och kunskapsutvecklande 

(Skolverket, 2012a). 

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar om att utveckla språket parallellt med att 

eleverna får lära sig olika begrepp och kunskaper inom ämnet. En undervisningsmetod som ofta 

lyfts fram som språk- och kunskapsutvecklande är genrepedagogiken (Skolverket, 2012a). Gibbons 

(2009) skriver att denna klargör för eleverna hur olika texttyper skrivs och kännetecknas inom 

ämnena. För att arbeta språk- och kunskapsutvecklande menar Meltzer och Hamann (2005) att 
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läraren måste ha kännedom om och kunna analysera språket i sitt ämne, exempelvis vilka ord och 

begrepp, samt vilka textgenrer som är ämnesspecifika och hur de är uppbyggda. Vidare menar 

författarna att detta behöver läraren kunna förmedla till eleverna genom att de får explicit träning i 

ämnets språk samt mycket stöttning av läraren i hur språket kan användas.  

 

Inom genrepedagogiken kan ämneslärare använda sig av en arbetsgång som kallas cirkelmodellen, 

vilken består av fyra faser: bygga på kunskap inom ämnesområdet, studera texter inom genren, 

skriva en gemensam text i klassrummet med lärarstöd och slutligen författa en egen text. (Gibbons, 

2009) 

 

I första fasen där läraren bygger upp kunskap inom ämnets område, är det viktigt att börja med att ta 

reda på elevernas förkunskaper samt vad de saknar kunskap om (Hedeboe och Polias, 2008). Detta 

är även något som Meltzer och Hamann (2005) funnit som betydelsefullt. De menar att det är 

viktigt att läraren tar tillvara på och utgår från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter i 

undervisningen. Även Axelsson et al. (2002), som refererar till Thomas och Collier (1997, 2002), 

menar att en sociokulturellt stödjande inlärningsmiljö är viktig för språkutvecklingen. Thomas och 

Collier (1997) menar att en sociokulturellt stödjande inlärningsmiljö innebär att barns erfarenheter 

och kunskaper tas tillvara, vilket är synonymt med att andra språk, kunskaper och erfarenheter ska 

ges betydelse och utrymme i klassrummet.  

 

Hedeboe och Polias (2008) skriver att i fas två hittas modelltexter, vilka eleverna får ställa frågor 

till. Exempelvis: varför ser texterna ut som de gör och hur gör författaren för att fullfölja ett visst 

syfte med texten? I denna fas skapas även en modell för skrivprocessen, där eleverna tillsammans 

med läraren planerar, väljer ut och ändrar i texten. I denna process utvecklas ett språk för att kunna 

tala om texterna och hur de byggs upp. (Hedeboe och Polias, 2008) Detta framhåller Meltzer och 

Hamann (2005) som betydelsefullt och poängterar att eleverna behöver utveckla metakognitiva 

förmågor och kritiskt tänkande för att kunna reflektera kring språket.   

 

Hedeboe och Polias (2008) skriver om fas tre, i vilken det produceras en text gemensamt i klassen, 

som med allas bidrag når en högre nivå än vad en elev kanske ensam skulle klara. Här stöttas 

eleverna både av varandra och av lärare.  

 

I fas fyra där en text skrivs individuellt kan läraren ge eleverna feedback utifrån de andra fasernas 

arbetsgång (Hedeboe och Polias, 2008). Meltzer och Hamann (2005) skriver att flerspråkiga elever 

behöver mötas av höga förväntningar och utmanas tankemässigt i sitt lärande, men att stöttningen 

från lärare och klasskamrater är nyckeln i sammanhanget. Detta hävdar även Gibbons (2009) som 

menar att läraren inte ska förenkla språket i undervisningen utan istället fokusera på att ge 

utmaningar med mycket stöd. Lärarna ska också ge tillgång till det mer formella skolspråkets 

uttryck och begrepp, men också det vardagliga språket för att hjälpa eleverna i deras förståelse.  

 

Skolverket (2012a) refererar till både nationell och internationell forskning som framhåller språkets 

allsidiga användning som central i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Med en allsidig 

användning av språket menas att eleverna i undervisningen får utforska och utveckla läsning, 

skrivning, muntliga framställanden och lyssnande i olika sammanhang. Språket ska alltså användas 

på olika sätt och för skilda syften. (Meltzer och Hamann, 2005) 

2.1.6 Organisation för språk- och kunskapsutveckling och samverkan 

I Skolverkets allmänna råd (2008a) står att skolan ska se över personalens behov av 

kompetensutveckling och se till att kompetensutvecklingen bland annat leder till språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Axelsson, Lennartson-Hokkanen & Sellgren (2002) skriver att 

lagar, regler och styrdokument har stor påverkan och betydelse för flerspråkiga barns skolframgång. 
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Den ton som finns i olika politiska beslut skapar attityder och förutsättningar som påverkar 

flerspråkiga individers sociokulturella miljö. Axelsson, Lennartson-Hokkanen & Sellgren (2002) 

beskriver hur samhällets kompetens om flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling hänger 

samman med en rad olika dokument och personer på olika nivåer, vilket beskrivs som en röd tråd. 

Den röda tråden består av: forskning om andraspråksinlärning och flerspråkighet, styrdokument, 

lokala direktiv, verksamhetschefer för skolor, pedagoger och i det sista ledet barn och föräldrar 
2
. I 

författarnas studie framkom att skolor inte organiseras på så sätt att det gynnar flerspråkiga barns 

språk- och kunskapsutveckling (Axelsson et al, 2002). 

 

Skolinspektionens granskning (2010) visar att brist på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

leder till att flerspråkiga barn inte ges möjligheter att nå de nationella målen. Dessutom är de 

insatser som väl görs på området för elevens språkutveckling sällan uttalade i form av gemensamma 

åtgärder och det finns inte heller någon samsyn kring strategier (Skolinspektionen, 2014). 

Skolinspektionens granskning (2014) visar att många lärare upplever att de saknar kunskap för att 

anpassa utbildningen för nyanlända elever. Detta i kombination med att de samverkar med andra 

lärare i mycket liten utsträckning gör att de inte hittar några gemensamma strategier för att hantera 

undervisningen. Undervisningen blir således beroende av enskilda lärares insatser istället för att 

hela skolan tar ett gemensamt ansvar (Skolinspektionen, 2014).  

 

Något som även är viktigt för att ge en nyanserad bild av gemensamma arbetssätt, är att framhålla 

det som Axelsson och Nilssons studie (2013) visat. I denna framträder tendenser till att skolor som 

är mångkulturella kan vara bättre på att anpassa undervisningen för nyanlända elever jämfört med 

skolor som inte har någon större andel flerspråkiga barn. Orsakerna förklaras med att skolor som 

har en vana att arbeta med flerspråkiga barn har utvecklat kompetens kring att stödja elevernas 

språk- och kunskapsutveckling. (Axelsson och Nilsson, 2013) 

 

Axelsson et al (2002) ger exempel på olika modeller för hur undervisningen kan organiseras så att 

inlärningsmiljön blir sociokulturellt stöttande. Det som kännetecknar alla dessa modeller är att de på 

ett eller annat sätt ger eleverna möjlighet att få använda sitt modersmål eller starkaste skolspråk i 

någon omfattning i den ordinarie undervisningen. För att denna organisation ska fungera menar 

författarna att lärarkategorierna modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och ämneslärare 

behöver ha ett tätt samarbete (Axelsson et al, 2002). Författarna skriver att en språk- och 

kunskapsutvecklande organisation skulle innebära att modersmålslärarna lokalanställdes på 

skolorna och att modersmålsundervisningen skulle behöva tas in på det ordinarie schemats tider.  

Den här typen av organisation skulle kunna möjliggöra att alla lärare som är inblandade i en elevs 

utveckling kan föra en dialog och samplanera för att på bästa sätt stödja eleven (Axelsson, 

Lennartson-Hokkanen & Sellgren, 2002; Johansson & Ring Sandell, 2010, Ekermo, 2005). 

2.2 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

2.2.1 Kartläggning 

Lagar, styrdokument och syfte 

 Alla elever har enligt lag rätt till en individanpassad undervisning som ger dem möjligheter 

att utvecklas så lång som möjligt enligt deras förutsättningar. (Skollagen, 2010:800) 

 Undervisningen ska enligt läroplanen för grundskolan (2011), bland annat rent konkret 

anpassas efter varje elevs tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att på detta sätt 

främja kunskapsutvecklingen och lärandet. 

                                                 
2
 Några av dessa begrepp har jag skrivit om för att göra dem mer allmängiltiga. 
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 År 2016 kommer det införas ett krav på en obligatorisk pedagogisk kartläggning 

(Regeringen, 15:45/2014). 

 Syftet med en kartläggning är att lärare ska kunna uppfylla en individanpassad undervisning. 

Genomförande av kartläggningen idag 

 En första grundläggande kartläggning görs oftast på en mottagningsenhet i kommuner 

(Bergendorff, 2014; SKL, 2010). 

 Det finns enligt Skolverkets allmänna råd (2008a) en förväntan om att en pedagogisk 

kartläggning ska göras ute på skolorna som ska svara för elevens kunskapsnivå i de olika 

ämnena. Ett nationellt kartläggningsmaterial framtas i nuläget av Skolverket (2014b), vilket 

ska vara klart år 2016. 

Kännetecken för en framgångsrik kartläggning 

 För att eleven ska kunna visa sina kunskaper på ett djupare och mer rättvist sätt krävs ett 

samarbete mellan ämneslärare och någon form av flerspråkig personal som kan elevens 

modersmål/starkaste skolspråk (NC, 2014, Ring Sandell & Hassanpour, 2012). 

 Alla lärare som undervisar eleven bör ha tillgång till kartläggningen så att de alla får 

möjlighet att anpassa utifrån det som kartläggningen visat (se Skolinspektionen, 2014). 

 Samverkan i form av gemensamma rutiner och tydlig ansvarsfördelning mellan alla berörda 

i skolintroduktionen (Blob, 2004; Ekermo, 2005). 

2.2.2 Studiehandledning  

Lagar och syfte 

 Enligt lag ska alla elever som behöver få studiehandledning på antingen modersmålet eller 

det starkaste skolspråket (SFS, 2011:185). 

 Studiehandledningen ska ges inom ramen för särskilt stöd om det befaras att en elev inte kan 

uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås på grund av svårigheter i det svenska språket 

(Skollagen, 2010:800). 

 Studiehandledningen syftar till eleven ska få fortsätta sin kunskapsutveckling på sitt 

modersmål/starkaste skolspråk samtidigt som hen lär sig det svenska språket (Skolverket, 

2013a). 

Kännetecken för en framgångsrik studiehandledning 

 Ämneslärare och studiehandledare samarbetar (Bergendorff, 2014; Skolverket, 2013a). 

 Utformas efter elevens behov (Skolverket, 2013a). 

Svårigheter att organisera en framgångsrik studiehandledning 

 Det finns svårigheter i att finna studiehandledare med den kompetens som krävs (SKL, 

2010, Skolverket, 2013a). 

 Behovet av att samordna de få studiehandledare som finns inom kommuner minskar 

möjligheterna till samverkan mellan studiehandledare och ämneslärare (SKL, 2010; 

Skolverket, 2013a). 
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2.2.3 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Förutsättningar för gynnsam andraspråksinlärning 

 En sociokulturellt stödjande inlärningsmiljö som tar tillvara på elevens tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper (Axelsson et al, 2002). 

 En undervisning som stöttar eleverna i att explicit se hur språket bygger upp olika ämnen 

(Meltzer & Hamann, 2012; Gibbons, 2009). 

 En undervisning som ger rika möjligheter att använda språket på olika sätt och för skilda 

syften (Meltzer & Hamann, 2012). 

 Samverkan och gemensamma arbetssätt mellan lärarkategorierna: ämneslärare, lärare i 

svenska som andraspråk och modersmålslärare för att parallellt kunna stötta båda språken. 

(Johansson & Ring Sandell, 2010). 

 Kompetensutveckling som för skolpersonalen leder till språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt (Skolverket, 2008a). 

2.2.4 Samverkan 

Via dessa överblickbara punkter kan det snabbt urskiljas hur central samverkan inom samtliga 

områden är (kartläggning, studiehandledning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt).  

 

 Samverkan är viktig för att alla lärare ska kunna hitta gemensamma arbetssätt som är språk- 

och kunskapsutvecklande och stötta eleven maximalt i olika ämnen och olika språk.  

 Samverkan är viktig för att kunna kartlägga elevernas tidigare erfarenheter, hur de tidigare 

lärt samt deras kunskaper på djupet i alla ämnen.  

 Samverkan är viktig för att kunna möjliggöra en god studiehandledning där ämneslärare och 

studiehandledare tillsammans planerar för elevens progression i ämnet/ämnena där det finns 

ett sådant stödbehov. 

Kartläggning en förutsättning för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och 

studiehandledning 

Det som ytterligare framkommer som sammanhängande mellan studiehandledning och språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, är hur de utgår från kartläggningen. För att lärare ska kunna arbeta 

språk- och kunskapsutvecklande behöver de veta hur de ska kunna anpassa och planera sin 

undervisning utifrån elevens tidigare erfarenheter och kunskaper, så att undervisningen blir 

meningsfull för eleven. Likaså är studiehandledning beroende av en gedigen kartläggning för att 

den ska fylla sitt syfte och ge önskvärt resultat. 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs min metodologiska ansats, mitt tillvägagångssätt och det urval studien 

grundar sig i. Vidare behandlas vilka analysmetoder som använts samt studiens validitet och 

reliabilitet. Slutligen kommer en redogörelse för hur jag beaktat etiska principer och en kort 

beskrivning av relevanta förhållanden i den miljö som studien gjordes i. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Jag har använt två olika metoder för att samla in data, en enkät och en intervju. Enkäten använde jag 

mig av för att kunna få en mer generell bild av hur olika förhållanden ute på skolorna uppfattades 

utifrån olika lärarkategoriers perspektiv. Intervjun använde jag mig av för att få förklaringar till de 

organisatoriska förutsättningar som tecknades i resultatet från enkäten och för att få en bättre inblick 

i de lokala förutsättningarna kring anordning av kartläggning, studiehandledning och möjligheter till 

samverkan mellan olika lärarkategorier. Denscombe (2009) skriver att en metodologisk 

triangulering innebär att kunna jämföra data från olika metoder, vilket är vad jag gjort. Denscombe 

(2009) menar att de olika metodernas förhållande till varandra ska tydliggöras i form av en 

överordnad respektive underordnad metod. I min studie kan det inte fastställas någon överordnad 

respektive underordnad metod, utan båda metoderna har kompletterat varandra på ett närmast 

jämlikt sätt. Enkäten har fångat upp data på mikronivå ur lärares perspektiv och utgjort en grund till 

de frågor som ställts i intervjun. Intervjun har i sin tur fångat upp faktorer på makronivå som kunde 

pekas ut som förklaringar till olika lärarkategoriers förutsättningar att tillgängliggöra 

undervisningen. 

3.2 Metoder och genomförande 
Materialet som samlades in består av enkätsvar från 17 lärare, varav 14 av dessa uppgav att de 

undervisade nyanlända elever. Dessa svar hade en koppling till sammanlagt 18 av kommunens 24 

kommunala grundskolor med elever i årskurs 1. Dessutom genomfördes en intervju med en rektor 

för en mångkulturell grundskola. 

I samband med att jag konstruerade min urvalsram skapade jag även en kontaktlista utifrån de 

uppgifter som fanns att tillgå på kommunens hemsida. Detta gjordes för att kunna skicka ut 

påminnelser till rätt personer samt att möjliggöra att fånga upp kompletterande information till vad 

som framkommit i enkäten.  

 

Vid utformandet av enkäten fanns det en rad faktorer att beakta. Patel och Davidson (2011) 

framhåller att det är viktigt att variera frågornas svarsalternativ i en enkät för att minimera att 

respondenterna fastnar i ett visst svarsmönster. Jag använde mig av graderade frågor utan neutralt 

alternativ, listor där flera alternativ kunde väljas samt svarsalternativ där respondenterna fick ange 

en ungefärlig frekvens (se bilaga 3, s. 59). I frågor om ja och nej, gavs det alltid ett neutralt 

alternativ.  

 

Patel och Davidson skriver att man bör undvika fackuttryck. I de fall som detta gjordes i min enkät 

fanns det även frågor som hade en mer vardaglig begreppsanvändning, vilka jag tror säkerställde att 

fackuttrycken inte stod i vägen för hur lärarna tolkade frågorna. Exempelvis fanns frågor om 

studiehandledning och kartläggning som formulerats på följande sätt: ”Hur stor kännedom har du 

fått av elevens/elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter inom ditt/dina skolämnen?” (avser 

kartläggningen) samt ”Hur många av eleverna har enligt din uppfattning för lite kunskaper i det 

svenska språket för att kunna hänga med i den ordinarie undervisningen?” (avser 

studiehandledning).  
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Vidare bör långa och ledande frågor undvikas, precis som negationer, oklara frekvensord och 

dubbelfrågor (Patel och Davidson, 2011). Allt detta var sådant som beaktades vid utformandet av 

enkäten. Enkäten jag utformade hade hög grad av strukturering, vilket innebar att de hade fasta 

svarsalternativ. Dock var det nödvändigt att ha ett par enstaka frågor med öppna svar ifall jag inte 

hade täckt in alla möjliga svarsalternativ som skulle kunna finnas. Den höga graden av strukturering 

underlättade att sammanställa och kvantifiera resultatet. Enkäten delades även in i olika teman, så 

att lärarna kunde se vilket område som berördes i de olika stegen, och frågorna kom i en bestämd 

ordning.  

 

Patel och Davidson (2011) framhåller att det är vanligt att börja med neutrala frågor i en enkät som 

exempelvis bakgrundsinformation. Likaså kan enkäten avslutas neutralt med något som 

respondenterna ytterligare vill framföra i förhållande till studien. Detta använde jag mig av i mina 

enkäter och såg som nödvändigt för att dels kontrollera målgruppen och dels lämna utrymme för 

fria svar ifall respondenterna hade något att tillägga.  

 

I samband med att enkäten skickades ut till lärarnas mejladresser fick de även ta del av 

missivbrevet, i vilket det framkom vad studiens syfte var, etiska aspekter och annat relevant som 

respondenterna behövde känna till (se bilaga 1, s. 56).  

 

Som jag tidigare skrivit använde jag mig förutom enkäten även av en intervju. Denna var av 

karaktären en semistrukturerad djupintervju. Enligt Denscombe (2009) kännetecknas 

semistrukturerade intervjuer av att intervjuaren redan har en färdig lista med frågor som ska 

besvaras. Dock har intervjun även fokus på att låta respondenterna få utveckla sina tankar och 

resonemang (Denscombe, 2009). Patel och Davidson (2011) skriver att intervjun kan ha öppna 

frågor eller teman så att intervjun täcker det svarsområde som undersökningen syftar till. Inför 

intervjun hade jag hunnit bearbeta de data som genererats från enkäten. Detta möjliggjorde att jag 

kunde identifiera informationsluckor och sådant som behövde styrkas ytterligare. Därför utformades 

intervjufrågorna med utgångspunkt i enkäternas utpekade områden som behövde belysas ytterligare 

från ett annat perspektiv. Intervjuns frågor skickades till rektorn dagen innan intervjun, för att hen 

skulle få möjlighet att läsa igenom dem samt reflektera över dem innan vi träffades. Detta tror jag 

medförde att jag möttes av en engagerad rektor med genomtänkta svar. Intervjun genomfördes i 

rektorns arbetsrum och tog cirka 45 minuter. Jag fick även tillåtelse att spela in intervjun vilket 

gjorde att jag kunde koncentrera mig bättre och ställa relevanta följdfrågor än vad jag hade kunnat 

om jag varit tvungen att anteckna svaren samtidigt som intervjun pågick.  

3.3 Urval 
Jag utgick från ett icke-sannolikhetsurval i både enkäter och intervju, eftersom jag definierade ett 

fast sammanhang och ville ha svar från specifikt utvalda målgrupper. Denscombe (2009) beskriver 

ett subjektivt urval. Detta kännetecknas av att respondenterna är noga utvalda eftersom 

undersökaren redan har viss kännedom om att de kan ge värdefull data utifrån det sammanhang som 

de ingår i. Detta gällde både för enkäten och intervjun. Jag hade identifierat att ämneslärare i 

årskurs 1, lärare i svenska som andraspråk kopplade till årskurs 1 och modersmålslärare från 

mottagningsenheten kopplade till årskurs 1 samt rektor för mångkulturell skola skulle kunna ge mig 

relevanta svar utifrån mitt syfte.  

 

Syftet med de lärarkategorier som jag identifierat berörde deras förutsättningar för samverkan i de 

undersökta områdena. Samverkan mellan dessa lärarkategorier ses inom forskning och annan 

litteratur som betydelsefull i fråga om studiehandledning, kartläggning och i flerspråkiga barns 

språk- och kunskapsutveckling (Skolverket, 2014, 2013a, 2013b, 2008a; Ring Sandell & Johansson, 
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2010: Axelsson et al, 2002; Ring Sandell & Hassanpour, 2012). Därför var det viktigt att inkludera 

alla dessa lärarkategoriers perspektiv i enkäten för att kunna få en indikation på deras samverkan 

och hur omfattande den var.  

 

I konstruerandet av min urvalsram hade jag som tidigare nämnts enbart kommunens hemsida att 

tillgå. Jag valde en ämneslärare som undervisade vid varje skola, trots att det kan finnas 

parallellklasser om tre i vissa årskurs 1-klasser, där det också skulle kunna finnas tre ämneslärare 

för varje parallellklass. Detta val grundade sig mest på bekvämlighet då processen att skapa 

kontaktlistan var ett omfattande och tidskrävande arbete, samt att jag ofta fick leta under olika flikar 

på hemsidan efter kontaktuppgifterna till lärarna i svenska som andraspråk. 

 

Enkäten skickades till samtliga kommunala grundskolor i kommunen med elever i årskurs 1. 

Årskursen valdes med anledningen av att många elever som kommer som nyanlända kan ha mycket 

olika skolbakgrund; några elever kanske redan har gått ett par år i skolan och har utvecklat 

förmågor i läsning och skrivning på modersmålet, andra elever kanske inte har någon skolbakgrund 

alls. Detta framhåller även NC (2014). Elever som går i förskoleklass kommer inte omfattas av 

definitionen nyanländ och kommer därför inte att kartläggas (se Regeringen, 15:45/2014). Vad detta 

får för konsekvenser när eleverna börjar årskurs 1 är något som behöver belysas, särskilt med 

hänsyn till den genomsnittliga tidsåtgång det tar för barn i den åldern att lära sig svenska så pass bra 

i skolämnena att de hamnar i jämngod nivå med sina klasskamrater (jfr Bergman, 1998). Mot 

bakgrund av detta fanns alltså en god motivering till att undersöka studiehandledning, kartläggning 

och samverkan mellan lärarkategorierna knutna till årskurs 1. 

 

På grund av den tidsbegränsning som fanns och att aktuell skolchef inte var tillgänglig för intervju 

under de veckor jag utsatt, så var jag tvungen att välja någon annan respondent som skulle kunna ge 

mig goda svar utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Jag valde att intervjua en rektor för en 

grundskola i kommunen. Grundskolan som valdes var mångkulturell och tog emot ett stort antal 

nyanlända elever. Tanken med att välja en mångkulturell skola som hade erfarenhet av nyanlända 

elever byggde på ett antagande om att denna skola skulle ha ett större behov av att ha tagit ställning 

till organisatoriska frågor rörande kartläggning, studiehandledning och samverkan mellan olika 

lärarkategorier och instanser som berörs i skolintroduktionen, än en skola som kanske enbart haft ett 

fåtal nyanlända elever under en kortare tid. Därför bedömde jag att sannolikheten för att rektorn 

skulle vara insatt i dessa frågor som stor. Jag trodde även att detta skulle resultera i att det fanns en 

insatthet som inbegrep ett mer omfattande perspektiv på hur förhållandena i kommunen såg ut kring 

studiehandledning, kartläggning och samverkan mellan de undersökta lärarkategorierna.  

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
Enkäterna har i ett inledande stadie bearbetats via Google Forms, vilket är en webbaserad tjänst som 

till största del kvantifierar data i form av översiktliga tabeller och diagram. Via webbtjänsten gick 

det även att få de separata svaren från respondenterna i Excel-ark. Dessa separata svar har varit det 

som jag främst ägnat mig åt att analysera då de kvantitativa översiktliga tabellerna inte gav 

tillräckligt med information om hur svaren från en och samma respondent varit sammanlänkat med 

ett annat svar. I min analys har data grupperats på olika sätt beroende på lärarkategori samt hur 

frågor inom de undersökta områdena varit relaterade till varandra. Gemensamma svar och 

avvikande svar har analyserats i förhållande till varandra. Dessutom har lärarkategoriernas 

anställningsform beaktats och kommit att väga olika tungt beroende på hur jag antagit att deras 

anställningsform påverkat svaren. Fritextsvaren har behandlats som tillägg och förklaringar till det 

som enkäten visat. Jag har således bearbetat svaren i enkäten på både ett kvalitativt och ett 

kvantitativt sätt. 
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Intervjun som gjordes med rektorn har i analysen fungerat som bakgrund mot de organisatoriska 

förutsättningar som pekats ut i enkäten. Efter presentation av data från enkäten har rektorns svar 

antingen fått stå för förklaringar eller kompletterande av information i syfte att skapa en bättre 

helhetsbild av de undersökta områdenas organisation. 

3.5 Reliabilitet och validitet  
Stukát (2005) skriver att hög validitet är när metoder med precision täcker in det område som de 

avser att belysa. Jag anser att mina metoder täckt in de områden som jag avsåg att få svar kring 

utifrån mitt syfte. Det som dock har påverkat validiteten är hur väl målgruppen lärarkategorier i 

anslutning till årskurs 1 har svarat för just årskurs 1, eller om de i sina svar har svarat för en mer 

omfattande bild av skolan/skolorna de undervisat vid. Samtliga respondenter har i vilket fall som 

helst uppgett att de undervisar i årskurs 1. Det går inte att kontrollera ifall modersmålslärarna 

undervisar i årskurs 1 i alla de skolor de fyllt i att de undervisar vid och om de har nyanlända elever 

i alla dessa skolor. Dessutom kan en lärare i svenska som andraspråk vara knuten till andra 

årskurser och ha valt att svara för även dem i enkäten. Detta gör att jag troligtvis kan ha fått en 

vidare bild än enbart hur förhållandena i årskurs 1 är och en vidare bild som även innefattar 

flerspråkiga barn som nödvändigtvis inte är nyanlända av dessa lärarkategorier. Detta ser jag dock 

inte som något som har påverkat studien negativt i någon större utsträckning, då trots allt 

organisatoriska förutsättningar var det som främst stod i centrum för mina frågeställningar. Det som 

däremot är svårt är att kunna dra specifika slutsatser om är hur elever i årskurs 1 påverkas av de 

organisatoriska förutsättningarna ur modersmålslärares och svenska som andraspråkslärares 

perspektiv.  

 

Det som tyder på att urvalet är representativt för målgruppen är att de olika målgruppernas svar ofta 

hänger samman med vilken anställningsform och vilken lärarkategori de uppgett att de tillhör. 

Resultatets generaliserbarhet om organisatoriska förutsättningar i kommunen är troligtvis hög då 

studien omfattat svarskopplingar till 75 % av skolorna, varav 33 % av skolorna även har en 

svarskoppling från olika lärarkategoriers perspektiv, samt att olika uppgifter styrks genom den 

metodologiska triangulering som använts i studien. 

 

Genom att använda metodtriangulering menar Denscombe (2009) att träffsäkerheten i studien kan 

öka. Fynden kan användas för att kontrollera och bekräfta varandra. Trianguleringen gör det även 

möjligt att ge en fullständigare bild av det som undersöks genom att fynden kan komplettera 

varandra (Denscombe, 2009). I min studie användes trianguleringen både som ett sätt att öka 

träffsäkerheten och för att ge en fullständigare bild. Detta innebar att de data som framkommit i 

enkäten utgjorde underlag för den intervju som gjordes med rektorn. Jag använde mig både av 

frågor i intervjun som kontrollerade de uppgifter som framkommit i enkäten och dessutom av frågor 

som sökte förklaringar och en mer fullständig bild av de data som genererats i enkäterna. Eftersom 

att syftet med studien var att få en bild av de organisatoriska förutsättningarna som påverkade 

lärarna i att kunna tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever, var det nödvändigt att dels 

ringa in lärarnas uppgifter, men också att komplettera med en respondent som var medskapare till 

de organisatoriska förutsättningarna på en skola och dessutom insatt i kommunala direktiv. Mitt 

tillvägagångssätt och den metodtriangulering som använts, samt att jag även i de fall det ansetts 

behövas ringt upp respondenter för att få förklaringar runt deras svar i enkäten, har ökat denna 

studiens validitet.  

 

Intervjun med rektorn spelades in, vilket möjliggjort att jag kunnat säkerställa att inga ord förvridits 

eller missförståtts i efterhand när en längre tid förflutit. I min intervju som berörde organisatoriska 

förutsättningar tror jag att rektorn som intervjuades ville uttala sig så korrekt och professionellt som 

möjligt genom att till exempel inte ge uttryck för egna värderingar och åsikter. Detta tror jag kan ha 
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påverkat hur hen svarade på särskilt en av mina frågor som berörde den första kartläggningen som 

mottagningsenheten i kommunen gör. Jag frågade hur viktig rektorn bedömde att denna var för 

skolans arbete, eftersom att hen, samt flera andra respondenter, tidigare sagt att den inte säger 

särskilt mycket och är ”väldigt väldigt tunn”. Här uppfattade jag att rektorn svarade neutralt och 

diplomatiskt för att inte riskera att förminska det arbete som görs på mottagningsenheten.  

  

Det som eventuellt dragit ned validiteten är även att jag använt mig av begrepp som utifrån vad 

litteraturen framhållit till stor del kan vara oklara för lärare, exempelvis studiehandledning. Även 

sammanblandningar med lokala begrepp och de som är mer vedertagna nationellt kan eventuellt ha 

påverkat lärares svar i enkäten. I enkät och intervju använde jag mig av de vedertagna begreppen, 

samt samlingsnamnet ”flerspråkig personal” för att på så viss minimera risken för missförstånd. 

 

Enligt Denscombe (2009) innebär hög reliabilitet att det studien avser att mäta kan mätas flera 

gånger och ge samma resultat. Enkäten skickades till samtliga respondenter via mejl samtidigt. De 

hade även alla samma frågor att besvara, med vissa justeringar beroende på deras anställningsform. 

Bland annat ändrades ”skola” till ”skolor” för modersmålslärarna. Det skickades även ut en 

påminnelse om enkäten till alla vid samma tidpunkt. Det som kan ha påverkat reliabiliteten är att 

några respondenter ringdes upp cirka två månader efter det att de svarat på enkäten, eftersom jag 

ansåg mig behöva mer information från dessa. Därför är det inte omöjligt att de under denna tid kan 

ha ändrat uppfattning eller fått mer information om de förhållanden som det efterfrågades 

information kring. Alla som svarat i enkäten har alltså inte haft samma förutsättningar. 

 

Stukát (2005) beskriver reliabilitet som hur noggrant mätinstrumentet kan mäta olika företeelser. 

Vidare menar Stukát (2005) att en stor del av den problematik som finns i förhållande till reliabilitet 

är att frågorna kan tolkas på annat sätt än vad den som genomför studien tänkt. Eftersom att jag inte 

testade min enkät på en person som skulle kunna ha liknande situation som lärarna, kan jag inte 

bedöma huruvida eventuella missförstånd kan ha påverkat svaren. Reliabilitet i förhållande till den 

intervju som genomfördes kan behandlas på liknande sätt: här fanns även utrymme för 

misstolkningar, men större möjlighet för mig att följa upp svaren än det var i enkäten. På detta sätt 

kunde missförstånd avvärjas, och inte heller fanns det något i svaren som jag ansåg tydde på att 

frågorna skulle ha missförståtts. Det som tyder på att reliabiliteten är hög i fråga om att svara för 

organisatoriska förutsättningar i kommunala grundskolor är att jag genomförde en triangulering i 

vilken olika perspektiv belyste det undersökta området. 

3.6 Bortfallsanalys 
Att bedöma svarsfrekvensens relevans är komplext och det finns många faktorer i min studie som 

påverkar hur den ska bedömas. Av de 56 lärare som fick enkäten svarade 30 % av dem. Om svaren 

dessutom ska delas in i vilka kategorier som lärarna tillhör så har 41 % av ämneslärare i årskurs 1, 

räknat på att en ämneslärare representerar en skola, svarat. I de data som framkommit undervisar 

ämneslärarna i flertalet av ämnena som de har eleverna i, vilket gör att deras svar väger tungt i 

förhållande till andra lärarkategorier i studien. Detta eftersom att de har möjligheten att få en mer 

specifik bild av eleverna i årskurs 1 och de lokala förutsättningar som finns på deras skolor.  

 

21 % av de lärare som uppgavs vara lärare i svenska som andraspråk (via kommunens hemsida) 

svarade, samt 20 % av de modersmålslärare som uppgavs vara anslutna till årskurs 1. Dessa två 

lärarkategorier svarar förmodligen för en bredare bild av skolan/skolorna de är kopplade till och 

därför kan deras svar ses som mer generella än ämneslärarnas.  

 

Slutligen är spridningen av svaren fördelade på 18 skolor vilket motsvarar 75 % av skolorna i 

kommunen (se tabellen nedan). De skolor som hade flera svar från olika lärarkategorier, samt rektor 
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inräknad, är 8, vilket är 33 % av de totalt 24 skolorna. Sett utifrån perspektivet att ringa in 

organisatoriska förutsättningar i fråga om studiehandledning, kartläggning och samverkan mellan 

lärarkategorierna i kommunens kommunala grundskolor, anser jag att det bortfall som redogjorts för 

inte är av avgörande betydelse. De data som genererats i studien anser jag tillåta generella slutsatser 

om de aktuella förhållandena i kommunen. 

Översikt av respondenter och skolor  

Olika förkortningar eller numreringar används i alla tabellerna i studien för att klargöra 

lärarkategori, och i denna tabell även antalet skolor. De förkortningar som används för 

lärarkategorierna är ML (modersmålslärare), ÄL (ämneslärare) och SVA (lärare i svenska som 

andraspråk). Skolorna har även slumpvis fått en siffra för att underlätta läsbarheten i tabellen nedan, 

för att läsaren lättare ska kunna se antalet skolor som finns i resultatet.  
 

Tabell 1: Översikt över respondenter fördelade på lärarkategorier och skolor 

 

De mörkgrå kolumnerna visar vilka skolor som det finns ämneslärare eller lärare i svenska som andraspråk samt 

modersmålslärare kopplade till. Notera att modersmålslärarna undervisar vid flertalet skolor och att de enbart är 5 totalt. 

Skola 3 och skola 12 svarade att de inte hade några nyanlända elever i årskurs 1. I denna tabell redovisas inte rektorns 

skoltillhörighet. 

 

I min sökning av respondenter hade jag kommunens hemsida att tillgå. I denna var lärare i svenska 

som andraspråk inte enkla att finna och inte heller vilka årskurser de specifikt undervisade vid. 

Därför beslutade jag att skicka enkäten till de lärare jag fann som uppgavs vara lärare i svenska som 

andraspråk, vilket sammanlagt blev 14 stycken. Det är mycket möjligt att somliga skolor inte 

skriver ut lärarens kompetens i svenska som andraspråk alla gånger, och dessutom kan en 

ämneslärare även besitta kompetens i ämnet. Dessa faktorer gör det svårt att ringa in målgruppen 

utan att kontakta varje skola och få aktuella uppgifter från dem. Jag fick svar från 3 av dessa 14 

lärare i svenska som andraspråk. Jag valde även en ämneslärare/klasslärare i årskurs 1 från varje 

skola, alltså 24 stycken sammanlagt. Viktigt att framhålla är att många årskurs 1 även har 

parallellklasser om 3, vilket betyder att det kan finnas 3 ämneslärare per skola. Jag tog dock enbart 

en lärare i årskurs 1 för varje skola. 7 av mejladresserna kunde jag av oklar anledning inte leverera 

min enkät till. Jag fick svar av 9 ämneslärare. Jag skickade även enkäten till den 

kommungemensamma enhetens samordning av modersmålslärare (mottagningsenheten).  

 

Modersmålslärarna som uppgavs vara anslutna till årskurs 1 var 25 stycken, varav jag fick svar av 

5. Att utgå från kommunens hemsida kan ha inneburit en oklarhet om när hemsidan senast 

uppdaterades, vilket kan ha resulterat i att vissa av lärarna som fick min enkät kanske slutat på 

skolan eller var sjukskrivna och blivit tillsatta av annan personal vars mejladress ännu inte 

tillgängliggjorts på hemsidan.  

 

Totalt har resultatet en svarskoppling till 18 kommunala grundskolor. Denna spridning beror till stor 

del på den anställningsform som modersmålslärare har i kommunen, vilken innebär att de 

undervisar på ett flertal olika skolor. Det är alltså 6 kommunala grundskolor som har årskurs 1-

klasser som inte har någon som helst koppling i resultatet och det är oklart om dessa skolor har 

några nyanlända elever. Det som dock framgår av allmän information är att ingen av dessa har 

Skola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Lärare ML 

ML 

ML 

ML 

ML 

ML 
ÄL 

0 ML 1 

ML3 

ML5 

SVA 

ÄL 

SVA 

ML 

ML 

ML 

ML 

ML 
ML 

ML 

ML 

ML ÄL 

SVA 

ML 
 

 

ÄL 

ML 

ML 
ML 

0 ML ÄL 

ML 

ML 

ÄL 

ML 

ML 
ML 

ML 

ÄL 

ML 

ML 

ML 

ML 

ML 

ML 
ML 
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beskrivit sig själv som mångkulturell. 

 

De svar som uteblivit kan ha olika förklaringar. Det kan som tidigare skrivits, berott på icke 

uppdaterade kontaktuppgifter på hemsidan. Det kan även handla om att lärarna som fått enkäten 

inte haft några nyanlända i sin klass och då inte motiverats att delta i enkäten. Vidare var enkäten 

omfattande och jag beräknade att den skulle ta cirka 10 minuter, vilket framgick i det missivbrev 

som skickades till lärarna. 

3.7 Etiska ställningstaganden 
Det finns fyra forskningsetiska huvudprinciper: informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet samt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga har jag beaktat i studien. 

Detta har praktiskt inneburit att jag i samband med utskick av enkäten även skickat ett missivbrev i 

vilket det framgått kontaktuppgifter till mig och handledare, samt vilken institution som projektet är 

anknutet till och vart studien kommer publiceras. Undersökningens syfte har presenterats och 

deltagarna har blivit informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

studien när de vill, utan att det medför några konsekvenser för dem. Samma information gavs 

muntligt till rektorn som intervjuades, både i telefon och innan intervjun genomfördes. 

 

I studien har resultatet redovisats med hjälp av olika beteckningar för lärarkategorierna. Riskerna 

för att någon respondent skulle vara möjlig att identifiera via uppgiften om vilken lärarkategori de 

tillhör, anser jag vara mycket liten. Inga lokala namn eller begrepp kommer att användas för att 

kommunen eller enskilda skolor ska kunna identifieras. Det material som samlats in kommer enbart 

att användas för denna studie. 

3.8 Miljön för undersökningen 
Innan resultatet presenteras är det relevant att ge en grundläggande bild av viktiga omständigheter i 

den miljö som undersökningen är placerad i.  

3.8.1 Nuvarande organisation 

I kommunen är modersmålslärarna anställda via något jag i studien kallar ”mottagningsenheten”. 

Denna enhet ansvarar för modersmålsundervisning och samordningen av denna i kommunens 

skolor. Detta innebär att modersmålslärarna undervisar på flertalet skolor, ibland upp emot 10 

stycken (se tabellen nedan). Mottagningsenheten ansvarar även för en första grundläggande 

kartläggning av elevens tidigare skolbakgrund och behov, samt att informera familjen om skola och 

samhälle. Detta sker under cirka en månads tid enligt rektor som intervjuades och även allmän 

information om mottagningsenheten som finns att tillgå.  

 

Rektorn som intervjuades uppgav att mottagningsenheten tidigare även hade samordnat 

studiehandledning och att de haft personal anställd i förberedelseklasserna på skolorna i kommunen. 

I dagsläget sade rektorn att studiehandledare skulle anställas lokalt på skolorna. Men även att 

mottagningsenheten vid behov kunde hjälpa olika skolor att samordna studiehandledare, om det 

exempelvis skulle vara så att flera skolor behövde skapa en anställning för en studiehandledare, som 

de själva inte hade behov av att ordna en heltidstjänst för. Det förekom även i kommunen att 

modersmålslärare var delaktiga i att ge studiehandledning. Därför kommer jag i studien att skriva ut 

både modersmålslärare och studiehandledare när jag skriver om studiehandledningen, om 

respondenterna inte framhållit någon av dessa kategorier specifikt. 
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Tabell 2: Översikt av antalet skolor som modersmålslärarna i studien undervisar vid 

Lärare Skolor 

ML 10 

ML 5 

ML 10 

ML 2 

ML 10 

 

3.8.2 Den nya organisationen  

Rektorn som intervjuades uppgav att kommunen var på väg att göra om sin organisation kring 

skolintroduktionen för nyanlända barn. Rektorns skola skulle ha en ny organisation klar till 

kommande höst, vilket enligt rektorn även gällde många andra skolor i kommunen. Av allmän 

information och rektorn framgår det att det finns två olika typer av förberedelseklasser. Den ena är 

en mer permanent klass som eleven vistas i runt tre terminer, där en successiv övergång till den 

ordinarie undervisningen allt eftersom sker i större omfattning. Den andra formen av 

förberedelseklass är ett stöd för elever som precis lämnat den första delen av förberedelseklassen 

och påbörjat sin undervisning i ordinarie klass. Enligt rektorn skulle den nya organisationen i 

kommunen innebära att den första förberedelseklassen som tidigare funnits nu skulle tas bort. Det 

beskrev rektorn som ett beslut på förvaltningsnivå som skulle gälla hela kommunen. Barnen skulle 

istället klassplaceras i ordinarie klass redan från början för att få en tillhörighet i den klassen.  

 

När jag presenterar resultatet och analysen är det den första förberedelseklassen som jag åsyftar, 

eftersom det är den som mina respondenter refererat till i sina svar. 
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4. Resultat 
Resultatet som genererats i studien är tämligen mångfacetterat och innefattar aspekter som kan 

relateras till både undervisningen och organisationen samt hur dessa hänger samman med varandra 

ur olika lärarkategoriers perspektiv. Därför har det varit nödvändigt både att behålla en detaljnivå 

och en summerande nivå för att kunna redovisa resultatet på ett rättvist sätt. 

 

Resultatet är indelat i fyra övergripande områden: 

 

 Samverkan och gemensamma arbetssätt 

 Lärarkategorier involverade i studiehandledning och kartläggning 

 Samverkan kring studiehandledning 

 Samverkan kring kartläggning 

 

Samtliga av dessa områden kommer inledas med en kort sammanfattning av de huvudsakliga 

resultaten. Därefter kommer läsaren kunna ta del av en mer detaljerad redogörelse av resultaten som 

även är indelade i olika rubriker. 

Syftet med studien var att undersöka organisatoriska förutsättningar gällande studiehandledning, 

kartläggning och gemensamma arbetssätt för ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk och 

flerspråkig personal som var anslutna till årskurs 1 i en och samma kommun. Syftet var även att 

undersöka hur dessa områdens organisatoriska förutsättningar i så fall påverkade lärarna i att kunna 

tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever.  

 

Utifrån vad resultatet visade var organisatoriska förutsättningar för samverkan bristande i fråga om 

gemensamma arbetssätt, kartläggning och studiehandledning, vilket även påverkade lärarnas 

möjligheter i att kunna tillgängliggöra undervisningen.  

4.1 Samverkan och gemensamma arbetssätt 
Frågeställningen för detta område var hur organisatoriska förutsättningar påverkade de undersökta 

lärarkategorierna i att finna gemensamma arbetssätt. I detta avsnitt presenteras frågor som berör 

möjligheter och tidsförutsättningar för samverkan mellan lärarkategorierna, samt hur dessa frågors 

svar hänger samman med gemensamma arbetssätt och med hur lärarna lyckas tillgängliggöra 

undervisningen för nyanlända elever. 

 

Resultatet visar att en majoritet av respondenterna inte hade gemensam schemalagd planeringstid 

med varandra och att samtliga av dem ansåg att de behövde mer gemensam planeringstid. Dessutom 

visar resultatet att utebliven gemensam schemalagd planeringstid leder till sämre förutsättningar för 

att utveckla och finna gemensamma arbetssätt mellan ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk 

och modersmålslärare. Resultatet visar även att de få lärare som hade utvecklat gemensamma 

arbetssätt ändå inte hade någon gemensam planeringstid, vilket indikerar att samarbetet är upp till 

enskilda lärares engagemang.  

 

Flera respondenter uppfattade svårigheter för eleverna att följa undervisningen eller upplevde 

elevernas måluppfyllelse som låg. Trots detta fanns det alltså inga gemensamma arbetssätt uttalade. 

 

Vidare poängterade några av respondenterna att särskilt samarbetet med modersmålslärare var 

problematiskt att få till. Förklaringar till detta var att samarbetet uteblev på grund av 

modersmålslärares centrala anställningsform i kommunen (mottagningsenheten). En annan 

förklaring på det uteblivna samarbetet verkade hänga samman med attityder.  En modersmålslärare 
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uppgav att lärarna i de olika arbetslagen som hen mötte knappt hälsar på modersmålslärarna. 

 

Det detaljerade resultatet om samverkan och gemensamma arbetssätt är indelat i följande rubriker: 

 

 Otillräckligt med tid 

 Organisation och attityder 

 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Utebliven samverkan och elevers svårigheter att följa ordinarie undervisning 

4.1.2 Otillräckligt med tid 

Frågorna i enkäten som kan relateras till detta område var följande:  

 Ungefär hur mycket gemensam planeringstid har ämneslärare, modersmålslärare och lärare i svenska som 

andraspråk tillsammans? 

 Skulle du behöva mer schemalagd planeringstid mellan ämneslärare, modersmålslärare och lärare i svenska 

som andraspråk? 

 Finns det några gemensamma undervisningsmetoder som ämneslärare, modersmålslärare och lärare i svenska 

som andraspråk använder sig av i undervisningen? 

 

11 av respondenterna hade antingen 0 min/vecka i gemensam planeringstid eller svarade att 

planeringstiden inte omfattade alla lärarkategorierna. I 6 av svaren framkom det att planeringstiden 

var 0 min/vecka. 5 av respondenterna uppgav att samarbetet inte omfattade alla lärarkategorierna. 

Dessa respondenter var kopplade till totalt 14 skolor. 

 

12 av respondenterna uppgav att de behövde mer gemensam schemalagd planeringstid. Dessa var 

kopplade till 15 skolor totalt. 6 av de svarande menade att det inte fanns några gemensamma 

undervisningsmetoder som lärarkategorierna använde sig av. 5 respondenter uppgav att de inte 

visste om det fanns några gemensamma metoder. Dessa svar hade en koppling till totalt 14 skolor.  

 

2 respondenter framhöll att det fanns gemensamma arbetssätt, trots att de inte hade någon 

gemensam schemalagd planeringstid.  
  

Tabell 3: Planeringstid som inte omfattar alla lärarkategorierna och dess samband med 

gemensamma arbetssätt 

Lärare Undervisande lärarkategorier 

på aktuell skola 

Schemalagd 

planeringstid 

Behov av mer schemalagd 

planeringstid 

Gemensamma 

arbetssätt 

SVA ÄL, SVA, ML Omfattar ej alla Ja Vet ej 

ÄL ÄL, SVA 0 min/vecka Ja Vet ej 

ÄL ÄL, SVA, ML Omfattar ej alla Ja Ja 

ÄL ÄL, SVA, ML Omfattar ej alla Ja Ja 

ÄL ÄL, ML 0 min/vecka Ja Vet ej 

SVA ÄL, SVA Omfattar ej alla Ja Nej 

ÄL ÄL, SVA, ML 0 min/vecka Ja Nej 

ÄL ÄL, SVA, ML Omfattar ej alla Ja Vet ej 

SVA - 0 min/vecka Ja Vet ej 

ML - 0 min/vecka Ja Nej 

ML - 0 min/vecka Ja Nej 

 

Tabellen visar hur respondenterna som svarade att de antingen hade 0 min/vecka i schemalagd planeringstid eller att 

planeringstiden inte omfattade alla lärarkategorier, svarade i frågor om gemensamma arbetssätt, skolans undervisande 

lärarkategorier samt om de hade behov av mer schemalagd planeringstid.  
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Modersmålslärarnas tillgängliga lärarkategorier på deras skolor efterfrågades inte, då modersmålslärare undervisar vid 

flertalet skolor. Ett generellt svar om vilka tillgängliga lärarkategorier som finns kopplade till deras skolor skulle inte 

tillföra resultatet något. 

4.1.3 Organisation och attityder 

I frågan om behov av utökad schemalagd planeringstid, lämnade två ämneslärare ett fritextsvar. Där 

lyfte de fram att samarbete med modersmålslärare var önskvärt, samt att tidsbrist för 

modersmålslärarna kan vara en anledning till att samarbetet inte är större. På frågan om det finns 

gemensamma undervisningsmetoder har även en modersmålslärare lämnat ett fritextsvar. Där lyfte 

hen fram att det enbart var en ämneslärare som ville samarbeta, men att detta inte var möjligt på 

grund av bristen på gemensam planeringstid. Ytterligare en ämneslärare menade att en viktig 

uppgift för rektorer var att skapa förutsättningar för samarbete och planering mellan olika 

lärarkategorier som har gemensamma elever. 

 

En modersmålslärare skrev såhär på sista frågan i enkäten, om hen ville lyfta fram något ytterligare 

i förhållande till enkätens frågor: 

”Ja, det är bra om det finns samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare, men många lärare hälsar inte 

på modersmålslärare. Till exempel i början av terminen när jag gick till några klasser för att göra mitt eget 

schema, så blev jag tyvärr bemöt på ett väldigt dåligt sätt. Jag tycker att rektorn måste prata med dem lärare 

som inte är öppna och till och med säga till dem att inte vara otrevliga mot andra lärare. 

Däremot var det många lärare från till exempel (namnger en skola, min anmärkning) som var positiva och 

hjälpte mig att hitta bra tid för mina elever. ” 

 

Den intervjuade rektorn sade att det var svårt att samordna schemalagda planeringstider för 

lärarkategorierna. Detta dels på grund av att modersmålslärare har ett flertal skolor att undervisa vid 

och även för att modersmålsundervisningen ofta skedde utanför ordinarie skoltid och att 

lärarkategorierna överlag hade svårt att mötas. Rektorn sade däremot att det ibland förekom att 

ämneslärare och modersmålslärare träffades för att ämneslärare skulle informera övergripande om 

arbetet under terminen. En annan svårighet med samverkan mellan ämneslärare och 

modersmålslärare menade rektorn var att modersmålslärarna ofta hade olika årskurser och olika 

klasser, vilket gjorde det ännu mer komplext för modersmålsläraren att anknyta till det som eleverna 

i sin ordinarie undervisning arbetade med. Att ansvara för och skapa förutsättningar för 

gemensamma schemalagda planeringstider för lärarkategorierna menade rektorn borde vara ett 

gemensamt ansvar mellan rektorer och rektorn för mottagningsenheten som anordnar 

modersmålsundervisning i kommunen. Detta gemensamma ansvar uppgavs dock inte vara utvecklat 

i dagsläget. Dessutom förklarade rektorn att samverkan mellan lärarkategorierna är en 

prioriteringsfråga, där behovet av samverkan behövde ställas i förhållande till andra åtaganden som 

skolans personal också hade på sina scheman. 

4.1.4 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

I resultatet fanns det olika utlåtanden som berörde språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 3 

respondenter exemplifierade att modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och ämneslärare 

arbetade med gemensamma texter eller temaarbeten trots att lärarkategorierna inte hade gemensam 

schemalagd planeringstid. På frågan om rektorns viktigaste uppgift för att skapa goda 

förutsättningar för elevers språk- och kunskapsutveckling svarade en lärare att rektorn behövde se 

till att kompetensen hos alla lärare ökade för att arbeta med ett inkluderande och språkförstärkande 

arbetssätt. Detta är något som rektorn som intervjuades aktivt ansvarade för genom att låta alla 

lärare på skolan få fortbildning i genrepedagogik och att detta är arbetslagets gemensamma grund 

för att arbeta med elevernas språk- och kunskapsutveckling. 
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4.1.5 Utebliven samverkan och elevers svårigheter att följa ordinarie 

undervisning 

Här behandlas enbart lärare i svenska som andraspråk och ämneslärares svar. Deras svar anser jag 

väger tyngre än modersmålslärarnas i frågor om måluppfyllelse och svårigheter i att följa ordinarie 

undervisning. Ämneslärarna och lärarna i svenska som andraspråk hade färre elever att svara för, 

samt undervisade ämneslärarna i fler ämnen än modersmålslärarna. Därför bedömer jag att 

ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk har en mer specifik bild av måluppfyllelsen och 

svårigheterna om att följa ordinarie undervisning. 

Frågorna i enkäten som kan relateras till detta område var följande:  

 Finns det några gemensamma undervisningsmetoder som ämneslärare, modersmålslärare och lärare i svenska 

som andraspråk använder sig av i undervisningen? 

 Hur många av eleverna har enligt din uppfattning för lite kunskaper i det svenska språket för att kunna hänga 

med i den ordinarie undervisningen? Lärarna kunde fylla i en skala från 1 (inga) till 6 (alla). 

 Hur tror du måluppfyllelsen ser ut för nyanlända elever på din/dina skolor? Lärarna kunde fylla i en skala från 

1 (låg) till 6 (hög).  

 

Resultatet visar att ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk överlag alltid hade någon elev 

med svårigheter att följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i det 

svenska språket (7 av 9 lärare uppgav detta). Resultatet visar också att ämneslärare och lärare i 

svenska som andraspråk generellt uppfattade att elevernas måluppfyllelse var låg (6 av 9).  

Trots nämnda faktorer om de nyanlända elevernas svårigheter i fråga om språk- och 

kunskapsutveckling visar alltså svaren att det sällan finns några gemensamma strategier eller 

undervisningsmetoder som ämneslärare, modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk 

medvetet och uttalat inför varandra arbetar kring. 

  

Tabell 4: Ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk som inte har gemensam 

planeringstid korrelerat med uppskattat antal elever som har svårigheter att följa ordinarie 

undervisning 

Lärare Tillgängliga lärarkategorier på 

skolan 

Gemensamma 

arbetssätt 

Svårigheter att 

följa ordinarie 

undervisningen 

Måluppfyllelse för 

nyanlända elever 

ÄL ÄL, SVA, ML Nej 6 5 

SVA - Vet ej 5 1 

ÄL ÄL, SVA, ML Ja 5 3 

SVA ÄL, SVA, ML Vet ej 4 1 

ÄL ÄL, SVA, ML Vet ej 4 4 

ÄL ÄL, SVA, ML Ja 3 4 

SVA ÄL, SVA Nej 2 2 

ÄL ÄL, SVA Vet ej 1 1 

ÄL ÄL, ML Vet ej 1 3 

Tabellen visar respondenternas svar om gemensamma arbetssätt, måluppfyllelsen för nyanlända elever och hur många 

elever som bedöms ha svårigheter att följa ordinarie undervisningen. De gråmarkerade raderna visar lärare som hade 

någon elev som hade svårigheter i att följa den ordinarie undervisningen. 

4.1.6 Avvikande svar om gemensam schemalagd planeringstid 

Modersmålslärarna var inte lika samstämmiga som ämneslärarna och lärarna i svenska som 

andraspråk på frågan om gemensam schemalagd planeringstid, då modersmålslärarnas svar var 

spridda. 2 av 5 modersmålslärare hade 0 minuter i veckan i planeringstid och 3 av 5 

modersmålslärare hade 15-60 minuter eller mer i veckan. Eftersom modersmålslärarna var kopplade 
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till flera skolor kan de ha tolkat frågan på olika sätt. Antingen uppskattade de hur mycket 

planeringstid de hade sammanlagt på sina skolor, eller så avsåg de den schemalagda planeringstiden 

på varje skola. För att få en klarare bild av dessa förhållanden kartlade jag vilka skolor som de 3 

modersmålslärarna var kopplade till i förhållande till ämneslärarna och lärarna i svenska som 

andraspråk. Detta för att kunna jämföra de svar som var kopplade till samma skolor och utifrån 

detta få en uppfattning om hur frågan tolkats. Det som var gemensamt för de 3 avvikande svaren var 

att på samma skolor som respondenterna undervisade fanns det även andra lärare och 

modersmålslärare som besvarat enkäten. Dessa övriga lärare svarade i kontrast till de 3 

modersmålslärarna att de inte hade någon gemensam schemalagd planeringstid. Därför drar jag 

slutsatsen att modersmålslärarna försökt uppskatta en ungefärlig tid för hur många minuter de har i 

gemensam planeringstid vid samtliga skolor totalt. Om en modersmålslärare arbetar vid 10 skolor 

och svarar att hen har 60 minuter i schemalagd planeringstid per vecka, innebär detta i snitt 6 

minuter per skola per vecka. 

4.2 Lärarkategorier involverade i kartläggning och 

studiehandledning 
Frågeställningen som är förknippad med detta område är hur organisatoriska förutsättningar 

påverkar samverkan mellan olika lärarkategorier i fråga om kartläggning och studiehandledning. I 

detta avsnitt presenteras vilka lärarkategorier som är delaktiga i att ge studiehandledning och 

delaktiga i genomförandet av kartläggningen. I avsnitten Samverkan kring studiehandledning och 

Samverkan kring kartläggning behandlas frågan ytterligare.  

Resultatet visar att samarbete mellan flerspråkig personal och ämneslärare i en majoritet av fallen 

uteblir, både gällande studiehandledning och kartläggning. 

Frågorna i enkäten som berör detta område var följande:  

 Vilken/vilka lärare har regelbundet samarbetat kring studiehandledning? 

 Vilka genomför kartläggningen av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter inom olika ämnen? 

Resultatet visar att ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare eller 

studiehandledare är de lärarkategorier som oftast är involverade i att ge studiehandledning. Däremot 

framgår det att det är sällan som ämneslärare och flerspråkig personal gemensamt samarbetar i att 

ge studiehandledning. Enbart 2 av 14 lärare uppger att samarbete mellan flerspråkig personal och 

ämneslärare sker. Resultatet visar även att 2 respondenter uppgett att det inte fanns något samarbete 

alls mellan olika lärarkategorier i studiehandledningen.  

I fråga om kartläggningen var det oftast lärare i svenska som andraspråk som lyftes fram, och 

därefter var resultatet spritt mellan ämneslärare, mottagningsenheten, modersmålslärare och de som 

hävdade att det utifrån deras kännedom inte gjordes någon kartläggning. Vidare var det enbart 2 av 

14 respondenter som angav att ämneslärare och flerspråkig personal samarbetade i genomförandet 

av kartläggningen. 4 respondenter menade att det inte fanns någon kartläggning. 
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Tabell 5: Lärarkategorier som är involverade i studiehandledning och kartläggning 

 

Tabellen visar samarbete kring studiehandledning och genomförande av kartläggningen. ÄL2 och ÄL5 hade inga elever 

i behov av studiehandledning; därför svarade de inte heller om samarbetet kring studiehandledning. 

 

De mörkgrå raderna visar där samarbete mellan flerspråkig personal och ämneslärare skedde. De mellangrå där det inte 

fanns någon kartläggning. De ljusgrå visar där inget samarbete fanns i fråga om studiehandledning. 

4.3 Samverkan kring studiehandledning 
Frågeställningen för detta område var hur organisatoriska förutsättningar kring att ordna 

studiehandledning såg ut i kommunen och hur detta påverkade möjligheterna till att erbjuda alla 

som behöver studiehandledning av god kvalitet. 

 

Som tidigare nämnts visar resultatet att samarbete mellan ämneslärare och flerspråkig personal 

oftast uteblir när studiehandledning tillhandahålls. Förklaringen till detta berodde åter igen på den 

anställningsform som den flerspråkiga personalen har i kommunen. 

 

Beroende på den anställningsform som modersmålslärare och studiehandledare hade i kommunen 

ökade eller minskade möjligheten till samarbete med ämneslärare. Möjligheten till samarbete sades 

öka om modersmålsläraren eller studiehandledaren var anställd lokalt på skolan. Den intervjuade 

rektorn nämnde inte samverkan mellan lärarkategorierna som avgörande för studiehandledningens 

kvalitet, utan framhöll istället samordning av studiehandledare i kommunen och rätt kompetens som 

viktig. En majoritet av respondenterna uppgav att någon av deras elever hade svårigheter att följa 

med i den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i det svenska språket. I 

förhållande till detta sades även behovet vara stort av att flerspråkig personal handleder i den 

Lärare Samarbete studiehandledning 

 

 

Vilka som genomför kartläggningen 

ÄL Ämneslärare, Lärare i svenska som andraspråk, 

Speciallärare 

Lärare i svenska som andraspråk, 

mottagningsenheten, Speciallärare 

ÄL Ämneslärare, Modersmålslärare, Lärare i svenska som 

andraspråk, Studiehandledare 

Lärare i svenska som andraspråk, 

Ämneslärare, Förskoleklasslärare 

ML Modersmålslärare, Lärare I svenska som andraspråk, 

Studiehandledare 

Ämneslärare, Modersmålslärare, 

Mottagningsenheten 

SVA Ämneslärare, Lärare i svenska som andraspråk, 

Studiehandledare, Modersmålslärare 

Mottagningsenheten 

ML Ämneslärare, lärare I svenska som andraspråk Ämneslärare, modersmålslärare och lärare I 

svenska som andraspråk 

ÄL - Finns ingen 

ML  Ämneslärare Finns ingen 

SVA Ämneslärare, Lärare i svenska som andraspråk Finns ingen 

SVA Inget samarbete Finns ingen 

ÄL Inget samarbete Lärare i svenska som andraspråk 

ÄL Ämneslärare, Lärare i svenska som andraspråk Lärare i svenska som andraspråk 

ML Modersmålslärare Modersmålslärare 

ÄL - Speciallärare 

ML Ämneslärare Ämneslärare 
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ordinarie undervisningen. 

 

Resultatet visar att respondenterna uppfattade att de flesta elever i behov av studiehandledning fick 

sådan, men inte alla. Något annat som framkom var att en lärare uppfattade att tiden för 

studiehandledning var för liten. Rektorn som intervjuades uttryckte även hen svårigheter om att få 

studiehandledningen att räcka för alla. Generellt sett uppfattades måluppfyllelsen vara låg för 

nyanlända elever. 

 

Det detaljerade resultatet som berör studiehandledning är indelat i följande rubriker: 

 

 Studiehandledning och undervisningen 

 Organisationen av studiehandledning 

4.3.1 Studiehandledning och undervisningen 

Frågorna i enkäten som berör detta område var följande:  

 Hur tror du måluppfyllelsen ser ut för nyanlända elever på dina skolor? Lärarna kunde fylla i en skala från 1 

(låg) till 6 (hög). 

 Hur många av eleverna har enligt din uppfattning för lite kunskaper i det svenska språket för att kunna hänga 

med i den ordinarie undervisningen?  Lärarna kunde fylla i en skala från 1 (inga) till 6 (alla). 

 Hur stort bedömer du behovet är av att flerspråkig personal handleder elever i den ordinarie undervisningen? 

Lärarna kunde fylla i en skala från 1 (obefintligt) till 6 (mycket omfattande). 

2 av 5 modersmålslärare svarade att om det fanns några elever med svårigheter att följa 

undervisningen så var de få. 2 andra modersmålslärare svarade att inga elever hade svårigheter. 

Detta skiljer sig från hur ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk svarade. 5 av 9 

ämneslärarna och lärarna i svenska som andraspråk uppgav att om det fanns elever som hade svårt 

att följa den ordinarie undervisningen så var de många. Behovet av flerspråkig personal i den 

ordinarie undervisningen sades av samtliga lärarkategorier vara högt till omfattande (11 av 14). 

 

I svaren om måluppfyllelsen går det att utläsa att modersmålslärarna trodde att eleverna hade en 

högre måluppfyllelse i förhållande till vad ämneslärarna och lärarna i svenska som andraspråk 

generellt trodde. 3 av 5 modersmålslärare uppfattade måluppfyllelsen som hög. Medan 6 av 9 

ämneslärare eller lärare i svenska som andraspråk uppfattade måluppfyllelsen som låg. I förhållande 

till detta kan det poängteras att det kan vara svårt för modersmålslärarna att få en rättvis bild, 

eftersom de troligtvis oftast enbart har eleverna i ett ämne. Det förekom dock i resultatet att 

modersmålslärare var involverade i att ge studiehandledning, och då kan det vara så att 

modersmålslärarna har en bild från fler ämnen än enbart modersmålet. Ämneslärarna som 

undervisade eleverna i flera ämnen borde ha en god inblick i den generella måluppfyllelsen för 

nyanlända elever i klassen. Likaså lärarna i svenska som andraspråk, som troligtvis har en tätare 

kontakt med ämneslärare eftersom de jobbar på samma skola, borde ha en god uppfattning om 

måluppfyllelsen. 

 

Vad som var gemensamt för de 3 respondenter som svarade att de elever som behövde 

studiehandledning inte fick detta, var att de också uppgett att måluppfyllelsen för nyanlända elever 

enligt deras uppfattning var låg.  

 

För att ta del av den detaljerade översikten om hur svaren i fråga om studiehandledningen förhåller 

sig till varandra, se tabell 6. 
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Tabell 6: Översikt av lärarnas svar i frågor om studiehandledning 

Lärare  Svårigheter att följa 

ordinarie 

undervisningen 

Behov av 

flerspråkig 

personal 

Får de som behöver 

studiehandledning 

Måluppfyllelse för 

nyanlända elever 

SVA  4 6 Nej 1 

SVA 2 6 Nej 2 

ML 2 3 Nej 2 

SVA 5 6 - 1 
ÄL 1 1 - 1 
ÄL 5 5 Ja 3 

ÄL 1 2 - 3 
ML 1 6 Ja 3 

ÄL 4 6 Ja 4 

ÄL 3 4 Ja 4 

ML 1 4 Ja 4 

ML 2 6 Ja 4 

ÄL 6 6 Ja 5 

ML 5 5 Ja 6 

De mörkaste raderna visar de som angett att elever som behöver inte får någon studiehandledning samt att 

måluppfyllelsen är låg. De ljusgrå visar också de som angett en låg måluppfyllelse.  

4.3.2 Organisationen av studiehandledning 

2 respondenter och den intervjuade rektorn menade att studiehandledning var svår att få till. 

Förklaringen till detta sades dels vara att studiehandledare inte alltid är enkla att finna. Dessutom i 

de situationer där det fanns barn med modersmål som få i kommunen talade, vilka också kunde vara 

spridda till olika skolor, behövde skolorna ”gå ihop och skapa en anställning”. I detta är det 

mottagningsenheten som hjälper skolorna att samordna studiehandledarna, uppgav rektorn. En av 

respondenterna menade att studiehandledaren, som studiehandledde en elev som talar ett i 

kommunen ovanligt språk, kanske bara hade möjlighet att studiehandleda eleven 2-3 timmar/vecka. 

Detta menade respondenten vara för kort tid och ledde inte heller till någon större möjlighet för 

ämneslärare och studiehandledare att mötas. Vidare framhöll respondenten att samarbetet var 

beroende av att lärarna själva tog initiativ till det.  

 

Rektorn menade att gemensam schemalagd planeringstid mellan ämneslärare och studiehandledare 

behövde prioriteras mot allting annat som skulle in på lärarnas schema. Rektorn ansåg att 

förutsättningarna för att ordna gemensam schemalagd planeringstid mellan ämneslärare och 

studiehandledare även var beroende av vilken anställningsform som studiehandledaren har. Rektorn 

framhöll att studiehandledare som var anställda på skolan hade samma förutsättningar som alla 

övriga lärare på skolan, vilket hen menade kunde främja möjligheterna till möten. Rektorn berättade 

även att ämneslärare och studiehandledare hade möjlighet att samverka och mötas i den ordinarie 

undervisningen även om de inte hade gemensam schemalagd planeringstid. 
 

Dock fanns det svårigheter att finna rätt kompetens och att få till studiehandledning rent 

organisatoriskt eftersom de hade många barn med olika modersmål på rektorns skola, vilka 

dessutom var spridda i olika klasser och parallellklasser. Vidare sade rektorn att 

studiehandledningen inte kunde erbjudas i alla ämnen och att studiehandledningen därför måste 

vara prioriterad efter individens behov. Rektorn lyfte även fram att det som var betydelsefullt för att 

kunna ordna studiehandledning av god kvalitet var att det fanns rätt kompetens hos 

studiehandledare och att samordningen av studiehandledare i kommunen fungerade bra. 
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4.4 Samverkan kring kartläggning 
Frågeställningen för detta område var hur kartläggningen av elevens tidigare erfarenheter och 

kunskaper var organiserad i kommunen samt hur eventuell samverkan kring kartläggningen var 

organiserad. Vidare berörde frågorna ifall kartläggningen möjliggjorde att ämneslärare fick så pass 

god kännedom om eleven att det gick att individanpassa undervisningen. 

 

Några respondenter menar att kartläggningen i kommunen kan vara uppdelad i två steg. Enligt 

rektorn sker alltid den första kartläggningen i kommunens mottagningsenhet. Därefter är det 

skolorna själva som ansvarar för att genomföra en pedagogisk kartläggning utifrån ämnes- och 

kursplaner. Rektorn berättade även att det inte fanns någon samverkan om kartläggningen mellan 

skolans och mottagningsenhetens personal och att de aldrig träffas. Vidare sade rektorn att det 

dokument som kartläggningen utgör enbart skickas från rektorn för mottagningsenheten till skolan.  

  

Den första delen av kartläggningen beskrevs av några respondenter som ”bakgrundsfakta”, ”[…] 

den säger inte mycket” och ”mycket kortfattad”. Rektorn som intervjuades uppgav att det var ett 

uttalat beslut i kommunen att en kartläggning skulle göras på skolorna. Trots detta visade resultatet 

att det hos respondenterna fanns oklarheter kring kartläggningen. Oklarheterna gällde dels om det 

överhuvudtaget genomfördes någon kartläggning på mottagningsenheten, och dels om det 

genomfördes en sådan på den aktuella skolan. Förklaringar till detta var att det fanns tendenser som 

antydde att den interna kommunikationen mellan rektor, förberedelseklass och ämneslärare brast. 

Vilket gjorde att kartläggningen inte fördes vidare så att alla lärare fick tillgång till denna. 

 

Som tidigare presenterats i resultatet var samarbete mellan flerspråkig personal och ämneslärare 

något som mycket sällan skedde i genomförandet av kartläggningen. Dessutom svarade ämneslärare 

att de oftast inte var involverade i genomförandet av kartläggningen. Vidare uppgav en majoritet att 

kännedomen om elevens tidigare kunskaper och erfarenheter, inom lärarnas respektive ämnen, var 

obefintlig eller låg. Hälften av respondenterna menade antingen att de inte visste om alla lärare hade 

tillgång till kartläggningen, eller att alla lärare inte hade tillgång till denna. Lite mer än hälften av 

respondenterna tyckte att det gick att anpassa undervisningen efter kartläggningen, de andra var 

osäkra eller tyckte inte att det var möjligt. 

 

Det detaljerade resultatet som berör kartläggning är indelat i följande rubriker:  

 

 Genomförande av kartläggning 

 Kartläggning och undervisning 

 Organisation av kartläggning 

4.4.1 Genomförande av kartläggning 

Som tidigare redogjorts för visar resultatet att genomförandet av kartläggningen var mycket 

varierande i fråga om vilka lärarkategorier som var inblandade. 4 respondenter uppgav att det inte 

fanns någon kartläggning (4 skolor). 6 respondenter menade att det enbart var mottagningsenheten 

eller en av lärarkategorierna som stod för kartläggningen av eleven, vilket visar att det inte fanns 

något samarbete i genomförandet av den pedagogiska kartläggningen mellan ämneslärare och 

flerspråkig personal i dessa skolor (12 st.). Vidare uppgav rektorn att samarbete om kartläggningen 

mellan ämneslärare och flerspråkig personal bör ske kommande höst, då skolan ska förändra sin 

organisation och ta bort förberedelseklasserna. Rektorn menade att det i nuläget inte alltid var 

möjligt att ha flerspråkig personal kopplad till kartläggningen. 

 

Resterande 4 respondenter uppgav att det fanns ett samarbete som omfattade tre lärarkategorier i 
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genomförandet av kartläggningen (14 skolor). Det går att urskilja att många av respondenterna är 

kopplade till samma 11 skolor, och att deras kännedom om kartläggningen och hur och med vem 

den genomförs är väldigt oklart eftersom det tycks finnas så många olika uppfattningar om detta, 

trots att respondenterna undervisar vid samma skolor. 

 

Bland de respondenter som uppgav att olika lärarkategorier genomförde kartläggningen, fanns det 

skillnader mellan svaren från modersmålslärare och ämneslärare samt lärare i svenska som 

andraspråk. Skillnaderna bestod i olika uppfattningar om vem som genomförde kartläggningen av 

elevernas kunskaper och tidigare erfarenheter. Modersmålslärarna menade att det främst var 

modersmålslärare och ämneslärare som genomförde kartläggningen. Samtidigt ansåg ämneslärare 

och lärare i svenska som andraspråk att främst lärare i svenska som andraspråk och speciallärare var 

de som genomförde kartläggningen. Enbart 3 av respondenterna svarade att mottagningsenheten 

genomförde en kartläggning. 

4.4.2 Kartläggningen och undervisningen 

Frågorna i enkäten som berör detta område var följande:  

 Hur stor kännedom har du fått om elevens/elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter inom ditt/dina 

skolämnen? Lärarna kunde fylla i en skala från 1 (obefintlig) till 6 (mycket omfattande). 

 Har alla som undervisar eleven/eleverna tillgång till resultatet av den pedagogiska kartläggningen? 

 Finns det möjlighet att planera och anpassa din undervisning utifrån elevens/elevernas kartläggning? 

Generellt visar resultatet att de flesta hade obefintlig till låg kännedom om elevens tidigare 

kunskaper och erfarenheter (9 av 14). Vidare svarade hälften av respondenterna att alla lärare har 

tillgång till kartläggningen, medan den andra hälften antingen menade att så inte var fallet eller att 

de inte visste. 8 respondenter tyckte att det gick att anpassa och planera sin undervisning utifrån vad 

kartläggningen visade, men 6 av respondenterna tyckte inte att detta var möjligt eller uppgav att de 

var osäkra.  

 

Eftersom att jag antar att modersmålslärarna och ämneslärarna/lärarnas i svenska som andraspråk 

har olika förutsättningar i att kunna få ta del av en elevs kunskaper och tidigare erfarenheter inom 

sina skolämnen, tas detta hänsyn till i nedanstående uppdelning. De förutsättningarna som tas till 

hänsyn är att modersmålslärare har ett skolämne att undervisa i, och dessutom undervisar de oftast 

vid många olika skolor. Ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk undervisar på en skola 

och ämneslärare undervisar i flertalet olika ämnen. Därför delas respondenternas svar in i tre 

kategorier. Under rubriken: finns ingen formell kartläggning, behandlas olika lärarkategoriers svar 

som angav att det inte fanns någon kartläggning. Därefter under rubriken: ämneslärare och lärare i 

svenska som andraspråk som angav att en kartläggning fanns, behandlas dessa lärarkategoriers 

svar. Slutligen under rubriken: modersmålslärare som angav att en kartläggning fanns, behandlas 

modersmålslärarnas svar. 

4.4.2.1 Finns ingen formell kartläggning 

Resultatet visar att de 4 respondenter(1 modersmålslärare, 2 lärare i svenska som andraspråk och 1 

ämneslärare) som angav att en formell kartläggning inte fanns också hade obefintlig eller låg 

kännedom om elevens tidigare kunskaper och erfarenheter i deras skolämnen. Det framkom också 

från respondenterna att alla lärare som undervisade eleverna inte hade tillgång till kartläggningen. 1 

av respondenterna som svarade att det inte fanns någon kartläggning menade trots detta att det gick 

att anpassa och planera sin undervisning utifrån vad hen visste om elevens kunskaper och tidigare 

erfarenheter. Samma respondent uppgav även att hens kännedom om elevens tidigare erfarenheter 

och kunskaper inom skolämnena var obefintlig. De andra 3 respondenterna menade att det inte gick 
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att anpassa eller planera efter någon kartläggning, vilket stämde överens med deras svar om att det 

inte fanns någon kartläggning. Utifrån dessa respondenters svar är det uppenbart att det finns en 

svårighet för lärarna i att få ta del av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter inom deras 

skolämnen. 

4.4.2.2 Ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk som angav att det fanns en 

kartläggning 

Totalt 6 ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk menade att det gjordes en kartläggning av 

nyanlända elever. 2 av dessa, till skillnad från de andra, ansåg sig ha en god till omfattande 

kännedom om elevens tidigare erfarenheter och kunskaper inom lärarnas skolämnen. De angav 

också att tre lärarkategorier var anslutna till genomförandet av kartläggningen, och även att 

samarbete om studiehandledning innefattade minst tre lärarkategorier. Vid en av dessa lärares skolor 

fanns det dessutom tillgång till flerspråkig personal i samarbetet om studiehandledning och en 

ämneslärare var involverad i både kartläggningen och studiehandledningen (se tabell 5). Vid den 

andra skolan var ämnesläraren enbart delaktig i studiehandledningen. 

 

De 4 andra respondenterna som angav att det fanns en kartläggning, uppgav att deras kännedom om 

elevens tidigare erfarenheter och kunskaper var obefintlig till låg. Dessa respondenter menade också 

att det enbart var en lärarkategori/mottagningsenheten som genomförde kartläggningen. På 3 av 

respondenternas skolor fanns det antingen inget samarbete i fråga om studiehandledning eller så 

innefattade samarbetet enbart ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk. På den fjärde 

skolan fanns det dock ett samarbete som innefattade ämneslärare, modersmålslärare, lärare i 

svenska som andraspråk och studiehandledare. Lärarnas uppfattningar om huruvida det går att 

anpassa undervisningen efter vad kartläggningen visar var spridda, oberoende av hur de svarade i 

andra frågor om kartläggningen. 

 

I resultatet framkommer det tydligt att om ämneslärare är delaktiga i studiehandledning eller 

kartläggningen så är även deras kännedom om elevens kunskaper och tidigare erfarenheter betydligt 

högre än om de inte är delaktiga i någon av dessa. 

4.4.2.3 Modersmålslärare som angav att en kartläggning fanns 

De 3 modersmålslärare som svarade att det fanns en formell kartläggning svarade alla ja på frågan 

om det gick att anpassa undervisningen utifrån vad kartläggningen visade. Dessa modersmålslärare 

ansåg sig ha medelhög till hög kännedom om elevens tidigare kunskaper och erfarenheter inom 

deras skolämne. 2 modersmålslärare tyckte sig ha låg kännedom. På frågan om alla lärare hade 

tillgång till resultatet av kartläggningen var svaren spridda.  

 

För att ta del av en detaljerad översikt av svaren, se tabell 7. 
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Tabell 7: Översikt av lärarnas svar i frågor om kartläggning 

Lärare Kännedom om 

erfarenheter och 

kunskaper 

Tillgång till 

kartläggningen 

Möjlighet till 

anpassning och 

planering 

Vem/ Vilka genomför 

kartläggningen 

ÄL 2 Nej Nej Finns ingen 

SVA 1 Vet ej Ja Finns ingen 

SVA 2 Nej Nej Finns ingen 

ML 3 Vet ej Osäker Finns ingen 

ÄL 4 Ja Osäker Lärare i svenska som andraspråk, 

Mottagningsenheten, Speciallärare 

ÄL 5 Ja Ja Lärare i svenska som andraspråk, 

Ämneslärare, Förskoleklasslärare 

ML 4 Vet ej Ja Ämneslärare, Modersmålslärare, 

Mottagningsenheten 

ML 2 Vet ej Ja Ämneslärare, Modersmålslärare, 

lärare i svenska som andraspråk 

ÄL 1 Ja Osäker Lärare i svenska som andraspråk 

ÄL 1 Ja Ja Lärare i svenska som andraspråk 

ML 6 Nej Ja Modersmålslärare 

ML 4 Ja Ja Ämneslärare 

SVA 3 Ja Ja Mottagningsenheten 

ÄL 2 Ja Nej Speciallärare 

 

Tabellen visar svaren om kartläggning och även hur respondenterna svarade på andra frågor relaterade till 

undervisningen. De mörkgrå raderna visar de som uppgav att det inte fanns någon kartläggning. De ljusgrå visar de som 

angav att flera olika lärarkategorier samverkade i genomförandet av kartläggningen. 

4.4.3 Organisationen av kartläggningen 

Rektorn som intervjuades beskrev kommunikationen med mottagningsenhetens rektor. Rektorn 

uppgav att det skickades en ”väldigt väldigt tunn” kartläggning med ”basfakta”, och tillade: ”[…] 

den säger inte mycket, den som säger något det är den som vi själva kommer att göra”. Vidare 

skickades en rekommendation om placering av eleven från mottagningsenheten. Eftersom att 3 

respondenter menade att kartläggningen var ytlig, frågade jag rektorn hur viktig hen bedömde att 

den kartläggning som gjordes på mottagningsenheten var för deras arbete på skolan. På frågan 

svarade rektorn: 
 

”Nä men det är väl klart att det vi får är viktigt. Men det viktiga är att man kommer överens om var gränsen går 

mellan oss (syftar på skolan och Mottagningsenheten). Vi gör det här under den korta tid de är här hos oss, och 

det skickar vi med och utifrån det går vi vidare med för att kunna skapa oss en bild, och sköta uppdraget att 

implementera de här eleverna i den svenska skolan så att de ska kunna få en trygghet social utveckling och 

kunskapsutveckling.” 

 

Efter att kartläggningen tagits emot, menade rektorn att det var hens uppgift att vidareföra 

kartläggningen till lärarna på skolan som skulle ta emot eleven i aktuell undervisningsgrupp. 

Rektorn berättade även att det är rektorn som informerar om mottagningsenheten och den 

kartläggning som görs där till skolans personal. 2 respondenter från andra skolor än rektorns uppgav 

att de aldrig sett kartläggningen från mottagningsenheten, utan enbart hört talas om den. De två 

lärarna trodde att det var lärarna i förberedelseklasserna på skolan som tog emot kartläggningen från 

mottagningsenheten, men att de var osäkra på om det gjordes någon pedagogisk kartläggning i 

förberedelseklasserna utifrån ämnes- och kursplaner. En annan respondent hade inte hört talas om 

kartläggningen från mottagningsenheten alls. Hen menade att det inte heller gjordes någon 

pedagogisk kartläggning utifrån ämnes- och kursplanerna på skolan och även att det inte fanns så 

många nyanlända på skolan. Rektorn som intervjuades menade att alla skolor borde göra en 

pedagogisk kartläggning och att detta var ett uttalat beslut i kommunen.  
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Rektorn berättade att när en kartläggning från mottagningsenheten ankom, skickade hen denna till 

lärarna i förberedelseklassen. Därefter fick studiehandledare och speciallärare i uppdrag att göra en 

pedagogisk kartläggning på skolan. De skulle sedan informera ämneslärarna i den ordinarie 

undervisningen om den pedagogiska kartläggning som gjorts på skolan. 

 

Vidare uppgav rektorn att mottagningsenhetens personal som hade hand om första delen av 

kartläggningen aldrig träffade skolans personal och det inte fanns något samarbete i övrigt mellan 

dessa, mer än det dokument som utgjorde den första kartläggningen. Rektorn ansåg inte heller att 

det fanns ett behov av någon samverkan mellan den aktuella skolan och mottagningsenhetens 

personal. Detta med motiveringen att det är skolan som ska lära känna eleven och att 

mottagningsenhetens personal antagligen inte hunnit skapa sig någon djupare bild av eleven under 

”den korta tid” som eleven vistats där. 
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5. Analys och diskussion 
Detta kapitel inleds med en kort summering av det forskningsfält och de ansedda framgångsfaktorer 

som jag anser är relevanta för de undersökta områdena i min studie. Denna redogörelse syftar till att 

klargöra hur jag relaterar min studie till forskningsfältet och de ansedda framgångsfaktorerna. Men 

också att tydliggöra vilka ramar jag tolkar och analyserar mitt resultat med. Därefter kommer det 

presenteras en analys och diskussion av resultatet utifrån mitt syfte, mina tolkningsramar och mina 

frågeställningar. 

5.1 Utgångspunkter i forskningsfältet  
Bergendorff (2014) skriver att en betydande förutsättning för att nyanlända elever ska lyckas i sin 

skolgång är att enskilda lärare och hela organisationen tar ett gemensamt ansvar för att stödja 

flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Vikten av samverkan och gemensamt ansvar 

mellan skolpersonal och andra berörda i skolintroduktionen är mycket betydelsefull för elevens 

bästa, denna samverkan ska innefatta riktlinjer och gälla för alla skolstadier och mellan olika 

myndigheter (Bergendorff, 2014; SKL, 2010; Ascher, Mellander & Tursunovic, 2010; Blob, 2004; 

Ekermo, 2005 och Skolverket, 2008a).  

 

Axelsson et al. (2002) menar att olika personer och dokument alla hänger samman, likt en röd tråd, i 

främjandet av elevers språk- och kunskapsutveckling. Axelsson et al. (2002) syftar på hur forskning, 

nationella styrdokument och lokala direktiv gemensamt sänder attityder och påverkar 

verksamhetschefer, pedagoger, barn och föräldrar. Allt detta är enligt författarna medskapare till 

förutsättningarna för gynnsam språk- och kunskapsutveckling. I min studie har jag undersökt 

organisatoriska förutsättningar i en kommun gällande kartläggning och studiehandledning av 

nyanlända elever samt möjligheter till samverkan mellan olika lärarkategorier kring eleverna. Detta 

placerar min studie mitt i den röda tråden, som Axelsson et al. (2002) skriver om, då jag granskat 

hur de organisatoriska förutsättningarna påverkar lärares praktik och därmed även eleverna. 

 

Jag tolkar det gemensamma ansvar i skolintroduktionen som författarna ovan lyfter fram, samt 

Axelssons et al. (2002) röda tråd, som värderingar som ska genomsyra och återspeglas i hela 

samhället på olika nivåer. Allt ifrån vad forskning säger vara framgångsrikt gällande språk- och 

kunskapsutveckling, till tydliga lagar som reglerar skolintroduktionen, samt att det i varje kommun 

och varje skola ska finnas tydliga riktlinjer och god samverkan mellan all personal som är 

inblandade i skolintroduktionen av nyanlända elever. ( jfr Bergendorff, 2014; SKL, 2010; Ascher, 

Mellander & Tursunovic, 2010; Blob, 2004; Ekermo, 2005 och Skolverket, 2008a) 

 

Vad forskning och litteratur säger i fråga om att genomföra en framgångsrik kartläggning är att 

denna bör ske i samråd med flerspråkig personal och ämneslärare. Den ska även ske fortlöpande 

under en längre tid för att eleven ska få visa sina kunskaper på djupet (Sandell Ring & Hassanpour, 

2012; Skolverket, 2008a; Skolinspektionen, 2014 och NC, 2014). Kartläggningen har i sin tur 

betydelse för utformandet av studiehandledningen, om det behövs en sådan. För att möjliggöra en 

god studiehandledning lyfter Skolverket (2008a, 2013a, 2013b) och Bergendorff (2014) fram att 

samarbete mellan ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk och flerspråkig personal är 

betydelsefull om studiehandledningen ska ge önskvärda resultat.  

 

För att den ordinarie undervisningen ska bli lyckad och anpassad för eleven behöver lärare alltså ha 

god kännedom om elevens kunskaper, tidigare erfarenheter och hur eleven tidigare lärt (Meltzer & 

Hamann, 2005; Skolinspektionen, 2010; Lgr 11, 2011; Skollagen, 2010:800, kap 3 §3; Ring Sandell 

& Hassanpour, 2012). Men lärare behöver också kunskap om hur de i undervisningen kan stötta 
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elevens språk- och kunskapsutveckling parallellt så att eleven får fortsätta utvecklas där hen 

befinner sig (Hedeboe & Polias, 2008).  

 

Ämneslärare behöver också i sitt yrke samverka med lärare med andra kompetenser än de själva för 

att kunna hjälpa eleven i språk- och kunskapsutvecklingen på bästa möjliga sätt (jfr Axelsson et al, 

2002; Skolinspektionen, 2014 och Johansson & Ring Sandell, 2010). Vidare ska det finnas goda 

möjligheter till kompetensutveckling för alla lärare i frågor rörande flerspråkighet och att främja 

språk- och kunskapsutveckling samt goda möjligheter att bearbeta denna med sina kollegor (jfr 

Skolverket, 2008a).  

 

Allt detta tillsammans med forskningsbakgrunden är de nyckelresonemang som jag i studien 

fokuserat på för att få syn på det ramverk som lärare har för att tillgängliggöra undervisningen för 

nyanlända elever.  

5.2 Studiehandledning, gemensamma arbetssätt och 

förutsättningar för samverkan 

5.2.1 Organisatoriska förutsättningar för att tillgängliggöra 

undervisningen 

Syftet med studien var bland annat att söka svar på hur organisatoriska förutsättningar i fråga om 

studiehandledning och gemensamma arbetssätt mellan olika lärarkategorier påverkar lärare i att 

tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever. Resultatet visade att det enligt lärarna inte är 

alla elever i behov av studiehandledning som har tillgång till en sådan. Detta kan ses i relation till 

frågorna som berörde lärares uppfattningar om nyanlända elevers måluppfyllelse och uppfattningar 

om nyanlända elevers möjligheter att följa den ordinarie undervisningen. Där visade det sig att 

lärare angav att måluppfyllelsen generellt sett uppfattades som låg, samt att många elever hade 

svårigheter att följa undervisningen till följd av otillräckliga kunskaper i svenska. Dessa faktorer 

indikerar att det finns svårigheter för lärare att tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever. 

I resultatet framkommer det att organisatoriska förutsättningar som tros påverka detta är dels vilken 

anställningsform som finns i kommunen för studiehandledare och modersmålslärare, och dels 

svårigheterna i att finna en studiehandledare med önskvärd kompetens. Detta är ett känt problem 

sedan tidigare, som även Skolverket (2013a) och SKL (2010) skrivit om. Vidare fanns det tendenser 

till att den studiehandledning som erbjöds inte alltid kunde motsvara elevers behov. 

5.2.1.1 Studiehandledningens kvalitet 

Bergendorff (2014) och Skolverket (2008a, 2013a) betonar lärarkategorierna ämneslärare och 

studiehandledare som betydelsefulla för att studiehandledningen ska ge önskvärt resultat och vara 

av god kvalitet. I min studies resultat framkommer det att samverkan kring studiehandledning 

mellan flerspråkig personal sällan sker med ämneslärare. Förklaringar till detta är studiehandledares 

anställningsform och att denna påverkar förutsättningarna för samverkan. Om den som är 

studiehandledare är lokalt anställd på skolan är möjligheterna för samverkan större än om 

studiehandledaren är centralt anställd i kommunen och undervisar vid flertalet skolor. Ytterligare en 

faktor som spelar in är att barn med modersmål som få studiehandledare i kommunen talar kan vara 

svåra att anordna studiehandledning till. Denna problematik kring studiehandledares 

anställningsform och brist på samverkan med ämneslärare har även Skolverket (2013a) och SKL 

(2010) beskrivit. Skolverket (2013a), SKL (2010) och Blob (2004) har även skrivit om 

svårigheterna kring att finna studiehandledare med den kompetens som krävs, och att 

modersmålslärare därför ibland får vara studiehandledare. I mitt resultat framkommer det att 

modersmålslärare är delaktiga i att ge studiehandledning. Modersmålslärarna i kommunen är 
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anställda centralt, vilket som tidigare skrivit också innebär att deras möjligheter för samverkan med 

ämneslärare är små.  

 

I resultatet framkommer det även att modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och 

ämneslärare mycket sällan har gemensam schemalagd planeringstid.  Uteblivna gemensamma 

arbetssätt skriver Skolinspektionen (2014) kan resultera i att lärare inte får ta del av varandras 

kompetenser och att undervisningen på så sätt blir beroende av enskilda lärares insatser. Flera 

respondenter framhåller att så är fallet, då de uppger att om samverkan ska ske mellan 

modersmålslärare/studiehandledare och ämneslärare så är detta upp till lärares enskilda 

engagemang. 

 

Enligt Skolverket (2008a) ska kommunen kartlägga behovet av modersmålslärare för att säkerställa 

önskan om modersmålsundervisning och rätt till studiehandledning. Om det behövs ytterligare 

resurser ska kommunen verka för att samordna eller söka ytterligare resurser. Detta är något som 

kommunen utifrån respondenternas svar i nuläget gör. Samordningen är, som jag har tolkat det, den 

som skapar behovet av att studiehandledare och modersmålslärare har en central anställning i 

kommunen, för att de på så viss ska kunna räcka för många elevers behov. Resultatet visar 

tendenser till att studiehandledning av god kvalitet kolliderar med viljan om att tillgodose alla 

elever som behöver studiehandledning. Med studiehandledning av god kvalitet utgår jag, som 

tidigare nämnts, från vad Bergendorff (2014) och Skolverket (2008a, 2013a) skrivit. De framhåller 

att samarbete mellan modersmålslärare/studiehandledare och ämneslärare är centralt för att 

studiehandledningen ska ge önskvärda resultat. Detta tolkar jag som att det finns en slags 

utilitaristisk princip i samordningen som ska maximera studiehandledning för så många som 

möjligt, men att studiehandledningen i denna ambition omintetgör sin egen kvalitet eftersom att den 

då inte sker mellan ämneslärare och studiehandledare. 

5.2.1.2 Måluppfyllelse i relation till uteblivna gemensamma arbetssätt och utebliven 

studiehandledning  

Resultatet visar som jag tidigare nämnt att många elever har svårt att följa den ordinarie 

undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Detta sett i relation till att 

det enligt lärarna oftast finns ett stort behov av att flerspråkig personal i den ordinarie 

undervisningen handleder eleverna, antyder ytterligare att samarbete med flerspråkig personal och 

ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är nödvändigt för att tillgängliggöra undervisningen. I 

Skolinspektionens granskning (2010) framhålls att många elever inte förstår lärares instruktioner 

och inte heller det som står i läroböckerna. I en sådan situation skulle rätten till studiehandledning 

gälla. Enligt respondenterna i min studie får en majoritet av eleverna i behov av studiehandledning 

det, dock inte alla. I skolförordningen (SFS, 2011:185) står det att alla de elever som behöver har 

rätt till studiehandledning. 

 

Frågan kan ställas hur lärare går tillväga när de definierar att en elev är i behov av 

studiehandledning, och när de i så fall anser att behovet är tillgodosett. En respondent framhöll att 

studiehandledningen i vissa fall kan omfatta 2-3 timmar i veckan för en elev, vilket jag uppfattade 

att hen lät missnöjd med och ansåg vara för kort tid. Detta kan tolkas som att studiehandledningen 

är otillräcklig i den elevens fall. Frågan är om de här 2-3 timmarna i veckan motsvarade elevens 

behov eller om tiden var den maximala som kunde ges, med hänsyn till den samordning som 

behövde ske inom kommunen för att tillgodose allas behov av studiehandledning. Kan i så fall 

studiehandledningen vara behovsstyrd och hjälpa eleven uppnå de kunskapskraven som minst ska 

uppnås, om den samtidigt konkurrerar med samordningen för alla de andra elever som också 

behöver studiehandledning? Även rektorn som intervjuades lyfte en problematik kring att få 

studiehandledningen att fungera organisatoriskt, delvis på grund av svårigheter att finna 

studiehandledare med rätt kompetens. Men också de många olika språkens spridning på skolan 
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sades försvåra, språken kunde exempelvis vara spridda i olika årskurser och parallellklasser. Allt 

detta anser jag tyder på att det kan finnas svårigheter att möjliggöra en optimalt behovsstyrd 

studiehandledning för varje elev. 

 

Skolverket (2013a) lyfter fram att studiehandledning ska bidra till att eleven når de kunskapskrav 

som minst ska uppnås i de ämnen där ett stödbehov har kartlagts. Resultatet från ämneslärare och 

lärare i svenska som andraspråk visar att måluppfyllelsen för nyanlända elever generellt sett 

uppfattas vara låg. I svaren om måluppfyllelsen går det att utläsa att modersmålslärarna trodde att 

eleverna hade en högre måluppfyllelse i förhållande till vad ämneslärarna och lärarna i svenska som 

andraspråk generellt trodde. Detta kan bero på att modersmålslärarna enbart svarat för sitt ämne, 

men det kan även vara så att de svarat för hur de tror att eleverna generellt presterar i olika ämnen. 

För modersmålslärare tolkar jag det dock som att det är svårt att ha en djupare bild av så många 

elever i så många ämnen, om de inte också är studiehandledare. Därför är det svårt att tillskriva 

svaren från modersmålslärarna någon slutsats i förhållande till måluppfyllelsen. De respondenter 

som uppgav att alla elever i behov av studiehandledning inte fick sådan, uppgav också att 

måluppfyllelsen var låg, vilket skulle kunna vara talande för studiehandledningens betydelse för 

kunskapsutvecklingen. Men givetvis kan det också finnas andra orsaker som påverkar detta. 

5.2.1.3 Gemensamt ansvar och prioriteringar 

Frågan är om det måste vara en paradox mellan samordningen av studiehandledningen och 

studiehandledning av god kvalitet. Eller om det finns andra sätt att kringgå tidsbristen som omger 

samverkan och studiehandledning, utan att den står och faller med enskilda lärares engagemang. I 

Skolverkets checklista (2014a), som bland annat utgår från de allmänna råden (2008a), står det att 

rektorer bör skapa förutsättningar för och ansvara för att samverkan mellan studiehandledare, lärare 

i svenska som andraspråk och ämneslärare är möjlig. Vid intervjun med rektorn fanns det hos hen 

en syn om att ansvaret för att gemensam schemalagd planeringstid mellan lärarkategorierna 

modersmålslärare/studiehandledare (här skriver jag båda eftersom modersmålslärarna är delaktiga i 

studiehandledningen) och ämneslärare, borde vara ett gemensamt ansvar mellan skolors rektorer 

och rektorn för mottagningsenheten, vilket idag inte uppges vara utvecklat. Vidare beskrev rektorn 

en komplex bild av olika åtaganden som skulle in på lärarnas schema, vilka alla behövde 

rangordnas efter behov och sammanställas till en prioriteringslista, och utifrån detta kunde det vara 

svårt att ordna gemensamma schemalagda planeringstider.  

 

Det gemensamma ansvar som Bergendorff (2014) och Axelsson et al. (2002) skriver om som ska 

genomsyra alla nivåer i samhället verkar inte vara organiserat i kommunen, eftersom en klar 

majoritet av lärarkategorierna uppgav att det inte fanns någon gemensam schemalagd planeringstid 

och oftast inte heller några uttalade gemensamma arbetssätt. I förlängningen är det kommunen som 

har ett övergripande ansvar för mottagningsenheten som hjälper vid samordning av 

studiehandledare och anordnar modersmålsundervisning. Ansvaret omfattar även alla skolorna inom 

kommunen. Kommunen har inget ansvar för att samverkan mellan flerspråkig personal, ämneslärare 

och lärare i svenska som andraspråk äger rum. Däremot står det i Skolverkets allmänna råd (2008a) 

att det åligger kommunen att verka för att olika parter som berörs i mottagandet och introduktionen 

har ett gott samarbete, vilket förtydligas som tydlig ansvarsfördelning och gemensamma rutiner. 

Detta kan överfört till kommunens praktiska förutsättningar tolkas som att mottagningsenheten och 

de aktuella skolorna som tar emot eleverna bör ha ett samarbete, men inte hur djupt detta ska vara. 

Utifrån vad forskning framhåller borde det dock vara omfattande (se Axelsson et al, 2002; 

Johansson & Ring Sandell, 2010) eftersom ett tätt samarbete mellan flerspråkig personal, lärare i 

svenska som andraspråk och ämneslärare framhålls som det optimala för elevens språkutveckling. 

Ett tydligt behov hos kommunen bör därför vara att säkerställa en likvärdig utbildning. Skolverket 

(2012b) skriver att kommuner ska analysera och bedöma sin verksamhet utifrån aktuell forskning 

och beprövad erfarenhet. I detta fall bör de göra detta inom området språk- och kunskapsutveckling, 
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eftersom det enligt mitt resultat är sällan som lärarkategorierna har förutsättningar att utveckla 

gemensamma arbetssätt och sällan som det förekommer att eventuella arbetssätt är uttalade och 

medvetandegjorda.  

 

Dessutom uppgav även lärare som inte hade en planeringstid som omfattade alla lärarkategorierna, 

att de hade många elever med svårigheter i att följa den ordinarie undervisningen till följd av 

otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Trots denna alarmerande uppgift fanns det alltså inget 

i resultatet som pekade på att det i någon större utsträckning, bland de tillfrågade lärarna, fanns 

gemensamma arbetssätt. Dessa samspelande faktorer i resultatet tydliggör ytterligare att det finns 

behov av att ha gemensamma arbetssätt för att främja elevernas språk- och kunskapsutveckling. 

Enligt Axelsson et al. (2002) är en sociokulturellt stöttande miljö viktig, i vilken barns erfarenheter, 

kunskaper och språk ges utrymme och betydelse i klassrummet. För att realisera en sådan 

undervisning exemplifierar författarna en organisation som bygger på att modersmålslärarna är 

lokalt anställda på skolorna. Detta menar författarna möjliggör en dialog mellan lärarkategorierna 

och att de kan samplanera samt tillsammans ge eleverna möjlighet att använda båda språken i 

skolarbeten. Något annat som framkom i resultatet var att många ämneslärare hade obefintlig till låg 

kännedom om elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper i deras ämnen. Sett till vad Axelsson et 

al. (2002) skriver om en sociokulturellt stöttande miljö, har detta en negativ inverkan på barnens 

språk- och kunskapsutveckling.  

Skolverket (2008a) skriver att det är viktigt att den kompetensutveckling som görs på skolan ska 

leda till språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt. Kompetensutveckling för språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i kombination med lokalt anställd flerspråkig personal borde alltså 

ge goda organisatoriska förutsättningar för att tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever. 

5.2.1.4 Samarbetsformer och modersmålslärare med tio arbetslag – en paradox 

I mitt resultat framkommer det att vissa modersmålslärare undervisar elever på upp mot tio olika 

grundskolor. Siffran i sig tecknar en tydlig indikation på att det finns många relationer för 

modersmålslärarna att utveckla. När rektorn som intervjuades beskrev modersmålslärarnas 

arbetssituation framhöll hen även att de ibland arbetade utanför ordinarie skoltid. Deras grupper 

kunde bestå av olika åldrar och parallellklasser. Det var med andra ord en komplex bild av 

modersmålslärarnas undervisningssituation som målades upp, där en djupare samverkan med 

åtminstone minst tio ämneslärare kunde vara svår att få till. En modersmålslärare skrev att hen 

upplevde att många lärare knappt hälsade på modersmålslärare, vilket bara i sig, tror jag, skapar 

negativa förväntningar och ovilja till samverkan. Bristen på hälsningar från den lokalt anställda 

personalen kan tolkas som att modersmålslärare står utanför arbetslaget och de flyktiga möten som 

sker inte möjliggör någon djupare kontakt. Resultatet har i övrigt visat att det främst var samarbete 

mellan modersmålslärare och ämneslärare som utpekades som bristande av några respondenter. En 

respondent trodde att detta berodde på tidsbrist hos modersmålslärarna. Allt detta tolkar jag 

ytterligare som att modersmålslärarna blir de som är utanför arbetslaget och som de andra lärarna 

inte får någon vidare kontakt med. Om samverkan mellan lärarkategorierna står och faller med 

enskilda lärares engagemang, så borde deras relation vara viktig att utveckla. Frågan är bara när 

denna relation och när detta ömsesidiga engagemang mellan ämneslärare och modersmålslärare ska 

få näring att gro, när modersmålslärarna hela tiden är på väg till nästa skola eller arbetar utanför 

ordinarie skoltid och deras rektorer inte gör någonting för att förbättra situationen. 

 

Lärarnas svar på samtliga områden om studiehandledning och gemensamma arbetssätt antyder 

därmed att det finns svårigheter att tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever, som är 

direkt relaterade till de organisatoriska förutsättningarna.  
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5.3 Samverkan kring kartläggning 

5.3.2 Organisatoriska förutsättningar för att tillgängliggöra 

undervisningen 

En annan del av studiens syfte var att söka svar på hur organisatoriska förutsättningar gällande 

kartläggningen påverkade lärare i att kunna tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever.  I 

resultatet framkom det att många av ämneslärarna hade obefintlig till låg kännedom om elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper inom deras skolämnen. Dessutom rådde det en osäkerhet hos 

vissa av lärarna kring om alla som undervisade eleven hade tillgång till kartläggningen. I fråga om 

det är möjligt att anpassa och planera undervisningen utifrån vad kartläggningen visade, var många 

osäkra eller hävdade att det inte var möjligt. För att undervisningen ska kunna blir språk- och 

kunskapsutvecklande så krävs det att lärarna individanpassar undervisningen och bygger vidare på 

det eleverna bär med sig i form av kunskaper och erfarenheter (Axelsson et al, 2002; Melzer och 

Hamann, 2005 och Hedeboe & Polias, 2008). Även här finns det alltså tendenser till att lärare har 

svårigheter att tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever. Organisatoriska förutsättningar 

som framkommit som påverkar detta handlar till stora delar om oklarheter i kommunikationen kring 

kartläggningen, samt att några ämneslärare på ett eller annat sätt inte är involverade eller får tillgång 

till kartläggningen. Det gäller både den som görs på mottagningsenheten och den pedagogiska 

kartläggningen som bör göras av elevens kunskapsnivå i de olika ämnena på den aktuella skolan.  

5.3.2.1 Oklarheter om kartläggningen 

I fråga om riktlinjer och mottagande av nyanlända barn så framgår det, som jag tidigare skrivit, av 

Skolverket (2008a) att all skolpersonal ska ha kännedom om dessa. Vidare poängteras vikten av 

samverkan och gemensamt ansvar för elevens bästa av en rad författare. Denna samverkan ska 

innefatta riktlinjer och gälla för alla skolstadier och mellan olika myndigheter (Bergendorff, 2014; 

SKL, 2010; Ascher, Mellander & Tursunovic, 2010; Blob, 2004; Ekermo, 2005 och Skolverket, 

2008a). Det kan konkret innebära att information och handlingsplaner ska vara tillgängliga för alla 

som berörs i skolintroduktionen (Ekermo, 2005).  

I kommunens praktik borde detta innebära att lärarna på skolorna som tar emot de nyanlända 

eleverna i sin klass bör känna till mottagningsenhetens arbete med kartläggningen. Detta var något 

som några ämneslärare i min undersökning visade en tydlig osäkerhet kring, eftersom de uppgav att 

de inte fick tillgång till kartläggningen. En av respondenterna kände inte ens till den kartläggning 

som görs på mottagningsenheten. 

Den intervjuade rektorn uppgav att det var rektorn som tog emot kartläggningen innan den nådde 

lärarna i förberedelseklassen, det vill säga de lärare som på hens skola i början skulle undervisa 

eleven. Likaså sade rektorn att det var hen som informerade skolans övriga personal om den 

kartläggning som gjorts på mottagningsenheten. Rektorn menade att ämneslärarna skulle få 

information om kartläggningen via gemensamma möten, både mottagningsenhetens första och den 

pedagogiska kartläggning som görs på skolan. Men några lärare från andra skolor uppgav att de 

hade vag kännedom om hur lärare i förberedelseklassen arbetade med en eventuell pedagogisk 

kartläggning och en tydlig osäkerhet om det ens gjordes en sådan kartläggning där.  

Skolverket (2008a) skriver att rektorn bör ansvara för att en pedagogisk kartläggning av elevens 

förmågor och kunskaper utifrån ämnes- och kursplaner görs. Även Skolverket (2014a), SKL (2010) 

och Bergendorff (2014) menar att skolors egna pedagogiska kartläggningar i de olika ämnena är 

viktig för att kunna individanpassa undervisningen. Detta omsatt i kommunens praktik kan tolkas 

som att skolorna bör komplettera den ”mycket kortfattade” kartläggningen med ”basfakta” som görs 

på mottagningsenheten, för att på så sätt kunna individanpassa undervisningen.  
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5.3.2.2 Åldersgruppen som inte kommer omfattas av kartläggningen 

År 2016 kommer det införas ett krav på obligatorisk kartläggning för de som omfattas av 

definitionen nyanländ (Regeringen, 2014). Detta ser NC (2014) som problematiskt då elever i 

förskoleklass inte kommer omfattas av definitionen. Litteraturen har framhållit att 

övergångsproblematik är något som ofta inträffar när elever byter skolform eller klass, om det inte 

finns samverkan och riktlinjer för övergångarna (Ekermo, 2005; Blob, 2004; SKL, 2010 och 

Skolinspektionen, 2014). Med detta vill jag särskilt betona att barn som börjat i förskoleklass ofta 

har gått i förskolan och haft andra lärare där. Dessutom byter även barn i förskoleklass lärare när de 

börjar i årskurs 1. Skulle barnet anlända till kommunen strax innan fem års ålder är det möjligt att 

hen först vistas en tid på mottagningsenheten, därefter ungefär ett halvår på förskolan, sedan ett år i 

förskoleklass och sedan börjar årskurs 1. Det är alltså inte omöjligt att det kan finnas många 

övergångar på relativt kort tid och många lärare involverade i ett litet barns första skoltid. Som jag 

tidigare framhållit (jfr Bergman, 1898) så kan andraspråkselever i åldern 5-7 vara en grupp som kan 

tänkas behöva extra mycket stöd i sin språk- och kunskapsutveckling. Dessutom börjar många barn 

sin skolgång tidigare i andra länder än vad de gör i Sverige (NC, 2014). Utifrån faktorerna kring 

övergångar och att barn i förskoleklass inte kommer omfattas av den obligatoriska kartläggningen, 

samt sett till åldersgruppens andraspråksutveckling och tidigare skolbakgrund, anser jag att 

åldersgruppens bästa bör beaktas och att det bör vara prioriterat att förebygga att kunskap förloras 

om eleverna. Särskilt i förhållande till att det inte kommer finnas något krav på någon 

dokumenterad kartläggning för åldersgruppen. Det som dock fortfarande kommer att gälla för 

åldersgruppen är vad som står i skollagen (2010:800): att alla har rätt till en individanpassad 

undervisning. 

5.3.2.3 Delaktighet i kartläggningen   

Som jag nämnt råder det oklarheter från somliga ämneslärare om en djupare kartläggning 

överhuvudtaget görs på deras skolor. Det framkommer i Axelsson och Nilssons studie (2013) att 

ämneslärare brister i att anpassa undervisningen till flerspråkiga elever och att ansvaret för deras 

utveckling ofta förläggs till lärare i svenska som andraspråk och lärare i förberedelseklassen. I mitt 

resultat framkom det att några ämneslärare inte hade tillgång till den kartläggning som gjordes. 

Dessutom hade de en vag uppfattning om hur lärare i förberedelseklasserna arbetade med en 

eventuellt djupare kartläggning på skolan. I förhållande till detta kan det ifrågasättas vilka 

förutsättningar ämneslärare ges för att bli ansvariga och delaktiga i att anpassa undervisningen för 

nyanlända elever. Eftersom det uppenbarligen är någon annan som har information som för dem 

utgör viktiga förutsättningar för att anpassa sin undervisning. Ses detta även i kombination med att 

utrymmet för samverkan mellan ämneslärare och lärare i svenska som andraspråk i vissa fall 

uppgavs vara obefintlig, så blir det en situation som för ämneslärare försvårar möjligheten att kunna 

tillgängliggöra undervisningen och bli delaktiga i elevernas utveckling. En förutsättning för att 

anpassa undervisningen är att få kännedom om elevens tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket 

också kartläggningen ska syfta till, och denna uppges, som sagt, inte alla lärare få ta del av i mitt 

resultat. SKL (2010) har framhållit vikten av att göra ämneslärare delaktiga i undervisningen i 

förberedelseklasser och fortbilda dessa för att de ska bli bättre rustade att möta de behov som 

nyanlända elever har i fråga om språk- och kunskapsutveckling i den ordinarie undervisningen. 

Detta är något som borde tas tillvara i kommunen anser jag utifrån det som mitt resultat visat. Jag 

ser dock goda möjligheter och att det blir direkt nödvändigt för ämneslärare att bli delaktiga när 

förberedelseklasserna tas bort i kommunen. Det som är viktigt att lyfta fram i förhållande till detta 

är också att det genomförs en gedigen satsning i kommunen för att alla lärare som möter eleverna 

ska bli väl rustade i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och få goda möjligheter till 

samverkan med sina kollegor. 

 

I de två fall där ämneslärarna i min studie uppgav att de hade haft hög till omfattande kännedom om 
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elevers tidigare erfarenheter och kunskaper i deras skolämnen, hade minst tre olika lärarkategorier 

uppgetts delta i kartläggningen. Dessutom har även i dessa fall minst tre lärarkategorier varit 

involverade i studiehandledning, där en ämneslärare också uppgetts delta själv. Utifrån de här två 

fallen finns det en tendens om att samverkan mellan ämneslärare och flerspråkig personal är 

betydelsefull för hur omfattande kännedomen ämneslärare får om elevens kunskaper och bakgrund. 

Men också framkommer det att det kan vara betydelsefullt att många lärare delar på ansvaret om 

kartläggningen. Det verkar också enligt mitt resultat som att det är betydelsefullt att ämnesläraren 

själv är delaktig i kartläggningen, vilket även är något som bekräftas av SKL (2010). 

 

Utifrån det gemensamma ansvar som Bergendorff (2014) och Axelsson et al(2002) skriver om, vill 

jag poängtera vikten av att samtliga ämneslärare får fortbildning i språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt, samt att rektorer och kommuner organisatoriskt ser till att tillgängliggöra kartläggningen 

för alla lärare som ska undervisa eleverna, så att de i sin tur ges goda förutsättningarna att kunna 

främja sina elevers lärande. 

5.3.2.4 Tvåstegskartläggning och ett holistiskt perspektiv 

Kritik som lyfts fram av Otterup (2014) är att de allmänna råd som Skolverket gett ut (2008a) 

lämnar för stort rum för egna beslut åt enskilda kommuner och rektorer. I min studie har jag 

upptäckt att kommunikationen och samverkan mellan skolorna och mottagningsenheten är upp till 

parterna att själva få besluta om, och att den i nuläget är outvecklad inom områdena gemensamma 

arbetssätt och kartläggning. Samverkan mellan olika instanser och lärare är en central och viktig del 

i skolintroduktionen och något som forskning och litteratur lyfter fram som betydelsefull för barnets 

bästa (Bergendorff, 2014; SKL, 2010; Ascher, Mellander & Tursunovic, 2010; Blob, 2004; Ekermo, 

2005; Skolverket, 2008a).  

 

Vad den bristande samverkan mellan mottagningsenheten och skolorna i fråga om kartläggningen 

resulterar i, kommer jag nedan att diskutera utifrån perspektiven: anpassning till olika familjers 

behov och lärares tillgängliggörande av undervisningen för eleverna.  

 

Via Bergendorff (2014) och SKL (2010) framgår det att det inte är ovanligt att kartläggningen sker i 

två uppdelade steg. I första steget kartlägger en kommungemensam enhet eller samordnare i 

kommunen, ofta i syfte att få en slags bakgrund av eleven och ge viktig information om det svenska 

samhället och skolan. I nästa steg är det skolors uppgift att kartlägga på djupet i de olika ämnena för 

att kunna finna elevens kunskapsnivå. (Bergendorff, 2014; SKL, 2010) 

 

Vidare framgår det av Bergendorff (2014) och SKL (2010) att tiden som eleven kartläggs i det 

första steget kan variera från bara ett möte till i en hel månads tid. Den här typen av 

tvåstegskartläggning är, som nämnts, något som uppges ske i kommunen. Eleven vistas först på 

mottagningsenheten i cirka en månads tid för att därefter komma till den skola som hen ska gå i. 

Hur denna tid uppfattas av de barn och de familjer som kartläggs i det första steget är svårt att sia 

om utan att ha deras perspektiv. Men det som kan sägas är att tidsaspekten borde beaktas utifrån 

individuella behov istället för allmänna tidsbestämmelser anser jag, vilket det av allmän information 

om mottagningsenheten framgår inte görs idag. Även Skolverket (2008a) framhåller vikten av att 

det finns riktlinjer som är utformade på så sätt att de tar hänsyn till olika individers behov.  

 

Ascher och Mellander (2010) har funnit att nyanlända familjer i deras studie särskilt betonar vikten 

av att barnet får börja skolan så fort som möjligt. Utifrån de veckor som nyanlända familjer vistas 

på mottagningsenheten i kommunen kan det ifrågasättas om tiden upplevs som tillräckligt snar 

utifrån de olika familjernas behov. Dessutom kan det ifrågasättas hur tidsaspekten påverkar den 

kunskap som förs vidare till den aktuella skolan, sett till vad Skolinspektionen (2014) skriver om. 

Där de funnit att ju längre tid mellan olika övergångar som finns, desto mindre kunskap vidareförs 
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från avlämnande lärare till mottagande lärare. Ekermo (2005), Blob (2004) och Bergendorff (2014) 

betonar alla vikten av att samverkan sker i alla övergångar och att det finns gemensamma riktlinjer 

för dessa. 

 

Utifrån de lokala förutsättningarna i kommunen kan den kunskap som vidareförs om eleven även 

ses i förhållande till att skolans personal och mottagningsenhetens personal aldrig träffas – i bästa 

fall får skolans personal i alla fall se den ”mycket kortfattade” kartläggningen. Därefter eventuellt 

bilda sig en egen uppfattning. Jag vill lyfta fram en undran om hur viktig den första kartläggningens 

tid på en hel månad tillåts att vara utifrån hur mina respondenter formulerat sig om denna. Många 

respondenter lyfter fram kartläggningens ytlighet. En av respondenterna uttryckte det på följande 

sätt: ”[…] den säger inte mycket. Den som säger någonting det är den som vi själva kommer göra”. 

Tillslut kan frågan ställas vad syftet med en kartläggning på mottagningsenheten är under så lång 

tid, om den ändå inte når alla de lärarna på de aktuella skolorna som arbetar med elevernas lärande.  

 

Kartläggningen av eleven som sker på mottagningsenheten är även hela familjen delaktig i. Jag tror 

att den månad som familjen vistas på mottagningsenheten skapar kontinuitet och trygghet under 

familjens första tid i Sverige. Något liknande skriver Eastmond (2010) om, som menar att skolan 

ofta ger trygghet och rutiner för nyanlända familjer. Jag tror att mottagningsenheten kan ge en 

liknande effekt som skolan. Om ett holistiskt synsätt som Bergendorff (2014) och Kästen-Ebeling 

och Otterup (2014) skriver om ska appliceras i förhållande till kommunens organisation i 

skolintroduktionen, borde den trygghet som troligtvis byggs upp på mottagningsenheten utnyttjas 

bättre än vad den gör idag. Förslagsvis genom att utöka samverkan mellan mottagningsenheten och 

skolorna.  

 

För att möjliggöra en kartläggning i två steg som har fokus på att behålla så mycket information 

som möjligt i övergången, samt värna om barnets trygghet och välbefinnande, ser jag klara fördelar 

med en eventuell kontaktperson från mottagningsenheten. Denna kontaktperson skulle, under några 

få veckors tid, kunna följa med eleven och hjälpa eleven tillrätta i den nya miljön (skolan) genom 

studiehandledning, samt inledningsvis hjälpa den aktuella skolan i den pedagogiska kartläggningen 

av eleven. Åtminstone borde det finnas utrymme för ett möte mellan den personal som mottagit och 

kartlagt eleven, den aktuella skolan samt eleven och vårdnadshavarna, annars tror jag att risken 

finns att den kartläggning som görs på mottagningsenheten inte tillskrivs något större värde i 

praktiken. Då den - enligt mitt resultat - inte diskuteras mellan inblandade parter.  

5.3.2.5 En orättvis kartläggning 

Kästen-Ebeling (2014) skriver att det bör finnas handlingsplaner på nationell, regional och 

kommunal nivå samt samverkan mellan olika aktörer för att möjliggöra en god kartläggning. På 

nationell nivå väntas som tidigare nämnts ett nytt kartläggningsmaterial från Skolverket som ska 

vara klart år 2016 (Skolverket, 2014b). På kommunal nivå har jag enbart rektorn som intervjuades 

att utgå från, och hen menade att det var ett uttalat beslut i kommunen att det skulle göras en 

pedagogisk kartläggning på skolorna och hänvisade till ett mejl från mottagningsenhetens rektor. 

Det som är betydelsefullt i sammanhanget är att rektorn som intervjuades på sin skola hade en stor 

andel elever som var nyanlända och skolan hade också en vana att ta emot nyanlända barn. Detta till 

skillnad från en annan respondent som menade att det inte gjordes någon pedagogisk kartläggning 

på hens skola, där det enbart fanns ett litet antal nyanlända. Detta kan tolkas som att en skola som 

länge arbetat med skolintroduktion av nyanlända elever har mer utarbetade rutiner, än en skola som 

inte tagit emot nyanlända i lika stor utsträckning. Detta relaterar jag till viss del till vad Axelsson 

och Nilsson (2013) skrivit om, där likvärdigheten i fråga om språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt brister då mångkulturella skolor har en större erfarenhet än skolor som inte är 

mångkulturella att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Att likvärdigheten därför även brister i 

fråga om rutiner och insatthet i skolintroduktionen beroende på erfarenheter av att vara en 
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mångkulturell skola eller inte, är därför kanske inte heller förvånande. Mot denna bakgrund vill jag 

framhålla att det bör skapas plattformar för att alla skolornas rektorer ska få ta del av varandras 

erfarenheter av vad som varit framgångsrikt i skolintroduktionen. I större skala borde även alla 

parter i Sverige som berörs i skolintroduktionen kunna skapa en gemensam, förslagsvis nätbaserad, 

plattform där de får berika varandra med sina kunskaper och erfarenheter. Detta gemensamma 

ansvar är även något som framhålls av Blob (2004) och Ekermo (2005) för att kunna utveckla 

skolintroduktionen för nyanlända barn till det bättre.  

5.4 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att kunna dra generaliserbara slutsatser om organisatoriska förutsättningar i 

kommunen som påverkar olika lärarkategoriers praktik. Utifrån syftet var det alltså nödvändigt att 

få många lärares uppfattningar och uppgifter kring de undersökta områdena. Därför var det även 

relevant att genomföra en enkät för ändamålet. Enkäten var utformad på så sätt att flertalet frågor 

inom områdena var relaterade till varandra och därför kunde olika svars relevans ofta ställas i 

förhållande till varandra och på så sätt styrka studiens validitet. Vid utformandet av enkäten fick jag 

göra en avvägning mellan att få en mer omfattande bild av förhållandena kring de undersökta 

områdena genom att ha många frågor och därmed riskera en lägre svarsfrekvens, eller att göra en 

kortare enkät som kanske skulle ge fler svar. Jag prioriterade att få en omfattande bild framför en 

eventuellt högre svarsfrekvens och utformade därför en mer omfattande enkät. En svårighet som 

uppkom i resultatsammanställningen var att möjligheterna till att få förklaringarna bakom alla 

lärares uppgifter i enkäten var begränsad. Detta löste jag till viss del genom att ringa de lärare som 

svarat avvikande och på detta sätt få en utförligare förklaring till de olika förhållandena bakom 

svaren i enkäten. 

 

Intervjun med rektorn genomfördes i form av en semi-strukturerad intervju för att kunna ringa in 

organisatoriska förutsättningar och förklaringar som kunde antydas i resultatet från enkäten. Detta 

bidrog även till att höja validiteten i studien, då rektorns svar på många sätt bekräftade och 

förklarade de förhållanden som pekats ut i enkäten. Rektorns svar kan absolut inte sägas omfatta hur 

förhållanden på alla skolor ser ut, men det fanns förhållanden i kommunen som stärktes både via 

rektorns och responderande lärares svar och därför kan antas ge en generaliserbar bild. 

 

Jag bedömer att det hade varit berikande för studien om en rektor från en skola med ett mindre antal 

nyanlända elever också hade kunnat delta, för att jämföra rektorernas svar kring de organisatoriska 

förutsättningarna på de aktuella skolorna samt deras syn på de organisatoriska förutsättningarna i 

kommunen. Tyvärr räckte dock inte tiden till för detta. Dessutom hade jag även velat inkludera 

rektorn för mottagningsenheten, skolchefen och förvaltningschefen för att med säkerhet kunna dra 

mer generaliserbara slutsatser om kommunen som helhet och hur de olika nivåerna påverkar 

varandra. Men att intervjua alla dessa inblandade parter var inte möjligt inom den tidsram som 

fanns till mitt förfogande. Därför prioriterade jag att kontakta förvaltningschefen. 

Förvaltningschefen ringdes upp på sin arbetstelefon, men jag fick tala med någon annan som trodde 

att förvaltningschefen inte skulle kunna ge mig svar på mina frågor och hänvisade mig därför 

istället till skolchefen. Skolchefen söktes på telefon vid upprepade tillfällen under cirka två veckors 

tid, och även via mejl, utan framgång. 

 

Eftersom att studien spänner över tre områden – studiehandledning, kartläggning och gemensamma 

arbetssätt – fanns det inte möjlighet att gå på djupet i någon av dessa delar. Det som däremot har 

möjliggjorts i och med studiens spännvidd är att jag haft möjligheten att synliggöra hur olika 

förutsättningar kring dessa områden även har påverkat de andra, och hur samverkan i dessa 

områden hela tiden varit en avgörande faktor för framgång i att kunna tillgängliggöra 

undervisningen för nyanlända elever. 
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5.5 Slutsatser  
Mina slutsatser kring vad som påverkar lärares möjligheter att tillgängliggöra undervisningen för 

nyanlända elever utifrån hur introduktionen för nyanlända är organiserad i kommunen är:  

 

 Oklarheter om kartläggningen gällande vilka som genomför denna eller om den genomförs 

överhuvudtaget. Dessutom finns det en risk att kartläggningen inte tas tillvara vid 

överlämningen till undervisande lärare i ordinarie klass eftersom ämneslärare sällan är 

delaktiga i genomförandet av kartläggningen. 

 

 Alla som behöver studiehandledning förefaller inte få det. Dessutom finns det tendenser 

som tyder på att de som får studiehandledning eventuellt inte har möjlighet att få den 

behovsstyrd, på grund av brist på studiehandledare i det aktuella modersmålet och 

samordningen i kommunen. Det visade sig även att kvaliteten på studiehandledningen är 

beroende av vilken anställningsform som studiehandledare har i kommunen. 

  

 Samverkan inbördes mellan olika lärarkategorier och mottagningsenheten angående 

arbetssätt, kartläggning och studiehandledning riskerar att utebli beroende på den 

anställningsform som modersmålslärare eller studiehandledare har i kommunen. Men även 

på grund av bristande gemensamma rutiner och tidsbrist. 

 

I litteraturen framkommer vikten av samverkan och kollegialt lärande mellan de undersökta 

lärarkategorierna för att främja språk- och kunskapsutveckling hos flerspråkiga barn. En 

återkommande fråga utifrån studiens resultat har därför varit hur väl de personer som utgör kedjan i 

skolintroduktionen för nyanlända barn är sammanlänkande med varandra utifrån de organisatoriska 

förutsättningar som finns. Min slutsats är att de inte har möjlighet att vara en sammanlänkad kedja 

och därmed har de inte heller de bästa förutsättningarna för att kunna stödja nyanlända barns språk- 

och kunskapsutveckling optimalt. 

5.6 Vidare forskning 
Ett viktigt perspektiv är hur nyanlända barn med sina familjer upplever skolintroduktionen och 

samverkan mellan olika instanser som har hand om dem i mottagandet. Detta skulle kunna sättas i 

förhållande till olika kommuners handlingsplaner och sätt att anordna skolintroduktionen.  

 

Idag förekommer ”tvåstegskartläggningar”, som sker uppdelat i kommuners mottagningsenheter 

och på aktuella skolor under olika lång tid. Just tidsförhållandet mellan kartläggningen på 

mottagningsenheten respektive skolan kan vara underlag för vidare forskning. Detta borde 

undersökas utifrån individuella behov hos barnen och familjerna.  

 

Vidare behöver effektiva och kreativa organisatoriska modeller för hur samverkan mellan olika 

lärarkategorier som berörs i skolintroduktionen utvecklas för att kunna överbrygga de hinder som 

idag finns. Utvecklingsarbeten där olika former av IT-stöd är integrerade i elevernas undervisning är 

också något som kan utforskas. 
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5.7 Pedagogisk relevans 
Studiens breda perspektiv kring hur kartläggning, studiehandledning och samverkan mellan olika 

lärarkategorier är organiserad i en kommun, utgör ett viktigt bidrag till förståelsen för vilka 

förutsättningar lärare i den ordinarie undervisningen ges för att kunna tillgängliggöra 

undervisningen för nyanlända elever. Dessutom understryker studien vikten av och skapar förståelse 

för samverkan i alla led för att skolpersonal ska kunna samarbeta för nyanlända barns bästa. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Missivbrev för enkäten 
 

Hej! 
 
Mitt namn är Anna och jag är student vid Mälardalens högskola. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete som ska handla om nyanländas lärande. Som underlag till det genomför jag en 

enkätundersökning som jag gärna skulle vilja att du svarade på. 
 
Enkäten riktar sig till lärare inom kommunens kommunala grundskolor som är anslutna till årskurs 

1. En lärare i årskurs 1 för varje skola kommer tillfrågas samt, i den mån det finns, en lärare i 

svenska som andraspråk och en modersmålslärare undervisande vid den skolan. 
 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilka organisatoriska förutsättningar lärare ges 

lokalt för att i den ordinarie undervisningen skapa goda möjligheter för nyanländas språk- och 

kunskapsutveckling. 
 
Ditt svar är mycket värdefullt för att bidra till helhetsbilden av vilka lokala förutsättningar som 

råder i kommunen. Även om du inte har några elever som klassas som nyanlända ber jag dig ändå 

vänligast fylla i enkäten för att säkerställa att alla kommunala grundskolor finns i resultatet. 

Enkäten tar cirka 10 minuter att svara på. 
 
(Länk till enkäten) 

 
I min studie följer jag Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att ditt svar är 

frivilligt och att du har rätt att avbryta ditt deltagande utan motivering när som helst under studiens 

gång. Detta medför givetvis inte några negativa konsekvenser för dig. Ditt svar kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att enbart jag kommer veta vilken skola svaren kommer 

ifrån. Detta kommer inte presenteras i studien och när denna är klar kommer allt material att 

förstöras. Resultatet används enbart i forskningsändamål. 
 
Studien kommer att presenteras som en uppsats vid Mälardalens högskola och läggas ut på 

databasen Diva. När studien är publicerad kommer jag skicka ut en länk som du kan använda för att 

ta del av den. 
 
Finns det några funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare för 

mer information. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Anna Lindström 
(Kontaktuppgifter) 
 
(Kontaktuppgifter handledare) 
 
(Ort och datum) 
 
 

 



 

 

57 

 

7.2 Bilaga 2 – Mall för intervjufrågor 
 

Studiehandledning 

1. Hur/varifrån rekryteras studiehandledare eller annan flerspråkig personal som genomför 

studiehandledning? Anställs de lokalt på skolan eller är de centralt anställda i kommunen? 

 

2. Har den personal som studiehandleder gemensam schemalagd planeringstid med ämneslärare 

som undervisar eleven? Hur ofta i så fall och hur länge? 

 

3. Är flerspråkig personal alltid involverad i att ge studiehandledning? 

 

4. Vilka möjligheter finns för att ordna gemensam schemalagd planeringstid mellan ämneslärare, 

lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare? 

 

5. Är det rektorn för Mottagningsenheten eller rektorn lokalt på skolorna som ansvarar för och 

skapar förutsättningar för att samverkan mellan lärarkategorierna ämneslärare, lärare i svenska som 

andraspråk och modersmålslärare äger rum?  

 

6. Hur ser möjligheterna för att kunna ordna god studiehandledning ut utifrån de förutsättningar 

som finns i kommunen?  

 

Kartläggning 

1. Är det du som rektor som först tar emot mottagningsenhetens kartläggning och rekommendation 

om placering, och därefter är det ditt ansvar att vidarebefordra kartläggningen till lärare som ska 

undervisa eleven? 

 

2. Har alla lärare som undervisar eleven tillgång till denna kartläggning och kännedom om att 

Mottagningsenheten gör en kartläggning? 

 

3. Görs en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper, tidigare erfarenheter och hur hen tidigare 

lärt i olika ämnen, på din skola? Är detta upp till enskilda skolor att göra eller finns det någon 

kommunal riktlinje/beslut om att detta bör ske? 

 

4. Hur ser eventuell samverkan mellan din skola och mottagningsenheten ut i fråga om 

kartläggningen? Finns exempelvis gemensamma möten mellan mottagningsenhetens personal och 

skolans lärare i fråga om kartläggning och elever? Finns det någon uttalad riktlinje i kommunen om 

att ett sådant samarbete bör finnas? 

 

5. Finns det ett behov av samverkan med mottagningsenheten i kartläggningen? 

 

6. Samverkar ämneslärare och flerspråkig personal i den eventuella kartläggning som görs på din 

skola? Hur ofta och hur länge? 

 

7. Vem/vilka genomför den eventuella kartläggningen på din skola? 
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8. Vilka förutsättningar i kommunen är mest betydelsefulla för att kunna ordna studiehandledning 

och kartläggning av god kvalitet? 

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

1. Finns det i arbetslagen på din skola gemensamma arbetssätt för att främja språk- och 

kunskapsutveckling? 

 

2. Finns det i arbetslagen gemensam tid avsatt att diskutera hur undervisningen kan stötta både 

språk- och kunskapsutveckling parallellt? Hur ofta och hur länge? 

 

3. Får eleverna på din skola möjlighet att använda sitt modersmål/starkaste skolspråk i 

undervisningen och under skolans raster? 
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7.3 Bilaga 3 – Enkäten 

Förutsättningar för att tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever 
 

Bakgrundsfrågor 

1. På vilken kommunal grundskola undervisar du? 

Markera alla som gäller.  

 (Samtliga kommunala grundskolor i kommunen finns valbara, min anm.) 

 

2. Uppskatta hur många elever du undervisar som har varit bosatta i Sverige i mindre än 4 år 

Markera endast ett alternativ. 

 0 (Låter inte respondenten fortsätta svara på enkäten, min anm.) 

 12 

 35 

 610 

 1115 

 1620 

 21 eller fler 

 

3. Är du lärare i 

Markera alla som gäller. 

 Svenska som andraspråk 

 Modersmål 

 Lärare årskurs 1 

 

4. Vilken/vilka klasser undervisar du i? 

Markera alla som gäller. 

 Årskurs 1 

 Förberedelseklass 

 

5. Vilka ämnen undervisar du i? 

Markera alla som gäller. 

 Svenska 

 Svenska som andraspråk 

 Matematik 

 Engelska 
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 Modersmål 

 SO 

 NO 

 Musik 

 Bild 

 Idrott 

 

Studiehandledning 

6. Hur många av eleverna har enligt din uppfattning för lite kunskaper i det svenska språket för att 

kunna hänga med i den ordinarie undervisningen? 

Markera endast ett alternativ. 

 1 (Inga) 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 (Alla) 

  

7. Hur stort bedömer du behovet är av att flerspråkig personal handleder elever i den ordinarie 

undervisningen? 

Markera endast ett alternativ. 

 1 (Obefintligt) 

 2  

 3  

 4  

 5  

 6 (Mycket omfattande) 

  

8. Hur stort utrymme anser du att det finns för att flerspråkig personal i den ordinarie 

undervisningen handleder en elev som är i behov av detta? 

Markera endast ett alternativ. 

 1 (Inte alls) 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 6 (Stort utrymme) 

  

9. Hur många av dina elever uppskattar du är i behov av studiehandledning på sitt 

modersmål? 

Markera endast ett alternativ. 

 0 (Förflyttar respondenten till fråga 12, min anm.) 

 12 

 35 

 610 

 1115 

 1620 

 21 eller fler 

 

10. Har de elever som behöver tillgång till studiehandledning på sitt modersmål? 

Markera endast ett alternativ. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

11. Vilken/vilka lärare har regelbundet samarbetat kring studiehandledning? 

Markera alla som gäller. 

 Ämneslärare/klasslärare 

 Modersmålslärare 

 Lärare i svenska som andraspråk 

 Studiehandledare 

 Finns inget samarbete 

 Övrigt: (fritext) 

 

Pedagogisk kartläggning 

12. Hur stor kännedom har du fått om elevens/elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter inom ditt/dina skolämnen? 

Markera endast ett alternativ. 

 1 (Obefintlig) 

 2 

 3 
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 4 

 5 

 6 (Mycket omfattande) 

  

13. Har alla lärare som undervisar eleven/eleverna tillgång till resultatet av den pedagogiska 

kartläggningen? 

Markera endast ett alternativ. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

14. Finns det möjlighet att planera och anpassa din undervisning utifrån 

elevens/elevernas kartläggning? 

Markera endast ett alternativ. 

 Ja 

 Nej 

 Osäker 

 

15. Hur tror du måluppfyllelsen ser ut för nyanlända elever på din skola? 

Markera endast ett alternativ. 

 1 (Låg) 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 (Hög) 

 

16. Vilka genomför kartläggningen av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter inom olika 

ämnen? 

Markera alla som gäller. 

 Ämneslärare/klasslärare 

 Modersmålslärare 

 Lärare i svenska som andraspråk 

 Mottagningsenheten 

 Finns ingen formell kartläggning 

 Övrigt: (fritext) 
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Möjligheter till samverkan 

17. Vilka lärare finns kopplade till din skola? 

Markera alla som gäller. 

 Modersmålslärare 

 Lärare i svenska som andraspråk 

 

18. Ungefär hur mycket gemensam schemalagd planeringstid har ämneslärare, modersmålslärare 

och lärare i svenska som andraspråk tillsammans? 

Markera endast ett alternativ. 

 0 minuter/veckan 

 15 minuter/veckan 

 30 minuter/veckan 

 45 minuter/veckan 

 60 minuter eller mer/veckan 

 Planeringstiden omfattar inte alla tre lärarna 

 

19. Skulle du behöva mer schemalagd planeringstid mellan ämneslärare, modersmålslärare och 

lärare i svenska som andraspråk? 

Markera endast ett alternativ. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Övrigt: (fritext) 

 

20. Finns det några gemensamma undervisningsmetoder som ämneslärare, modersmålslärare och 

lärare i svenska som andraspråk använder sig av i undervisningen? 

Markera endast ett alternativ. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Övrigt: (fritext) 

 

21. Vilka gemensamma undervisningsmetoder använder ämneslärare, modersmålslärare och lärare i 

svenska som andraspråk sig av? 

(fritext) 
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Din arbetssituation 

22. Hur bedömer du dina möjligheter att främja nyanländas lärande utifrån din skolas 

förutsättningar och dess lokala beslut? 

Markera endast ett alternativ. 

 1 (Mycket små) 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 (Mycket stora) 

 

23. Hur nöjd är du med stödet från din skolas ledning i hur du kan främja de nyanlända elevernas 

språk och kunskapsutveckling? 

Markera endast ett alternativ. 

 1 (Mycket missnöjd) 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 (Mycket nöjd) 

 

24. Vad uppfattar du som rektorns viktigaste uppgift kring att skapa goda förutsättningar för att din 

skola ska kunna stödja nyanländas språk och kunskapsutveckling? 

(fritext) 

 

25. Har du ytterligare synpunkter eller tankar som är viktiga att lyfta fram i relation till enkätens 

frågor? 

(fritext) 


