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Sammanfattning 
 
Våren 2016 blev det obligatoriskt att genomföra kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 
i grundskolan. Detta tillsammans med faktumet att antalet nyanlända i våra skolor ökade 
markant, medförde en utmaning för många kommuner. Kommunerna runt om i landet har valt 
att organisera detta arbete på olika sätt. Syftet med denna studie var att beskriva och analysera 
hur det specialpedagogiska arbetet i olika verksamheter inom grund och gymnasieskola har 
påverkats utifrån kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. De grund - och 
gymnasieskolor som undersöktes finns alla i norra Sverige. Den kvalitativa undersökningen 
genomfördes med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Resultaten visade att trots att 
kommunerna har samma vilja och ambition att få detta arbete att fungera på ett bra sätt är 
variationen stor i hur man har valt att organisera arbetet kring mottagande och kartläggning av 
nyanlända elevers kunskaper. Specialpedagogens roll har inte påverkats i någon stor 
utsträckning i någon av de undersökta kommunerna. 
 
Nyckelord: bedömning, förändringsprocess, kommunikation, mottagande, organisation 
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Förord 

Vi, som författare av denna studie, vill här i början nämna kort att de människor studien har i 
fokus benämns av oss som ”nyanlända elever”. I alla diskussioner, debatter, rapporter och så 
vidare används benämningar för människor, benämningar som redan rent semantiskt skapar 
ett ”vi och de”. Studien behandlar en aspekt i nyanlända elevers liv. Individer, elever, barn 
som är en del av det som vi försökt undersöka så objektivt och vetenskapligt som möjligt. Vi 
vill understryka att vi berättar och analyserar ett fragment av individers vardag här. Individer 
som är av kött och blod, som har drömmar och mål och som finns ibland oss. 
Förhoppningsvis kan studien ge ett litet bidrag till att skapa förståelse för deras situation och 
behov.  
 
1. Inledning  
 
Dagligen upplever vi en mångfacetterad diskussion om nyanländas varande och icke varande i 
vårt land. Faktum är dock att vi redan står inför uppgiften hur vi kan motta nyanlända elever. 
Det handlar inte längre om frågan ifall. Enligt Skolverkets information (Skolverket, 2016c) 
har 40.000 nyanlända i åldern 13-18 kommit till Sverige 2015, samt 31.000 i åldern 1-12 år. 
Särskilt intressant förefaller de här siffrorna om de ställs mot antalet nyanlända elever år 
2010. Professor Nihad Bunar (2010) vid barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid 
Stockholms universitet påpekade då att antalet nyanlända elever1 inom grund-och 
gymnasieskola låg på cirka 8000 sammanlagt. 
 
Det har alltså skett en markant ökning under de senaste sex åren. Med tanke på nuvarande 
situation då många nyanlända elever ska mottas eller har mottagits i våra skolor, arbetar 
kommunerna med en stor utmaning. Bortom alla publicistiska inslag i den mediala och 
politiska debatten, arbetar skolans verksamhet sedan januari 2016 redan med en lagstadgad 
kartläggning för nyanlända elevers kunskaper inom grundskolan. Denna kartläggning ska 
underlätta och säkerställa elevernas mottagande i svenska skolan och deras utbildning. Även 
många gymnasieskolor har valt att genomföra kartläggningen av nyanländas kunskaper med 
hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial (Skolverket, 2016a). Implementeringen har ställt 
skolorna inför nya organisatoriska uppgifter. 
 
I lagstiftningen om kartläggningen för nyanlända 2016 föreskrivs att nyanländas kunskaper 
ska kartläggas skyndsamt på grundskolan och att eleverna ska placeras i adekvat klass enligt 
genomförd kartläggning. Lagstiftningen är tydlig med att alla elever ska få möjlighet till sin 
individuella kunskapsutveckling. Undervisningen av alla elever ska vara likvärdig i hela 
landet. Dessutom ska specialpedagogiken stödja och hjälpa elever i behov (SFS 2010:800). 
Var står vi alltså idag? 
 

                                                           
1 Skollagen definierar i 3:e kapitlet  § 12a att nyanlända elever är elever “som har varit bosatt utomlands, nu är 
bosatt i landet, och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon 
fyller sju år” (SFS 2010:800). 
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Helena Reistad, Pedagogiska Magasinets chefredaktör, uttalade sig i februari 2016 om 
kompromissfyllda och tillfälliga lösningar inom planering för nyanlända elevers undervisning. 
I sin ledarartikel lyfter hon fram paradoxen av Skolverkets krav på likvärdig utbildning och de 
reella förutsättningar som skolorna brottas med. Å ena sidan står skollagen som uttalar sig 
tydligt om att alla elever ska få möjligheten att nå så långt de kan efter sina förutsättningar. Å 
den andra sidan skapas alltför ofta temporära lösningar som växer fram ur problematiken 
lärar- och resursbrist (Reistad, 2016). Inför denna bakgrund förefaller frågan intressant, vilken 
organisation det har skapats kring kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper? Hur 
används den idag på grundskolan och gymnasieskolan? Ses den som redskap och stöd i det 
pedagogiska arbetet?  
 
Kartläggningen bör medföra förändringar i den specialpedagogiska verksamheten ute på 
skolorna. Specialpedagogens uppgift att “leda utveckling av det pedagogiska arbetet med 
målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever”(Umeå Universitet, 2012), kan i 
högsta grad bidra till att nyanlända elevers personliga kunskaper blir synliga, genom att knyta 
an till deras individuella kunskapsnivå och använda den som resurs i lärandet, men även i 
klassrummet. Samtidigt kan kartläggningen vara redskapet för att upptäcka eventuella 
stödbehov tidigt. Därav uppstår frågan, på vilket sätt kartläggningen för nyanlända har 
påverkan på den specialpedagogiska verksamheten?  
 
Bunar påpekar att det finns få forskningsstudier ”som direkt undersöker mottagnings- 
systemets organisation” (Bunar, 2010, s. 65). Han ställer frågan om vilka mottagningssystem 
som fungerar bäst, på grund av att organisationerna varierar mellan olika verksamheter och 
områden. Han pekar på betydelsen av forskning kring mottagandets organisation, då den i 
själva verket är en viktig del av nyanlända elevers integration och kunskapsinlärning. Denna 
studie är en del av utbildningen på specialpedagogprogrammet vid Umeå Universitet. Därav 
är omfånget begränsat och syftet är preciserat mot en mindre del av en bred problematik. 
Fokus ligger på mottagningssystemet av nyanlända elever med en särskild vinkling på 
organisationen kring kartläggningen. 
 
Den här undersökningen är relevant eftersom obligatorisk kartläggning av nyanlända elevers 
kunskaper är ett nytt fenomen i den svenska grund- och gymnasieskolan och det saknas 
forskning inom detta område. 
 
2. Syftet med studien 
 
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur det specialpedagogiska arbetet i olika 
verksamheter i grundskola och gymnasieskola har påverkats utifrån kartläggningen av 
nyanlända elevers kunskaper. 
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2.1 Övergripande frågeställningar 
 

x Hur organiseras arbetet kring kartläggningarna på de olika skolorna? 
 

x På vilket sätt används kartläggningen som ett stöd i det pedagogiska arbetet med 
eleven? 

 
x Vilka konsekvenser har införandet av kartläggningarna medfört för den 

specialpedagogiska verksamheten på skolorna? 
 
3. Bakgrund 
 
3.1 Kontextuell bakgrund 
 
Vi har undersökt organisationen kring kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper i fyra 
olika kommuner; tre mindre inlandskommuner och en större kustkommun. Alla fyra 
kommuner finns i norra Sverige. 
 
Inlandskommunerna 
Tre mindre kommuner i Norrlands inland har varit med i undersökningen. I två av dem finns 
gymnasieskola med introduktionsprogram. I den tredje finns ingen gymnasieskola, där har 
istället grundskolans verksamhet undersökts. Dessa tre undersökta kommuner tar både emot 
asylsökande och kvotflyktingar. Flera boenden för ensamkommande barn finns i de tre 
kommunerna. I en av kommunerna finns ett lokalt resurscentrum för integration. Grund- och 
gymnasieskolan anlitar ibland personal från detta resurscentrum. 
 
Kustkommun 
Kommunen är en mellanstor kustregion med 30 grundskolor och tre gymnasieskolor. Även 
denna kommun tar emot både asylsökande och kvotflyktingar. Den undersökta kommunens 
skolor har olika sätt att motta nyanlända. Det finns både skolor med introduktionsklasser 
liksom skolor som direkt försöker inkludera nyanlända i klasserna. Vissa skolor har tagit emot 
många nyanlända, och det finns skolor med bara ett fåtal nyanlända elever. 
 
Inom kommunen finns en central enhet som samlar specialpedagoger med olika kompetenser 
i ett team. Teamet stödjer specialpedagogerna på de olika kommunala grund- och 
gymnasieskolorna samt anordnar utbildningar och föreläsningar. Därutöver finns en central 
enhet som är kopplad till verksamheten kring nyanlända, som samordnar modersmålslärare 
och handledning på modersmål. 
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3.2 Syftet och utformningen av kartläggningen och Skolverkets insatser  
 
Syftet med kartläggningen 
Syftet med den kartläggning för nyanlända elever som Skolverket har tagit fram, är att hjälpa 
skolorna vid mottagandet av dessa elever. Rektorer och lärare ska stöttas i att kunna upptäcka 
nyanlända elevers kunskapsläge när de kommer till den svenska skolan (Sandell Ring, 2015). 
Kartläggningsmaterialet togs fram efter det att regeringen gett Skolverket i uppdrag att föreslå 
hur stödet till skolorna kan se ut när det gäller att kartlägga och följa upp nyanlända elevers 
kunskaper. Skolverket genomförde en implementeringsinsats inför införandet av 
kartläggningsmaterialet. Konferensdagar för skolledare, skolpolitiker och lärare anordnades 
runt om i landet. Där presenterades materialet och dess användning ingående och möjlighet 
till frågor och diskussioner fanns. Från den 1 januari 2016 är genomförandet av kartläggning 
av nyanlända elever obligatorisk på grundskolan och ska ske senast två månader efter att 
eleverna har tagits emot inom skolväsendet (Skolverket, 2016b). Materialet är offentligt och 
tillgängligt på Skolverkets webbsida. 
 
Utformningen 
Kartläggningsmaterialet är kriterierelaterat i den meningen att eleven placeras i en lämplig 
årskurs eller grupp enligt hur hen når upp till vissa kriterier/resultat i kartläggningen. 
Kriterierna är relaterade till vilka krav eleven kommer att möta i svenska skolan och är 
därmed riktat mot det centrala innehållet i läroplan för grundskola, förskoleklass och 
fritidshem 2011, LGR 11 (Skolverket, 2011c). Elevens beredskap för att nå kunskapskraven 
blir kartlagd. Det vill säga att i materialet inom området ”Litteracitet”, som behandlar läs- och 
skrivförmåga, ges möjlighet att se vilka kunskaper eleven har i till exempel att läsa, 
argumentera, reflektera, sammanfatta, och så vidare. Och inom området “numeracitet” som 
behandlar elevernas matematiska förmåga, visas elevens förmåga till taluppfattning, 
problemlösning och andra matematiska förmågor. 
 
Övergripande är det huvudmannen som ansvarar för att skolenheterna har ekonomiska och 
även personella resurser för att kunna ta emot och stödja nyanlända elever. Detta ska beaktas 
vid skolenheternas resursfördelning (Skolverket, 2016b). På skolenheten är det rektor som 
utser lärare för kartläggningssamtalen. Utsedd lärare leder samtalen och ansvarar för 
dokumentationen. Det rekommenderas att ämneslärare genomför samtalet, eftersom denna 
lärare har de kunskaper som krävs och direkt kan anpassa undervisningen efter elevens behov.  
 
Manualen för kartläggning av nyanlända elevers kunskap är strukturerad så att den beskriver   
hur samtalen ska genomföras och vad det är som ska beaktas; till exempel hur samtalet kan 
inledas och avslutas, att om möjligt vårdnadshavaren ska finnas med, att en tolk står till 
förfogande (tolk är ett måste om inte kartläggaren själv behärskar elevens starkaste språk), 
och så vidare. Det finns även en bilaga med som stödjer läraren i samtalet om det är troligt att 
ett funktionshinder föreligger. Där rekommenderas att specialpedagogen genomför samtalet 
(Skolverket, 2016a). 
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Kartläggningen innehåller tre steg. Steg ett representerar en kartläggning av elevernas språk 
och tidigare erfarenheter. Inom steg två kartläggs elevernas språkanvändning (litteracitet) och 
matematiska förmåga (numeracitet). Ämnen som biologi, fysik, kemi och teknik kan 
kartläggas i steg tre, men är än så länge inte obligatoriska. Här rekommenderas att 
ämnesläraren kartlägger förmågorna i respektive ämne.  
 
Ett viktigt fokus i samtalen är att ge eleven en känsla av välkomnande. Formuleringar ska ske 
på ett sätt så att eleven känner sig bekräftad. Det uppmanas att omformulera, ge följdfrågor 
och andra förutsättningar så att eleven kan visa sin fulla potential och samtalet på så sätt 
anpassas efter elevens behov. Det rekommenderas att anteckna under samtalen, men att 
komplettera dessa anteckningar så fort som möjligt efter samtalet. Det finns för dessa två spår 
samtals- och dokumentationsunderlag. En sammanfattning av analysen görs med hjälp av en 
kartläggningsprofil. Denna profil ska överlämnas för vidare beslut till rektor (Skolverket, 
2016a). 
 
Kartläggning för nyanlända elevers kunskap som bedömningsinstrument mäter relevanta 
kunskaper eftersom frågorna riktar in sig mot styrdokumentens krav och de centrala innehållet 
för ämnet Svenska som andraspråk och uppfyller därmed en hög validitet för svenska skolans 
krav (Skolverket, 2011c). Man har försökt att se alla situationer man kan stöta på: materialet 
är tillgängligt på 14 språk och är anpassat efter elevernas utveckling. Det finns även en 
möjlighet att anpassa till elever som har ett språk som materialet inte är översatt till. Man har 
också tagit hänsyn till bildstöd och anpassningsmöjligheter för eventuella funktionshinder.  
 
Skolverkets riktade satsning för nyanlända elevers skolgång 
Skolverket har under hösten 2016 inlett ett arbete med 20 utvalda kommuner över hela landet. 
De utvalda kommunerna har alla tagit emot många nyanlända elever. Samarbetet med 
kommunerna kommer att pågå under drygt tre terminer och sedan utvärderas. Fram till och 
med 2019 kommer nya kommuner att kunna delta i satsningen. Målet/målen med insatserna är 
att utbildningen i kommunerna ska vara likvärdig och ha hög kvalitet samt att höja 
kunskapsresultaten för nyanlända barn och ungdomar. Verksamheten ska analyseras för att 
kunna identifiera viktiga insatser som kan leda till att kvaliteten på mottagande och utbildning 
av de nyanlända eleverna ökar i kommunerna (Skolverket, 2016d). 
 
3.3 Tidigare forskning inom organisation och undervisning 
 
I detta avsnitt tas hänsyn till forskning som är relevant för helheten, då mottagandet av 
nyanlända elever, deras kartläggning och det specialpedagogiska arbetet kring detta samt 
verksamheternas organisation är tätt sammanvävda. 
 
3.3.1 Skolan som organisation och institution 
 
Studien har syftet att beskriva och analysera hur det specialpedagogiska arbetet i olika 
verksamheter inom grund och gymnasieskola har påverkats utifrån kartläggningen för 
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nyanlända. Följande avsnitt belyser aspekter inom detta område med hjälp av några olika 
perspektiv och teoretiska ansatser.  
Organisationsteori 
Skolan kan ses ur två perspektiv enligt organisationsteorin, det instrumentella och det 
institutionella perspektivet (Christensen, Laegreid, Roness och Rovik, 2005). Det 
instrumentella perspektivet ser offentliga organisationer som instrument som används för att 
utföra uppgifter på uppdrag av samhället och därigenom nå uppsatta mål. Det institutionella 
perspektivet är uppbyggd av tre pelare; den regulativa med regler, lagar och styrsystem, den 
normativa med värderingar och förväntningar samt den kognitiva med kategorier och 
identiteter. Det institutionella perspektivets tre pelare kan till exempel användas för att förstå 
hur medlemmarna i en organisation värderar och uppfattar en förändring (ibid.). 
 
Offentliga organisationer som skolan är ofta instrument för att uppnå mål och genomföra 
uppgifter. På grund av att staten eller huvudmannen ålägger skolan att verkställa uppdrag, 
behöver man betrakta den utifrån ett instrumentellt perspektiv. Skolan som organisation kan 
alltså i arbetet med mottagandet av nyanlända elever förstås ur ett instrumentellt perspektiv. 
Nyanlända elever har samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn i Sverige (SFS 
2010:800). Svenska staten har satt ramen för skolplikten och utformat regler kring 
mottagandet av nyanlända elever, därav måste kartläggningen och därmed förändringsarbetet i 
alla skolverksamheter initieras. Kartläggningen för gymnasieskolan är inte obligatorisk, 
däremot är det krav på att genomföra den i grundskolan. 
 
I Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever förtydligas att huvudmannen 
bör ”skapa rutiner för att, med utgångspunkt i den långsiktiga planeringen, följa upp att 
arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever fungerar på 
skolenheterna” (Skolverket 2016b). 
 
Skolan som en instrumentell organisation är ålagd att genomföra vissa reformer ”som medel 
för att bestämda mål realiseras” (Blossing, Nyen, Söderström & Tonder, 2012, s. 39). 
Situationen som tidigare nämnts, med ökad inflyttning på grund av flyktingkrisen som gjorde 
att antalet nyanlända elever i svenska skolor ökade från 8.000 till 70.000 individer på några 
år, krävde av organisatoriska skäl tydliga regler kring mottagandet av nyanlända elever. 
Samtidigt är regler och lagar garant för en likvärdig utbildning och möjligheten för individen 
att kunna nå upp till kunskapskraven. 
 
Skolan kan även förstås ur ett institutionellt perspektiv, då den inom sin verksamhet agerar 
utifrån informella värderingar och normer. Till skillnad från det instrumentella perspektivet 
som handlar efter formella normer för att uppnå uttalade krav, uppstår de informella normer 
inom det institutionella perspektivet omedvetet och successivt. Enligt institutionell teori, kan 
det finnas en lös koppling mellan de formella kraven som uppfylls och de strukturer som styr 
verksamheten i verkligheten (Blossing et al., 2012). Sådana strukturer kan vara beroende på 
bland annat demografin och olika utbildningsbakgrund inom en skola. Scherp och Scherp 
förtydligar vikten av en samsyn om helheten (Scherp & Scherp, 2007). Denna samsyn 



11 
 

förhindrar att ”såväl lärandet utifrån vardagsarbetet som den kritiska analysen av de olika 
arbetssätten” reduceras (Scherp & Scherp, 2007, s. 271).  
 
Scherp och Scherp (2007) framhåller att ”skolutvecklingen handlar om samspelet mellan 
påverkansprocesser i relation till förverkligandet av uppdraget och är beroende av både 
uppdragets innehåll och det ledning- och styrningssystem, som man byggt upp på nationell 
nivå och inom varje skolenhet” (Scherp & Scherp, 2007, s. 340). Här påpekas att skolan, som 
kan ses som, en instrumentell såväl som en institutionell verksamhet behöver samspela på alla 
nivåer för att möjliggöra skolutveckling. Detta gör att ålagda uppdrag kan genomföras 
framgångsrikt (Christensen, Laegreid, Roness och Rovik, 2005). 
 
Kommunikationsteori 
Kommunikation är, enligt Nilsson & Waldermansson, en förutsättning för gruppers existens 
och förändring. Det är också kommunikationen som styr klimatet och effektiviteten i grupper 
(Nilsson & Waldermansson, 1990). 
 
En grupps utveckling är cyklisk. När en ny grupp bildas eller när en gammal grupp ställs inför 
en ny förändring så startar en process. Kommunikationen i gruppen förändras under 
processens gång och inte förrän gruppens medlemmar har accepterat att en förändring är 
nödvändig kan de ta itu med problemet (Nilsson & Waldemarson, 1990). 
 
Man kan se på kommunikationsteori utifrån två olika synsätt; det processinriktade och det 
semantiska. Det processinriktade sättet att se på kommunikation menar att kommunikation i 
grunden är en överföring av kunskap, en process där människor påverkar och påverkas av 
andra. Tyngdpunkten ligger på sändare, budskap och mottagare och på den sociala situation 
där kommunikationen äger rum. Det semantiska sättet att se på kunskap menar att 
kommunikation är en situation där människor överför betydelser mellan varandra. Man tittar 
här på tecknens språkliga och sociala funktion. Man fokuserar på vilken roll det talade och 
skrivna språket har i ett samhälle och vilka syften kommunikationen uppfyller (Nilsson & 
Waldemarson, 1990). 
 
Kommunikation mellan människor fyller många olika funktioner; informationsfunktion, 
handlingsfunktion, emotiv funktion och social funktion. Informationsfunktionen handlar om 
att ge andra information om företeelser eller händelser. Handlingsfunktionen handlar om att 
försöka påverka andras tankar. Den emotiva funktionen handlar om kommunikation som vill 
väcka känslor hos mottagaren och den sociala funktionen av kommunikation handlar om 
relationer, roller och status (Nilsson & Waldemarson, 1990). 
 
Robbins (1996) skiljer på vertikal kommunikation och kommunikation i sidled. Vertikal 
kommunikation kan gå uppifrån från huvudmannanivå och neråt eller tvärtom nerifrån och 
upp. Här vandrar alltså kommunikationen mellan olika plan i organisationen. Kommunikation 
i sidled finns till exempel mellan lärare i ett arbetslag. 
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När man tittar närmare på vertikal kommunikation och kommunikation i sidled, är det 
avgörande hur kommunikationen mellan skolledare och personal och även mellan personalen 
i sig fungerar. Som Ärlestig (2008) påpekar kan det finnas skillnader i hur kommunikation 
uppfattas:   
 

Everyone who has worked in a couple of schools knows that there are differences in the 
schools' communication processes, including a variety in content and focus in the principals’ 
and teachers’ daily conversations. School structures together with teachers’ and principals’ 
values and attitudes affect how the internal communication processes contribute to students’ 
results (Ärlestig, 2008, s. 49). 

 
För att förhindra att elevernas resultat påverkas negativt av kommunikativa processer bland 
personalen, är det därmed viktig att informationen sprids på samma sätt och med samma 
innehåll till alla berörda, samtidig som information upprepas och reaktioner behöver fångas 
upp i dialog (Angelöw, 2010).  
 
Kommunikationsproblem och ryktesspridningar kan vara ett resultat av organisatoriska 
stressreaktioner som till exempel kan uppstå vid en organisationsförändring (Angelöw, 2010). 
Kommunikationens språk kan förstärka maktordningar, som för till eventuellt större distans 
och kan leda till att aktörerna bli omotiverade. Även om en förändringsprocess behöver en 
målmedveten ledare i organisationen, måste ”mötet mellan olika hierarkier i människors 
identiteter och relationer” vara demokratiskt utformade och ge en känsla av delaktighet och 
samarbete kring organisationens mål (Lorentz, 2009, s. 49).  
 
Enactment Theory 
Weick (1976) utvecklar tanken om samspel och om problematik som kan uppstå kring detta: 
 

The image is that the principal and the counselor are somehow attached, but that each retains 
some identity and separateness and that their attachment may be circumscribed, infrequent, 
weak in its mutual effects, unimportant, and/or slow to respond (Weick, 1976, s. 3). 

 
Inom skolväsendet är vi en verksamhet. Skolan i alla dess former är kopplad till Skolverket 
och staten, såsom all personal på en verksamhet är kopplad till varandra. Frågan är hur 
samspelt kopplingen eller snarare samarbetet är? Weicks Enactment Theory, som undersöker 
hur individer beter sig inom organisationer, utgår ifrån att människor använder en given 
struktur och skapar en levande organisation kring den genom att individerna stadgar eller 
struktuerar den. Det vill säga att vi skapar organisationer i en fortlöpande process genom att vi 
arbetar och delar vissa värden, normer, mål, uppfattningar och förståelser. Weick talar om 
”sensemaking” som förklarar hur individer fyller en arbetsuppgift med mening och 
improviserar för att genomföra en uppgift och utvecklas genom dess struktur. “Sensemaking” 
uppstår inom en organisation där arbetet som genomförs består av gemensamma, 
oåterkalleliga och rättfärdigade beslut. Detta arbete utvecklas i ett system av lösa kopplingar 
och medför ofta tvetydighet som måste reduceras. För att reducera denna tvetydighet krävs ett 
kontinuerligt medvetet agerande av personalen och att ålagda uppgifter struktureras. En 
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organisation är framgångsrik när alla individer inkluderas och det delas en gemensam realitet 
(Weick, 2001). 
 
3.3.2 Förändringsprocesser 
 
Införandet av arbetet med kartläggningen för nyanlända elevers kunskaper är en 
förändringsprocess som har kommit olika långt i olika kommuner. Avsnittet ska kort belysa 
hur förändringsprocesser kan ske och under vilka premisser. 
 
Forskningen inom skolförbättring identifierar fyra faser i ett framgångsrikt förändringsarbete, 
som benämns som initieringsfasen, implementeringsfasen, institutionaliseringsfasen och 
spridningsfasen (Myndigheten för skolutvecklingen, 2008). Under den första fasen, 
initieringsfasen, presenteras arbetet och personalen tillägnar sig ny kunskap. 
Implementeringsfasen äger rum när arbetet startar upp, problemet identifieras och lösningar 
inom den praktiska verksamheten söks. När de flesta aktörer på en skola är delaktiga 
kännetecknar det institutionaliseringsfasen. Spridningsfasen ger aktörerna möjlighet att 
berätta och sprida nyvunnen kunskap om förändringsarbetet. Det får till följd att den egna 
kunskapen fördjupas (ibid.). Det är viktig att påpeka att inte faserna ”avlöser (…) varandra 
rätlinjigt i tiden utan överlappar varandra (…)” (Blossing, m.fl. 2012, s. 46). 
 
Angelöw delar in förändringsprocessen i sex olika faser: Initiering, planering, etablering, 
genomförande, avstämning och uppföljning. Det är många faktorer som avgör hur vi reagerar 
vid en förändring. Tidigare erfarenheter av förändringar, livssituationer, hur genomförandet 
av förändringen organiseras och omfattningen av förändringen är några av dessa faktorer. Om 
man tror att förändringen leder till förbättringar reagerar man antagligen positivt men om vi 
däremot ser förändringen som ett hot som kan leda till försämringar så reagerar vi antagligen 
negativt på förändringen. Det handlar om hur vi som individer tolkar situationen. Om vi 
upplever förändringen hotfull kommer mycket av vår energi att användas till försvar, men om 
vi upplever förändringen som positiv så kan vi använda vår energi till konstruktivitet och 
aktivitet (Angelöw, 2010). 
 
För att kunna genomföra ett lyckat förändringsarbete behöver man fundera över några viktiga 
frågor: Varför ska förändringen genomföras? Vad ska förändras? Vad ska uppnås? Hur ska 
förändringsarbetet organiseras? Hur kan alla berörda bli delaktiga i förändringsprocessen? 
Hur kan vi uppnå trygghet i förändringsprocessen? Hur ska utvärdering ske? Chanserna att 
lyckas med ett förändringsarbete ökar om så många som möjligt ser nödvändigheten och 
upplever ett behov av förändring. Inom ovan nämnda faser behövs ett samspel mellan olika 
faktorer. Angelöw identifierar nyckelfaktorer i förändringsarbete som förutsättningar, 
motivation, vilja, delaktighet, tilltro, självförtroende, information, kunskap och trygghet 
(Angelöw, 2010). Närmare bestämt innebär dessa faktorer bland annat motiverad och delaktig 
personal, engagerad arbetsledare, tillåtande klimat, tydlig målbild och kommunikation, inte 
bara i form av information utan även dialog. Motivationen ”är motorn i förändringsarbetet” 
(ibid, s. 121); vad vore ett framgångsrikt förändringsarbete utan eldsjälar och motiverade 
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aktörer? På grund av det är en av de viktigaste uppgifterna för skolledaren att i samarbete med 
personalen utforma visioner och mål och kunna förankra dem (Angelöw, 2010).  
Den första reaktionen vid en förändring kan ofta vara motstånd och negativitet. För att skapa 
förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete är det viktigt att respektera detta 
motstånd och ta reda på de bakomliggande orsakerna. Det kan handla om bristande 
information eller en för snabb förändring. De ansvariga har ofta diskuterat förändringen under 
en tid och själva bearbetat den, medan det för medarbetarna är något helt nytt. Där är det 
viktigt för de ansvariga att ha tålamod och låta alla få bearbeta informationen om 
förändringen innan den träder i kraft. Fortlöpande information, större delaktighet och ett 
lugnare tempo i förändringsprocessen kan motverka negativitet och motstånd bland de 
berörda. Förändringar medför både möjligheter och risker. De som upplevs som negativa till 
förändringen kan hjälpa till att upptäcka faror och bidra med riskanalyser i förändringsarbetet. 
Man kan också se motstånd till förändring som ett tecken på engagemang. Det är mer 
oroväckande med personer som är apatiska och likgiltiga inför en förändring (Angelöw 2010). 
Angelöw menar också att det är viktigt att lyfta fram små och stora framgångar som uppnåtts 
till följd av förändringsarbetet. Då ges ny energi att ta itu med utmaningar och svårigheter.  
 
3.3.3 Avgörande faktorer för mottagandet av nyanlända i skolan 
 
Detta avsnitt vill visa att forskningen har identifierat att organisationen kring mottagandet av 
nyanlända elever är en viktig faktor. Det som undersöks är bland annat organisatoriska 
komponenter som resursfördelning, styrning/ledning av verksamheten samt personalens 
kompetensutveckling 
 
Organisatoriska komponenter 
Eklund (2003) har kommit fram till att fyra faktorer, kulturkompetens, demokratiskt 
förhållningssätt, tillgång till samhällsspråket och modersmålserkännande spelar en stor roll för 
nyanlända elever. Dessa komponenter kan bara tillgodoses om det finns resurser för eleven, så 
att det finns möjlighet utveckla sin förmåga på bästa sätt. Axelsson och Magnusson påpekar i 
sin forskning att ”skolan måste fortsätta att utveckla sin beredskap för att möta den 
heterogenitet som flerspråkiga elever representerar” (Axelsson & Magnusson, 2012, s. 352).  
Lutz skriver att  

individualisering av undervisning, som fångar upp barn och elever där de befinner sig i olika 
kunskapsprocesser, blir en central utgångspunkt i mötet med heterogeniteten. Enligt min 
tolkning av begreppet ”en skola för alla” är det centralt för att kunna närma sig denna vision 
(Lutz, 2013, s. 87).  

Om man vill utgå från dessa ord, varför har vi då ett skolsystem som gynnar parallella 
lösningar som till exempel språkintroduktionsprogram? Vore det inte gynnsamt för 
skolverksamheterna att kunna inkludera alla barn och profitera från pedagoger som är skolade 
och vana i att anpassa undervisningen och miljöerna efter individen? Dessutom skulle den 
demokratiska tanken att alla medborgare har ”rätt att vara delaktiga i utformandet av 
samhället” (Swärd & Florin, 2014, s. 60-61) kunna efterlevas i verkligheten. Swärd och Florin 
skriver att ”specialiserade/särskilda verksamheter bidrar till att osynliggöra individer med 
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intellektuell funktionsnedsättning vilket i sig påverkar möjligheten till självbilden och 
identitetsskapandet i negativ riktning” (Swärd & Florin, 2014, s. 77). Hur är det då för 
nyanlända och deras “särskilda skolgång”? 

Nilholm och Alm tar upp frågan om det vore bättre att se inkluderingen, inte som en ”all-or-
none phenomenon”(Nilholm & Alm, 2010, s. 246). Istället kunde ett klassrum vara mer eller 
mindre inkluderande (Nilholm & Alm, 2010). Författarna menar att det handlar om balans: 
”As shown, most of the work by the teachers can be understood as finding a balance between 
creating a sense of community in the group at the same time as taking each individual’s rights 
and needs into account” (Nilholm & Alm, 2010, s. 247). 

Vid mottagningen och kartläggningen av nyanlända elever är ofta lösningen att skapa 
särskilda mottagningsklasser eller program som i sig är exkluderande. Nilhom och Alm 
(2010) öppnar dock här för en positiv syn på sådana exkluderande lösningar. Här finns den 
organisatoriska och pedagogiska möjligheten att se individens särskilda behov. 

Swärd och Florin ställer i det sammanhanget frågan vad som är skillnaden mellan 
specialpedagogik och pedagogik (Swärd & Florin, 2014). Författarna refererar även till 
Fischbein som konstaterar att också skolledare behöver specialpedagogisk kunskap (Swärd & 
Florin, 2014).  

Organisationen kring nyanlända elevers mottagande i svenska skolan spelar alltså en 
avgörande roll, då eleverna kommer med olika förutsättningar och bakgrund. Bunar (2010) 
påtalar att även om det finns en organisation runt nyanlända elevers undervisning, är det inte 
behoven som styr, utan hur skolorna upplever sig ha resurser och möjligheter. Det är alltså 
viktigt att ge berörda parter förutsättningar att genomföra uppdragen på bästa sätt. Det handlar 
på politisk nivå om en resursfördelningsmodell som är flexibel och kan anpassa sig efter 
uppkommande behov. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har utarbetat en sådan 
resursfördelningsmodell som utgår från att man först tar reda på vilka skillnader i behov som 
finns mellan skolorna, och sedan fördelar resurserna utifrån dessa behov (SKL, 2014). 
Samtidigt måste det innebära ett långsiktigt utvecklingsarbete i verksamheterna, kopplat till 
ett systematiskt kvalitetsarbete som följs upp och utvärderas kontinuerligt. 

Rektors sätt att leda och fördela arbetet är avgörande på verksamhetsnivå. Även om många 
rektorer uppfattar att de har ett stort handlingsutrymme på skolnivå att fatta ”beslut om hur 
resurserna används på den egna skolan”, behövs dock en övergripande resursfördelning som 
ger denna möjlighet från huvudmannens sida även vid oförutsedda situationer (Skolverket, 
2011, s.35). Det är viktigt att rektor skapar tydliga rutiner kring mottagandet och 
kartläggningen av de nyanlända eleverna i skolan. Man behöver dels ha rutiner för själva 
genomförandet av kartläggningarna men också för överförandet av informationen. De lärare 
som senare ska undervisa eleven behöver få en tydlig överlämning och genomgång av 
kartläggningens resultat. Annars finns det risk för att kartläggningen inte används som 
underlag i planering av undervisningen, som det är tänkt (Skolverket 2015a). 
 
Monica Axelsson (Skolverket, 2015b) formulerar flera framgångsfaktorer för nyanlända barns 
lärande. Hon påpekar här att lärarnas kompetens är avgörande och viktig för kollegialt arbete. 
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Resurserna måste därför också inkludera kontinuerlig kompetensutveckling. Detta är en 
central angelägenhet som kan vara en ”vitaliserande faktor” för hela skolan. Genom att hjälpa 
hela skolan, hjälper man en mängd andra elever (Skolverket, 2015b). 
3.3.4 Kartläggningen som bedömningsinstrument 
 
Följande avsnitt belyser relevanta perspektiv kring kartläggningen som 
bedömningsinstrument. Det ges en kort överblick om dominerande inlärningsteorier, 
summativ och formativ bedömning och om den teoretiska förståelsen av begreppet formativ 
bedömning. Därutöver belyses kort hur migrationsbakgrund påverkar måluppfyllelsen och det 
ges en inblick i Pauline Gibbons (2016) språkinriktade arbetssätt. Slutligen beskrivs forskning 
kring kunskapsorienterad undervisning generellt och med fokus på språk samt flerspråkig 
kartläggning. 
 
Dominerande inlärningsteorier 
Mot den bakgrund som redovisats är det relevant att betrakta på vilket sätt individen lär sig 
och vilka inlärningsteorier som dominerar inom pedagogiken. Studien har syftet att beskriva 
och analysera hur det specialpedagogiska arbetet i olika verksamheter inom grund – och 
gymnasieskola har påverkats utifrån kartläggningen för nyanländas kunskaper. 
Inlärningsteorierna belyses enbart kort, då de anses vara relevanta i sammanhanget med 
kartläggningarna. Dock anses att teorier om lärande inte bara är viktigt för undervisningens 
utformning, utan även för verksamheternas organisation (Scherp & Scherp, 2007). Samtidigt 
är de högst relevant i ett kartläggningssammanhang, då kunskap ska kartläggas. Vilka teorier 
om inlärningen och därav resulterande kunskap finns? Här framställs några basala teorier för 
att får en ytlig överblick om fältet. Inlärningsteorier betraktar inlärning och kunskap ur olika 
perspektiv och baserade på olika definitioner. Inom den behavioristiska, kognitiva och 
sociokulturella teorin antas en viss hypotes hur lärandet uppstår och vilka premisser det måste 
finnas för att lärandet och kunskapsutveckling kan ske (Illeris, 2007). 
 
Den behavioristiska inlärningsteorin bygger på biologiska processer. Skinner antog att en 
individs beteende är produkten av tre sorter av ”variation” och urval: det naturliga urvalet, den 
operanta betingelsen och formningen (Henderson & Thompson, 2011). 
Behaviorister anser att människor är produkten av sin miljö och är födda ”neutrala”. 
Människor agerar förutsägbart till en given händelse (stimulus) i förhållande till det som de 
redan har lärt sig (stimulus-respons paradigm). Lärandet ske alltså när ett 
tillfredsställande/positivt tillstånd har inträffat efter en handling. Väldigt förenklat uttryckt lär 
sig människor genom olika erfarenheter, en handlings-/reaktions repertoar som de använder 
senare (ibid.).  
 
De kognitiva teorierna utgår från att människan skapar mönster och relaterar till redan vunnen 
kunskap. Lärandet är inte enbart en produkt av stimuli och respons. Det sker även i samband 
med nya uppkommande fenomen och resulterande metakognition. Metakognitionen bygger på 
människans intellektuella funktion som behandlar, bearbetar och använder nya fenomen. Det 
uppstår ett kognitiv schema som för från fenomen över tanke till ett beteende som gör att 
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individen genom kognitiva strategier kan bli autonom (självständig) i sitt lärande (Illeris, 
2007). 
 
Inlärningsteorier som är sociokulturella förstår lärandet i likhet med de kognitiva teorier som 
en metakognitiv process. Inom de sociokulturella teorierna sker lärandet mot kulturell och 
historisk bakgrund. Lärandet sker inom sociala sammanhang och genom individuella 
processer. Den främste företrädaren är Vygotskij.  
 
Vygotskij var en rysk psykolog som levde i början av 1900-talet. Hans arbete har haft stort 
inflytande på utbildning i Europa, nordamerika och Australien sen 1980-talet och framåt. Han 
har ett sociokulturellt perspektiv på människans utveckling och lärande och menar att en 
individs utveckling är en produkt av, inte en förutsättning för utbildning (Gibbons 2016). 
Individens utveckling är ett resultat av sociala, historiska och kulturella upplevelser. Vad och 
hur vi lär oss beror på vilka sociala sammanhang och situationer vi har erfarenhet av samt 
vilka vi umgås med (ibid). 
 
Vygotskij präglade även begreppen om den faktiska och närmaste utvecklingszonen. 
Begreppet faktiska utvecklingszonen betecknar den kunskap som en individ redan har 
utvecklat och kan använda utan hjälp. Den närmaste utvecklingszonen beskriver kunskap som 
individen kan tillägna sig när den får hjälp genom en person eller artefakter. Genom denna 
töjs gränserna och en självständig inlärningsprocess kan utvecklas (Illeris, 2007; Olsson & 
Olsson, 2007; Skolverket, 2012). Zonen för närmaste utveckling är avståndet/ klyftan mellan 
det eleven kan göra utan hjälp och det eleven kan göra med stöttning av läraren. Detta 
stämmer väl överens med läroplanens mål som säger att läraren förväntas organisera och 
genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 
att använda och utveckla hela sin förmåga. Målet är att kunna använda sin kunskap i andra 
sammanhang - att lära sig hur man ska tänka och inte bara vad man ska tänka. Lärare som 
arbetar enligt Vygotskijs syn på lärandet strävar efter att erbjuda höga kognitiva utmaningar/ 
uppgifter med mycket stöttning/ scaffolding till de elever som behöver det, så att alla klarar 
att lösa uppgiften (Gibbons 2016). 
 
Enligt Vygotskij behövs för att kunna bedriva en aktiv och kreativ undervisning som leder till 
lärande, inre och yttre aktiviteter. Sådana aktiviteter kan vara inom fyra dimensioner: sociala, 
medierade, situerade och kreativa. Sociala aktiviteter sker i samband med andra människor 
som har till följd att lärande sker. Dessa aktiviteter är ständigt pågående och befinner sig både 
på inre och yttre nivå. Det innebär att så fort vi umgås inom ett social sammanhang utbyter vi 
erfarenheter, ser och upplever nya perspektiv och får nya infallsvinklar. Medierande 
aktiviteter sker när elever får relation till sin värld genom olika verktyg som till exempel, 
bilder och ord, men även böcker och datorer. Såsom verktyg ger relation till omvärlden är den 
kulturella kontext och dess miljö relationsskapande. Lärandet sker när eleven själv använder 
och formar om inlärda relationer eller situationer på ett nytt och kreativt sätt (Strandberg, 
2009). 
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Summativ och formativ bedömning 
Illeris (2007) beskriver bedömning som ett centralt begrepp i skolans verksamhet. Författaren 
belyser bland annat skollärandets diskrepans och förhållande till kunskaper som samhället 
egentligen behöver. Illeris påpekar att bedömning sker inom en institutionaliserad värld, det 
vill säga skolan, och att denna inte alltid är kopplad till praktiken eller snarare sagt realiteten. 
Kartläggningen av nyanländas kunskaper ska resultera i en individuell profil som är 
avgörande för i vilken årskurs eleven skall placeras. Dessutom ska kartläggningen vara 
grunden till planeringen av elevens undervisning (Sandell Ring, 2012). Därav sker initialt en 
bedömning av elevens kunskaper som är underlaget för elevens skolgång och därutöver 
eventuellt arbetsliv. Illeris (2007) hänvisar på lärpsykologin när han diskuterar 
”transferproblematiken”. Visserligen refererar Illeris (2007) till lärandeprocesser. Men hans 
tankar om överföring av kunskap från ett till ett annat sammanhang, är relevant även för den 
bedömning som sker i kartläggningen. Är det möjligt för nyanlända elever att visa sina 
kunskaper i den nya miljön? Bunar framhäver betydelsen av ett ”relevant kunskapsunderlag 
och kontinuerlig uppföljning och utvärdering” (Bunar, 2010, s.110). Vilken bedömning ligger 
alltså till grund för kartläggningen? Härnäst beskrivs kort formativ och summativ bedömning: 
 
Bedömning handlar inte bara om att kontrollera vad eleverna lärt sig. Den ska också vara ett 
verktyg för att främja lärandet och vägleda undervisningen. Bedömning av och för lärande ska 
ske fortlöpande i dialog mellan lärare och elev. Vi kan dela upp bedömning i summativ och 
formativ bedömning. Bedömning av lärande och bedömning för lärande (Giota, 2006). 
Begreppen formativ och summativ bedömning lanserades 1989 i en artikel av Sadler som är 
forskare i bedömningsfrågor (Sadler, 1989). 
 
Forskare inom det pedagogiska området visar på vikten av formativ bedömning av elevers 
prestationer, att elever får feedback från läraren om hur deras prestationer och förståelse av 
ämnet utvecklas mot målen, innan den slutgiltiga summativa bedömningen (Hult, 2011). Man 
gör skillnad på bedömning för lärande och bedömning av lärande. Bedömning för lärande ska 
hjälpa eleven att uppnå målen för undervisningen medan bedömning av lärande gör en 
värdering av hur väl eleven uppnått målen. 
 
Teoretisk förståelse av begreppet formativ bedömning 
Black och William skrev 1998 Assessment and classroom learning. Dessa blev tongivande 
inom internationell forskning. Även i Sverige har deras definitioner och modeller dominerat 
förståelsen av formativ bedömning. Skolverkets skrift “kunskapsbedömning i skolan” (2011d) 
baseras på Black och Williams teorier. Enligt deras teori är nyckelstrategierna inom formativ 
bedömning att tydliggöra lärandemål, ge feedback samt att eleven själv bedömer sin väg mot 
målen. Formativ bedömning kan alltså likställas med bedömning för lärande. En hjälp att 
främja lärandet och vägleda undervisningen. Kartläggningen för nyanlända elevers kunskaper 
är tänkt att användas formativt och vara en hjälp för den mottagande läraren när han/ hon ska 
anpassa undervisningen utifrån elevens behov. 
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Migrationsbakgrund, ett hinder för måluppfyllelsen? 
På vilket sätt utformas en organisation kring en kartläggning som ger eleverna möjlighet att 
uppnå nationella mål i Sverige? Europeiska kommissionen (2015) kommer till slutsatsen att 
nyanlända elever är de elever som missgynnas mest i det svenska utbildningssystemet. 
Särskilt matematik verkar vara ett stort hinder för många nyanlända elever. Enbart 59,2 % av 
den första generationens invandrare lyckades tillägna sig basala kunskaper inom ämnet. Av de 
elever som kom till Sverige efter sitt sjunde levnadsår klarade endast 52 % att kvalificera sig 
för ett nationellt program på gymnasiet. Det nationella genomsnittet ligger kring 90% 
(Europeiska Kommissionen, 2015) Resterande elevantal skickas till ett av de fem 
introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan (Europeiska Kommissionen, 2015). Har 
detta med bristande kvalitet av kartläggningen i Sverige att göra (Bunar, 2010)? Hur ser det ut 
i jämförelse med andra nationer? 
 
Även i Tyskland verkar elever med migrationsbakgrund ha svårigheter att nå upp till 
nationella mål: Lisa Pfahl (2012) hänvisar till Powell och Wagner (2002) och skriver att 
”Familien und Kinder mit Migrationshintergrund sind seit Jahrzehnten an Sonderschulen 
überrepräsentiert” (Powell och Wagner, 2002, refererad i Pfahl, 2012, s. 300). Pfahl (2012) 
konstaterar att elever med migrationsbakgrund ofta hamnar inom tyska särskoleverksamheten 
(Sonderschule), då deras bristande kunskap anses som ett handikapp. Internationell forskning 
bekräftar tendensen att elever med migrationsbakgrund i högre grad slussas till 
specialundervisning (European Agency for Development in Special Needs Education, 2009). 
European Agency (2009) förklarar bland annat detta med att referera till studier som 
ifrågasätter kartläggningarnas kvalité: 
 

Bedömningsprocessen är därför kulturellt grundad, barn med en annan kultur har mindre 
chans än elever som tillhör landets kultur att förstå och tolka de inneboende kulturella 
referenserna i det bedömningsmaterial som används i testningen (European Agency, 2009, s. 
22). 

 
Det kvarstår i många länder en oföränderlig organisation inom skolan som inte anpassar sig 
efter en ny kulturell skolmiljö och håller fast vid landsspecifika undervisningssätt och 
traditionella normer (European Agency, 2009).  
 
Språkinriktat arbetssätt 
Vår nuvarande läroplan Lgr 11 ställer andra krav än tidigare på undervisningen. Utveckling 
av olika förmågor ställs i fokus i kursplanerna. Det tillsammans med att elevgrupperna blivit 
mer heterogena i dagens klassrum ger lärarna nya utmaningar. För att möta dessa nya 
utmaningar behöver vissa arbetssätt utvecklas. Gibbons (2014) har beskrivit ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt där språket står i fokus i kursplanens alla ämnen. Hon menar 
att målet för all ämnesundervisning måste vara att integrera språk och innehåll så att elevernas 
språk utvecklas samtidigt med ämneskunskaperna. Att integrera språk, ämnesstoff och 
tänkande kräver mycket av läraren när det gäller planering och uppföljning av 
undervisningen. Rätt stöttning för eleverna gör det möjligt för läraren att ha höga 
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förväntningar på alla elever och inte låta brister i språket bli ett hinder för att eleven ska kunna 
ta till sig ämnesinnehållet (Gibbons, 2014). 
 
Ett språkinriktat arbetssätt innebär att man fokuserar på språkets betydelse i alla ämnen. De 
ämnesspecifika begreppen lyfts fram och förklaras, och man arbetar med att utveckla 
ordförrådet inom ämnet. Man tittar på hur ämnestypiska texter är uppbyggda och tränar på 
olika lässtrategier för att ta sig an dessa texter. I ett språkinriktat arbetssätt utvecklas elevernas 
förmåga till läsning och skrivning samtidigt som de lär sig nya ämneskunskaper. 
(Skolverket, 2016d). 
 
Enligt forskningen uppmuntras likhet och enhetlighet i skolan (Elmeroth, 2012). I sin bok 
Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete skriver Elmeroth om andra 
forskare som studerat lärares förhållningssätt till elever med utländsk bakgrund. Dessa 
forskare; Lahdenperä (1997), Lunneblad och Asplund (2009) Runfors (2003) samt Wigg 
(2008) visar att det är likhet och enhetlighet som uppmuntras i skolan. Det är det 
gemensamma och svenska som blir viktigt i undervisningen. Det som inte är gemensamt, till 
exempel annat språk än svenska, upplevs av lärarna som ett problem. Lärare tänker att 
utländsk bakgrund är en brist som ska kompenseras genom speciella åtgärder i skolan till 
exempel särskilt stöd.  
 
Kunskapsorienterad undervisning generellt och med fokus på språk 
Blob (2004) lyfter fram vikten av att i undervisningen använda sig av kunskaper och 
erfarenheter som finns i en flerkulturell klass. Han refererar till Ladberg som ”argumenterar 
för vikten av att erkänna och verka för en språklig mångfald” (Ladenberg, 2000 refererad i 
Blob, 2004, s. 11). Hon belyser två fördelar med att använda sig av nyanlända elevers egna 
erfarenheter och kunskaper: ”Vi legitimerar på detta vis den enskildes position (kultur, språk, 
livshistoria, erfarenheter) samtidigt som vi får en möjlighet att relatera denna position till det 
som ska läras ut” (Ladenberg, 2000 refererad i Blob, 2004, s. 12). 
 
En sådan ”kunskapsorienterad kultur” vidhåller Braf (2000) är en viktig framgångsfaktor när 
det gäller kunskapsutveckling. Braf (2000) undersöker ”knowledge management” inom 
företag. Inom företag men även inom skolan behöver personal ha en positiv inställning till 
utbyte av kunskap och kunskap i sig. Även lärarbehörigheten och därav tryggheten i 
ämneskunskaper i ämnen som undervisas spelar en stor roll; här visar Elmeroth (2012) och 
Skolverket (2009) att skolledare och lärare är osäkra i sina tolkningar när det gäller 
exempelvis svenska som andraspråk. Deras tolkningar blir tveksamma när det handlar om 
ämnets innehåll, hur det ska betygsättas och vilka elever som ska undervisas i ämnet.  
 
Förutom att undervisningen använder sig av flerkulturella kunskaper och erfarenheter kan 
även användningen av modersmålet vara en betydelsefull faktor (Blob, 2004; Eklund, 2003). 
Modersmålet eller även studiehandledning kan vara betydelsefullt när det ska läras nya 
kunskaper. Studiehandledning på modersmål är en viktig faktor för att andraspråkselever ska 
kunna ta till sig nya kunskaper. Enligt skolverket (2016e) räknas studiehandledning på 
modersmål som särskilt stöd, det ska därför skrivas in i ett åtgärdsprogram. 
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Studiehandledning på modersmål finns reglerat i skolförordningen 5 kapitlet 4§ ; “ En elev 
ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.” För att 
studiehandledning på modersmål ska bli framgångsrikt krävs det att man först bedömer 
elevens språk - och ämneskunskaper. Insatserna behöver anpassas efter elevens 
förutsättningar och behov. Studiehandledare och elevens lärare bör samverka så att 
undervisningen ges växelvis på elevens modersmål och på svenska (Skolverket, 2016e). 
 
Flerspråkig kartläggning  
Axelsson och Magnusson (2012) har i sin forskning kring flerspråkighet och 
kunskapsutveckling refererat till Thomas och Collier (1997, 2002) som hävdar att ”ett barns 
utveckling av tänkande och lärande går långsammare om barnet endast får undervisning på 
sitt andraspråk och att detta barn kanske aldrig hinner ifatt det enspråkiga (…) barnet” 
(Thomas & Collier, 1997, 2002 refererad i Axelsson & Magnusson, s. 286). I denna forskning 
påpekas vikten av att eleverna som har en solid språklig grund inom sitt modersmål snabbare 
lyckas att hämta in kunskaper inom andraspråket än elever som inte har samma grund. Det 
konstateras att ”ju mer barnen utvecklar sitt förstaspråk kunskapsmässigt och tankemässigt på 
en åldersmässig nivå, desto bättre kommer de att klara sin ämnesutveckling på andraspråket i 
slutet av sin skolgång” (Axelsson & Magnusson, s. 286).  
 
Följande figur från Thomas och Colliers forskning (Thomas & Collier, 1997, 2002 refererad i 
Axelsson & Magnusson, s. 287) visar tydlig upp fyra komponenter som är viktiga för 
flerspråkiga elevers en gynnsam skolgång: 
 

 modersmål    engelska som andraspråk2 

                                                        
 
         det tvåspråkiga barnet  

                                                 
 
kunskapsutveckling på modersmålet  en sociokulturellt  
och andraspråket stöttande miljö 
 
 
figur 1. Gynnsamma komponenter för flerspråkiga barns skolgång 
 

                                                           
2 Punkten engelska som andra språk måste förstås ersättas med svenska som andraspråk.  Författarna forskade i 
ett engelskspråkigt område. 
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Dessa komponenter är även överförbara till den svenska skolan, då inlärningsprocesserna 
gestaltar sig likvärdiga. Forskningen visar därav att modersmålet är en avgörande faktor när 
det gäller nyanländas skolgång (Blob, 2004; Axelsson & Magnusson, 2012).  
 
När det gäller kartläggningen av modersmålet så har Specialpedagogiska Myndigheten 
(SPSM) gett ut ett kartläggningsmaterial som mäter hur långt flerspråkiga elever har kommit 
inom avkodning och läsning i respektive språk3. Materialet stöder även lärare i att kunna 
upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga barn, genom att kartlägga deras 
“grundläggande läs- och skrivförmåga” (SPSM, 2013). För att kunna avgöra om en tvåspråkig 
elevs läs- och skrivsvårigheter beror på dyslexi och inte på andraspråksinlärningen behöver 
elevens fonologiska förmåga testas på båda språken. Att uppmärksamma och stötta elevernas 
utveckling av sitt modersmål har en avgörande betydelse för hur eleven utvecklar sitt 
andraspråk (SPSM, 2013). 
 
Även Sandell Ring och Hassanpour (2012) hänvisar i sin artikel angående pedagogisk 
kartläggning vikten av nyanlända elevers kunskaper i modersmålet. Enligt Sandell Ring och 
Hassanpour blir eventuella svårigheter som till exempel språkstörningar synliga först i 
individens modersmålsutveckling. Författarna påpekar att eleven i fråga kommer att få 
liknande problem med inlärningen av svenska språket. 
 
Alla nämnda faktorer hittills behöver beaktas för att kunna bedriva undervisningen enligt dess 
syfte.  Pedagogisk filosofi diskuterar själva meningen med utbildning. Det finns olika sätt att 
se på meningen med skolan. Vilket synsätt som styr är en maktfråga (Nilholm, 2012). 
 
De mål som finns i skollagens första kapitel § 4 och som just nu gäller för alla barn och elever 
i skolan lyder: 
 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 
att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
(SFS 2010:800).  
 

Här formuleras tydligt utbildningens mål eller meningen med utbildning. Som regeringen 
fastslagit. 
 
3.3.5  Specialpedagogiska verksamhetens betydelse  

Följande avsnitt vill undersöka hur forskningen anser att specialpedagogiken har betydelse för 
kartläggningsprocessen. 
 

                                                           
3 Kartläggningsmaterialet utvecklades av Liv Bøyesen vid Nasjonalt senter for flerkulturell opplaering (NAFO) i 
Norge (SPSM, webbsida) 
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Salamancadeklarationen slog 1994 fast att ”utbildningssystemet skall utformas och 
utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att elevers olikartade kapacitet och 
förmågor tillvaratas (Olsson & Olsson, 2007, s. 116). Det påpekades även att alla elevers 
individuella behov ska tillgodoses så att en utbildning på samma villkor kan garanteras (ibid). 
Detta återspeglar i hög grad barnkonventionens artikel om ”alla barns lika värde” (Handbok 
om Barnkonventionen, 2008) och som tas upp i svensk skollag: 
 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt 
att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som 
möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS, 2010:800, 3 kap. §3).  

 
Förhållningssättet att ge samma möjligheter till alla elever och anpassa efter individuella 
behov och varierande lärandeprocesser, utformade en specialpedagogisk verksamhet i Sverige 
som försöker fånga upp och stötta eleverna i största mån inom en inkluderande 
klassrumsmiljö. Först när extra anpassningar inte räcker till för att tillgodose individens behov 
görs det möjligt enligt svensk skollag att undervisa elever i behov av särskilt stöd inom 
mindre grupper eller enskilt. Kommuner ska fördela resurser till skolan efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. Om man befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 
som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom 
ramen för den ordinarie undervisningen (SFS 2010:800). Detta gäller även för utlandsfödda 
elever. 
 
Som redan påpekats i avsnittet 3.2 är syftet med kartläggningen att kunna upptäcka elevernas 
språk- och kunskapsutveckling/nivå när de kommer till den svenska skolan. I vilken 
utsträckning sker specialpedagogiska insatser före och efter att kartläggningen är genomförd 
och på vad baseras dessa insatser? Enligt forskningen finns ett samband mellan 
språkrelaterade brister och specialpedagogiska insatser (European Agency for Development in 
Special Needs Education, 2009)4. I rapporten Mångfaldsfrågor och Specialpedagogik 
behandlas dilemmat med kombinationen av särskilt stöd och utländsk bakgrund. Rapporten 
sammanfattar den analys som genomförts av the European Agency for Development in 
Special Needs Education (2009). 
 
I the European Agencys analys, som ligger till grund för rapporten, har man fokuserat på 
följande frågeställningar; I vilken utsträckning ses språksvårigheter som svårigheter i 
lärandet? Hur bedöms förmågor och behov hos elever med utländsk bakgrund? Hur stöttas 
lärare och familjer på bästa sätt? Det är en utmaning att skilja språksvårigheter från 
svårigheter i lärandet och ovan nämnda rapport visar också att det finns en överrepresentation 
av elever med utländsk bakgrund inom specialundervisningen. Den stora utmaningen verkar 
vara hur man ska veta om eleven behöver språkligt stöd i undervisningen eller om eleven har 
specialpedagogiska behov. Å ena sidan tror man kanske att elever med utländsk bakgrund är i 
                                                           
4 I följande text kommer referensen the “European Agency for Development in Special Needs Education” 
förkortas med “the European Agency”. 
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behov av särskilt stöd när han/hon egentligen bara har språkliga svårigheter. Å andra sidan 
kanske elever med utländsk bakgrund som är i behov av särskilt stöd inte upptäcks för att 
skolan förklarar svårigheterna med brister i språket. Det är tydligt att det behövs mer 
forskning och reflektion kring undervisningssituationen för elever med särskilda behov och 
utländsk bakgrund.  
 
Specialpedagogiken kan även här bistå med handledning och vara en aktiv del i arbetet med 
nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Enligt en undersökning som gjorts 
av Diskrimineringsombudsmannen DO (2014) påpekas att barn och elever vittnar om att 
”vithet och svensknormen dominerar verksamheterna”. De nationella målen för 
specialpedagogik fastställer att specialpedagogen ska ”leda utvecklingen av det pedagogiska 
arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever” (DO, 2014). Dessutom 
ska specialpedagogen bland annat vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare som ska 
beakta mänskliga rättigheter och verka för alla barns bästa.  
 
4. Metod 
 
4.1 Undersökningsmetod, kvalitativ ansats för studien 
 
Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Innehållet i 
intervjufrågorna utgick från det specifika ämnet att beskriva och analysera hur det 
specialpedagogiska arbetet i olika verksamheter inom grund- och gymnasieskola har 
påverkats utifrån kartläggningen för nyanländas kunskaper. Det specifika ämnet berördes, 
men intervjupersonerna hade ”stor frihet att utforma svaren på eget sätt” (Bryman, 2011). 
Eftersom vi genom studien vill förstå ett specifikt ämne inom personernas vardagsvärld, 
valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer, för att kunna få fram respondenternas 
subjektiva uppfattning (Kvale & Brinkmann, 2014). När man använder sig av en kvalitativ 
intervju i sin undersökning vill man få en “nyanserad beskrivning som återger den kvalitativa 
mångfalden, alla skillnader och varianter i ett fenomen, snarare än att komma fram till en fast 
kategorisering” (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Den kvalitative intervjuaren uppmuntrar respondenten att så exakt som möjligt beskriva vad 
hen upplever och känner. Respondenternas uttalanden blir ibland motsägelsefulla och under 
intervjun kan beskrivningar eller uppfattningar förändras. Hen kan ha upptäckt nya aspekter 
och plötsligt se nya sammanhang. Frågorna kan få henne på nya tankar så att hens uppfattning 
om ämnet förändras under intervjun. En intervju kan alltså vara en lärprocess både för 
intervjuaren och för respondenten (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativa intervjuer är 
genom sin flexibilitet passande för att få fram intervjupersonernas uppfattningar (Bryman, 
2011). Undersökningsmetoden utgick från en fenomenologisk ansats där man försöker förstå 
respondentens livsvärld genom att göra en noggrann beskrivning av respondentens 
upplevelse. Intervjuaren försöker bortse från sina förkunskaper för att kunna se det väsentliga 
i det som respondenten beskriver (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Som komplement till intervjuerna gjordes dokumentstudier, dels för att kartlägga 
ledningsstrukturerna i kommunerna, dels för att få reda på vilka politiska beslut som låg till 
grund för organisationens utformning. 
 
4.2 Urval av respondenterna 
 
Studiens urval var ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Individer ”med en direkt hänvisning till 
de forskningsfrågor som har formulerats” valdes ut (ibid., s. 350). Respondenterna valdes ut 
för att de utifrån våra kontextanalyser antogs ha viss kunskap om organisationen och arbetet 
med kartläggningarna på de olika skolorna. Vi valde att intervjua flera olika yrkeskategorier 
på skolorna för att se om deras upplevelser av fenomenet stämde överens eller skilde sig åt.  
 
De olika verksamheterna valdes ut utifrån att de under det senaste läsåret tagit emot ett stort 
antal nyanlända elever och därav varit tvungna att utveckla ut sin organisation kring 
kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. 
 
Kvale hänvisar till ”de speciella konfidentialitetsproblem” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
323), som innebär att trots fingerade namn för respondenterna och anonymisering av 
verksamheter, kan individer spåras. Detta kan innebära negativa konsekvenser för såväl 
respondenterna som verksamheterna. Eftersom trovärdigheten av denna studie inte förbättras 
genom att presentera respondenterna mer ingående, bortses härmed av en sådan presentation 
på grund av ovan beskrivna etiska betänkande. 
 
Studien har delvis genomförts på relativt små skolor. Om den läses av de som arbetar där kan 
de antagligen identifiera vissa personer utifrån yrkeskategori. Därför valde vi att inte tala om 
vilka personer som arbetar på respektive skola. Vi valde att tydliggöra vilken yrkeskategori 
som sagt vad eftersom det kan ha betydelse för resultatet. Skolornas namn finns inte utskrivet 
så vi anser det inte troligt att någon utomstående kan identifiera någon i undersöknings- 
gruppen. 
 
4.2.1 Skolan i den större kommunen 
 
Kustgymnasiet 
Gymnasieskolan i sin helhet har ca 1500 elever. En del av den undersökta verksamheten är 
gymnasieskolans språkintroduktion som cirka 210 elever besöker för närvarande. Denna del 
är den som är relevant för studien och här blev intervjuerna och undersökningen genomförda. 
 
Språkintroduktionen på denna skola är avsedd för nyanlända elever som inte har uppnått 
målen i svenska som andraspråk på grundskolan. Dessutom är denna verksamhet tänkt för 
nyanlända ungdomar som behöver komplettera eller erhålla utbildning för att få behörighet till 
gymnasieskolan eller andra skolformer. Programmet är avsett för elever som ska fylla eller 
har fyllt 16 år. Det finns en rektor, en samordnare, två specialpedagoger, en studie- och 
yrkesvägledare och en kurator som är enbart kopplad till språkintroduktionens program.  
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Verksamheten är placerad i två olika skolbyggnader. Årskursindelningen sker enligt 
kunskapskraven för Svenska som andra språk inom grundskolan. Eleverna befinner sig dock 
på grund av sin ålder på gymnasiets språkintroduktionsprogram. Nybörjarklassen, åk 1-3 och 
åk 4-6 är placerad i skolbyggnaden som innefattar de yrkesförberedande programmen. I 
byggnaden där de studieförberedande programmen befinner sig placerades 
språkintroduktionen för åk 7-9. Indelningen skedde på grund av platsbrist. 
 
Det intervjuades tio personer med anknytning till beskriven verksamhet. Av de tio är två 
specialpedagoger, en studie-och yrkesvägledare (som är ansvarig för steg ett för 
kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper), ansvarig rektor, två svenska som andraspråk 
lärare och fyra lärare som undervisar relevanta klasser. Alla respondenter innehar legitimation 
enligt sin profession och befattning.  
 
4.2.2 Skolorna i de mindre kommunerna 
 
Från de tre undersökta verksamheterna, en grundskola och 2 gymnasieskolor, intervjuades 
sammanlagt tio personer. Respondenterna har valts ut för att de på något sätt har anknytning 
till kartläggningen för nyanlända elevers kunskaper. Två specialpedagoger, två speciallärare, 
en studie- och yrkesvägledare, två rektorer och tre lärare har intervjuats sammanlagt på 
skolorna. Vi var valt att ge skolorna fingerade namn för att underlätta läsningen.  
 
Sjögrundskolan 
Sjögrundskolan är en F-9 skola med ca 250 elever. Skolan har en integrerad 
särskoleverksamhet. Det finns två förberedelseklasser på skolan, en för åk 1-6, och en för åk 
7-9. I anslutning till skolan finns också två fritidshem. Viss del av undervisningen på skolan 
bedrivs som fjärrundervisning, detta för att det varit svårt att rekrytera behöriga lärare. Det 
gäller ämnet moderna språk i åk 7-9. 
 
Kommunens skolchef har en delad tjänst som innebär att han dels är skolchef, dels rektor för 
7-9:ans verksamhet. Det finns också en rektor för F-6 samt en förskolechef.  
Sedan mitten av augusti detta läsår har fem av skolans pedagoger fått uppdrag som 
förstelärare. Deras individuella uppdrag ser olika ut beroende på kompetens och skolans 
behov. 
 
Skolans EHT- team (elevhälsoteam) består av två rektorer, förskolechef, 
skolsköterska/kurator, en specialpedagog och två speciallärare. Kommunen har ett avtal med 
skolpsykolog via fjärrlösning. Skolpsykologen finns på skolan ungefär två dagar i månaden. 
EHT-teamet träffas en gång i veckan. Skolans pedagoger är uppdelade i tre arbetslag; F-3, 4-6 
och 7-9. Varje arbetslag har en arbetslagsledare. Arbetslagsledaren håller i 
arbetslagskonferensen som äger rum en gång i veckan.  
 
Skolan håller på att utveckla sin organisation kring nyanlända elever. När eleven börjar i 
skolan placeras hen i förberedelseklass. Det finns en förberedelseklass för elever åk 1-6 och 
en för elever åk 7-9. När sedan kartläggningens steg 1 och 2 är gjord placeras eleven i klass.  
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Gymnasieskolorna 
Båda gymnasieskolorna erbjuder 5 olika introduktionsprogram. Ett av dem är IMSPR, 
individuella programmet Språkintroduktion. Programmet språkintroduktion ska ge nyanlända 
ungdomar en utbildning i svenska för att de sedan ska kunna gå vidare till gymnasieprogram 
eller annan utbildning.  
 
Fjällgymnasiet 
Skolan har ca 300 elever fördelade på 9 olika program. 82 % av de undervisande lärarna har 
lärarlegitimation och är behöriga. På skolan finns även en gymnasiesärskola.  
 
Alla skolor i kommunen från Förskoleklass till gymnasium arbetar i ett samverkansprojekt för 
att skapa samsyn kring eleverna och hjälpas åt med skolutveckling. Man arbetar mot fyra 
olika pedagogiska spår; läsförståelse, matematik & naturämnen, formativ bedömning och 
kollegialt lärande.  
 
Skolan har för närvarande ca 120 elever som går språkintroduktion.  
 
Dalgymnasiet 
Skolan har ca 300 elever fördelade på 12 olika gymnasieprogram. På skolan arbetar 30 
legitimerade lärare, vilket är 57 % av det totala antalet undervisande lärare. Det finns ett 
elevhälsoteam på skolan som består av elevcoach, kurator, skolsköterska, specialpedagog och 
studie- och yrkesvägledare. Vid behov finns också tillgång till skolläkare och skolpsykolog. 
Eleverna som går på IMSPR är indelade i fyra grupper beroende på språkkunskaper. Under 
läsåret 2015/ 2016 ökade antalet språkintroduktionsklasser från 2 till 5 klasser. Skolan arbetar 
med att öka integration genom till exempel projektarbeten och programdagar.  
 
4.3  Intervju och genomförande 
 
Till grund för de semistrukturerade intervjuernas låg en intervjuguide. Intervjuguidens frågor 
var förhållandevis strukturerade och täckte de områden som skulle belysas, utan att tappa 
möjligheten att kunna anknyta till intervjupersonernas kommentarer och agera flexibelt under 
intervjutillfällen (Bryman, 2011, s. 419). Varje respondent intervjuades en gång. I vissa fall 
genomfördes skriftliga intervjuer med möjlighet till följdfrågor via telefon eller mail. Dessa 
skriftliga svar analyserades sedan på samma sätt som det transkriberade materialet från de 
muntliga intervjuerna. 
 
Innan intervjuerna genomfördes, gjordes pilotintervjuer. Här testades intervjufrågor på flera 
personer med relevant ämnesspecifik anknytning, Därefter förändrades och anpassades 
intervjuguiden enligt slutsatserna som drogs efter pilotintervjuernas genomförande.  
 
Kvale och Brinkmann hänvisar till en ”maktasymmetri i kvalitativa forskningsintervjuer” 
(2014, s. 51). De visar på att även om båda parter förstår och är införstådd med 
intervjuformen och tillfället, så kan situationen uppfattas som inte jämlik mellan parterna. 
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Intervjuaren bestämmer om tillfälle, frågor och utformning (Kvale & Brinkmann, 2014). För 
att vara aktsam om en sådan icke önskvärd situation, gavs respondenterna tillfälle att 
förbereda sig inför intervjutillfället för att skapa en större trygghet. Alla respondenter fick 
möjlighet att läsa in sig på intervjuguiden som låg till grund till intervjuerna (Bilaga 1) 
(Bryman, 2011, s. 419).  
 
I början av samtliga intervjuer gavs en ”orientering” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170) till 
respondenten, då det informerades om syftet med intervjun och att det skulle spelas in om 
respondenten var villig att medge detta. Därutöver informerades om etiska principerna. I 
slutet av intervjuerna fick respondenterna möjlighet att lägga till information. (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Som redan påpekats under avsnitt 4.1 användes semistrukturerade 
intervjuer. Kvale och Brinkmann skiljer vid utformning av intervjufrågor i ”tematiska” och 
”dynamiska relaterade frågor” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 172-173). Enligt honom är en 
god intervjufråga en kombination av båda slags frågor. Frågorna i intervjuguiden hade en 
övervägande tematiskt relaterad utformning för att kunna får fram önskad kunskap. I själva 
intervjun uppmuntrades respondenterna genom mer dynamiskt relaterade frågor som syftade 
till att få djupare information och knyta an till respondenternas livsvärld. Medan intervjun 
pågick försökte intervjuaren att hålla fast vid den fenomenologiska ansatsen (avsnitt 4.1) och, 
genom uppmärksamhet under intervjun, ställdes följdfrågor som gav möjlighet för 
respondenten att berätta ännu mer ingående om sin subjektiva uppfattning och erfarenhet 
(Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
4.4  Dokumentstudier 
 
Kvantitativa dokumentstudier av statliga myndigheter som Skolverket och Skolinspektionen 
var till stor nytta då de innehöll relevant information för studien (Bryman, 2011). De officiella 
dokumenten från de undersökta kommunerna och skolorna var av varierad kvalité och 
informationsmängd. Informationen var dock av stor vikt, då den låg till grund för genomförda 
intervjuer (ibid.). Dessa dokumentstudier var protokoll från arbetsutskott och nämnder från 
det att beslutet kom från skolverket om kartläggningens införande fram till idag. Vi har tagit 
upp sådant som nämnts kring kartläggning och organisation kring nyanlända elever samt 
material som var relevant för undersökningen på grund av deras direkta anknytning till de 
undersökta verksamheterna. 
 
4.5 Genomförande av analys 
 
Det genomfördes en utskrift utifrån det inspelade intervjumaterialet. Under analysens 
genomförande fanns ljudfilerna och transkriberingen till förfogande. Vid behov lyssnades 
flera gånger på det inspelade materialet och därmed kunde det säkerställas att tolkningen som 
gjordes var korrekt. Denna form av analys gjordes för att undvika att respondenternas svar 
blev feltolkade och att det lades till en annan innebörd än vad som verkligen sades. Analysen 
genomfördes med hjälp av kodning utifrån olika teman för att bryta ner data och därmed 
kunna benämna de olika delarna (Bryman, 2011). Vid intervjuernas genomförande låg 
intervjuguiden till grund. Frågorna i guiden var utformade och testade i pilotintervjuer efter 
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syftet och gjorde att vi kunde identifiera likheter i de olika respondenters svar. Återkommande 
nyckelämnen och nyckelord ströks under i utskrifterna. Utskrifterna lästes igenom flera 
gånger för att hitta de relevanta delarna. Detta gjorde att en kategorisering genom kodning av 
olika ämnen var möjlig. Kategoriseringen låg sedan till grund för analysen. Kodningen skedde 
utifrån syftet att beskriva och analysera hur det specialpedagogiska arbetet i olika 
verksamheter inom grund – och gymnasieskola har påverkats utifrån kartläggningen av 
nyanlända elevers kunskaper. De centrala ämnen som låg till grund för kodningen var 
organisation kring kartläggningen och mottagandet av nyanlända elever, 
förutsättningar/resurser, kartläggningens uppföljning, personalens kompetensutbildning, 
kartläggningen av modersmålet samt specialpedagogens roll i arbetet med kartläggningen. 
Genom denna analysmetod extraherades relevanta svar för studiens syfte och 
undersökningens validitet höjdes.  
 
Genom vår tidigare yrkesutövning har vi mycket insyn och kunskap om skolans organisation, 
processer och arbete. Arbetet kring kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper som 
skedde i avsnittet Tidigare forskning har lett till att vi dessutom har blivit bekanta med 
fenomenen som vi studerar inom ramen av studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det 
en fördel för analysmetoden om forskaren ”redan känner till de fenomen som de studerar i 
forskningsprocessen” (s. 239). Även om den undersökta processen inte är helt stabil och 
genom sin natur föränderlig, så anser vi att kunskaper vi har kring skolväsendet och själva 
kartläggningsprocessen har varit en fördel i avseende att kunna dra slutsatser utifrån en 
induktiv analysform. Denna kunskap i kombination med resultatet från dokumentstudierna 
och intervjuerna gjorde det möjligt för oss att hitta överensstämmelser och olikheter i de olika 
respondenternas svar men även mellan skolorna. I samband med detta diskuterades mönster 
och förklaringar, som belystes utifrån tidigare forsknings resultat (Kvale & Brinkmann, 
2014). 
 
4.6  Etiska övervägande 
 
Kvale och Brinkmann (2014) tar upp ett antal etiska frågor som man bör ställa sig i början av 
en intervjuundersökning. Några av dessa frågor är: Vilka goda effekter får undersökningen? 
Vilka konsekvenser får undersökningen för dem som deltar i den? Hur kommer forskarens 
roll att påverka undersökningen? Denna undersökning har som syfte att beskriva och 
analysera hur det specialpedagogiska arbetet i de olika verksamheterna har påverkats utifrån  
genomförandet av kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Genom att respondenterna i 
intervjusituationen tar sig tid att reflektera över dessa frågor kan det ge konsekvenser för den 
fortsatta arbetsprocessen. Nya tankar kan väckas och därmed kan undersökningen ge goda 
effekter, dessa kunde ha till följd att alternativa eller komplementära arbetssätt hittas.   
 
Vi utförde intervjuerna enligt de fyra forskningsetiska huvudprinciperna 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2006). Med hänsyn till konfidentialitetskravet refereras inte till kommunala 
eller verksamhetsspecifika dokument, varken i löpande text eller i referenslistan. Eftersom 
vissa av intervjuerna genomförts på relativt små skolor så har vi valt att inte skriva ut 
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skolornas namn i rapporten. Detta för att följa konfidentialitetskravet som innebär att 
intervjupersonerna inte ska kunna identifieras utan kunna förbli anonyma (Kvale & 
Brinkmann 2014).  
 
Informanternas samtycke inhämtades innan intervjutillfället, de informerades också om att 
deras medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas (ibid.).  
Deltagarna i studien informerades i förväg om studiens syfte. De informerades också om att 
insamlad data endast skulle användas i denna studie och att inspelat material raderas efter 
studiens slutförande. Respondenterna underrättats om möjligheten att få ta del av 
forskningsresultaten (ibid.) och att deras svar används enbart inom studiens ramar. 
 
4.7 Studiens kvalité och trovärdighet 
 
Bryman påpekar att det ”finns en avsevärd osäkerhet när det gäller hur man ska tillämpa de 
kvantitativa reliabilitets- och validitetskriterierna på kvalitativa studier” (Bryman, 2011, s. 
376). När det gäller reliabilitet och validitet har enligt Bryman ”kvalitativa forskare en 
benägenhet att använda” dessa termer ”på i huvudsak liknande sätt som kvantitativa forskare” 
(Bryman, 2011, s. 352). Studiens kvalitet och trovärdighet baserades på tjugo intervjuer och 
man kan ställa sig kritisk till om man kan använda ovan nämnda termer för denna studie. På 
grund av dess utformning och kontext passar de alternativa kriterierna för studiens bedömning 
”tillförlitlighet och äkthet” bättre (Guba & Lincoln, 1995, refererad i Bryman, 2011, s. 353).  
 
Bryman (2011) refererar till Guba och Lincoln (1995) som ställer sig frågande till ”att det 
finns en absolut sanning om den sociala verkligheten” (Guba & Lincoln, 1995 refererad i 
Bryman, 2011, s. 354). Kriteriet tillförlitlighet består av fyra delkriterier som trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Guba & Lincoln, 1995, 
refererad i Bryman, 2011). För studiens tillförlitlighet låg tjugo genomförda intervjuer till 
grund som genom det ringa antalet i sig och det faktum att man bara genomfört 
undersökningen en gång inte kan återspegla en absolut sanning. Men genom att det 
säkerställdes att forskningen utfördes enligt reglerna och att resultaten rapporterades till 
intervjupartnerna, skapades en trovärdighet för resultaten. Gubas och Lincolns (1995) kriterier 
på ”äkthet” har i denna studie en relevans (Guba & Lincoln, 1995, refererad i Bryman, 2011, 
s. 356-357). Genom intervjutillfället gavs möjligheten till att se en rättvis bild av olika 
uppfattningar. Respondenterna kunde genom muntlig reflektion efteråt ”komma fram till en 
bättre förståelse av sin (…) situation” och även hur andra personer, i detta fall skolans 
personal, upplever situationen (ibid., s. 357). Även om intervjun och studien i sig inte 
möjliggjorde att situationen kunde förändras eller att möjligheten blev bättre att vidta 
eventuella åtgärder för medverkande personer, så kunde det i alla fall bidra till att tydliggöra 
önskvärda förändringar. 
 
4.8 Metoddiskussion 
 
Studien genomfördes bland annat och med tonvikt på kvalitativa forskningsintervjuer som 
metod. Denna metod valdes utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt, för att kunna förstå 
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respondenternas egna perspektiv. Även om studien inte var inriktad på en specifik teoretisk 
bakgrund, så var den dock bland annat influerad av Weicks Enactment theory. Weicks teori 
baserar bland annat på sociala realiteter, såsom hur individer skapar sin egen realitet (Weick, 
2001). Utifrån det låg en stor vikt på vilka sociala företeelser som fanns i samband med 
kartläggningen. Det vill säga, hur uppfattades verkligheten av aktörerna och hur stod den i 
samband med organisationen kring Skolverkets kartläggningsmaterial och dess genomförande 
och syfte samt statens kartläggningskrav på grundskolan. För att kunna få fram 
respondenternas subjektiva uppfattning, valdes därmed kvalitativa intervjuer (Kvale & 
Brinkmann, 2014).  
 
En fara med kvalitativa intervjuer är att forskarens interpretation kan förfalska resultatet. 
Även intervjuarens bristande färdigheter kan vara negativ för resultaten (Stake, 1995; Kvale 
& Brinkmann, 2014). Trots det valdes här kvalitativ forskningsintervju som metod, för att 
studien i högsta grad är intresserad av respondenternas subjektiva uppfattning om en 
förändringsprocess.  
 
Studien har tagit hänsyn till ”forskningsintervjuandets hantverk” och dess praktik, men vill 
hänvisa till sambandet med antimetodsynen på samhällsforskningen (Kvale & Brinkmann, 
2014). Forskarens egen personlighet har stor betydelse i själva intervjun och används som 
verktyg. Intervjun ägde rum i ett socialt sammanhang mellan två individer som bär med sig 
sina erfarenheter, kunskaper och åsikter. Därav förefaller det svårt att reducera till en 
mekanisk regelstyrd metod. Lave kommenterar ”att det enda verktyget som är tillräckligt 
komplext för att förstå och lära sig något om den mänskliga tillvaron är en annan människa. 
Och det man alltså använder är ens eget liv och ens egen upplevelse i världen” (Lave och 
Kvale, 1995, refererad i Kvale & Brinkmann, 2014, s. 86). 
 
Genom att tolka respondenternas uttryck, kroppsspråk och ordval kunde vi i vissa intervjuer 
urskilja om respondenten kände sig tillfreds med situationen eller om det fanns en frustration 
inför den förändringsprocess som pågick kring organisationen av mottagande och 
kartläggning av de nyanlända elevernas lärande. 
 
Enligt Guba och Lincoln ges genom beskrivningen och redogörelsen av intervjuerna 
möjlighet för andra personer att avgöra hur överförbar resultaten är (Guba & Lincoln, 1995, 
refererad i Bryman, 2011). Detta examensarbete är en mindre kvalitativ studie inom 
utbildningen till specialpedagog vid Umeå Universitet. På grund av studiens begränsade 
omfattning, kunde inte termen pålitlighet säkerställas genom den fullständiga redogörelse av 
”problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, 
beslut rörande analysen av data och så vidare” (Bryman, 2011, s. 355). I metoddelen av denna 
studie kunde pålitlighet uppnås till en viss grad, då man som granskare har möjlighet att 
bedöma ”i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade” (ibid.). Genom 
intervjuguiden och resultatredovisningen ges läsaren möjlighet att se att varken ”personliga 
värderingar eller teoretiska inriktningar” påverkade studiens utförande och slutsats (Bryman, 
2011, s. 355). Det handlades därvid i god tro och utifrån insikten att det inte fanns en 
fullständig objektivitet i denna studie (ibid.). 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2014) sker god forskning genom att forskare använder sig av 
”gott hantverk” (s. 96). Som redan påvisats har studiens forskare tagit hänsyn till detta, genom 
att använda sig av lärd kunskap i praktiken som ”att se andra intervjua”, ”delta i praktik och 
genom att lyssna till intervjuer” och ”i en gemenskap av intervjuforskare” (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 93). Detta skedde bland annat inom specialpedagogutbildningen, men 
även i samband med studiens genomförande. 
 
I opposition till detta står enligt Kvale och Brinkmann (2014) att ”en positivistisk filosofi (…) 
ser forskning som regelstyrd och vetenskaplig kunskap som kvantitativ” (s. 96), därav vore 
den kvalitativa forskningsintervju ingen adekvat metod. Visserligen hade studien kunnat 
bygga på bland annat enkätstudier. Här hade det dock varit svårt att få fram respondenternas 
subjektiva tankar kring förändringsprocessen och dess påverkan på den specialpedagogiska 
verksamheten. Deras subjektiva tankar och erfarenheter i samspel med forskaren i intervjun, 
ger dock relevant information kring hur kartläggningsprocessen kan utformas och följas upp. 
Utan forskaren som ”bollplank” och möjligheten att utforma sina svar i ett dialogiskt samspel, 
hade studien bara kunnat visa resultat som mestadels varit baserade på fakta och 
omständigheter.  
 
5. Resultat 
 
5.1 Dokumentstudier 
 
Dokumentstudierna begränsades genom att behandla relevanta fakta och information från 
officiella dokument som direkt berörde studiens syfte; att beskriva och analysera hur det 
specialpedagogiska arbetet i olika verksamheter inom grund – och gymnasieskola har 
påverkats utifrån kartläggningen för nyanlända elevers kunskaper. 
 
Vi har studerat protokoll från arbetsutskott och nämnder från det att beslutet kom från 
skolverket om kartläggningens införande fram till idag. 
 
5.1.1 Större kommun 
 
Informationen till följande beskrivning av kommunen och själva verksamheten är tagen från 
huvudmannens verksamhetsplaner 2015 och 2016, kommunens tertialuppföljning 2016 och 
årsredovisningar från åren 2015 och 2016 samt kommunens webbsida. Dessa informationer 
har en direkt anknytning till bildningsförvaltningen eller språkintroduktionsprogrammet.  
 
Den kommunala utbildningspolitiska strategin 
Kommunen där det undersökta språkintroduktionsprogrammet finns, har en dokumenterad 
utbildningspolitisk strategi. Enligt dokument från bildningsnämnden bygger deras 
utbildningspolitiska strategi på vetenskaplig forskning (referenser till påpekad forskning är 
inte synliga). I samband med det lyfter man fram vikten av elevernas delaktighet i sitt lärande 
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och föräldrarnas betydelse i sammanhanget. Även om denna strategi gäller för alla 
utbildningsverksamheter, förefaller detta särskilt relevant för denna studie. 
 
När det gäller nyanlända elevers lärande inom svenska som andraspråk (förkortas hädanefter 
SVA), kommer det fram i en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL) att 
undersökta kommunens resultat för svenska som andraspråk i årskurs 6 visar att resultaten 
måste höjas, då inte ens hälften av eleverna har nått godkänt betyg i ämnet. Det anges på den 
kommunala webbsidan att förvaltningschefen kommer att analysera resultaten för att sedan 
besluta om riktade åtgärder. 
 
Organisation inom utbildningssektorn 
Enligt kommunens organisation ansvarar förvaltningschefen för gymnasiechefen och andra 
verksamhetschefer inom området utbildning. Gymnasiechefen är i sin tur överordnad 
rektorerna på respektive enhet. Genom denna organisationsmodell ska varje chef inom 
respektive område verka för utveckling tillsammans med sina medarbetare. Därmed ska alla 
elevers möjlighet till likvärdig utbildning stärkas. 
 
Ekonomiska förutsättningar och svårigheter 
I kommunens årsredovisning 2015 uppges att bildningsnämndens resultat uppgår till minus 
10,1 miljoner kronor. Detta underskott beror enligt kommunens uppgifter främst på ökade 
personalkostnader, vilka hänger ihop med en utökad bemanning. Utökningen berodde 
huvudsakligen på elever med ett ökat behov av särskilt stöd samt av ett ökat antal nyanlända. 
 
Kommunens tertialuppföljning i september 2016 redogör för att bildningsnämnden erhöll 18,9 
miljoner kronor extra skattemedel utifrån flyktingsituationen för 2016 i kommunstyrelsens 
beslut i december avseende. Året innan tilldelades 3,4 miljoner kronor, som ledde till att i 
bokslutet 2015 räknades ca 5 miljoner kronor av underskottet till flyktingsituationen.  
 
Det ska också nämnas att kommunen i sin verksamhetsplan 2016 påpekat att en genomförd 
riskanalys har visat att situationen med nyanlända elever får stora konsekvenser för 
bildningsförvaltningens arbete. Verksamhetsplanen preciserar inte närmare vilka 
konsekvenser som förväntas. Däremot är en genomgång påtänkt som ska undersöka hur alla 
verksamheter arbetar med nyanlända elever och hur resursfördelningen ska se ut. 
 
Språkintroduktionsprogrammets organisation 
På den undersökta delen av verksamheten ligger ledning och ansvar under rektorn för 
programmet. Det finns cirka 30 lärare som innehar relevanta ämneskompetenser, men även 
årskursvisa adekvata didaktiska kompetenser, det vill säga att det finns legitimerade lärare för 
alla de olika årskurserna. Därtill finns två specialpedagoger, 100 procent respektive 50 
procent tjänster. Dessutom finns en studie- och yrkesvägledare och en kurator direkt kopplad 
till programmet. 
 
Det finns inget dokumenterat beslut som togs på huvudmannanivå om att kartläggningen av 
nyanlända elevers kunskaper ska genomföras på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. 
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Verksamheten kring språkintroduktionen har uppdelats i olika nivåer. De första åtta veckorna 
läser eleverna i en introduktionsklass. Detta sker oavsett deras tidigare skolbakgrund och 
kunskaper i svenska. Inom dessa åtta veckor blir alla elever kartlagda enligt skolverkets 
material kartläggningen för nyanlända elever. Kartläggningsprocessen delas av tre personer 
som även har ansvaret att förmedla kartläggningsprofiler till berörda lärare. Ansvarig för steg 
ett inom kartläggningsprocessen är yrkes- och studievägledaren som tillhör 
språkintroduktionens program. Det följande steg två i processen genomförs av två pedagoger 
som är kopplade till programmet och innehar kompetensen för respektive kartläggningssteg. 
Steget litteracitet blir därmed kartlagd av en lärare i svenska som andraspråk och steget 
numeracitet av en lärare med matematikbehörighet.  
 
Därefter placeras eleverna enligt deras svenskkunskaper i årskurs 1-3, årskurs 4-6 eller 
årskurs 7-9. Som ovan nämnts sker årskursbeteckningar enligt kunskapskraven för Svenska 
som andraspråk inom grundskolan, dock befinner sig eleverna  på grund av sin ålder på 
gymnasiets språkintroduktionsprogram. Studiegången är därmed individuellt anpassad till 
eleverna och deras kunskapsnivå. Förflyttningen till de olika årskurserna sker dock först efter 
uppnådda mål i svenska som andraspråk i respektive årskurs. Dessutom har det lagts fast två 
tidpunkter om året (en på våren och en på hösten) där klassbyten (förflyttning till en högre 
årskurs) sker. Övergripande mål med verksamhetens indelning är att eleverna når målen enligt 
läroplanen och därmed får betyg i grundskoleämnena för att kunna få behörighet till ett 
gymnasieprogram. Arbetslagen har samma indelning som ovan nämnda klassindelningar.  
 
Överlämningar sker regelbundet av personalen som tar hand om kartläggningen. När det 
handlar om kartläggningar som följer med från grundskolan, förmedlar de ansvariga 
specialpedagogerna informationen till respektive lärare eller arbetslag. Varje vecka diskuteras 
och analyseras nya elevärenden inom elevhälsoteamet (EHT). Om eleven har överskridit 
åldersgränsen för gymnasiestudier ger språkintroduktionsprogrammet behörighet för studier 
vid till exempel vuxenutbildningen. 
 
När eleverna placeras på språkintroduktionsprogrammet får de ett informationsblad som kort 
beskriver det svenska skolväsendet, skolan och programmet i sig, allmänna förhållningsregler 
och en hänvisning till likabehandlingsplanen. Eleverna har en digital plattform till förfogande, 
som innehåller schema, läxor och uppgifter samt andra informationer som är relaterade till 
skolans verksamhet. Denna plattform är endast på svenska. Därutöver har varje elev tillgång 
till en egen persondator (PC). 
 
Det finns en central verksamhet för språkmångfald5 i kommunen som har ansvaret att förse 
det undersökta programmet med modersmålslärare och studiehandledare. Denna kommunala 
verksamhet erbjuder eleverna 40-60 minuter per vecka. Undervisningen sker enskilt eller i 
grupp och kan erbjudas i nitton språk. Undervisningen äger huvudsakligen rum på respektive 
skola, men kan även ske på andra verksamheter i närheten eller som fjärrundervisning. 

                                                           
5 Begreppet central verksamhet för språkmångfald antas här ur konfidentionalitetskäl. 
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Fjärrundervisning finns tillgänglig i fyra språk just nu. Verksamhetens budget ligger under 
bildningsförvaltningen. Föräldrarna eller eleverna måste ansöka om modersmålsundervisning 
senast den första maj varje kalenderår. Ansökan bereds av den centrala enheten och de 
informerar också senare om beslutet.  
 
Samma ansökningsprocess gäller för studiehandledning som också styrs av den centrala 
verksamheten för språkmångfald och som tar hand om modersmålsundervisningen. 
Kommunen erbjuder studiehandledning för elever som nyligen kommit till Sverige och inte 
behärskar svenska tillräckligt bra för att följa undervisningen. Studiehandledningens 
genomförande riktar sig efter kursplanen i respektive ämne och syftar till att stödja eleverna i 
undervisningen med att lära sig nya ord och begrepp med hjälp av sitt modersmål. Även 
denna undervisning kan ges enskilt eller i grupp. Rektorn beslutar genom ett åtgärdsprogram 
om studiehandledning som särskilt stöd ska ges. Nyanlända elever i denna kommun har rätt 
till sammanlagt 80 minuters studiehandledning per vecka under första året. Följande år 
minskas möjligheten till sammanlagt 60 minuter i veckan. Om det finns behov utöver detta 
måste skolan köpa tjänsten från den centrala verksamheten för språkmångfald. Ämneslärare 
ska informera om studiernas innehåll och samarbeta med modersmålsläraren.  
 
Utöver detta språkliga stöd finns även ett resurscentrum för specialpedagogik6, som stödjer 
pedagogerna på de olika skolorna i kommunen. Centrumet står till förfogande med kompetens 
inom beteende, syn och hörsel, språk, tal och kommunikation, tecken, samt neuropsykiatriska 
funktionshinder och försenad utveckling. 
 
5.1.2. De mindre kommunerna 
 
Informationen i följande beskrivning av kommunerna är hämtad från de olika kommunernas 
nämndsprotokoll, verksamhetsberättelser och årsredovisningar från 2015 och 2016 samt från 
skolornas och kommunernas hemsidor. 
 
Ledningsorganisationen inom utbildningssektorn  
Ledningsorganisationen inom utbildningssektorn ser lite olika ut i de tre kommunerna.  
I en av kommunerna har kommunstyrelsen ansvar för gymnasieskolan. Underställd 
kommunstyrelsen finns en framtids- och utvecklingsförvaltning som ansvarar för integration. 
Denna förvaltning driver kommunens boenden för ensamkommande barn och unga och de har 
ett stort samarbete med gymnasieskolan. Grundskolan i denna kommun ansvarar barn och 
utbildnings förvaltningen för. Rektorerna är underställda förvaltningschefen i respektive 
förvaltning. 
 
I en kommun ansvarar utbildningsförvaltningen för all utbildning, från förskola till högskola. 
Kommunens rektorer både inom grundskola och gymnasieskola är underställda 
förvaltningschefen. 
 

                                                           
6 Även denna verksamhets namn har ändrats ur konfidentionalitätsskäl. 
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Och i en kommun ansvarar kultur och utbildningsnämnden för all utbildning från förskola till 
vuxenutbildning. I denna kommun finns en skolchef som har delad tjänst som skolchef och 
rektor. Kommunens övriga rektorer/ förskolechefer är underställda skolchefen. 
 
Politiska beslut 
I de undersökta inlandskommunerna finns endast ett politiskt beslut rörande frågan om 
genomförandet av kartläggning för nyanlända elever. Det var beslutet att kommunstyrelsen 
skulle bevilja särskilda medel för att köpa tjänsten kartläggare från kommunens 
resurscentrum. Detta beslut kom efter det att skolinspektionen riktat kritik mot hur 
kartläggning av elevernas kunskaper på språkintroduktionsprogrammet genomfördes. 

I en av kommunerna informerades nämnden av skolchefen om kartläggningen och dess 
omfång. Det finns inte heller något politiskt protokoll som visar att frågan om 
verksamheternas resursbehov inför implementeringen av kartläggningen diskuterats i 
nämnden. 
 
I april 2016 informerar Skolchefen i en av kommunerna om att organisationsförändringar 
kommer att ske för att bereda de nyanlända plats i klass. Man diskuterar resursbehovet och att 
det saknas lärare, men några direkta diskussioner kring kartläggningsuppdraget förs ej. 
Skolchefen i en av kommunerna har lämnat in en skrivelse, daterad 2016-03-14 med 
anledning av många nyanlända i skolan: 
 

Kommunen har i förhållande till sin befolkningsmängd tagit emot många hjälpsökande 
människor från krigsdrabbade områden i världen. Skolan har en stor uppgift i att hantera och 
erbjuda en skolgång med hög kvalité för de nyanlända elever som kommit. I dagsläget är detta 
en svår utmaning då skolan inte är anpassad för den utökning av elever detta inneburit. Vi 
skulle för att kunna erbjuda skola av god kvalité behöva utöka med 1-2 klasser! Skolverket 
erbjuder nu kommuner som får en hårt ansträngd situation att komma ut och kartlägga 
verksamheten och våra behov samt skräddarsy ett paket av riktade insatser. Detta är ett 
erbjudande till kommunen och inget vi är bundna att acceptera. Skolverket vill i ett första 
skede möta representanter för politik och förvaltning för ett öppet samtal om behov och 
möjliga insatser. 

 
Nämnden beslutar att tacka ja till Skolverkets erbjudande. Denna kommun deltar nu i 
skolverkets riktade satsning till kommuner med många nyanlända elever. Genom denna 
satsning har de bland annat kunnat anställa en samordnare på deltid för arbetet kring 
nyanländas skolgång. Man har också inlett en kompetensutvecklingsinsats för skolans 
personal kring språkinriktat arbetssätt. Den nuvarande organisationen kring mottagande och 
kartläggning av nyanlända elever kommer att följas upp och utvärderas efter att vårens 
insatser genomförts. Nämnden i denna kommun har beslutat att nyanländas mottagande och 
kvalitén på deras undervisning måste lyftas in i årshjulet, för att bli en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
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I budgetremissen 2016-2018 för en av kommunerna kan man läsa följande: 
 

Kraven på utbildning av nyanlända elever har förändrats och innebär uppstramade krav på 
individuella kunskapsbedömningar samt att eleverna ska integreras i den ordinarie 
undervisningen snabbare. Eleverna har även rätt till en prioriterad tidsplan under första året 
där svenska eller svenska som andraspråk prioriteras för att uppnå de språkliga 
kunskapskraven. Dessa förändringar innebär en omställning från dagens arbetssätt och ställer 
högre krav på integration och kunskapsbedömning. Vidare ökas kraven på studiehandledning 
på modersmålet, modersmålsundervisning samt undervisning på andra minoritetsspråk. Dessa 
är redan idag svåra att tillgodose och för med sig ökade kostnader.  

 
Samtidigt kan man i detta dokument utläsa att ett av utbildningsnämndens verksamhets - och 
effektivitetsmål för är att kostnaden för den kommunala grundskolan ska minska med 1.25% 
per år till 111.000 kr /elev år 2018. 
 
Organisationen kring mottagandet av nyanlända elever 
Organisationen av mottagandet av nyanlända elever ser olika ut i de undersökta kommunerna. 
I den ena kommunen har man valt att genomföra kartläggningen av de äldre eleverna via en 
fjärrlösning med videosamtal. Från och med första augusti 2016 är det tillåtet för en kommun 
att köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål från en annan 
huvudman. “Detta får endast ske om huvudmannen gjort allt som rimligen kan krävas för att 
anordna denna utbildning inom den egna organisationen” (23 kap. 1 och 4 §§ Skollagen). 
De yngre eleverna kartläggs av en pedagog på skolan som har detta som en del i sin tjänst. 
Innan kartläggning är eleverna placerade i förberedelseklass. Det finns två förberedelseklasser 
på skolan. En för åk 1-6 och en för åk 7-9. Det första välkomstsamtalet genomförs av 
kartläggaren och skolsköterska/ kurator. Målsättningen är sedan att kartläggningen ska göras 
inom två månader. Efter kartläggning ska eleven klassplaceras i den årskurs som arbetslaget 
och EHT tillsammans finner mest lämplig. Här tar man både hänsyn till elevens ålder och de 
uppgifter om elevernas kunskaper som kommer fram i kartläggningen.  
 
I en av kommunerna finns ett resurscentrum för integration. Ett tvärprofessionellt team med 
socionomer och pedagoger, som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras 
familjer. Syftet med detta resurscentrum är enligt deras informationsfolder, att “alla invånare 
ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet och att mångfalden är en styrka som bidrar 
till att utveckla och förbättra kommunen.” Resurscentrum erbjuder stöd till nyanlända barn, 
ungdomar och deras familjer genom välkomstsamtal, kartläggning av tidigare kunskaper, 
gruppverksamheter med samtal om att vara ny i Sverige, föräldragrupper, ungdomsgrupper 
och enskilda stödinsatser. Man erbjuder också stöd till personal och andra som möter dessa 
barn, ungdomar och deras familjer. Detta stöd kan bestå av att vara ett bollplank vid frågor 
och funderingar, länk till olika myndigheter och organisationer, informationskanal för ökad 
kunskap samt tips på metoder och material. Kommunens skolor kan anlita personal från detta 
resurscentrum för att genomföra kartläggningarna av de nyanlända elevernas kunskaper. 
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Vårterminen 2016 genomförde skolinspektionen en kvalitetsgranskning av skolans 
språkintroduktions- verksamhet. Där påpekade det att fördjupade kartläggningar och 
bedömningar samt uppföljningar av elevernas språkkunskaper ska göras. Detta för att 
eleverna ska kunna erbjudas en flexibel och för dem relevant utbildning. Kommunstyrelsen 
beviljade då särskilda medel för att en pedagog från kommunens resurscentrum för integration 
ska kunna arbeta med kartläggningar av nyanlända elevers kunskaper. Denna pedagog som 
har goda kunskaper och erfarenheter av kartläggning har sedan våren 2016 genomfört 
kartläggningar inom grundskolan och gymnasieskolan. Personalen inom gymnasieskolan 
kommer efterhand att få lära sig att genomföra kartläggningarna.  
 
I den tredje kommunens gymnasieskola finns det för närvarande ca 120 nyanlända elever. I 
denna kommuns verksamhetsplan för 2015-2017 kan man läsa följande: 
“En satsning på specialpedagogik och elevhälsa skulle på sikt kunna minska behovet av 
elevassistenter  då arbetet med barn i behov av särskilt stöd skulle kunna utvecklas.”  
I samma verksamhetsplan finns också en skrivning om de ökade kraven på utbildning av 
nyanlända elever. Eleverna har rätt till en prioriterad timplan under första året, där svenska 
eller svenska som andraspråk prioriteras för att uppnå de språkliga kunskapskraven. Dessa 
förändringar ställer högre krav på integration, studiehandledning på modersmålet, 
modersmålsundervisning och kunskapsbedömning. Krav som är svåra att tillgodose och som 
medför ökade kostnader. 
 
5.2 Intervjuer 
5.2.1 Större kommun 
 
Organisation kring kartläggningen 
I den större undersökta kommunens verksamhet yttrar sig personalen kring den nya 
organisationen enhetligt positivt. Alla respondenter känner att organisationen är på rätt väg. 
Organisationens struktur återges av respondenterna som beskrivs i dokumentstudierna. 
Respondenterna påpekar generellt att organisationens utformning är välbekant och 
fungerande. Attityden är i alla samtal mycket positiv. En av respondenterna uttrycker att de 
”har en jättebra bild för/hur det ska gå till. Vårt programblad är väldigt … så där … 
pedagogiskt”. Även om kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper inte är obligatorisk, 
så uppfattas genomförandet som positivt. Respondenterna har särskilt lyft fram kollegornas 
kompetens och den gynnsamma samverkan de har, genom kontinuerliga diskussioner och det 
välfungerande samspelet med rektorn och specialpedagogen. 
 
Skolledningen påpekar att genomförandet inte blev officiellt ”fastslagen av 
bildningsnämnden” utan organisationens utformning och kartläggningens genomförande 
skedde i dialog mellan rektor och gymnasiechef. Skolledningen rättar sig efter 
styrdokumenten och ”vilka behov som ses, det finns ingen levande diskussion, bara mellan 
mig och min chef, men inget politisk”. En respondent poängterar att det ”finns inget öppet 
forum där det finns med huvudmannanivå, jag känner att vi på golvet borde få vara med”. 
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Samtidig uttrycker hen att stödet från rektorn för programmet är mycket positiv och att hen 
”känner (…) stort förtroende för rektorn”. 
 
Respondenterna anmärker att det fanns en organisation även innan Skolverkets material om 
kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. En av respondenterna anför: ”Men det känns 
vi har tagit ytterligare ett steg”. Hen berättar att redan innan kartläggningskravet från 
kommunen kom, fördes diskussioner i arbetslaget att genomförandet av kartläggningen och 
mottagandet av nyanlända elever skulle ”(…) ta en stor del av organisationen. Vi har insett att 
det behövs tid, tjänster, diskussion om hur det skall lösas med modersmålslärare. Ämneslärare 
gjorde försök att göra lättare screening, redan innan kartläggningen kom. Tankarna har pågått 
ett tag”. Enligt hen fanns även diskussioner om huruvida resurser för modersmålslärare och 
studiehandledare skulle behöva finnas även för kartläggningsprocessen och därefter. 
 
När det gäller implementeringen av kartläggningsprocessen, lämnade ansvarig chef (rektor) 
över genomförandet till pedagogerna. Enligt en av respondenterna skedde en diskussion 
mellan de pedagoger som skulle genomföra kartläggningen för att få samsyn hur det skulle 
ske och vad som var viktig att ta reda på. 
 
En av respondenterna redogör för hur de hanterar ”gamla kartläggningar” som kommer från 
grundskolan. Här pekas på skiftande kvalité och nödvändigheten av att arbeta noggrant med 
vidarebefordring av informationen till berörda lärare. När det gäller kartläggningar som görs 
inom introduktionsklasstiden (åtta veckor), nämns att kartläggningsgruppen (studie- och 
yrkesvägledare, två pedagoger och en specialpedagog) distribuerar kartläggningsprofilen till 
berörda innan eleverna byter klass. 
 
Rektorn berättar om sin tilltro till personalen och dess utbildning och erfarenheter. Vikten av 
en adekvat specialpedagogisk resurs lyfter hen särskild fram. Även betydelsen av en god 
kontakt mellan nyanlända elever, kurator och yrkes- och studievägledaren betonas av rektor: 
”Under de första åtta veckorna kommer studie - och yrkesvägledaren och även kuratorn till 
klasserna. Det sker framför allt för att eleverna ska känna till ett ansikte (…) och det är en 
återkommande, kontinuerlig process. Vissa saker behöver man tid med, det behövs andra 
tillfällen då kurator och studie- och yrkesvägledare är med”. När det gäller kartläggningens 
genomförande berättar respondenterna att studie- och yrkesvägledare är den som genomför 
kartläggningen steg ett och steg två och tre genomförs av två pedagoger som har relevant 
utbildning. Organisationen kring delgivningen av kartläggningen ska ske genom en digital 
databas: ”Kartläggningarna ligger digitalt, undervisande lärare kan ta del av dessa, vi tänker 
oss en digital elevmapp där all kunskap finns samlad och tillgänglig”. De nuvarande 
överlämningarna från kartläggningarna behöver enligt en av respondenterna mer rutin och en 
mer systematiskt hantering. Dessutom anmärker hen att ”större kunskap är det vad det behövs, 
det behövs så mycket mer, behövs mer kunskap på huvudmannen nivå”. En respondent 
tillägger att arbetslagen årskurs 1-3 och årskurs 3-6 jobbar intensivt med hur de ska samarbeta 
om elevernas övergång från den ena till den andra nivån. Under de flesta intervjuer poängteras 
värdet av ett bra samspel inom organisationen kring mottagningen och kartläggningen av 
nyanlända elever och att verksamheten befinner sig i en process. 
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När det gäller samspel mellan olika verksamheter som språkintroduktionensprogram och den 
centrala verksamheten för språkmångfald uttrycks däremot konkreta önskemål: ”Ett ideal vore 
om allt låg under rektorn, om allt kunde styras utifrån behov och resursmässiga problem.” 
Denna respondent påtalar att studiehandledare och modersmålslärare (till exempel på 
arabiska) ofta har delade tjänster, då det är svårt att kunna ha en heltidstjänst bara på en skola 
eller här på språkintroduktionsprogrammet. Hen berättar att hen ska anmäla behovet av 
studiehandledning till centrala verksamheten för språkmångfald och resursen blir fördelad 
därifrån. Centrala verksamheten ansvarar för denna resursfördelning för Komvux, grundskola 
och gymnasiet. Hen uppfattar att ”det är ju ett samarbete, (…) den är en egen enhet som flyter 
omkring, det kunde vävas in mera, just med EHT ärenden, för att möta eleven på sitt eget 
språk eller när den har problem med läsandet.” Det finns enligt respondenten inget närmare 
samarbete planerat mellan de två verksamheterna. Hen påpekar att centrala verksamheten för 
språkmångfald fördelar sina resurser bara för undervisningen, inte för EHT tillfällen och att 
kommunikationen mellan verksamheterna kunde bli bättre. Det uppfattas som ”glapp mellan 
verksamheterna”. 
 
En av respondenterna uppfattar att arbetet med det centrala verksamheten fungerar ”så bra 
situation som möjligt”, men hen påpekar att de ”stora språkgrupper, som arabiska, suhaili 
eller spanska” är lättare att erbjuda, då dessa resurser finns i större antal än mindre 
språkgrupper. Hen lyfter fram att ”jobbet utveckla sig hela tiden”. 
 
Extra resurser tillsatta för genomförandet av kartläggningarna 
Respondenterna hänvisar till vikten av de första åtta veckorna, då alla nyanlända elever 
kartläggs: ”Så att vi får en så bra bild som möjligt”. Det påtalas även att verksamheten har 
genomgått en kraftig förändring den senaste tiden, på grund av en ökad ”elevtillströmning”. 
Det uppfattas positivt att personalstyrkan har ökat: ”Det här läsåret har det ju blivit betydligt 
mycket bättre. Jag tror att kommunen har förstått att vi behöver mer resurser, från cirka 15 till 
cirka 30 personer, har blivit betydligt mycket lättare.” Samtidig belyses att det är en utmaning 
i sig att det finns så pass många nyanställda: ”Det är även en organisation kring det, många 
nya, inte alla har jobbat med nyanlända.” Specialpedagogerna fick initialt tid för att genomgå 
skolverkets material angående kartläggningen. Utöver detta fick de tid för planerande av 
diskussioner. Det hänvisades till att personalen som utför kartläggningarna har detta i sin 
tjänst. 
 
Kompetensutveckling 
Rektorn påpekar att utbildning kring kartläggningen av nyanländas kunskaper skedde genom 
Skolverkets nätbaserade material och myndighetens allmänna råd. Detta skedde på eget 
initiativ och inte genom en central styrning från huvudmannens sida. Hen berättar att det görs 
försök ”att spränga in olika utbildningar, föreläsningar för lärarna, utifrån det behov vi möter 
från personalen”. Vikten av att lärarna har SVA behörighet lyfts särskild fram, då de redan 
innehar den relevanta kompetensen genom sin utbildning. Respondenterna med denna 
kompetens styrker det och anför ”att Svenska som andraspråk ligger till grund för mycket”. 
Här nämns även att utbildningen skedde genom Skolverkets information. Därutöver berättar 
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en av respondenterna att det ske en kontinuerlig diskussion i arbetslagen och att man 
”försöker att hålla sig ajour med alla nya riktlinjer och information från Skolverket”. 
Dessutom har en del av respondenterna undervisat på grundskolan de senaste åren, så att hen 
har fått erfarenhet i kartläggning av nyanlända under denna tid. 
 
En av respondenterna yttrar sig att det inte fanns en specifik utbildning förutom Skolverkets 
material utan att det är ”mycket sunt förnuft och erfarenhet” samt samspelet med lärarna som 
hjälper vid specifika problem. Kunskap kring kartläggningen och arbetet med nyanlända har, 
enligt hen, ”växt fram”. Därutöver påtalar hen att många ”(…) mellanstadielärare, har en 
annan pedagogik än gymnasielärare”. Detta uppfattas som positivt här, då deras metodiska 
och framför allt didaktiska kompetens är relevant inom arbetet med nyanlända elever. 
Anställningen av dessa lärare, poängterar hen, gjordes just på grund av denna relevans. 
 
Anpassningar och särskilt stöd 
Alla respondenter påpekar vikten av berörda personalens kompetens och en noggrann 
kartläggning och dess överlämning, när det gäller hur det ska ges extra anpassningar eller 
särskild stöd för nyanlända elever. En av specialpedagogerna berättar att så fort 
kartläggningen skulle visa ”nåt problem så är vi per automatik inkopplade. Det första är att 
det görs olika anpassningar i klassrummet, så provar vi vidare, tills vi har hittat rätt väg”. 
Båda specialpedagogerna påpekar dock att speciella åtgärder görs från specialpedagogen. Här 
lyfts individens betydelse fram och att anpassningar och stödet står direkt kopplat till den och 
inte per automatik till styrdokumenten och kartläggningen. Det fästs återigen uppmärksamhet 
på betydelsen av det intensiva samspelet som berörd personal har. I synnerhet framhåller hen 
att skolan i sin helhet har många specialpedagoger och speciallärare som ”man kan diskutera 
med. Det finns mycket kunskap och erfarenhet. Det gäller bara att ta reda på och fråga”. 
 
En av respondenterna uttalar behovet av att själv kunna kartlägga sina elever i sitt ämne när 
en sådan kartläggning släpps från Skolverket. Hen påpekar att en sådan ”kartläggningen vore 
viktig för att få förståelse, när jag ska sätta betyg, kan jag ta hänsyn till kartläggningen. 
Eleven är kanske inte riktig där med språket, men hen har kunskapen ändå”. Denna lärare 
anser att hen kan ha nytta av kartläggningen som hjälp för eventuella anpassningar och 
kompletterande bedömningsunderlag. Eftersom eleven med hjälp av en tolk vid 
kartläggningstillfället kunnat visa upp kunskaper på sitt modersmål utan språkrelaterad 
begränsning. Bedömningen inom undervisningen sker i samband med att eleven även 
använder ett nytt språk, som samtidigt kan begränsa att dennes kunskaper bli fullständigt 
synliga. En respondent påpekar att ”det kommer ju fram vilka svårigheter det finns och det 
kan tas med i undervisningen. Lärarna kan försöka att anpassa materialet (…) så att det blir 
lättare för eleverna”. Hen framhåller vikten av att ”lägga undervisningen på låg- och 
mellanstadienivå och måste bryta ner ämnet.” I det sammanhanget yttrar sig flera 
respondenter om huruvida de anser att en kartläggning av nyanlända elevers modersmål vore 
till hjälp särskilt när det gäller att uppmärksamma eventuella behov i ett tidigt skede. 
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Uppföljning av elevernas kunskaper 
Kartläggningens uppföljning uppfattas som viktig av respondenterna. En av respondenterna 
hänvisar till att uppföljningen av kartläggningen sker hela tiden: ”Vi diskuterar både när vi 
diskuterar vår verksamhet och på arbetslagsträffar, men det sker hela tiden, varje dag och 
varje rast”. Intressant är att hen påpekar att det är många nya lärare just nu som ”kom in 
bakvägen och ställs inför den nya situationen, de har många tankar, hur ska jag göra på bästa 
sätt?” Därför framhåller hen att det är nyttig att mötas så att de olika bakgrunderna kan stödja 
och gynna varandra i diskussionerna. 
 
En av respondenterna anmärker att ”kartläggningen ligger naturligtvis till grund för allting, 
och den går vi ju igenom med berörda lärare”. Hen uttrycker sin osäkerhet när det gäller om 
man ”går tillbaka till kartläggningen”. Hen berättar: ”Jag vet inte riktig, ja ibland. Jag tror inte 
att det görs en regelbunden uppföljning. Jag tänker mig, att det är en ögonblicksbild, man 
träffas ju på elevkonferenserna nån gång per termin och sånt, där tar vi upp det nån gång”. 
Däremot påpekar hen att det är ”väldigt tight samspel över hela linjen, många diskussioner 
med varandra. Det dokumenteras naturligtvis elevernas framsteg i alla kurser, men jag tror 
inte de spontana interaktioner mellan lärarna dokumenteras”. Hen poängterar vikten av 
uppföljningen, då det är ”viktigt att följa upp och uppmärksamma att eleven har kommit en bit 
på väg. Progressionen i utbildningen är ju snabbare. Eleven kan gå i åk 3-6 nu och då kan det 
vara så att till jul kan den eleven gå i åk 6. Då är det viktig att läraren vet var den eleven 
befann sig och var han var där. Det är hela tiden ett samspel med kursplanen, så att man har 
en sorts linje”. Vikten att eleverna kan ser sina egna framsteg, nämner hen. Här vore det enligt 
hen det bästa om eleverna kunde följa sina egna framsteg på elevloggen (den skolegna 
digitala plattformen). Hen berättar att rutiner kring detta utarbetas just nu. 
 
Kartläggning av modersmålet 
En respondent berättar om ett särskilt fall, då eleven i fråga med hjälp av modersmålslärare 
blev utredd för dyslexi. Hen uttryckte att den möjligheten har varit mycket positiv, för att 
kunna bedöma eleven rättvist. Hen uttrycker att det är ”svårt att veta om svårigheterna beror 
på ett nytt språk eller beror det på deras hemspråk”. Återigen relateras till diskussionerna i 
arbetslagen och att en ”ren kartläggning av deras modersmål” vore en fördel om man blir 
uppmärksam på att inlärningskurva i jämförelse med andra nyanlända elever inte är på samma 
nivå inom samma tid. Genom en modersmålskartläggning kunde det utredas tidigare om det 
är ett rent språkligt problem eller ett funktionshinder. Det poängteras av en respondent att 
”modersmål är en stor nyckel”. Samtidigt påpekas från flera respondenter att studiehandledare 
ofta inte har yrkeskompetens som lärare. Visserligen förfogar de över relevanta 
ämneskunskaper, men inte den nödvändiga pedagogiska kompetensen, för att kunna hjälpa till 
att reda ut vilka eventuella hinder som påverkar inlärningen. Därför skulle flera se en vinst i 
en kartläggning av elevernas kunskaper inom sina modersmål. 
 
Respondenterna anser att en kartläggning av elevernas modersmål vore mycket gynnsam för 
att ”ser individen i sin helhet”, som en uttrycker sig. Flera respondenter kopplar till särskilda 
exempel, när de understryker vikten av en sådan kartläggning. En av dem berättar om en elev 
som hen ”funderar på om den har kanske en språkstörning. Eleven har en bra familjesituation, 
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med föräldrar som (…) är universitetsutbildade (…) är akademiker, och i sådana familjer 
brukar det gå ganska bra. Varför går det så knackig för henne? Vi har skickat henne vidare till 
specialpedagogen, vi se vad det händer där. Det skulle vara så bra om man kunde få hjälp på 
modersmålet”. Respondenten uppfattar att bara en kartläggning av modersmålet kan visa hur 
långt eleven har kommit i sin allmänna språkutveckling. 
 
Specialpedagogens roll 
Specialpedagogens roll i kartläggningen själv bedöms från respondenterna som liten. En av 
specialpedagogerna påpekar att det måste ”egentligen vara matteläraren som gör 
kartläggningen i matematik, som förstår och har eleven. Kanske det är lite överkurs om 
specialpedagog ska sitta, du förstår. Det ska egentligen var ämneslärare som ska, bara om det 
är nåt speciell.” Trots allt anser hen att ”specialpedagogen innehar en central position efter 
kartläggningarnas genomförande”. Samtidigt framhåller en av respondenterna att det är en 
specialpedagog involverad i kartläggningen. Men här menar respondenten att själva 
kartläggningens utvärdering och överlämning är en av specialpedagogens huvuduppgift i detta 
sammanhang, i synnerhet om det visar sig att det föreligger särskilda behov. Hen hänvisar till 
att även de kartläggningar som gjordes på grundskolan kommer först till specialpedagogen 
som överlämnar informationen till berörda pedagoger. Även hen understryker vikten av att få 
”förförståelse, hur och vart de kommer ifrån. Hur de har haft det och får en liten föraning på 
vilken nivå de ligger. Så kan vi placera dessa elever på rätt nivå redan från början”. 
 
Rektorn uttalar sig att hen har ”just nu ganska bra med specialpedagogisk resurs. 
Specialpedagogernas roll ser hen bland annat som ”bollplank för lärarna”. Hen påpekar att 
”det är ganska stort spann på elever, från de som inte har varit i skolan, till elever som har 
skolvana”. Därför lyfter hen vikten av kartläggningen i samspel med specialpedagogiken för 
att man ”kan får en grundläggande kunskap på vad de behöver och var eleverna befinner sig.” 
Flera respondenter anser att specialpedagogens roll består mest i att vara bollplank och 
handledare i vissa situationer efter kartläggningens process. Därutöver uppfattas att 
överlämningar och uppföljningar är en stor och viktig del av specialpedagogens arbete. En av 
respondenterna lyfter fram den särskilda kompetensen som specialpedagogen innehar: ”Men 
framför allt ser jag specialpedagogen som bollplank till mig och hur jag ska tänka. Hen har ju 
spetskompetens kring lite olika. Jag tar kontakt med hen för att bolla en elev och hur jag ska 
hantera det.” Det sägs vidare: Specialpedagogen är ett otroligt stöd, just när vi hamnar i vad är 
det för fel? Jag har inte den kompetensen.” 
 
Respondenterna lyfter fram att det är positiv med samarbetet med specialpedagogen och det 
påpekas att också hela arbetslagets täta samarbete kring eleverna är det som gör att elevernas 
behov upptäcks. En respondent beskriver närmare att ”det kan ganska snabbt går vidare till 
elevhälsan. Som lärare tappar man lite mer kontroll. Tyvärr hinner man inte riktig följa med 
(…) varsågod du är i trygga händer. Man känner ofta att man skulle vilja ha mer tid att följa 
upp. Det är tidsbrist som är största faktor.” Hen poängterar att programmet har 
specialpedagoger kopplad till sig, men att det rör sig om ett stort program och att tiden inte 
räcker till för ett närmare samarbete med specialpedagogen. Det uppfattas även positiv med 
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dokumentationen kring elevärenden, då det behövs struktur och organisation, enligt hen. Men 
hen påpekar också att tiden till detta utgör ett hinder från att kunna samarbetar mer flytande. 
 
5.2.2 De mindre kommunerna 
 
Organisation kring kartläggningen 
På gymnasiet är det inte obligatoriskt att kartlägga nyanlända elever med skolverkets 
kartläggningsmaterial. En av respondenterna berättar att på Fjällgymnasiet använder de en 
egen kartläggning, alltså inte Skolverkets. De kartlägger sina nyanlända elever genom att 
studie- och yrkesvägledare och skolsköterska träffar eleven i ett inskrivningssamtal. 
Studiebakgrund och eventuella betyg kartläggs, och genom att eleven får skriva en kort text 
kan man snabbt se eventuella motoriska svårigheter, omkastning av bokstäver och annat. 
Därefter görs ett nivåtest för att kunna placera eleven i rätt undervisningsgrupp. Den här 
gymnasieskolan får sällan omdömen eller annan relevant information från de skolor elever 
gått i Sverige innan de kom till gymnasiet. Resultaten från kartläggningarna förs vidare till 
undervisande lärare och annan berörd personal. Det finns för närvarande ca 120 nyanlända 
elever på skolan. 
 
På den andra undersökta gymnasieskolan, Dalgymnasiet, använder man sig av skolverkets 
kartläggning för nyanlända elever. Man har här lånat in en resurs från kommunens 
resurscentrum för integration. Denna person gör även kartläggningar på grundskolan. Enligt 
respondenten genomförs väldigt många kartläggningar denna termin och de delar som görs är 
numeracitet och litteracitet. Den första delen av kartläggningen görs inte eftersom eleverna 
inte är nya på skolan och man har material från inskrivningssamtalet och känner eleverna. 
Resultaten från kartläggningarna kommuniceras ut till berörd personal genom kartläggaren 
kommer att ha en avstämning med specialpedagog och programansvarig rektor. Sedan 
kommer resultaten förmedlas till mentorer och berörd personal. De har även en koordinator 
för IM språk (språkintroduktionsprogrammet) som är med i elevhälsoteamet. Hen har varit 
med och arrangerat alla kartläggningssamtal och kommer också att få redogörelsen. Hen 
arbetar nära mentorerna och kommer således även att se över att eleverna är i rätt 
undervisningsgrupp utifrån resultaten från kartläggningarna. 
 
I den undersökta grundskolan, Sjögrundskolan, berättar respondenterna att organisationen 
kring kartläggningen av nyanlända ser olika ut beroende på elevernas ålder. Elever i åk 1-6 
kartläggs av en pedagog på skolan som har det som en del i sin tjänst. Från början hade hen 4 
timmar och 20 minuter per vecka för arbetet med kartläggningarna. Detta visade sig snart vara 
alldeles för lite tid, så då utökades tiden till en och en halv dag per vecka. Det som den 
kartläggande pedagogen tycker tar mest tid i detta arbete är att dokumentera samtalen. Elever 
i åk 7-9 kartläggs från hösten 2016 på distans, innan dess genomfördes inga kartläggningar av 
de nyanlända elevernas kunskaper. Kartläggningen på distans köps in av ett företag som även 
tillhandahåller studiestöd på modersmål. Efter att inskrivningssamtalet gjorts så beställer 
rektor kartläggning på elevens starkaste språk. Tid bokas med en kartläggare som talar 
elevens språk. Samtliga kartläggare har högskoleutbildning men inte nödvändigtvis en 
pedagogisk utbildning. Eleven och kartläggaren möts via videolänk och kartläggaren 
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genomför de delar av kartläggningen som är möjliga. Sedan sammanställer kartläggaren 
elevprofilen och skickar den till rektor. Rektor tar med informationen till elevhälsoteamet och 
därifrån förs den vidare via specialpedagogen till arbetslaget. Diskussioner förs i arbetslaget 
och i elevhälsoteamet innan beslut om klassplacering tas av rektor. Pedagogerna ser att 
kvalitéen på kartläggningarna skiftar. Man ser också utvecklingsområden i organisationen. 
“Organisationen kring mottagande och kartläggning, ja den saknar vi fortfarande. Den kunde 
ha varit mycket bättre” så beskriver en av skolans pedagoger organisationen. Ett 
utvecklingsområde är hur information från kartläggningarna förs vidare till övrig personal. 
Som en pedagog uttrycker det: 
 

Vi får en sammanställning från specialpedagogen, det är bra. Sen är det ju det att få ut det 
bland kollegorna och att man får en förståelse. Även om vi går igenom det på konferensen så 
kan man ju välja att lyssna om man säger så. Därför att på nåt sätt kanske de eleverna inte 
berör en riktigt nära då. Jag tycker det är jättebra att vi diskuterar informationen i arbetslaget 
men sen är det ju det här att ta till sig det då. Men det kan man inte påverka på nåt sätt mer än 
att prata om det.  

 
Skolchefen i denna kommun ser stora utvecklingsområden när det gäller den nuvarande 
organisationen kring mottagande och kartläggning av de nyanlända elevernas kunskaper. En 
planerad insats kommer att göras där rektorer utbildas i struktur kring mottagande och där 
undervisande lärare genom observation och handledning erbjuds utökat stöd. En av 
respondenterna önskar att kommunpolitikerna skulle engagera sig mer i denna fråga.  
 
Extra resurser tillsatta för genomförandet av kartläggningarna 
På den undersökta grundskolan har man en lärare som fått som en del i sin tjänst att 
genomföra kartläggningarna med de yngre eleverna. På högstadiet köper man in tjänsten från 
externa aktörer. 
 
Dalgymnasiet anlitar personal från kommunens resurscentrum för att genomföra 
kartläggningarna.  
 
På Fjällgymnasiet genomför man inte skolverkets kartläggningar eftersom det inte är 
obligatoriskt och man får heller inga extra resurser tillsatta eftersom de inte har det kravet på 
sig. Däremot har de fått extra resurser för utökad elevhälsa till IMSPR7 i form av 
skolsköterska, studie och yrkesvägledare och kurator. De har tyvärr ingen specialpedagog för 
nyanlända elever ännu, men personal håller på att utbilda sig. 
 
Kartläggning av modersmålet 
Ingen av de undersökta skolorna i de mindre kommunerna kartlägger modersmålet. 
Respondenterna tror att det beror på att det saknas modersmålslärare. På Fjällgymnasiet 
resonerar man så att eftersom skolan saknar modersmålslärare kan de inte kartlägga 

                                                           
7 IMSPR Intruduktionsprogram språkintroduktion 
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modersmålet, enligt SPSM8 är sådana kartläggningar inte tillförlitliga utan modersmålslärare 
säger respondenten.  
 
Specialpedagogens roll 
Specialpedagog/ speciallärare har bara varit inblandad i kartläggningen i mycket liten 
omfattning. Däremot har en del ITPA9 tester gjorts av specialpedagog för att få en 
fingervisning om eventuella inlärningssvårigheter. I vissa fall har bara gjort enstaka delar av 
ITPA. Ibland görs observationer och samtal med elev och specialpedagog. Som 
specialpedagog arbetar man mot nyanlända elever genom handledning av personal kring 
anpassningar och studiesvårigheter. Specialpedagogerna är även delaktiga i planering av 
temadagar, insatser, organisation, undervisning och nivågruppering. 
 
På Dalgymnasiet får specialpedagogen redogörelse av kartläggaren angående resultaten från 
kartläggningarna. 
 
På Sjögrundskolan ser det lite olika ut för olika stadier. När det gäller de äldre eleverna, där 
kartläggningen görs på distans, får EHT teamet först ta del av kartläggningsmaterialet från de 
genomförda kartläggningarna. Specialpedagogen för sedan informationen vidare till 
arbetslaget för diskussion. Diskussionerna kan till exempel handla om vilket stöd eleven 
behöver om hen ska klassplaceras och få undervisning i ordinarie klass och om detta stöd går 
att lösa inom arbetslaget eller om man behöver ansöka om extra resurs. Sedan är det tänkt att 
man ska ta upp ärendet igen vid nästa EHT träff och där tillsammans med rektor besluta om 
klassplacering. Denna struktur har inte riktigt kommit igång ännu, då de flesta elever av olika 
skäl hade klassplacerats redan innan de blev kartlagda. Men nu börjar man ligga i fas med att 
kartlägga eleverna inom de lagstadgade två månaderna. Så de elever som nu kommer nya till 
kommunen kommer att följa den tänkta strukturen. 
 
Skolchefen i en av de mindre kommunerna ser ett behov av att elevhälsan involveras mer i 
organisationen kring de nyanlända elevers mottagande och vidare kunskapsutveckling. “En 
väl fungerande elevhälsa är en förutsättning för en sund skola. Mottagandet i Sverige är 
kopplat till trauman och oro och utan de kompetenser som finns i elevhälsan byggs onödiga 
problem på.” 
 
Anpassningar och särskilt stöd 
På Sjögrundskolan har man ibland haft elevgrupper som har fått träna specifikt på SO och NO 
begrepp. Detta för att få en förförståelse inför ett nytt arbetsområde till exempel. I övrigt 
upplever respondenterna att nyanlända elever får samma anpassningar som andra elever får 
som är i behov av det. När det gäller särskilt stöd så går specialläraren och specialpedagogen 
in och stöttar de nyanlända elever som är i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla 
om läsinlärning. Studiestöd på modersmål räknas också som särskilt stöd. Detta har man 

                                                           
8 SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten 
9 ITPA  (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) kartläggning av barns kommunikationsförmåga och språkliga 
förmåga 



47 
 

under hela höstterminen haft möjlighet att genomföra på distans, men av olika anledningar har 
det arbetet inte kommit igång ännu. 
 
På Fjällgymnasiet görs anpassningar i klassrummen såsom anpassning av studiematerial, 
hjälpmedel, mindre grupper samt stöd av assistenter med språkkunskaper som Dari och 
arabiska. På Dalgymnasiet erbjuds extra stöd i matematik, engelska och svenska för de elever 
som inte når godkända resultat. 
 
Uppföljning av elevernas kunskaper 
På Fjällgymnasiet testas eleverna av som andra elever. De läser mot kunskapskraven i årskurs 
9 och i de fall de inte lyckas läser de mot SFI10 betyg. Alla elever går med andra ord ut med 
något sorts betyg i svenska. På Dalgymnasiet kommer mentorer på 
språkintroduktionsprogrammet genom skolledning och studie- och yrkesvägledare få en 
genomgång av vikten av en funktionell individuell studieplan. Detta för att elevernas 
individuella studieplaner ska kunna bli det verktyg de är tänkta att vara.  
 
På Sjögrundskolan har man inte någon beslutad gång kring uppföljningen av de nyanlända 
elevernas kunskaper. En av respondenterna uttrycker sig så här på den frågan:  
 

Nej, det har jag ingen aning om. Jag själv skulle ju tycka att man kanske gör om 
kartläggningen efter ett halvår eller nåt, och jämför med första. Men då är ju frågan vem ska 
då göra den kartläggningen? Då borde det ju bli ämneslärarna tycker jag. Och jag vet ju än 
inte om det har kommit igång med ämneskartläggningarna på högstadiet. …….Och varför är 
man som ämneslärare inte intresserad av att göra en ämneskartläggning? 

 
Kompetensutveckling 
Ingen av de tillfrågade pedagogerna i de mindre kommunerna tycker att de fått relevant 
kompetensutveckling angående kartläggningen för nyanlända. En av specialpedagogerna  har 
varit på utbildningar från SPSM och skolverket angående utredning/ kartläggning men det har 
inte varit några djupgående kurser.  
 
En av pedagogerna uttrycker det så här: 
 

Nej, nån kompetensutveckling inom detta område har jag inte fått. Jag har kastats in i det här, 
verkligen, och fått gå de vägar som jag sett varit möjliga att gå. Försökt att läsa lite på egen 
hand och så. Jag vet inte nån på vår skola som har fått nån riktad utbildning kring nyanlända 
elever. Den kommer väl möjligen nu framöver med satsningen om språkinriktat arbetssätt med 
start om några dagar bara. Och det kan jag ju tycka är lite sent med tanke på att de här 
eleverna kom för ett år sen. 

 
På en av de undersökta skolorna är det tre pedagoger som på eget initiativ läst kursen 
Nyanländas lärande för att de själva kände att de inte hade tillräckliga kunskaper för att möta 
dessa elever på bästa sätt i undervisningen.  

                                                           
10 Svenska för invandrare 



48 
 

En av pedagogerna på gymnasiet känner att det här är elever som kräver stora resurser och det 
är en stor utmaning att ge dessa elever rätt förutsättningar och undervisning i skolan.  
 
6. Sammanfattande analys och diskussion 
 
Den sammanfattande analysen och diskussionen härnäst vill utifrån resultatet belysa olika 
aspekter i de fyra undersökta verksamheternas specialpedagogiska arbete utifrån 
organisationen kring nyanlända elevers kartläggning. 
 
Med hjälp av relevanta teoriansatser analyseras på vilket sätt kartläggningen organiseras och 
huruvida den används som stöd i det pedagogiska arbetet. Därutöver diskuteras på vilket sätt 
kartläggningen påverkat det specialpedagogiska arbetet? I det sammanhanget hänvisas 
återigen till att analysen och diskussionen sker med hänsyn till hela verksamheten, inte enbart 
kring kartläggningarna. Det sker på grund av att kartläggningarna är en betydande del av hela 
processen och inte kan ses isolerad. Likaså kan det specialpedagogiska arbetet på 
verksamheterna inte betraktas enskilt utan att hänsyn tas till helheten, då mottagandet, 
kartläggningen, det specialpedagogiska arbetet och verksamheternas organisation är tätt 
sammanvävda. 
 
6.1 Organisation 
 
6.1.1 Organisationerna ur ett instrumentellt perspektiv 
 
I bakgrunden beskrivs kort några forskares teorier och tankar kring organisation. Bland annat 
nämndes det instrumentella perspektivet. Det kommer tydligt fram i dokumentstudierna att 
grundskolan är ålagd från staten att skapa rutiner kring mottagandet av nyanlända elever och 
även att följa upp deras utbildning (Skolverket, 2016b). Skolans olika verksamheter ses därav 
klart och tydligt ur ett instrumentellt perspektiv eller reformperspektiv (Christensen et al., 
2005; Blossing et al., 2012).  
 
I studiens resultat blir det synligt att bildningsnämnden i den större kommunen inte beslutade 
om genomförandet av mottagandet och kartläggningen. Det finns inget dokumenterat beslut; 
detta bekräftades även från ansvarig rektor vid intervjutillfället. Kartläggningen är inte 
obligatorisk för gymnasieskolan, men det beslutades ändå inom skolverksamheten att 
genomföra dem. Ledande i detta beslut var gymnasiechefen och rektor. Därav kan uppdraget 
att genomföra kartläggningen ses ur ett instrumentellt perspektiv, då det ska nås ett uppsatt 
mål enligt LGR11 och GY11.  
 
På Fjällgymnasiet används inte skolverkets kartläggningsmaterial på gymnasieskolan utan 
man använder ett eget material. Om detta är något som nämnden i kommunen tagit ett 
politiskt beslut kring, eller om det är rektor som beslutat detta inom ramen för verksamheten 
framgår inte av denna undersökning.  
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6.1.2 Organisationerna utifrån ett institutionellt perspektiv 
 
Blossing et al. (2012) pekar på ”lösa kopplingar” inom det institutionella perspektivet. Dessa 
strukturer kan här bero på att huvudmannen inte har samma pedagogiska insikt och kunskap 
som skolans personal. Formella krav som kommer från staten eller kommunernas 
bildningsnämnd, genomförs med hjälp av strukturer som redan finns i verksamheterna eller 
skapas vid behov. 
 
På Kustgymnasiet poängteras att organisationen av mottagandet och kartläggningen i första 
hand skedde i dialog med gymnasiechefen och rektor. Det förtydligades i intervjun att det inte 
fanns någon diskussion mellan den politiska nivån och verksamhetens nivå. Enligt 
dokumentstudierna blev arbetsgången utformad efter kommunens utbildningspolitiska 
organisationsmodell som ska göra det möjligt för cheferna att verka för utveckling 
tillsammans med sina medarbetare. En respondent på samma verksamhet önskar sig ”mer 
kunskap på huvudmannanivå”. Kommunen lyfter fram vikten av gemensamma beslut mellan 
arbetspartner, trots allt uppfattas att huvudmannen i sig inte har samma inblick och kunskap 
som personalen på berörd verksamhet.  
 
I en av de mindre kommunerna önskar en av respondenterna att kommunpolitikerna 
engagerade sig mer i frågan kring nyanlända elevers skolgång. Ingen av de inbjudna 
politikerna deltog på Skolverkets implementeringskonferens. Pedagogerna upplever att 
politiker och även i viss mån skolledningen inte förstår de utmaningar som skolans personal 
brottas med på dagarna när det gäller de nyanlända elevernas skolgång. Skollagens krav om 
likvärdig utbildning och rätt till anpassningar och särskilt stöd för alla elever som riskerar att 
inte nå kunskapskraven, kräver mycket resurser. Resurser som inte alltid är självklara i små 
kommuner med sviktande ekonomi. 
 
Som vi tidigare nämnt är det viktigt, vid en förändring, att ge berörda parter förutsättningar att 
genomföra uppdragen på bästa sätt. Det behövs en flexibel resursfördelningsmodell som kan 
anpassa sig efter uppkommande behov. Någon sådan har vi inte funnit i någon av de 
undersökta kommunerna. 
 
Många organisationsförändringar genomförs på grund av att förutsättningar i omvärlden 
förändras. Vi måste då inse att förändringen behövs för att vi ska kunna bemöta dessa nya 
förhållanden (Angelöw, 2010). Det förändringsarbete som berörs i denna studie är en direkt 
följd av ändrade förutsättningar i omvärlden.  
 
Scherp och Scherp (2007) framhåller vikten av samsyn inom en verksamhet. Samsynen på 
Kustgymnasiet verkar fungera inom verksamheten, men det verkar finnas en ”lös koppling” 
mellan huvudmanna nivån och den utförande verksamheten. Denna samsyn har stor betydelse 
inte bara för lärandet i vardagsarbetet, utan även för möjligheten till en kritisk analys (Scherp 
& Scherp, 2007). De genomförda dokumentstudierna i den större kommunen visar att 
bildningsnämnden har planerat en genomgång av alla verksamheters arbete med nyanlända 
elever. Det finns därmed en uttalad intention att följa upp arbetet och eventuellt anpassa 
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verksamhetens resurser efter uppstående behov. Eftersom det finns en önskan om att 
huvudmannen hade bättre kunskap och huvudmannens egen delgivning enligt 
dokumentationen att uppföljning är planerad, verkar det vara logiskt att det föreligger ett 
kommunikationsglapp mellan olika nivåer. Denna miss i kommunikationen kan ha en lös 
koppling till följd som kan föra med sig att organisationen kring mottagandet och 
kartläggningen inte skapas i konsensus med kommunens utbildningspolitiska strategi. 
Däremot ger den påtänkta genomgången möjligheten till att forma och processa fram 
organisationen enligt önskade normer vid ett senare skede. Dock innebär avsaknaden i 
kommunikationen fara för att det skapas en hierarkisk relation mellan de olika nivåerna inom 
verksamheten, som kunde uppfattas som en utövad maktordning (Lorentz, 2009). 
Den påtalade lösa kopplingen kan dock även ha varit gynnsam i fallet av den större 
kommunen och kan till och med ha bidragit till att ansvarig personal inom 
språkintroduktionsprogrammet på Kustgymnasiet har börjat utforma en organisation som av 
respondenterna uppfattas från respondenterna som mycket positiv. Inom denna verksamhet 
uttalar sig alla respondenter positivt om organisationen som sådan, kollegornas kompetens, 
samt ansvarig rektor. Genom att rektor utformade organisationen med sin personal och 
personalen har haft stort utrymme att utforma sitt arbete, skapades en möjlighet för kreativitet 
och därav motivation. Motivationen som är så avgörande i förändringsprocesser, som här har 
skett genom en ny organisation av språkintroduktionsprogrammet, kan även ha förstärkts 
genom det stora antalet av nyanställda. Enligt några respondenter har personalstyrkan inom 
programmet näst intill fördubblats. Att resursen har utökats uppfattades odelat som gynnsamt, 
vilket utan tvekan var en positiv faktor för den nya organisationen (Angelöw, 2010). 
Skolledningens och personalens fungerande samarbete och kontinuerliga kommunikation 
bidrar till elevernas framsteg (Ärlestig, 2008).  
 
En intention att följa upp och förbättra arbetet kring mottagandet av nyanlända fanns även hos 
huvudmännen i de mindre kommunerna. Till exempel genom att lyfta in arbetet med 
mottagandet i årshjulet för nämndens systematiska kvalitetsarbete. 
 
6.1.3 Kommunikationens betydelse inom organisationer 
 
Avsaknad av eller bristande kommunikation är något som kommer igen på flera ställen i de 
mindre kommunerna i vår studie. I en förändringsprocess kan bristande kommunikation lätt 
bidra till osäkerhet och misstro. I den undersökta grundskolan känner flera av de intervjuade 
pedagogerna att de inte riktigt är säkra på hur organisationen kring kartläggning och 
klassplacering av nyanlända elever ska ske. Man är osäker på vem som har ansvaret att föra 
informationen vidare från kartläggaren till arbetslagen särskilt när det gäller de yngre 
eleverna. En annan osäkerhet som bottnar i bristande kommunikation mellan skolledning och 
arbetslag är hur de nyanländas kunskaper ska följas upp och bedömas.  
 
Till skillnad från bristande kommunikation i de mindre kommunerna har kommunikationen i 
den större kommunen tagit en större plats enligt respondenterna. Den har varit en viktig och 
levande del i processens utformning och inom arbetet kring nyanländas mottagande i 
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verksamheten och kartläggningen av nyanländas kunskaper. Gång på gång påpekar 
personalen att kommunikationen skett kontinuerligt, planerad som oplanerad.  
Här styr kommunikationen klimatet och effektiviteten i gruppen på ett positivt sätt (Nilsson & 
Waldermansson, 1990). Resultatet visar att den processinriktade och den semantiska 
kommunikationen fungerar på ett sätt som gör det möjligt att personalen i den större 
kommunens verksamhet kan överföra kunskap och utveckla gemensamma arbetsformer 
(ibid.). En av respondenterna i den större kommunens undersökta verksamhet lyfte positivt 
fram de olika professionella bakgrunder som personalen innehar.  
 

Personalens kommunikativa handlande kännetecknas av en dialog där man försöker förstå 
varandras olika förståelse av ett fenomen och där resultatet inte är klart i förhand. Det handlar 
om ett gemensamt kunskapande, där de som är berörda är medskapare av ömsesidiga 
överenskommelser om hur världen kan förstås (Scherp & Scherp, 2007). 

 
Denna kommunikativa handling är alltså i högsta grad meningsskapande för den påtalade 
personalen. Detta resonemang utvecklas vidare i följande avsnitt. 
 
6.1.4 För- och nackdelar med “lösa kopplingar” inom organisationer 
 
Inom Weicks (2001) Enactment Theory ses både för- och nackdelar i ”loose coupling”. 
Fördelen som respondenterna på Kustgymnasiet pekar på är att deras olika erfarenheter och 
diskussionsbenägenhet kan hjälpa till att forma uppdraget till en framgångsrik organisation 
och undervisning. Den lösa kopplingen till huvudmannen kan ha skapat en möjlighet till 
utveckling här, då huvudmannen inte detaljstyrde. Weick (2001) hänvisar att lösa kopplingar 
är uppenbara inom skolans värld. Här menas att de är negativa, då undervisande personal 
gömmer sig bakom deras yrkesmässiga autonomi. Eftersom personalen i den större 
kommunen vid ett flertal tillfällen påpekar att den kontinuerliga diskussion och samverkan är 
positiv, kan denna studie inte uppfatta att en sådan negativ inverkan har skett här. Däremot 
hänvisar en av respondenterna på Kustgymnasiet till att det kändes att man inte hade samma 
kontroll över elevernas situation när man väl skickade ärendet vidare via specialpedagogen till 
EHT. Här påpekar Weick (2001) att ”schools make extensive use of specialists; every time a 
specialist is inserted between a teacher and a student, the control over the student is loosened” 
(s. 42). Ansvaret för kartläggningarna ligger som tidigare beskrivit hos fyra personer. Även de 
kan betraktas som specialister i det här sammanhanget. Den direkta kopplingen mellan elev 
och lärare blir töjd när kartläggningen genomförs av annan personal. Detta bekräftas av en 
respondent på samma verksamhet som hade som önskemål att kartlägga sina elever i ämnet 
för att äga vetskap om deras kunskap själv. Därmed, uppfattar hen, fanns det en bättre 
möjlighet att anpassa undervisningen. 
 
Liknande tankar framkom vid intervjuerna på Sjögrundskolan. När kartläggningen utfördes av 
en extern instans kände läraren att hen inte hade samma insyn i processen utan fick ta del av 
ett färdigt resultat. Det finns ingen möjlighet för mottagande lärare att diskutera resultaten 
från kartläggningarna med kartläggaren. Resultaten tolkas av arbetslaget och elevhälsan och 
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diskuteras i dessa båda grupper. Länken mellan elevhälsan och arbetslaget blir här 
specialpedagogen. 
 
På Kustgymnasiet utvecklas och påbörjas en digital överlämningsbas. Tanken är att alla lärare 
ska kunna ha tillgång till kartläggningarnas resultat när de känner behov. Samtidigt kräver det 
en genomtänkt genomgång av kartläggningsteamet till berörda lärare och vidare en möjlighet 
för pedagogerna att kunna återkoppla till den faktiska personen som genomförde 
kartläggningen. Grundtanken med en digital bas är berättigad och gynnsam i en sådan stor 
organisation, för att förhindra att information inte kommer fram alls eller bara delvis, då inte 
all personal alltid är tillgänglig eller närvarande. Faran ligger troligen i att det kan uppstå en 
lös koppling, genom att den personliga kontakten och möjligheten att diskutera kan minskas 
eller delvis gå förlorad. Även om denna fara utifrån studiens resultat bedöms som liten. 
Respondenterna påtalar gång på gång att man hade en kontinuerlig diskussion bland 
personalen för att få och bibehålla samsyn kring elevernas kunskapsnivå som även synlig 
gjordes i kartläggningsprocessen. Viktig är här att personalen och ledningen (huvudmannen 
och rektor) blir medvetna om denna problematik i etableringen, men särskilt i avstämnings 
och uppföljningsfasen (Angelöw, 2010), för att motverka eventuella negativa påverkningar. 
Insikten att behöva bibehålla en levande diskussion och samtalskultur finns redan bland 
personalen. Weick (2001) poängterar att en organisation varken är enbart tät eller lös i sina 
kopplingar (s.43), men att det finns vissa funktioner som direkt påverkar en organisations 
styrka. Bland de funktionerna finns uppmärksamhet och återkoppling. När man betraktar 
kartläggningens överlämningar är det nödvändigt att personalen är uppmärksam på att den 
digitala möjligheten även kan bli ett praktiskt verktyg som skapar en kunskapsbas vilket 
sprider information snabbt, men inte ersätter personalens kompetens och erfarenhet. En 
respondent i den större kommunens verksamhet understryker just detta när hen påpekar att 
rutinen kring dokumentationen är mest en formalia just nu och att den inte används praktiskt 
än.  
 
På Sjögrundskolan uttryckte kartläggaren att hen inte hade något system för dokumentationen. 
Ingen rutin för hur hen ska förvarar papperen. Detta kan tyda på att processen har gått väldigt 
fort och man har inte hunnit förankra alla tankar i den praktiska verkligheten med tidspress 
och alltför många arbetsuppgifter.  
 
Återkopplingen till den berörda personalen om vilka effekter deras agerande har, är avgörande 
för att kunna anpassa organisationen så att Skolverkets tanke att kartläggningen ska bidra till 
att elevernas kunskaper tas till vara. Respondenterna framhåller vikten av kartläggningens 
uppföljning. En respondent anmärker att det inte finns tillfälle än för att genomföra en 
regelbunden uppföljning. Dock belyser hen att en sådan vore relevant för att bli uppmärksam 
hur långt eleven har kommit. Flera respondenter uppfattar dock kartläggningen i sig som 
”ögonblicksbild”, även om de visar sig medvetna kring nödvändigheten av ett formativt 
arbetssätt. Som ovan nämnts har huvudmannen planerat att genomföra en uppföljning under 
2016, om än ingen tidpunkt kan läsas ut ur dokumenten. 
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Eftersom detta med kartläggning av nyanlända elevers kunskaper är något nytt i den svenska 
skolan så finns inga vedertagna riktlinjer för hur uppföljning ska ske. Skolverket har inte 
heller gett några direktiv eller råd för uppföljning i sitt material. 
 
I en av de mindre kommunerna finns ett politiskt beslut på att organisationen kring nyanlända 
elevers lärande ska lyftas in i årshjulet och på så sätt bli en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Hur detta sedan genomförs rent praktiskt i verksamheten har vi inte genom 
denna studie lyckats få någon klar bild av. Men det visar ändå på en intention från 
huvudmanna och nämndnivå att förbättra verksamheten. 
 
6.2 Kartläggning som stöd inom verksamheterna 
 
I arbetet med nyanlända elever behövs ett relevant kunskapsunderlag, som innebär en 
noggrant genomförd kartläggning av deras kunskaper och en detaljerad överlämning samt 
uppföljning. 
 
Kartläggningens mening att göra nyanlända elevers kunskaper synliga, men även att kunna 
använda informationen för att planera undervisningen, är bland annat beroende på personalens 
gynnsamma attityd till kunskap och kunskapsutbyte (Braf, 2000). För att kunna anpassa 
undervisningen utifrån den komplexitet det innebär att utgå från kartläggningarna, ställs det 
höga krav på att personalen känner trygghet och självsäkerhet angående den egna 
ämneskompetens (Axelsson & Magnusson, 2012). Enligt respondenternas beskrivning finns 
alltså en styrka på Kustgymnasiet då det har anställts många lärare med olika kompetenser. 
Språkintroduktionsprogrammet har därmed försökt att ”utveckla sin beredskap för att möta 
den heterogenitet som flerspråkiga elever representerar” (Axelsson & Magnusson, 2012, s. 
352). Forskningen visar även på vikten av en kontinuerlig kompetensutveckling, som 
respondenterna upplevde att de fick möjlighet till genom Skolverkets webbaserade 
information om kartläggningen eller genom extra tid. Rektorn anförde att det försöktes ges 
möjlighet till utbildning och föreläsningar utifrån behovet som hen möter från personalen. En 
särskild utbildning om mottagandet och kartläggningen av nyanlända elevers kunskap med 
fokus på flerspråkighet och formativ bedömning kunde ha varit en ”vitaliserande faktor” för 
hela programmet (Skolverket, 2015b). För att stärka undervisningen efter kartläggningen 
kunde ett arbete kring formativ bedömning vara positiv, för att vägleda undervisningen och 
främja lärandet. 
 
På Sjögrundskolan har man under denna termin påbörjat en skolutvecklingsinsats kring 
språkinriktat arbetssätt. Denna kompetensutveckling som alla pedagoger på skolan deltar i 
kan leda till att synen på språkets betydelse lyfts in i alla ämnen vilket skulle gynna alla 
elever, men i synnerhet de nyanlända eleverna. En kompetensutveckling kring själva 
kartläggningen och dess syfte saknas dock och skulle kunna medföra att fler ämnen kartläggs 
och att bedömningen av de nyanlända elevernas kunskaper blir enklare att genomföra. En 
sådan kompetensutveckling skulle också kunna innebära att man mer börjar använda 
resultaten från kartläggningarna som en hjälp i planeringen av undervisningen. Samt att 
ämneslärarna kunde få en större inblick i de nyanlända elevernas kunskapsutveckling. 
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6.2.1 Bedömningsproblematiken i samband med kartläggningen 
 
Illeris (2007) hänvisar till ”transferproblematiken” som ställer frågan om kunskap kan 
överföras från ett till ett annat sammanhang. Kartläggningen i sig uppfattas av respondenterna 
som en viktig indikator för deras vetskap om nyanlända elevers kunskaper. Det kommer inte 
fram på vilket sätt det uppfattas att kartläggningsmaterialet innehåller eventuell ”kulturella 
referenser” som är svåra att tolka för elever från en annan kulturell bakgrund (the European 
Agency, 2009, s. 22). Mer än att en av respondenterna nämner att bilden som ingår i 
kartläggningens numeracitetsdel är en typiskt västerländsk bild och att man i uppgiften 
använder sig av mönster som är typiska för vår kultur. Bilden föreställer ett torg i något som 
skulle kunna vara en Europeisk småstad. På bilden finns mönster som är typiska för vår 
västerländska kultur med kvadrater, trianglar och rektanglar. Det märks att skolan och 
personalen är vana vid att befinna sig i en institutionaliserad värld, där bedömningar tillhör 
själva verksamheten (Illeris, 2007).  
 
Eklund (2002) identifierar bland annat att modersmålserkännande är en avgörande faktor i 
arbetet med nyanlända elever. På Kustgymnasiet sker ingen kartläggning av nyanlända 
elevers modersmål. Visserligen ger ”litteracitets - delen” som genomförs på respektive 
modersmål en insikt i elevernas språkutveckling. Däremot är denna del formad efter den 
nationella läroplanen och kan på grund av dess utformning inte ge detaljerade informationer 
kring eventuella funktionsnedsättningar som till exempel dyslexi. Ring Sandell och 
Hassanpour (2012) argumenterar att svårigheter först blir synliga i elevens 
modersmålsutveckling. Att kunna bedöma denna utveckling skulle innebära att kunna jämföra 
individer med bland annat jämnårigas inlärningskurva och skulle förutsätta en gedigen språk- 
och ämneskompetens av kartläggaren. Eftersom samarbetet mellan verksamheten som 
fördelar språkligt kompetent personal och verksamheten i sig är bristande, finns inga resurser 
till förfoga att kunna genomföra en sådan kartläggning, som även skulle kunna höja kvalitén 
av specialpedagogiska insatser.  
 
På Kustgymnasiets språkintroduktionsprogram finns två tjänster som är avsedda för 
organisationen kring mottagandet och kartläggningen av nyanlända elever. Rektorn här 
uttrycker att hen är nöjd med den specialpedagogiska resursen och även berörda lärare 
uppskattar att denna resurs är direkt kopplad till verksamheten. Specialpedagogen ser det 
största problemet i att kartläggningar som kommer från grundskolan är ”bristfälliga”. Det 
verkar finnas ett problem med övergången mellan de två skolformer. 
 
6.3 Specialpedagogiken i gränslandet mellan svårighet och möjlighet 
 
Enligt forskningen har redan en stor andel nyanlända elever särskild stöd som mestadels kan 
relateras till bristande svenskkunskaper. Det verkar vara svårt att skilja på om eleven behöver 
språklig stöd genom extra anpassning eller studiehandledning i undervisningen eller särskilt 
stöd genom specialpedagogen. Denna svårighet beror delvis på att det inte finns ett relevant 
kunskapsunderlag för att kunna bedöma vilka behov den enskilde elever har (the European 
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Agency, 2009; Ring Sandell & Hassanpour, 2012; Bunar, 2010). Detta bör ha stora 
konsekvenser främst på grundskolan som ofta har en specialpedagog för hela skolan till 
förfogande. Likartade problem och framför allt konsekvenser har redan blivit tydlig i flera 
europeiska länder som till exempel Tyskland, då som tidigare beskrivits många elever hamnar 
inom tyska särskoleverksamheten på grund av sina bristande språkkunskaper (Pfahl, 2012). 
Forskningen styrker att den tendensen ökar allmänt i Europa (the European Agency, 2009). 
Huruvida håller vi då fast i våra traditionella undervisningssätt och på vilket sätt påverkar de 
bedömningsmaterialet i form av kartläggningen (the European Agency, 2009)?  
 
Lisa Pfahl (2012) gör tydligt vilka konsekvenser en prestationsklassificering och vidare en 
segregering från elever med avvikande förmågor har genom att beskriva Tysklands 
pedagogiska praktik: 
 

Im Zuge der Einschulungsuntersuchungen, des Grundschulunterrichts oder der Zuweisung in 
die verschiedenen Schultypen der Sekundarstufe wird im segregativen deutschen 
Bildungswesen „auffälligen“ oder beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen ein 
sonderpädagogischer Förderungsbedarf attestiert, dem in der Regel eine 
Sonderschulüberweisung folgt” (Pfahl, 2012, s. 300). 

Denna praktik attesterar därmed elever med avvikande förmågor eller beteende ett 
särskolepedagogiskt stödbehov. Det har till följd att dessa elever ofta hamnar i tyska 
särskoleverksamheter. Hon påpekar att den tyska segregativa skolmodellen samt den 
tillhörande klassificeringsprocessen av elever är avgörande för elevernas skoltid och har stora 
konsekvenser för deras framtid. I detta sammanhang blir det synligt att många svenska skolor 
tillämpar likartade konsekvenser genom att, som the European Agency (2009) påpekar och 
tidigare nämnts, elever med bristande språkkunskaper slussas till specialundervisning. 
Visserligen är denna specialundervisning oftast ”inkluderad” i reguljära skolverksamheten, 
dock betyder det för det mesta enbart en lokal inkludering det vill säga i samma skolbyggnad. 
 
En annan anledning till att nyanlända elever ofta får specialundervisning eller särskilt stöd kan 
vara att skolan har som uppgift att se till att alla elever får det stöd de behöver. Om en elev 
befaras att inte nå kunskapskraven ska det utredas om eleven är i behov av särskilt stöd. En 
nyanländ elev som klassplaceras har ofta lång väg kvar till att nå kunskapskraven. Om 
anpassningar och extra anpassningar inte räcker till så är eleven berättigad särskilt stöd. I de 
fall där skolan inte har tillgång till studiestöd på modersmål kan undervisning med 
specialpedagogen/ specialläraren vara den enda lösningen.  
 
6.3.1 Specialpedagogikens roll vid kartläggningen 
 
Den ringa betydelsen som specialpedagogen vid kartläggningen har enligt respondenterna, 
kan innebära att pedagogernas fokus på kartläggningens resultat vrids mera mot bristande 
svenskkunskaper. I ingen av de undersökta verksamheterna finns något uttalat samarbete 
mellan pedagogerna och specialpedagogerna som koncentrerar sig på att göra elevernas 
kunskaper synliga för att använda dessa som grund i undervisningen. Om vi utgår ifrån att alla 
elever ska ha möjligheten att använda sig av redan bestående kunskaper och förmågor, så 
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behövs det mycket mer kunskap om all pedagogik om nyanländas lärande i skolorna och på 
huvudmannanivå. När man ser det i perspektivet av Vygotskijs sociokulturella teori, så 
beskriver utvecklingszonen kunskap som individen kan tillägna sig när den får hjälp genom 
en person eller artefakter. Vilka kunskaper och artefakter har nyanlända elever med sig och 
kopplas de till den närmaste utvecklingszonen? Det är viktig att elevernas kunskaper ligger till 
grund för undervisningens utformning i enlighet med kartläggningens uppgifter. För att öka 
individens möjligheter att tänja gränser och utveckla en självständig inlärningsprocess (Illeris, 
2007; Olsson & Olsson, 2007; Skolverket, 2012).  
 
Samtidig är det ytterst viktigt att beakta att kartläggningens utformning är grundad på en 
västerländsk kunskapsnivå och även dess sätt att ställa frågor är oftast kulturellt avvikande till 
det som eleverna är vana med från respektive ursprungsland. Som tidigare påpekats sker inom 
de sociokulturella teorierna lärandet mot kulturell och historisk bakgrund. Nyanlända elever 
kommer med en kunskapsnivå till Sverige som är formad inom sociala sammanhang och 
genom individuella processer i ett annorlunda kulturellt område. Även om Skolverkets 
kartläggningsmaterial försöker att beakta flera olika förmågor och kunskaper, är det berättigat 
att fråga om “transferproblematiken“ som Illeris (2007) beskrev spelar en roll för varje 
enskild individ när kartläggningen ska genomföras. Genom att resultatet av denna är direkt 
kopplad till elevens framtida skolgång, är det ytterst relevant att följa upp den regelbundet 
(Bunar, 2011). Den regelbundna uppföljningen fattas dock inom alla undersökta 
verksamheter. Kartläggningen för nyanländas kunskaper används hittills nästintill enbart 
summativt. Kunskapens “realtillstånd” mäts och resultatet leder till en skenbar kvalitativ 
indelning i nivåer, alltså tillhörighet till en viss årskurs. Skenbar, så anser vi, då 
kartläggningen inte förmår att visa den faktiska kunskapen, för att den omfattar även 
kunskaper som är starkt kopplade till individens kulturella och historiska bakgrund 
(Strandberg, 2009). 
 
Rollen som specialpedagogiken har fått i organisationen och processen kring kartläggningen 
är att vara ”den överlämnande institution” som informerar berörda lärare om 
”ögonblicksbilden” och eventuella hinder. Den verkar som ”spindeln i nätet” och ”bollplank” 
för berörda parter. Specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner och kunna ge 
handledning vid behov (Umeå Universitet, 2012). För att kunna ge handledning behövs 
återigen en gedigen kunskap om bland annat flerspråkighet och formativ bedömning. Viktigt 
vore här att göra behoven synliga och från ledningens sida ge möjligheter till att förkovra sig 
inom relevanta områden. Inom Kustgymnasiets verksamhet består kraften i att kompetent 
personal är på rätt plats och tillsammans har kunnat utforma en organisation som därutöver 
anses som process. Detta innebär en styrka i sig, då en vilja till uppföljning och utvärdering 
följer med. Weick (2001) uttrycker det som ”mechanistic structure” till ”organic structure” (s. 
47). Han argumenterar att en organisation genom en viss ”tvetydighet” kan nå en ny insikt om 
sig själv. Att processen här är ny och även om målet är toppstyrd, har en ”mechanistic 
structure”, kan ändå betyda att en framgångsrik organisation, en ”organic structure”, växer 
fram. Trots detta får inte glömmas att styrdokumenten föreskriver målen. Mål för den 
specialpedagogiska verksamheten måste vara att ge stöd i form av extra anpassningar inom 
ramen för undervisningen och eventuellt särskild stöd enligt individens behov. Skollagen 
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anger att alla elever ska kunna utvecklas enligt sina förutsättningar så långt de har möjlighet. 
Således inkluderas alla elever även de högpresterande. Här finns ett stort område för 
specialpedagogiken som inte berörts än av verksamheterna eller från statlig håll.  
 
Swärds och Florins fråga om vad som är skillnaden mellan specialpedagogik och 
pedagogik  har en relevans när man diskuterar den framtida specialpedagogiska verksamheten 
(Swärd & Florin, 2014). På de undersökta verksamheterna visar det sig att det 
specialpedagogiska arbetet bland annat innebär att intensifiera och undersöka det som 
pedagogerna i det ”vardagliga” inte hinner med. Visserligen ingår de uppgifter som 
genomförs på de undersökta verksamheterna i det specialpedagogiska fältet. I de undersökta 
verksamheterna består specialpedagogernas uppgift i det väsentliga av att genomföra och 
överlämna pedagogiska utredningar till berörd personal. I vissa fall ingår även en analys av 
svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Personalen använder sig mest av 
specialpedagogen som en ” kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 
kollegor (...)” (Umeå Universitet, 2012). Specialpedagogiska kunskaper och färdigheter som 
skulle behöva utvecklas och användas mer i verksamheterna är att följa upp och utvärdera 
“samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla 
barn och elever” (Umeå Universitet, 2012). 
 
6.3.2 Forskning- och utvecklingsarbetet som specialpedagogisk uppgift 

Påfallande är att specialpedagogiska kunskaper inom “aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 
sambandets betydelse för yrkesutövningen” inte kommer till sin rätt (Umeå Universitet, 
2012). I den större kommunens presentation om bildningsnämndens utbildningspolitiska 
strategi uttrycks att denna strategi är byggd på vetenskaplig forskning, dock är inga referenser 
till påpekad forskning synliga. I de undersökta verksamheterna finns heller inga “vardagliga 
praktiker” som visar på att det finns ett aktivt arbete från specialpedagogerna med aktuell 
forsknings- och utvecklingsarbete. Forskningsresultat är dock av största vikt genom att de 
bland annat kvalitetssäkrar, ger större kunskap och insikt samt kan inspirera till nya arbetssätt. 
Därav behöver det specialpedagogiska uppdraget inom skolorna ses över. Kan 
specialpedagogiken spela en större roll inom organisation och skolutveckling? Hur informeras 
personalen om den specialpedagogiska uppgiften och vilka kompetenser som ingår i 
yrkesrollen? För att uppnå en mer transparent yrkesroll och kunna nyttja specialpedagogiska 
kompetensen mer adekvat skulle det behövas att skolledare tillägnar sig mer 
specialpedagogisk kunskap (Swärd & Florin, 2014). Eftersom skolledare verkar vara osäkra 
på specialpedagogens yrkesroll och uppgift vore det ett nödvändigt komplement i 
rektorsutbildningen, att få basala specialpedagogiska kunskaper. Därav kunde det resultera i 
en större förståelse för hur viktig specialpedagogikens roll inom skolutveckling är. Scherp och 
Scherp (2007) uttrycker förutsättningar för skolans utvecklingsprocess så träffande.  

“(...) det man söker, upptäcker, benämner och förstår de mönster som annars ligger fördolda i 
vardagsarbetet samt att man använder dessa fördjupade lärdomar som vägledning i det 
fortsatta arbetet. Förståelseinriktad lärande begränsas inte till kunskap om hur man ska göra i 
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en specifik situation, utan syftar till att bygga upp en fördjupad förståelse av vad som ligger 
bakom såväl olika problem som framgångsrika lösningar” (Scherp & Scherp, 2007, s. 80). 

 
Författarna påpekar med detta citat hur viktig det är att ser skolan i sin helhet för att forma en 
hållbar organisation. Samtidigt lyfts fram vikten av att vara flexibel och lyhörd för att kunna 
ta hänsyn såväl till individernas behov och verksamheternas ålagda uppdrag samt lyfta 
blicken till framtida lösningar. 
 
7. Slutsats 
 
I stort sett har alla undersökta verksamheter hittat en egen organisation anpassad kring 
mottagandet av nyanlända och kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. Initieringen 
till de processer som har format organisationen har alla varit delvis toppstyrda och skedde 
genom att skolledningen eller staten (i grundskolans fall) ålade uppgiften och försatte 
verksamheter i ett instrumentellt perspektiv. Genomförandet är starkt beroende på 
kommunernas och skolornas resursfördelning.  
 
Precis som Helena Reistad (2016) uttrycker det i sin ledare i tidningen Pedagogiska 
Magasinet så har denna undersökning visat att det ofta skapas temporära lösningar som växer 
fram för att klara av ett akut behov trots att resurser saknas. Samtidigt som vi på skolorna 
arbetar efter skolverkets krav på likvärdig utbildning. Det finns en intention från 
huvudmanna- håll att mottagandet av nyanlända elever ska bli bra. Men detta är en komplex 
situation då vi samtidigt i hela landet i allmänhet, och i Norrlands inland i synnerhet samtidigt 
brottas med bristen på lärare och studiehandledare på modersmål. 
 
I den större kommunens undersökta verksamhet, Kustgymnasiet, har det tillförts flera extra 
resurser i form av personalförstärkningar. Här finns tillgång till specialpedagoger som enbart 
arbetar med nyanlända elever. Detta har bland annat till följd att denna verksamhet träder 
fram som en väl fungerande, men även utvecklings- och uppföljningsbenägen verksamhet. 
Förändringen i sig, att specialpedagogerna endast ägnar sig åt språkintroduktionselever, har 
haft stor inverkan på arbetet med stödåtgärderna för eleverna. Ett fortsatt forskningsområde 
här kunde analysera hur dessa förändringar påverkar det specialpedagogiska arbetet, om det är 
gynnsamt att ha en specialpedagog avsatt endast för arbete med språkintroduktion. Det skulle 
i så fall kunna få en spridningseffekt, även utanför den egna verksamheten. 
 
Det som förefaller tydligt är att den specialpedagogiska yrkeskompetensen, nämligen att vara 
en del i skolutvecklingsarbetet och därav även i sådana förändringsprocesser, inte kommer till 
sin fulla rätt i någon av de undersökta verksamheterna. Specialpedagogen arbetar mestadels 
med frågor kring individen och gruppen i sig och i viss mån även som handledare för 
lärarkåren. Även här hade specialpedagogiken kunnat bidra till att belysa 
transferproblematiken vid genomförandet av kartläggningen (Illeris, 2007). Därutöver hade 
det varit en fördel om specialpedagogerna hade varit mer inblandade i processen kring 
organisationens utformning. Detta hade varit fördelaktigt när det gäller de negativa lösa 
kopplingar som förekommer överlag mellan huvudmannen och verksamheten i sig.  
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Fortsatt forskning 
Det vore intressant att forska om kunskap på huvudmannanivå kring skolans kompetenser. 
Det behövs nog att hierarkiska nivåer mellan de olika instanser som huvudmannen, 
verksamhetschefer, rektorer, personal samt andra relevanta aktörer bryts upp. Här kan 
kommunikationen vara den avgörande faktorn. Specialpedagogiken är en viktig del av detta, 
då den kan bidra men den pedagogiska kompetensen om individernas olika behov, men även 
genom att utveckla samarbetet mellan alla berörda parter.  
 
Många större kommuner har i dagens läge övergripande specialpedagogiska resurscentra som 
är avsedda för att vara behjälplig med ”unika/svåra” pedagogiska frågor. Forskningen kunde 
här undersöka på vilket sätt dessa centra kan vara kompetenta och relevanta i att utforma 
naturliga mötesplatser mellan alla berörda parter och agera aktivt i utformningen av 
förändringsprocesser med sina yrkeskompetenser. Det behövs en insikt och förståelse från 
politiker, tjänstemän och skolans andra aktörer kring specialpedagogiken som resurs och 
kompetens, men även i avseende en samsyn mellan hierarkierna.  
 
Skolans utmaning idag består i att komma bort från det fragmentariska mot en helhet, en 
samsyn och samverkan, så att olika kompetenser kan gynna varandra och göra det möjligt att 
alla elever kan komma så långt som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.  
En annan utmaning för skolan är den framtida nödvändigheten att utforma en hållbar och 
demokratisk organisation, som arbetar för individens bästa, men även för en integration i ett 
nytt land. I detta arbete ser vi ett stort behov av specialpedagogiken som forskningsområde 
och yrkesgrupp som kommer att behöva bevaka och förklara individens varierade behov när 
det gäller individ- och kunskapsutveckling. Samtidig måste det finnas ett samförstånd om hur 
viktigt det är att det finns specialpedagogisk kompetens på plats, även eller till och med 
särskilt på resurssvaga glesbygdsskolor, som många gånger är i större behov av handledning 
och kunskap. Forskningen kan och måste här bidra till att hitta vägar och metoder att kunna 
genomföra detta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

Litteratur 
 
Angelöw, B. (1991). Det goda förändringsarbetet: om individ och organisation i förändring. 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Angelöw, B. (2010). Framgångsrikt förändringsarbete: om individ och organisation i 
förändring. Stockholm, Natur & Kultur. 
 
Axelsson, M. & Magnusson, U. (2012). Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling 
under skolåren (Vetenskapsrådets Rapportserie, nr 5:2012). Stockholm: 2012. 
 
Black, P. & William, D. (1998) Assesment and classroom learning. Assesment in education, 
vol 5, s.7-74. 
 
Blob, M. (2004). Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn – en 
översiktsstudie av arbetet i fyra storstadskommuner. (Integrationsverket). Stockholm: 
Integrationsverket och författaren. 
 
Blossing, U., & Nyen, T., & Söderström, Å., & Tonder Hagen, A. (2012). Att kartlägga och 
förbättra skolor. Sex typskolor. Lund: Studentlitteratur. 
 
Braf, E. (2000). Organisationers kunskapsverksamheter– En kritisk studie av ”knowledge 
management”. Licentiatavhandling, Universitet Linköping, Filosofiska fakulteten. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (B. Nilsson, övers.)(2 uppl.). Stockholm: 
Liber. 
 
Bunar, N. (2010). Nyanlända och lärande: En forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan (Vetenskapsrådets Rapportserie, nr 6:2010). Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Christensen, T. & Laegreid, P. & Roness, P.G. & Rövik A.K. (2005). Organisationsteori för 
offentlig sektor (A. Ivarsson Westerberg, övers.). Malmö: Liber. 
 
Diskrimineringsombudsmannen. (2014) Etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund. Från: 
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-
som-diskrimineringsgrund/ 
 
Eklund, M. (2003). Interkulturellt lärande-Intentioner och realiteter i svensk grundskola 
sedan 1960-talets början. Luleå: Luleå Tekniska Universitet. 
 
Elmeroth, E. (2012). Normkritiska perspektiv: I skolans likabehandlingsarbete. Lund: 
Studentlitteratur. 
 



61 
 

Europeiska kommissionen. (2015). Utbildningsöversikt 2015 Sverige. Luxenburg: Europeiska 
unionens publikationsbyrå. 
 
European Agency for Development in Special Needs Education (2009). Mångfaldsfrågor och 
Specialpedagogik. Barn och elever med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund. 
Sammanfattande Rapport. Odense, Denmark: European Agency for Development in Special 
Needs Education. 
 
Gibbons, P. (2016). Stärk språket stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
för och med andraspråkselever i klassrummet (K. Aldén, övers.) ( 4:e upplagan). Stockholm: 
Hallgren & Fallgren studieförlag AB. 
 
Giota, J. (2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Pedagogisk forskning i Sverige nr.2 s.94-
115 
 
Handboken om barnkonventionen (2008). United Nations Children’s Fund – FN:s barnfond. 
Från: 
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/080125/81db21f2994036a27e03853ac1
d679b7/Handbok%20om%20barnkonventionen%20-%20UNICEF.pdf 
 
Henderson, D.A. & Thompson C.L. (2011). Counseling children. International Edition. 
Belmont, CA: Thomson/Brooks/Cole. 
 
Hult, A & Olofsson, A Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför? Stockholm: 
Natur Kultur Akademisk  
 
Illeris, K. (2007). Lärande (2.uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lorentz, H. (2009). Skolan som mångkulturell arbetsplats. Att tillämpa interkulturell 
pedagogik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lutz, K. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola: möte med det som inte 
anses lagom. Stockholm: Liber. 
 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: 
Skolverket. 

Nilholm, C., & Alm, B. (2010): An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, 
teacher strategies, and children's experiences. European Journal of Special Needs Education, 
25:3, sidor 239-252.  

Nilholm, C. (2012). Barn och elever i svårigheter. Lund: Studentlitteratur. 



62 
 

 
Nilsson, B. & Waldermarson, A.-K. (1990) Kommunikation - Samspel mellan människor.  
Lund: Studentlitteratur. 
 
Myndigheten för skolutveckling. (2008). Att lyfta den pedagogiska praktiken: vägledning för 
processledare. Stockholm: Liber Distribution. 
 
Olsson, B.I. & Olsson, K. (2007). Att se möjligheter i svårigheter. Barn och ungdomar med 
koncentrationssvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 
 
Pfahl, L. (2012). Das Recht auf Inklusion und der Wandel pädagogischer Professionalität. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Vilka politiska beslut fattades i kommunen inför genomförandet av kartläggningen för nyanlända? 

På vilket sätt var verksamheten delaktig i det arbetet? 

Hur tog man reda på verksamhetens resursbehov inför implementeringen av kartläggningen? 

På vilket sätt utvärderas kartläggningen för nyanlända på politisk nivå? 

 
Hur ska kartläggningen följas upp på politisk nivå? 

Hur ska kartläggningen följas upp i verksamheten? 

Har det skett någon kompetensutveckling kring kartläggningen bland verksamhetens personal? 

På vilket sätt beslutades det om relevant kompetensutveckling för berörd personal? 

Har man avsatt några extra resurser för genomförandet av kartläggningarna? 

 
Vilka resurser tillfördes för att verksamheten skulle kunna genomföra kartläggningarna för 
nyanlända? 

Vilka extra anpassningar ges till nyanlända och hur utgår de från kartläggningen? 

Vilket särskilt stöd ges till nyanlända och hur utgår det från kartläggningen? 

Hur förs kartläggningens resultat vidare och till vilka personer? 

På vilket sätt följer man upp kartläggningen? 

Vilken organisation har ni kring kartläggningarna? 

Hur organiseras samarbetet mellan berörda pedagoger? 

På vilket sätt har specialläraren/specialpedagogen varit inblandad i handledning och information till 
verksamhetens personal i frågor som rör kartläggningen? 

Har du fått en relevant kompetensutveckling angående kartläggningen? 

Kartläggs även modersmålet? I så fall av vem? 

Vilka fördelar se du med kartläggningen av modersmålet? 

Den european agency for development in special needs education rekommenderade 2009 att ”målet 
är att utveckla passande utrednings/bedömningsredskap för elever i behov av särskilt stöd och med 
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utländsk bakgrund”. Har detta skett, duger skolverkets kartläggningsmaterial, hur ställer du dig till 
detta? 

Har du fått ta del av information om kartläggningen och av vem? 

Hur följer man upp de nyanlända elevernas kunskapsutveckling? 

Har du fått en relevant kompetensutveckling angående kartläggningen? 

På vilket sätt är de nyanlända elevernas kunskapsutveckling kopplad till den tidigare genomförda 
kartläggningen? 

I vilken utsträckning arbetar du tillsammans med specialpedagogen/specialläraren när det gäller de 
nyanlända eleverna och deras lärande? 
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Bilaga 2 

Följebrev 

Hej …….! 
 
Jag skriver till dig eftersom du är programansvarig för introduktionsprogrammet på er skola / 
rektor för….. / specialpedagog på……. 
 
I mitt examensarbete på specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet håller jag på att 
undersöka hur kartläggningen för nyanlända elever används på skolor runt om i Norrland. 
 
Jag har intervjuat och/eller skickat skriftliga frågor till pedagoger, specialpedagoger, rektorer 
och studie och yrkesvägledare på olika skolor. 
 
Därför har jag några frågor här som jag skulle vara mycket tacksam om du ville svara på. 
Deltagarnas eller skolornas namn kommer naturligtvis inte att nämnas i undersökningen. 
 
Du kan svara på frågorna skriftligt eller så bokar vi en tid för telefonintervju.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 

 

 


