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SAMMANFATTNING 

 
Skolor och kommuner har ställts inför nya utmaningar och fått utveckla strategier i 
mottagandet av nyanlända elever vilket ställer större krav på skolpersonal. Organiseringen av 
språkintroduktionsprogrammet ser olika ut i kommunerna. Skolverket har utformat ett 
material med riktlinjer för kartläggningen av nyanlända elever. Eftersom 
kartläggningsmaterialet inte är obligatoriskt för gymnasieskolans språkintroduktionsprogram 
använder kommuner sig av materialet på olika sätt. En noggrann kartläggning är en 
förutsättning för en lyckad och stimulerande skolundervisning. Syftet med denna studie är att 
fördjupa kunskapen om studie- och yrkesvägledares arbete med nyanlända elever på 
språkintroduktionsprogrammet. Fokus kommer vara på kartläggningen inom programmets 
fyra nivåer och organisationens struktur. Utgångspunkten i studien har varit en kvalitativ 
forskningsmetod där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med kommunens vägledare 
och samordnare. Resultatet har visat att studie- och yrkesvägledarens roll har en stor betydelse 
i arbetet med de nyanlända eleverna samt att kartläggningen fyller en viktig funktion för 
elevens skolgång och underlättar övergångar inom de olika nivåerna på 
språkintroduktionsprogrammet. 
  
  
  
  
  
Nyckelord: Studie- och yrkesvägledning, kartläggning, nyanlända elever, 
språkintroduktionsprogrammet 
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Inledning 

Många människor har under de senaste åren kommit till Sverige på grund av oroligheter i sina 
hemländer. Under hösten 2015 trappades situationen upp och allt fler människor började söka 
sig till Europa och sedan vidare till Sverige. Statistik över inkommande asylansökningar visar 
att från år 2014 till år 2015 fördubblades antalet ansökningar hos Migrationsverket 
(Zetterqvist Nelson & Hagström, 2016). Väl i det nya landet börjar barnens och ungdomarnas 
liv om på nytt och många av dom ska nu undervisas i den svenska skolan, en del för första 
gången medan andra har tidigare skolerfarenheter. 
  
I Sverige finns flera introduktionsprogram vad gäller utbildning för nyanlända på gymnasiet, 
ett av dem är språkintroduktionsprogrammet (SI) som år 2015 hade 14 000 nyanlända elever 
och därmed det största introduktionsprogrammet på gymnasieskolan (Skolverket, 2015). 
Förutsättningarna för nyanlända elever på SI är inte densamma som för elever födda eller 
uppvuxna i Sverige på grund av att de nyanlända eleverna inte går nio år i grundskolan samt 
att en del saknar helt och hållet skolbakgrund. Statistik från Göteborgsregionen visar på att SI 
år 2008 hade endast nio av 154 elever som gick vidare till ordinarie utbildningsverksamhet i 
slutet av 2011 (Stretmo & Melander, 2013).  
  
För att nyanlända elever ska få rätt förutsättning att forma sin egen väg till utbildning och 
arbete krävs rätt kompetens och engagemang av studie- och yrkesvägledare samt annan 
yrkesverksam personal på SI. Sundelin (2015) menar att elever på SI ofta har svårigheter i att 
uttrycka sig språkmässigt, mindre kunskap om utbildning och arbetsliv samt saknar 
erfarenheter om samtalsformen med studie- och yrkesvägledare. Därtill har forskning visat att 
studie- och yrkesvägledare upplever sin kompetens som otillräcklig och att samtalen med 
nyanlända elever uppfattas som främmande (Dresch & Lovén, 2003) 
  
Nyanlända ungdomar som kommit till Sverige har olika bakgrunder och besitter olika 
kunskaper och erfarenheter från tidigare skolgång. Vissa har aldrig gått i skola eller haft 
begränsad skolgång medan andra kan läsa, skriva och är flerspråkiga. Om nyanlända elever 
har tidigare skolerfarenhet kan det bli en förutsättning för fortsatt lärande. Det gemensamma 
för nyanlända elever är att de ska lära sig ett nytt språk och utvecklas kunskapsmässigt. Men 
hur planeras den enskildes skolgång utifrån elevens förutsättningar i praktiken på SI och vad 
är studie- och yrkesvägledarens roll i detta arbete? 
  
Kartläggning av nyanlända elevers tidigare erfarenheter och kompetenser är en viktig del av 
mottagandet på SI och i övergångar mellan nivåerna inom SI samt till ordinarie klass. 
Skolverket (2017a) har utformat ett kartläggningsmaterial som fungerar som stöd i 
bedömningen av nyanlända elevers tidigare kunskaper och erfarenheter. I hur stor 
utsträckning materialet används skiljer sig från kommun till kommun och kan variera 
beroende på elevernas olika behov. I Skolverkets (2013a) stödmaterial framkommer att 
undervisningen ska utgå från elevens förutsättningar och behov för att elevens ska utvecklas.  
  
"Men det gäller även att erbjuda en undervisning som är optimalt språk- och 
kunskapsutvecklande utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Om verksamheten i 
språkintroduktion har dessa utgångspunkter för planeringen av undervisningen och i arbetet 
med eleverna är förutsättningarna goda att eleverna blir väl förberedda för vidare studier." 
(Skolverkets, 2013a, s 4) 
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I Skolinspektionens (2014) kvalitetsgranskning av utbildning för nyanlända elever betonas 
vikten av noggranna kartläggningar som en förutsättning för en lyckad och stimulerande 
skolgång. Kartläggningen är betydelsefull för elevernas skolgång och kan fungera som 
underlag för mottagande skola i arbetet med att planera och anpassa undervisningen utifrån 
elevens förutsättningar och behov.  
  
Att studera organiseringen av SI och vägledarens roll är intressant ur ett personligt och 
yrkesmässigt perspektiv, eftersom vi som blivande studie-och yrkesvägledare kan komma att 
arbeta med nyanlända elever i vårt framtida arbetsliv. Även ur ett samhällsperspektiv är ämnet 
relevant, för barn och ungdomar är skolan extremt betydelsefull för att utvecklas 
språkmässigt, studera vidare och komma in på arbetsmarknaden. Eftersom det är viktigt att ta 
vara på tidigare skolerfarenheter och kompetenser blir kartläggningen en central del i arbetet 
med nyanlända elever. I denna studie kommer yrkesverksamma på SI att intervjuas för att få 
en inblick i organisationen och kartläggningsarbetet med nyanlända elever. 
 

Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om studie- och yrkesvägledares arbete med 
nyanlända elever på SI. Fokus kommer vara på kartläggningen inom programmets fyra nivåer 
och organisationens struktur.  
  
Frågeställningar: 

  
• Hur ser kartläggningen ut för nyanlända elever och vad fyller den för funktion? 
• Vilka metoder och strategier använder studie- och yrkesvägledare vid vägledning med 

nyanlända elever? 
• Vilka utvecklingsområden finns det för studie- och yrkesvägledare och samordnare på SI? 
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Bakgrund 
I Skolverkets (2013b) allmänna råd för studie- och yrkesvägledning finner man riktlinjer för 
vägledningsarbetet. Materialet påpekar viktiga faktorer elever bör utveckla under sin skolgång 
med hjälp av vägledare, exempelvis kunskap om sig själv och kunskap om olika valalternativ 
för att i framtiden kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Detta ska vägledare 
sträva efter samt ge eleven verktyg (jfr Sheikhi, 2013) för att fatta och genomföra de beslut 
elever ställs inför. De allmänna råden förtydligar att “Nyanlända elever behöver, oavsett 
skolform, få information om utbildningssystemet, sina möjligheter till studier och 
arbetsmarknadens kompetenskrav” (Skolverket, 2013b, s 32). Vidare påpekas i Skolverkets 
(2013b) allmänna råd betydelsen av att elever i grundskolan får rätt information om 
studievägar inför gymnasie- och gymnasiesärskolan för att kunna påverka sin framtid. Elever 
har olika skolbakgrunder och livserfarenheter vilket gör att vägledningen kan se olika ut. 
Enligt de allmänna råden för studie- och yrkesvägledare ska vägledningen anpassas och 
planeras efter elevens förutsättningar och behov. Vägledningen bör vara av god kvalité och 
utgå från ett vetenskapligt perspektiv. 
  
Den 15 april 2016 införde Skolverket obligatorisk kartläggning för nyanlända elever 
(Skolverket, 2017b), detta innebär en bedömning av tidigare kunskaper elever har med sig till 
Sverige. Två månader efter påbörjad skolgång ska en kartläggning ha genomförts (Skollag 
2010:800). Syftet med kartläggningen är att utforma en individuell studieplan utifrån elevens 
förutsättningar och behov (Skolverket, 2017a). Det finns tre steg i kartläggningsmaterialet där 
steg ett och två är obligatoriska för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 
specialskolan. Steg tre är inte obligatorisk att använda. Hur mycket skolorna väljer att 
använda sig av materialet beror på elevens förutsättningar och behov.  
  
I kartläggningsmaterialet för nyanlända elever finns stödmaterial anpassat för elever med 
funktionsnedsättningar och avser individer med fysiska, psykiska eller intellektuella 
begränsningar Skolverket (Skolverket, 2016c). Syftet med utredningen är att uppmärksamma 
elevens behov och anpassa den närliggande miljön. Skolan ansvarar över utredningar och 
även om eleven ska ingå i specialskolans målgrupp alternativt behöver stöd av 
specialpedagoger. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) informerar, utbildar och ger 
specialpedagogiskt stöd till skolor. SPSM erbjuder även specialpedagogiska kartläggningar 
och utredningar om eleven är i behov av det.  

Kartläggningen är en process där de två första stegen bygger på varandra (Skolverket, 2016d). 
Steg ett ska fungera som underlag för steg två. Steg ett innebär en kartläggning av språk och 
erfarenheter. Detta ger underlag för placering i årskurs och undervisningsgrupp, planering av 
undervisning samt fördelning av undervisningstid. Skolverket föreslår att någon av följande 
personal medverkar i kartläggningssamtalen; modersmålslärare, flerspråkig ämneslärare eller 
lärare i svenska som andraspråk med tolk. För elever med funktionsnedsättningar föreslås att 
specialpedagoger deltar, detta gäller i samtliga steg. Steg två går ut på att kartlägga elevens 
kunskaper med fokus på skriftspråk och matematiskt tänkande. Det här steget ger underlag för 
placering i årskurs och undervisningsgrupp. Steg två består av två delar, den ena benämns 
litteracitet och fokuserar på skrift och läsande, inom denna del kan högläsning och 
diskussioner kring olika texter vara relevanta för bedömning. Detta för att se hur elever 
använder sig av sina språkkunskaper i olika sammanhang. I den andra delen av materialet 
numeracitet ligger fokus på matematik och hur kunskaper i matematik används i skolämnet 
samt i vardagslivet. I litteracitets delen är det rekommenderat att lärare i svenska som 
andraspråk med tolk eller modersmålslärare med rätt kompetens medverkar. I numeracitets 
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delen föreslås att lärare med ämneskompetens inom matematik tillsammans med tolk eller att 
en flerspråkig ämneslärare med matematiska kunskaper närvarar. Steg tre är mer oberoende 
av dem två första stegen. I detta steg kartläggs kunskaper inom grundskoleämnena och ger 
underlag till ämneslärare för att planera undervisningen individuellt beroende på vart eleven 
är och vilka kunskaper eleven har i respektive ämne. I detta steg är det lämpligt att 
ämneslärare med tolk eller flerspråkig ämneslärare deltar. Informationen från kartläggningen 
överlämnas till rektor och undervisande lärare. Rektor beslutar årskursplacering och 
undervisningsgrupp med hänsyn till ålder, kunskaper och personliga förhållanden i övrigt. 
Istället för att fokusera på brister ska kartläggningen lyfta elevens styrkor och 
utvecklingsmöjligheter (UR Samtiden, 2016). 
  
Skolverket (2016d) har uppskattat att kartläggningssamtal med tolk pågår i cirka 70 minuter. 
Det finns faktorer som gör att tiden för samtalen varierar, exempelvis om läraren är påläst om 
materialet, tolkens erfarenhet och elevens ålder. Förutsättningarna för att kartläggningen ska 
vara så rättvis som möjligt är att eleven får välja det språk hen är starkast i. En del elever har 
gått skola i andra länder där de undervisats i ett annat språk än sitt modersmål, därav kan 
eleven välja att genomföra kartläggningssamtalet på ett andra- eller tredjespråk. När skolan 
inte kan genomföra kartläggningen på det språk eleven kan bäst, har skolan rätt till att välja 
valfritt språk. Sker det på detta sätt ska eleven vara informerad om beslutet. Detta kan påverka 
resultatet och ska därför dokumenteras i kartläggningsprofilen. Om man väljer att använda sig 
av en tolk under kartläggningssamtalen kan man enligt Skolverket (2016d) välja en 
yrkesverksam tolk eller exempelvis flerspråkig personal från skolan. Skolan ska se flerspråkig 
personal som en tillgång i verksamheten med tanke på den erfarenhet och kunskap personen i 
fråga har om det svenska skolsystemet. Det är viktigt att tolken och eleven förstår varandra 
samt syftet med materialet, det är också en förutsättning om tolken är insatt i materialet innan 
samtalet äger rum. Tolken kan antingen vara på plats eller kommunicera via digitala verktyg 
exempelvis telefon, dator etc. 

Definitioner av centrala begrepp 

I detta avsnitt redogörs centrala begrepp som använts i studien. 

Studie- och yrkesvägledning 

I alla skolformer förutom förskolan och förskoleklassen ska studie- och yrkesvägledning vara 
tillgängligt med sådan kompetens för att elevernas behov ska kunna tillgodoses (Skollag 
2010:800). I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Arbete med studie- och 
yrkesvägledning (2013) framgår att vägledningen ska ge goda förutsättningar för elever att 
göra väl underbyggda val.  
Syftet med studie- och yrkesvägledning är att underlätta övergångar mellan skolformer och 
arbetsliv. Enligt läroplanen ska all personal i skolan motverka begränsningar i elevernas val 
”som grundar sig på kön och på social eller kulturell bakgrund” (SKOLFS 2013:148, s 10). 

Kartläggning av nyanlända elever 

Kartläggningen av nyanlända elevers kompetens syftar till att anpassa skolundervisningen 
utifrån elevens förutsättningar och behov. Skolverket (2016d) har utformat material med 
riktlinjer för rektorer och lärare avseende kartläggning. Kartläggningen innehåller tre steg, det 
första och andra steget är obligatoriskt. Enligt Skolverket (2016d) är det upp till skolan att 
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välja om man vill gå vidare och använda det tredje steget i kartläggningsmaterialet, detta steg 
underlättar för ämneslärare i planering av undervisning och utgår från elevens olika 
ämneskunskaper. Kartläggningen kan också i ett tidigt skede uppmärksamma om eleven 
behöver stöd i olika former. 

Nyanländ 

Nedan följer Skollagens (Svensk författningssamling 2010:800) definition av nyanlända 
elever: 
  
12 a § Med nyanländ avses i denna lag den som 
1. har varit bosatt utomlands, 
2. nu är bosatt i landet, och 
3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon 
fyller sju år. 
En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 
  
I Skolverkets Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever (Skolverket, 2016a) förklaras 
att nyanlända elever befinner sig i Sverige av olika anledningar och även under olika 
förhållanden, exempelvis kan de vara anhöriginvandrare, asylsökande eller barn till 
arbetskraftsinvandrare. En del elever har familjer som är papperslösa, vissa har kommit till 
Sverige med sina föräldrar medan andra har kommit ensamma. Nyanlända elever är en 
heterogen grupp och deras skolbakgrund skiljer sig åt (jfr Stretmo & Melander, 2014). Det 
gemensamma för eleverna är att de fått lämna den miljö de tidigare levt i och att det svenska 
språket inte är deras modersmål.  
 
 

Språkintroduktionsprogrammet 

Sedan 1 juli 2011 blev SI ett av dem fem introduktionsprogrammen i den svenska 
gymnasieskolan. För att bemöta nyanlända ungdomar i skolan på bästa möjliga sätt utformade 
Skolverket (2013a) stödmaterialet Introduktionsprogrammet Språkintroduktion. Målet med 
utbildningen är att eleverna ska få svensk grundskolekompetens och uppnå behörighet för att 
kunna läsa vidare på gymnasieskolan eller annan utbildning. Elever kan läsa mot ett 
yrkesförberedande gymnasieprogram vilket kräver betyg i åtta ämnen, läser man mot ett 
högskoleförberedande gymnasieprogram krävs betyg i tolv ämnen. SI vänder sig till 
nyanlända elever som är i gymnasieåldern med fokus på det svenska språket. Man har rätt att 
påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret man fyller 20 år. De elever som inte 
har uppehållstillstånd, asylsökande eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt att börja 
SI innan de fyllt 18 år. Enligt Migrationsverket (2013) har asylsökande rätt att gå i skola från 
och med hösten eleven fyller sex år dock finns inte någon skolplikt vilket innebär att det inte 
är obligatoriskt att genomgå grundskolan i Sverige. År 2010 utformades nya regler och 
presenterades i Skollagen (Skollag 2010:800), barn och ungdomar mellan 6-18 år ska räknas 
som bosatta i landet och har rätt till utbildning inom förskola, grundskola, gymnasieskola och 
motsvarande skolformer. Elever som har påbörjat sin gymnasieutbildning före 18 års ålder har 
rätt till att fortsätta utbildningen. 
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Litteraturgenomgång  
I detta avsnitt presenteras litteraturgenomgången och tidigare forskning relaterat till ämnet 
som studerats. För att hitta litteratur och tidigare forskning inom området har vi använt oss av 
databasen DiVA-Portal och sökt på nyckelorden; studie- och yrkesvägledning, kartläggning 
av nyanlända elever, nyanlända elever och språkintroduktionsprogrammet. Vi fann en hel del 
rapporter, utredningar och avhandlingar inom området som har varit relevanta för studien.  

Kartläggningsmaterialet 

I Skolinspektionens (2014) utredning för nyanlända elever har man granskat undervisningen 
för nyanlända elever på tio skolor runtom i Sverige. I utredningen framkommer att 
kartläggningen är av stor vikt i mottagandet av nyanlända elever och i deras fortsatta lärande. 
Helst ska kartläggningen göras så fort som möjligt för att få en bild av vad eleven har för 
tidigare erfarenheter och kunskaper. Om kartläggningen genomförs på ett adekvat sätt och 
används för planering av undervisning kan den komma att underlätta elevens skolgång. När 
lärare tagit del av kartläggningen och utgått från elevens individuella behov har det visat sig 
att undervisningen i större utsträckning blivit mer utmanande och stimulerande. En ordentlig 
kartläggning kan ge lärare goda förutsättningar att planera och anpassa sin undervisning 
utifrån elevernas styrkor, tidigare ämneskunskaper, erfarenheter och intressen. Enligt 
Skolinspektionens (2014) rapport framkommer samtidigt brister i kartläggningen, exempelvis 
har kartläggningar inte genomförts på ett noggrant sätt vilket lett till att kartläggningar inte 
legat som underlag för planering, genomförande och anpassning av lektionerna. Brister i 
kartläggningen grundar sig i att en del kommuner inte kommit lika långt i arbetet därmed 
skiljer sig kartläggningen åt i olika kommuner. Några av de bidragande faktorerna visade sig 
vara kommunernas ekonomiska begränsningar, brist på resurser, ansvarsfördelning och 
rutiner. 
  
Utredningen från Skolinspektionen (2014) har även visat på framgångsfaktorer för en lyckad 
övergång samt brister i kartläggningen som lett till svårigheter i övergången till ordinarie 
klass. En del elever har på sina skolor haft samtal och diagnostiska prov för att lärare och 
studiehandledare ska kunna se vilka kunskaper och erfarenheter de besitter. Dessa skolor 
arbetar med kartläggningsmaterial som all berörd personal känner till. Undervisande lärare får 
sedan tillgång till elevens resultat från kartläggningen. Samverkan mellan personalens 
kompetenser och kunskaper har varit grunden till en lyckad kartläggning (jfr Bergendorff, 
2014). God samverkan vad gäller kartläggning mellan personalen har underlättat elevers 
övergångar till ordinarie klass. På andra skolor upplever lärare att låg kvalité eller ingen 
kartläggning alls har medfört att lektioner inte blivit tillräckligt anpassade efter elevens behov 
på grund av bristande information om elevens tidigare kunskaper. Utöver det finns enligt 
utredningen en del verksamheter som inte har en fungerande samverkan bland personalen 
vilket också leder till en skolundervisning som inte anpassas efter elevens behov och tenderar 
att bli den enskilde lärarens ansvar. En grundfaktor till detta är att kartläggningens resultat 
inte förts vidare till exempelvis ämneslärare. 
  
Bergendorff (2014) beskriver vikten av att rektorn är införstådd i uppdragets innehåll, 
samtidigt som det är hela skolans ansvar att se till att mottagande och undervisning görs på ett 
bra sätt och stimulerar eleverna för fortsatt lärande och utveckling av den enskildes 
kunskaper. Även i Skolverkets (2016d) kartläggningsmaterial för rektorer och lärare beskrivs 
att rektorn har det yttersta ansvaret att informera skolpersonal kring rutiner för mottagande 
och kartläggning. Rektorn beslutar vem som är med på kartläggningssamtalen och ser till att 
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resultatet kommer till mottagande lärare. Enligt Skolverkets (2016d) kartläggningsmaterial är 
det till fördel om lärare med ämneskunskaper genomför kartläggningen för att få en 
överensstämmande bild av elevens tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är viktigt att rätt 
kompetens kommer till nytta vid bedömning av de tre stegen. 
  
I Skolverkets (2016d) kartläggningsmaterial betonas vikten av en god relation till elev och 
vårdnadshavare, därför är det bra om vårdnadshavare kan medverka redan i det första 
samtalet. Vid detta tillfälle kan det ges relevant information till skolan om elever och 
vårdnadshavares förväntningar. Forskningsresultat har visat på att föräldrar och betydelsefulla 
andras involvering och engagemang i elevers skolgång kan vara en faktor till en god relation 
mellan elev-föräldrar/betydelsefulla andra och skola, samt kan det ha en positiv inverkan på 
elevens utveckling och framgång (Lundahl, 2010). Enligt kartläggningsmaterialet (Skolverket, 
2016d) ska varje elev ha en egen kartläggningsprofil som innehåller lärarens analyser och 
sammanfattningar av bedömningen som ska dokumenteras efter varje samtal i elevens mapp. I 
rutinerna för kartläggningen ska det alltid ske en överlämning av resultatet så rektorn får ta 
del av detta i elevens dokumenterade mapp. Det är också viktigt att mottagande lärare får ta 
del av elevens mapp. Om detta inte görs kommer inte heller kartläggningen att ligga som 
underlag för planering av undervisningen.  

Vägledning med unga i migration 

Sundelin (2015) har studerat hur samtal och interaktionen mellan studie- och yrkesvägledare 
och elever i migration ter sig. Hon har intervjuat fem elever på SI som står inför 
gymnasievalet samt fem studie- och yrkesvägledare på fyra skolor. I studien uttrycker en av 
vägledarna osäkerhet kring de valalternativ som finns på gymnasienivå. En annan vägledare 
upplevde svårigheter vad gäller vägledningen i relation till förändringar utav 
gymnasieprogrammens utbud. Samtal med två av eleverna präglades av intagningsgränser och 
funderingar kring dessa. Det visade sig att mycket av tiden i samtalen gick ut på att söka efter 
information om olika utbildningar. En av vägledarna i studien uttrycker tidsbrist för sina 
vägledningssamtal med eleverna och att elever som är mer självgående får i vissa fall klara sig 
på egen hand. 
I Sundelins (2015) studie undersöks i hur stor omfattning frågor som rör elevers migration tas 
upp i vägledningssamtalen. När vägledarna visar på intresse eller tar upp ämnet delar elever 
med sig om sina erfarenheter av migrationen uppfattar Sundelin. I ett av vägledningssamtalen 
jämför eleven Sverige med sitt hemland, vägledaren uppmärksammar detta genom att ge 
eleven beröm men ställer inga följdfrågor och går vidare i samtalet. Sundelin tolkar detta som 
en svårighet från vägledarnas sida att kunna uppfatta sambandet mellan elevernas 
förutsättningar gällande migration i relation till sin framtid. Flera vägledare i studien väljer att 
fokusera på elevernas kunskapsbakgrund, nuvarande situation och deras framtid, och undviker 
att gå in på elevernas migrationsbakgrund och tidigare erfarenheter. Vägledarna uttrycker att 
de vill att eleverna ska blicka framåt och se samtalet som hoppingivande. Sundelin upplever 
att vägledarna har svårigheter att handskas med elevernas migrationsbakgrund (jfr Bunar, 
2009). En del vägledare nämner att de inte har något emot att lyssna till eleverna när de talar 
om sin bakgrund men väljer själva att inte introducera samtalsämnet istället hänvisar 
vägledarna eleverna till annan skolpersonal där de kan tala om sådant på grund av att 
vägledarna känner sig otillräckliga i det avseendet. 
 
 

 



	 8	

Behovet av ett vuxet stöd 

I en studie av Dresch och Lovén (2010) undersöktes elevernas syn och upplevelser av 
vägledningsprocessen. Studien följde elever i två år, från årskurs nio till årskurs två på 
gymnasiet. En grupp i urvalet bestod av elever födda i en annan kultur eftersom man i studien 
ville ha fokus på etnicitet i relation till vägledningssamtalen. Dresch och Lovén påpekar ett 
väsentligt första steg från ungdom till vuxenlivet, i detta fall övergången mellan grundskola 
och gymnasiet. Denna brytpunkt präglas av utmaningar och oro inför framtiden, detta gällde 
personer både med svensk och utländsk bakgrund, där kunskap om valalternativ, kunskap om 
sig själv, ens styrkor och svagheter är betydande. Även i Sundelins (2015) avhandling 
framkommer det att nyanlända elever känner oro gällande beslut inför gymnasievalet, sin 
framtid, vuxenlivet och inte minst förlängd skoltid. Sundelin menar att oron inför detta 
grundar sig i migration, flytten till ett nytt land. I samtal med en elev jämför eleven sig själv 
med sina vänner från hemlandet, de läser på universitetet medan hon läser på gymnasiet vilket 
gör att hon känner sig stressad eftersom hon inte läser på den nivå hon vill vara på. Samtidigt 
som denna oro inför gymnasievalet, betyg och stressen speglas i samtalen, finns en ständig 
oro för asylsökande som går i skolan som inte vet om de kommer stanna i Sverige vilket gör 
det hela ännu mer komplext. 
  
En stor del av asylsökande i Sverige är barn och ungdomar. Inom denna grupp finns det de 
som kommit ensamma medan andra kommit med syskon eller sina föräldrar. Vägledaren blir 
ett stöd och en trygghet för nyanlända elever som i detta sammanhang får utrymme att prata 
om sin situation och framtid, karriärrelaterade frågor och samtala kring andra 
samhällsaspekter (Sundelin, 2015). Sundelins forskningsresultat visar att det finns förtroende 
som bygger på tillit från dem nyanlända elevernas sida gentemot vägledaren, elever har 
förväntningar på att samtalen med vägledaren ska fungera som ett stöd utifrån deras behov för 
att kunna göra väl underbyggda val. Elever uttryckte en känsla av att kunna prata mer allmänt 
om samhället i stort, kring framtiden och livet i samtalen med vägledarna. "Eleverna upplever 
en personlig välvilja från vägledarna och deras förtroende tycks gå utöver vägledarrollens 
professionella funktion" (Sundelin, 2015, s 193). Förtroende för vägledare kan även urskiljas i 
en avhandling skriven av Sheikhi (2013) där förståelse och interaktion i vägledningssamtal 
mellan vägledare och personer från olika kulturer har undersökts. I ett av vägledningssamtalen 
ställde en klient frågor som inte var syv-relaterade. Detta berodde inte på okunskap om 
vägledarens roll istället grundade det sig i trygghet och förtroende till vägledaren där klienten 
kunde ställa frågor av annan karaktär. Enligt Sundelin (2015) är eleverna beroende av stöd 
gällande frågor om sin framtid och vägledaren får en viktig roll i detta sammanhang. En elev 
uttrycker att han inte skulle klara av valet till gymnasiet utan vägledarens hjälp medan en 
annan elev beskriver hur svårt det är att få stöd från föräldrar hemifrån på grund av saknad 
kännedom om Sveriges skolsystem, gymnasieval m.m. (jfr Lundahl, 2010).  
  
Resultaten från Dresch och Lovéns (2010) studie visar att 62% av skolans intervjuade elever 
betonar vikten av att få prata med en studie- och yrkesvägledare. Diskussioner kring elevens 
personliga situation, starka och svaga sidor, information om utbildningar, inträdesvillkor, yrke 
och arbetsmarknad visade sig vara relevanta och nödvändiga för eleverna. Dresch och Lovén 
påpekar elevernas behov av att bli sedda och lyssnade på. En elev i studien berättar att hon 
hade velat ha fler vägledningstillfällen, att studievägledaren visat fler valmöjligheter än dem 
hon redan kände till och hjälpt till att kartlägga fler intressen. Efter att ha genomfört 
elevintervjuer visade resultatet att det finns flera faktorer som vägledare bör ta hänsyn till och 
lyfta i samtalen med elever; bland annat att informera, vidga perspektiv, ge bekräftelse, 
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motivera samt ge elever verktyg för att kunna fatta beslut, förstå sig själva och livet 
runtomkring.  
  
Hertzberg (2015) presenterar en studie där han undersökt vägledning med nyanlända elever. I 
intervjuer med vägledare framkom att nyanlända elevers kunskapsluckor avseende 
arbetsrelaterade frågor är omfattande. Eleverna saknar kännedom om olika yrken och vägarna 
dit. En av vägledarna beskriver elevernas svårigheter att sätta sig in i vad som krävs för att 
kunna arbeta inom olika yrken. En annan vägledare nämner arbetsplatsbesöken som 
betydelsefulla för elevernas utveckling av kunskaper inom arbete. Båda vägledarna beskriver 
att de måste avsätta mycket tid till att ge både elever och föräldrar grundläggande information 
kring det svenska skolsystemet, utbildningsval och arbetsmarknad eftersom kunskaper inom 
dessa områden är otillräckliga. I dessa sammanhang har vägledarna endast beskrivit elevernas 
otillräckliga kunskaper om svenska förhållanden, Hertzberg (2015) resonerar kring detta och 
funderar om vägledarnas omdömen hade sett annorlunda ut om de hade inkluderat och 
uppmärksammat elevernas kunskaper från sina hemländer vilket möjligtvis hade varit 
relevanta och till hjälp i den nya kontexten. I frågor med vägledarna avseende elevernas 
yrkesaspirationer och utbildningsstrategier nämns att eleverna endast har kännedom om ett 
fåtal yrken (högstatusyrken). Vägledarna ifrågasätter detta och anser att eleverna har alldeles 
för avgränsade och smala yrkesaspirationer. De vet inte anledningen till detta men en av 
vägledarna tänker sig att det har att göra med vilka yrken som syns mest och har högst status i 
deras hemländer samt föräldrars påverkan och föreställningar. I Sundelins studie (2015) 
framgår att vägledaren använder sig av ett utforskande och perspektiverande förhållningssätt 
för att vidga elevernas perspektiv avseende karriäralternativ och gymnasieval samt att 
uppmärksamma familjens påverkan gällande utbildnings- och yrkesval. I vägledning har man 
uppmärksammat skillnader mellan individer från kollektivistiska kulturer respektive 
individualistiska kulturer vilket speglas i vägledningssamtal. I en kollektivistisk kultur 
tenderar beslut som rör den enskilde individen att tas gemensamt (Sheikhi, 2013). Detta 
speglas i Sheikhis observationer av vägledningssamtalen där en av vägledarna är medveten 
om detta och uppmanar sökande att inkludera familjen i sina funderingar och beslut. Detta 
framkommer också i Hertzbergs (2015) intervjuer med vägledare där vägledarna betonar 
vikten av att välja självständigt och hitta elevens inre och egna bild, intressen, önskemål och 
viljor. Hertzberg nämner att man bör undersöka familjens påverkan på elevens val eftersom 
det vara av tvingande karaktär men samtidigt menar han att det skiljer sig åt och att det inte 
alltid behöver vara fallet. 

Interkulturell vägledning 

Bergendorff (2014) presenterar en modell som ska hjälpa skolors arbete med mottagande av 
nyanlända elever. Tanken med modellen är att elevernas skolgång ska bli så lyckad som 
möjligt. Bergendorff påpekar viktiga faktorer som skolan bör utgå ifrån i sitt arbete 
exempelvis att tro på eleven, tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt, utgå från att 
vårdnadshavare vill barnet väl och kunna uppmärksamma utsatta elever. Vidare menar 
författaren att man kan dela upp skolintroduktionen i tre delar; kartläggning, förberedelseklass 
och övergången till ordinarie klass. Om dessa tre delar är sammankopplade utifrån en god 
planering resulterar det i en gynnsam skolintroduktion eftersom arbetssättet utgår ifrån att 
individen är i fokus menar Bergendorff. 
  
Interkulturalitet är ett ämne som forskats på bland annat av Lahdenperä (2008), Peavy och Li 
(2003) och Sheikhi (2013). Peavy och Li (2003) förklarar interkulturell vägledning som ett 
samtal när parterna inte delar samma kulturella bakgrund. Cross-cultural och multicultural 
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counselling är två andra begrepp som används i detta sammanhang. Ämnet interkulturalitet 
har behandlats i en hel del forskning och litteratur, trots det menar författarna att man inte kan 
dra slutsatsen att interkulturell vägledning har blivit effektivare. Peavy och Li beskriver 
vägledning med ett interkulturellt förhållningssätt som en grundfaktor och utgör en Common 
ground, en gemensam grund, mellan vägledare och klient i samtalet. För att åstadkomma en 
gemensam grund krävs ett interkulturellt förhållningssätt vilket innebär en viss inblick och 
intresse för klientens sociala och kulturella bakgrund (jfr Inger Bergendorff, 2014). 
  
Peavy och Li (2003) beskriver hur effektivt arbete med interkulturell vägledning kan se ut, de 
presenterar fyra teser. Första tesen handlar om vägledarens navigationsförmåga i samtalet 
avseende klientens kulturella bakgrund samt sin egna. För att lyckas med detta bör vägledaren 
ha en viss kännedom om personens personliga och kulturella förväntningar. Peavy och Li 
menar inte att vägledare ska kunna allt om andras kulturer på förhand men bör visa intresse 
för att veta mer om klientens bakgrund och ha förståelse för olikheter vilket kommer 
underlätta samtalet (jfr Bouakaz & Taha, 2014). I Sheikhis (2013) avhandling uttrycker 
vägledaren vikten av att vara nyfiken på klienten samtidigt kan det finnas en risk med 
interkulturella möten om för stort fokus läggs på individens skilda kultur vilket kan leda till 
att vägledare inte uppmärksammar individens nuvarande situation. “Att lära av andra” är en 
förutsättning för en gynnsam interaktion i interkulturella möten vilket skapar god relation 
mellan parterna (Peavy & Li, 2003 s 188). Bergendorff (2014) menar att ett interkulturellt 
förhållningssätt möjliggör för eleven att relatera ny information till tidigare erfarenheter vilket 
kan underlätta att anamma den nya kunskapen/informationen.  
  
Den andra tesen betonar vikten av ett holistiskt och inkluderande förhållningssätt till klienten 
istället för att fokusera på att klassificera/kategorisera och diagnostisera vilket tenderar att ske 
inom västerländsk vägledningen (Peavy & Li, 2003). Det finns en risk att vägledningen blir 
ineffektiv om vägledaren inte är medveten om sitt förhållningssätt samtidigt frustrerande för 
båda parterna. Sheikhi (2013) förklarar i enlighet med Peavy och Li att ett allmänt intresse där 
frågor ställs om den sökandes bakgrund är viktiga för interaktionen och en ökad förståelse 
mellan parterna samtidigt som den sökande inkluderas och får bestämma vad hen vill dela 
med sig av. Tredje tesen behandlar förhållningssätt i relation till minoritetsgrupper som bland 
annat upplever/upplevt förtryck, rasism, etnisk diskriminering och ekonomisk ojämlikhet 
(Peavy & Li, 2003). Det viktiga i denna fas är att stötta klienten att utvecklas med hjälp av rätt 
verktyg och öka dennes självkänsla samt hantera sin utsatta situation. I fjärde tesen beskriver 
Peavy och Li (1997, refererad i Peavy 2003) att vägledning av konstruktivistisk karaktär är 
lämplig inom interkulturell vägledning eftersom konstruktivistiskt vägledning utgår ifrån ett 
holistiskt synsätt sätter den klientens berättelse i fokus. I denna typ av vägledning är kulturella 
aspekter betydelsefulla.  
  
Peavy & Li (2003) beskriver olika hinder och svårigheter inom interkulturell vägledning. En 
aspekt som försvårar vägledningsprocessen är språket avseende parternas olika 
språkkunskaper. Detta argument anser dock författarna vara mer komplext än bara kunskaper 
i språk. Enligt Peavy & Li finns fler faktorer, bland annat kulturella koder, som påverkar 
samtalsförloppet och dess utfall. En annan aspekt som nämns är vägledarens förhållningssätt 
som bör vara anpassat utifrån den kontext samtalet utspelar sig i vilket leder till ett berikande 
och tillfredsställande vägledningssamtal.  
Vägledarens förståelse av den sociala kontexten är avgörande för vägledningssamtalets 
effektivitet. Vägledare bör ta hänsyn till ett antal faktorer som har betydelse för interkulturella 
möten; (1) att vägledaren är införstådd och erkänner klientens förtryckta situation, (2) ett 
respektfullt och ödmjukt förhållningssätt gentemot kulturella skillnader, (3) samt nyfikenhet 
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för kulturella skillnader hos klienten. Peavy och Li beskriver att engagemang från båda 
parterna har betydelse för vägledningsprocessen, vägledare bör även ha kännedom om 
klientens kulturella regler avseende kommunikation antingen innan samtalet eller att det 
uppmärksammas under samtalsförloppet. Kulturer skiljer sig åt inom flera aspekter bland 
annat språkbruk, vanor, seder, relationer etc. Därmed kan hjälp eller vägledning uppfattas på 
olika sätt inom en viss kultur. Vägledare påpekar ofta språket som det främsta hindret i 
vägledningssamtal medan Peavy & Li anser att kännedom om klientens kultur och dess koder 
gällande kommunikation och samtal är mer avgörande i det avseendet. Hall (1997, refererad i 
Peavy & Li, 2003) betonar vikten av vägledarens kulturella kompetens för att kunna anpassa 
dem teoretiska utgångspunkter till minoritetskulturer annars finns risken att nuvarande teorier 
blir inaktuella och betydelselösa. 
  
Följande aspekter utgör centrala delar för den interkulturella vägledningen; self-construal, 
communication och miscommunication, silence, turn-taking och interrupting samt grounding. 
Self-construal beskriver hur individer konstruerar sig själva. I mer individualistiska samhällen 
konstruerar individer sig själva utifrån sina tankar, känslor och handlingar medan individer i 
kollektivistiska samhällen uppfattar sig själva som en del i en större grupp där beslut tenderar 
att tas gemensamt (jfr Hertzberg, 2015). I en studie genomförd av Li (1998, refererad i Peavy 
& Li, 2003) visade det sig att individer från kollektivistiska samhällen uttryckte en närmare 
relation och ömsesidigt beroende till familjen. Skillnader i self-construal inom olika kulturer 
kan leda till missförstånd i vägledningssamtalen. Peavy & Li beskriver ett scenario där en 
klient ville ta beslut i samråd med sin familj medan vägledaren insisterade att klienten skulle 
ta sitt eget beslut och ansvar för det. 

Metod 
Studien har sin utgångspunkt i kvalitativ metod med personintervjuer som en central del av 
empirin. Det första steget var att komma i kontakt med skolor som bedriver SI. I vår studie 
fokuserar vi på studie- och yrkesvägledares och samordnarens roll i arbetet med nyanlända 
elever. På internet fann vi dem skolor som bedriver SI i den valda kommunen samt 
kontaktuppgifter. En av informanterna fann vi i en grupp för studie- och yrkesvägledare på 
sociala medier som arbetat inom SI och även varit verksam i den kommun vi avgränsat oss 
till. Vi kontaktade samtliga informanter via mail och telefon där vi presenterade oss och 
förklarade syftet med studien. Undersökningen bygger på fem semistrukturerade 
personintervjuer som är yrkesverksamma på SI i en kommun med cirka 350 nyanlända elever.  

Urval  

Vi har valt att studera fem skolor som bedriver SI i en norrländsk medelstor kommun. Våra 
informanter är fyra studie- och yrkesvägledare och en samordnare verksamma på SI. Vi har 
använt oss av bekvämlighetsurval eftersom den undersökta kommunens 
språkintroduktionsprogram är begränsat till ett antal skolor samt informanter inom det område 
vi studerat. Bekvämlighetsurval innebär det som finns nära till hands (Denscombe, 2016), 
denna urvalsmetod är mest fördelaktig när tid och pengar ligger till grund för denna sorts 
urval i forskning. Sannolikhetsurval blir i studiens sammanhang oanvändbart då vi inte kunde 
välja vilka skolor som helst. Vi har försökt kontakta studie- och yrkesvägledare i en 
närliggande kommun men den vägledaren hade inte möjlighet att ställa upp och hänvisade oss 
istället till andra vägledare som vi redan hade intervjuat. Det fanns även en till samordnare i 
den valda kommunen men denna gång blev vi återigen hänvisade till dennes kollega som 
redan var vår informant. Eftersom samordnaren vi intervjuat nämner bland annat den andra 
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samordnarens arbetsuppgifter kommer vi därmed att benämna samordnaren vi intervjuat 
Samordnare A och den andra Samordnare B. Vägledarna benämns med bokstäverna A,B,C 
och D. 

Datainsamlingsmetod 

För att undersöka organiseringen av SI och studie- och yrkesvägledares roll har vi använt oss 
av personintervjuer för att samla data, intervjuerna spelades in samtidigt som vi förde 
anteckningar. Intervjuerna ägde rum på skolorna där respektive informant arbetar och en av 
intervjuerna genomfördes i informantens bostad. Två av intervjuerna skedde enskilt och 
samtliga intervjuer tog ungefär en timme. I vår uppsats har vi använt oss av kvalitativ metod 
och utgått ifrån informanternas perspektiv, deras åsikter och uppfattningar. Enligt Denscombe 
(2009) är intervjuer lämpliga för att undersöka komplexa och subtila fenomen. Vidare menar 
Denscombe att intervjuer som tillvägagångssätt är praktiskt för att få insikt i bland annat 
människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. I intervjuer kan frågor uppfattas 
som personliga eller känsliga men om man använder sig av försiktiga och hänsynsfulla 
metoder kan informanten bli mer avslappnad i samtalet vilket kan leda till ett mer personligt 
och ärligt samtal. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi 
förberett det ämne och frågor som skulle diskuteras i intervjun samtidigt var vi flexibla 
gällande upplägget för intervjun. I en semistrukturerad intervju menar Denscombe (2009, s 
234f) att intervjuaren är flexibel i sitt förhållningssätt avseende ämnenas ordningsföljd, samt 
att låta informanten utveckla sina idéer och tala mer utförligt utifrån det angivna ämnet. 
Denscombe beskriver att ”Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som 
utvecklar sina synpunkter” (Denscombe 2009, s 234f).  

Analysmetod 

Enligt Denscombe (2016) innebär första steget i analysen att data kodas och kategoriseras. 
Datainsamlingen i vår studie kommer att ske genom litteratur och intervjuer, intervjuerna 
kommer att transkriberas för att sedan analyseras och kopplas till tidigare forskning. Enligt 
Denscombe (2016) kan man genom att noggrant granska transkriberingar av intervjuerna 
tydligare se om vissa databitar har något gemensamt. Exempelvis kan det handla det om 
liknande uttalanden avseende känslor, ord, fraser etc. Detta gör det möjligt att identifiera och 
koda vissa teman i intervjuerna. All originalmaterial kommer säkerhetskopieras för att 
skyddas på bästa möjliga sätt vilket Denscombe rekommenderar eftersom kvalitativ data kan 
vara oersättlig (2016). 

Forskningsetiska överväganden 

När arbetet publiceras kommer informanternas värdighet och rättigheter respekteras, vi 
kommer se till att de medverkande inte lider någon skada i studien och vara ärliga genom 
respekt till deltagarnas integritet vilket Denscombe (2009) betonar som en viktig del i 
forskningsetiska överväganden. Innan intervjuerna ägde rum frågade vi informanterna om 
deras godkännande för inspelning av samtalet samt om de ville vara anonyma då vi anser att 
det är viktigt för att skapa tillit och trygghet för informanterna. 

Metoddiskussion 

Vi har valt att intervjua fyra studie- och yrkesvägledare och en samordnare på SI från olika 
skolor för att få en djupare inblick i arbetet med nyanlända elever med fokus på kartläggning. 
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Studiens fokus på studie- och yrkesvägledares och samordnarens roll på SI har gett oss en mer 
nyanserad bild av organiseringen i den undersökta kommunen. Fördelarna med avgränsningen 
till en kommun är att vi fått en övergripande bild av verksamheten och kunde se likheter, 
skillnader och dra kopplingar gällande SI. Däremot går det inte att generalisera resultaten i 
större utsträckning i relation till andra kommuner eftersom organiseringen av SI skiljer sig 
och arbetsrutiner ser ut på olika sätt mellan kommuner. Vi fick intervjuer med samtliga 
studie- och yrkesvägledare som arbetar inom de olika nivåerna (1-4) på SI. Efter att vi gjort 
våra intervjuer med studie- och yrkesvägledare insåg vi även att samordnaren för SI i den 
valda kommunen skulle komma att bli intressant för studien, eftersom samordnaren har en 
viktig roll i arbetet med kartläggningen. Samordnaren har varit med och utformat mallen för 
kartläggning inom den studerade kommunen. En tidigare yrkesverksam studie-och 
yrkesvägledare på SI kontaktades via sociala medier. Intervjuerna gav oss möjlighet att ställa 
följdfrågor och få utförliga och fördjupade svar av informanterna. Hade vi istället valt att 
använda oss av enkäter i studien hade svaren inte blivit lika utförliga och därmed hade 
resultatet kunnat se annorlunda ut samtidigt hade vi kunnat undersöka fler kommuner med 
den metoden. Kommunen vi valt att studera har två samordnare för SI men endast en hade 
möjlighet att medverka i intervjun. Det hade varit intressant att höra den andra samordnarens 
åsikter, tankar och upplevelser eftersom annan relevant information skulle kunnat 
framkomma. En annan intressant infallsvinkel hade varit elevers medverkan i studien för att 
få en inblick utifrån deras perspektiv bland annat på vägledning, brytpunkter, övergångar och 
framtiden. På grund av arbetets tidsbegränsning hade vi inte möjlighet att studera detta.    

Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultat som framkommit i intervjuerna med samtliga 
informanter som vi kopplat till tidigare forskning. Inledningsvis kommer vi belysa 
organiseringen av SI sedan beskriver vi kartläggningsstegen och dess funktion, vägledning 
med nyanlända elever, begreppet interkulturalitet i relation till vägledning, 
utvecklingsområden samt dem likheter och skillnader som kan urskiljas mellan 
informanternas arbete på SI. 

Organisering av SI 

SI bedrivs på ett fåtal skolor i kommunen, det finns fyra olika nivåer och man har fördelat 
nivåerna på olika skolor. Antalet skolor som bedriver SI kan förändras beroende på antalet 
nyanlända elever som finns i kommunen. SI bedriver en mottagande enhet för nyanlända som 
är nya i kommunen, utbildningen pågår i en till två månader och fungerar som introduktion 
till svenska skolsystemet och där eleverna bland annat gör studiebesök. I intervjun med 
samordnare A beskrivs organisationens uppbyggnad och vilken ansvarsfördelning 
yrkesverksamma på SI har. Tidigare har det varken funnits rektor eller samordnare för just SI. 
Lärare på SI kände då ett behov av en samordnare på introduktionsprogrammet eftersom 
arbetet är omfattande, det tillsattes två samordnare och två rektorer för hela SI. I samordnare 
A arbetsuppgifter ingår kontakt med skolverket i olika frågor, kontinuerlig intagning, ansvar 
för att kartläggningar blir gjorda, genomförande av kartläggningar, se till att eleverna placeras 
på rätt nivå, ansvarar för kollegial fortbildning samt presentationer av kommunens arbetssätt 
gällande SI. I intervjun med samordnare A framkom även samordnare B arbetsuppgifter i 
mottagandet av nyanlända elever. 

När elever genomfört den ovannämnda kortare utbildningen eller kommer från en skola 
utanför kommunen träffar samordnare B eleven och har ett samtal samt genomförs det ett 
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nivåtest i svenska för att eleven ska placeras på rätt nivå inom SI. Anledningen till att man gör 
nivåtester är dels för att placera eleverna på rätt nivå men även på grund av bristande 
överföringar från skolor utanför kommunen. I en del fall kombineras nivåtesterna med 
överföringen från den avlämnande skolan. Det är lärarna i kommunen som utformat 
nivåtesten utifrån de olika nivåer (1-4) som finns på SI. SVA-lärarna har även formativa 
samtal med eleverna där de diskuterar svårigheter, hur eleven kan utvecklas och hur eleven 
själv uppfattar sin studiegång utifrån måluppfyllelse dokumenten. Läraren diskuterar 
tillsammans med eleven hur undervisningen kan förbättras. 

Kartläggning 

På den mottagande enheten gör vägledare A ett inskrivningssamtal med nya elever som är en 
del av kartläggningen och denna del syftar till att få en överblick av elevens tidigare 
skolerfarenheter. Samordnare A är som ovannämnt ansvarig för att kartläggningarna av 
nyanlända elever genomförs och det är hen som håller i dessa kartläggningssamtal som 
bygger på inskrivningssamtalet. Kartläggningsmaterialet är anpassat till grundskolan och det 
finns inget material för SI på gymnasieskolan, det uppmanas att skolorna själva utformar ett 
material. Skolverket förväntar sig att skolor genomför kartläggningen för att kunna undervisa 
eleverna. Kommun X har utformat en egen variant av materialet (se bilaga 1) som behandlar i 
princip samma frågor som Skolverkets kartläggningsmaterial exempelvis elevens 
skolbakgrund, erfarenheter av studier, språkerfarenheter, förväntningar på skolan, drömmar 
om framtiden och tidigare arbetslivserfarenheter. I och med att elevantalet på SI har ökat 
berättar samordnare A att andra lärare har fått genomföra kartläggningen samt en studie- och 
yrkesvägledare på en av skolorna. Det första kartläggningssamtalet som genomförs motsvarar 
Skolverkets steg ett kartläggning språk och erfarenheter och pågår i ungefär 90 minuter vilket 
kan variera. Telefontolk deltar i samtalet om eleven känner behov av det. Kartläggningen har i 
vissa fall inte genomförts på elevens starkaste språk eftersom det inte funnits tillgång till tolk, 
lärare eller studiehandledare på elevens starkaste språk. Samordnare A menar att eleverna kan 
få det kämpigare då och det dokumenteras i dessa fall. Denna kartläggning ska ske när elever 
börjar på en ny skola innan personen i fråga sätts in på någon kurs för att underlätta 
nivåplaceringen. De som i första hand får ta del av kartläggningens resultat är samordnare, 
skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, rektorer, mentorer och lärare på 
mottagande skola. 

På fråga om kartläggningsmaterialet är obligatoriskt svarade samordnare A att det inte är 
obligatoriskt att använda vid kartläggningen på SI. Linköpings kommun utformade ett 
kartläggningsmaterial som Skolverket sedan tog över och bearbetade. Utifrån detta har den 
studerade kommunen valt ut delar från båda materialen till sin egen kartläggningsmall språk 
och erfarenheter och utarbetade det kommun X kallar för Screening vilket motsvarar 
Skolverkets steg tre kartläggning. Steg ett i kartläggningen språk och erfarenheter utformades 
av samordnare A eftersom det ingick i hens arbetsuppgifter och screeningen utformades av tre 
NO-lärare och två SO-lärare från SI. Screening innebär att ämneslärare muntligt kartlägger 
elevernas ämneskunskaper i NO och SO för att besluta om eleven ska placeras i en baskurs 
eller en betygskurs i respektive ämne. I detta samtal deltar även modersmålslärare eller 
studiehandledare som talar elevens modersmål. Om det framkommer under kartläggningen i 
steg ett att eleven gått i skola i sitt hemland eller några månader i Sverige kan samordnare A 
eller den som genomför kartläggningen boka in screening. Screeningen utgår ifrån centrala 
delar i kursplanen och fokuserar på eleverna förmågor i respektive ämne. 

“Kan eleven analysera, kan eleven resonera, se samband, se orsak och verkan?... och då 
liksom screenar läraren av, vet den här eleven nånting om människokroppen, alltså vad gör 
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olika delar av kroppen, alltså dom får sitta och plocka isär en torso… lite om fortplantning, 
lite om näringskedjan och eleven får svara på svenska eller sitt modersmål.“ Intervju 
Samordnare A 

Utöver screening i NO och SO genomförs skriftliga prov i både engelska och matematik för 
att ta reda på vilken nivå eleven befinner sig i respektive ämne. Verksamheten har valt att 
använda sig av motsvarande steg ett och steg tre kartläggning men inte steg två litteracitet och 
numeracitet. Skolan har använt materialet för steg två och gjort detta på elevens modersmål 
men anser inte att det gett något, samordnare A menar att det är något lärare märker av under 
undervisningens gång. 

Utöver kartläggningen finns rutiner för överlämningar i samband med elevers övergångar 
inom SI. Det sker en muntlig överföring från personal på avlämnande skola till två 
specialpedagoger, det som framkommer i överföringen överlämnas till mottagande rektor, 
skolsköterska, kurator, lärare och studie- och yrkesvägledare (vid behov). Syftet med 
överföringen är bland annat att uppmärksamma elevers problematik exempelvis dyslexi, 
koncentrationssvårigheter, mående och sociala förhållanden. Det finns även rutiner för 
kunskapsöverföringar som sker skriftligt från avlämnande skola till samordnare A, detta 
lämnas sedan över till ämneslärare. Syftet är att lärare på den mottagande skolan får ett 
elevunderlag, underlag till nivåplacering och detta kan även kompletteras med screening. 
Samordnare A beskriver i intervjun att elever kan bli placerade i fel nivå och har då två 
månader, vilket lärarna tillsammans har bestämt, på sig att visa hur mycket hen kan för att bli 
uppflyttad i nivå.   

I intervjurna med vägledare B och D framkommer det att deras arbetsuppgifter bland annat är 
att sätta in eleverna i klasser och skapa scheman utifrån kartläggningens resultat som de får av 
samordnare A och detta blir även grunden till nästa samtal där vägledare tillsammans med 
eleven pratar om framtiden. Om eleven är på nivå fyra handlar nästa samtal om gymnasiet, är 
eleven på nivå ett handlar det mer om skolsystemet. Vägledare D använder sig av ett 
datasystem där samordnare A lägger upp kartläggningarna på vilket vägledaren kan gå in 
direkt i och kolla elevens mapp. Inför samtal med eleven går vägledare igenom mappen för att 
få en inblick i elevens situation. Vägledare A och B utformar även individuella studieplaner 
tillsammans med samordnare A utifrån kartläggningens resultat. På vägledare C arbetsplats 
genomför både vägledaren och mentorer individuella studieplaner. Vägledarnas 
arbetsuppgifter kan variera eftersom respektive vägledare har hand om olika nivåer på SI. 

Vägledning 

Vägledare C upplever att eleverna är i stort behov av vägledning, hen har ägnat sig åt 
gruppvägledning och enskilda vägledningssamtal. De enskilda vägledningssamtalen handlar 
om elevens framtid, intressen, hur eleven är som person, vilka yrken eller utbildning som 
passar, andra faktorer i elevens liv och att göra val och ta beslut i samråd med vägledare vilket 
många elever inte är vana vid att göra i sina hemländer. Vägledningssamtalen präglas av 
teman som gäller elevens närmaste framtid, exempelvis vad som händer nästa termin, i 
vägledarens samtal med eleverna framkommer även att de känner sig styrda av skola och 
kommun vilket resulterar i att eleverna upplever att de inte har något val. Vägledare C 
upplever att eleverna har stort förtroende till hen, detta kan bero på att hen varit mentor för 
eleverna och på så sätt kommit eleverna närmare. Detta kan vara anledningen till att elever 
känner att de kan prata om andra saker än skol- och syv-relaterade frågor. De elever som har 
mycket skolerfarenhet pratar om gymnasieprogrammen, de kan förstå konceptet av ett 
gymnasieprogram, att man kan gå olika inriktningar. De som inte har skolerfarenhet har svårt 
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att förstå vad det innebär, vägledarens uppfattning är att de inte har så stor koll. De frågar 
exempelvis vad man kan göra efter man har läst ett visst program, skillnaden mellan ett 
teoretiskt program och ett yrkesprogram, hur lång tid det tar innan man kommer ut i 
arbetslivet.  

Vägledare D berättar att hen använder sig av samma metoder i vägledning med nyanlända 
elever som med svenska elever. Skillnaden är att svenska elever generellt sätt har bättre 
förutsättningar jämfört med nyanlända elever, vägledare D anser att vägledningssamtalen 
påverkas av elevernas asylprocess vilket i sin tur påverkar syftet med samtalet. I likhet med 
vägledare C upplever vägledare D att eleverna har ett förtroende för hen, frågor som inte är 
studie- och arbetsrelaterade frågor kommer ofta på tal. 

“Eftersom man skapar ju relation med dem här eleverna på ett annat sätt tycker jag, man blir 
en vuxen för dem som de kanske inte, de har inte så många, de har boendet och de har skolan 
och de har någon kontaktman och sådär men kanske inte så mycket mer. Så det gör ju att de 
pratar ju där de är trygga, och då kan man ju inte bara nä men du får prata med 
skolsköterskan punkt. Utan … (eleven) kanske hade förtroende för dig och då är det du som 
får ta det.” Intervju vägledare D 

Vägledare A upplever även som vägledare C och D att eleverna i vissa fall utöver arbets- och 
studierelaterade frågor tar upp andra aspekter av livet. 

“Men sen är det ju såhär att man måste ju absolut ta hänsyn till på något sätt hur man 
uttrycker sig eftersom man vet, här pratar vi ju mycket ja Life Space och sådär men här har 
man ju erfarenheter som vi i vår vildaste fantasi knappt kan föreställa sig, det är något man 
ser på film ungefär. Så jag tror man måste ha en … fingertopps känsla på något sätt det tror 
jag.” Intervju vägledare A 

I vägledare D samtal med eleverna handlar det om att kartlägga elevens situation, vad eleven 
har med sig, vad som motiverar eleven, vilka tankar de har inför framtiden och uppmuntrar 
elever till ökad kunskap även om ett flertal faktorer påverkar deras mående på ett negativt 
sätt. Samtliga vägledare upplever att det skiljer sig bland elever som är införstådda i 
gymnasieprogrammen vilket de anser beror på deras tidigare skolbakgrund. Vägledare A 
upplever att eleverna inte har tillräcklig kunskap om SI och vad som väntar efter gymnasiet. 
Samtliga vägledare upplever att eleverna känner sig stressade angående utbildningsalternativ 
samt att klara av SI nivåer. 

Vanliga teman i vägledare B samtal med eleverna, eftersom de läser på nivå fyra, är hur de får 
ihop poängen för att bli behöriga till gymnasiet och hjälp med att välja de program eleverna 
vill läsa. I likhet med vägledare D handlar samtalen mycket om att informera om poängen, 
betyg och behörighet samt sambandet mellan dessa. Vägledare B upplever att eleverna känner 
till dem högstatusyrken som finns i samhället exempelvis läkare, tandläkare, advokat och 
ingenjör. Hen anser att det kan ha med föreställningar och kunskaper om dessa statusyrken i 
hemlandet.  

Vägledare B är medveten om att SI eleverna inte har samma förutsättningar som dem elever 
som gått nio år i den svenska grundskolan eftersom de läser mot 17 betyg medan SI elever 
antingen läser mot åtta eller tolv betyg. SI eleverna ställs inför tuffare konkurrens i jämförelse 
med grundskoleeleverna för att komma in på det gymnasieprogram de vill. Detta blir en 
utmaning för vägledare B som då försöker vidga elevernas perspektiv genom att uppmuntra 
dem att välja fler program och att de kan gå olika vägar för att nå samma mål.  

Vägledare C upplever att eleverna inte riktigt har koll på studie- och yrkesvägledarens roll 
även om hen informerat eleverna om detta med hjälp av tolk. Samtidigt finns det några elever 
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som är införstådda i studie- och yrkesvägledarens roll. Hen tror att det kan ha att göra med att 
studie- och yrkesvägledning inte är så vanligt i elevernas hemländer.  

“Det är en yrkesroll som man har svårt att förstå, vad poängen är med den och varför det 
skulle vara viktigt att få stöd och hjälp när man som jag sa tidigare, man får ju ett yrke eller 
man blir samma sak som ens pappa man tar dem jobben som finns, att det handlade inte så 
jättemycket om val upplever jag det som.” Intervju vägledare C 

Vägledare C och D upplever att eleverna förväntar sig att vägledaren ska veta vad eleven ska 
gå för utbildning eller jobba med i framtiden. Vägledare C försöker istället visa på olika 
valalternativ som finns vilket hen upplever bli ett stressmoment för eleverna vilket vägledare 
B även upplever avseende nivå uppflyttning. Vägledare B, C och D uttrycker att eleverna har 
olika förväntningar, exempelvis har de stött på elever som tror att vägledaren har 
befogenheten att flytta upp elever i nivåer. Samtliga vägledare uppfattar att det finns elever 
som har koll på studie- och yrkesvägledarens roll men att elever också blandar ihop rollen 
med annan skolpersonal. Samtliga vägledare uttrycker att eleverna förväntar sig att bli hörda 
och lyssnade på. 

Familjens delaktighet 

Vägledare C är medveten om att elever från kollektivistiska samhällen i större utsträckning 
påverkas av familj avseende val och beslut. Vägledare C har förståelse för mekanismerna 
bakom deras val men försöker hålla sig neutral och ge så mycket information till föräldrar 
som det går. Hen försöker belysa fördelar och nackdelar med olika yrken eller utbildningar för 
att hjälpa eleven att överväga alternativen. Vägledare D upplever att påverkan från 
föräldrarnas sida i elevernas val ser olika ut, hen berättar att det finns en kontrollerande 
bakgrund och väldigt utbildad och fri bakgrund. Det kan även finnas bestämda åsikter hos 
föräldrar med utbildad och fri bakgrund. Är familj delaktig i elevens beslut försöker vägledare 
D hjälpa eleven med den åsikten, hen försöker beröra och synliggöra det samtidigt uppmuntra 
till att det är elevens egna val. Vägledare D strategi kan liknas med vägledare C 
förhållningssätt i detta avseende. Samtidigt förstår hen respekten eleverna har för sina 
föräldrar och att det skiljer sig från hens egen kultur. Vägledare D är positiv till föräldrar som 
är delaktiga och tycker att det är bra om det finns tolk till samtalet för att få dem införstådda i 
exempelvis gymnasievalet vilket speglas i vägledare C förhållningssätt gällande att informera 
föräldrar. Vägledare C betonar vikten av att skapa en god relation och tillit mellan vägledare 
och föräldrar. Samordnare A bjuder in föräldrar och godemän till kartläggningssamtalet och 
uppskattar att de närvarar, hen berättar även att kopior kan skickas till vårdnadshavare och 
gode män om det efterfrågas.  

Interkulturalitet 

I intervjun med samordnare A och samtliga vägledare framkommer att ett interkulturellt 
förhållningssätt tillämpas mer eller mindre i samtalen med eleverna. Vägledare C och D har 
genomgått kurser där interkulturalitet behandlats men samtliga vägledare har inte genomgått 
någon specifik utbildning/fortbildning inom ämnet. Samtliga vägledare uttrycker ett intresse 
för ämnet, och två av vägledarna nämner även att de vill läsa och lära sig mer om 
interkulturalitet. 

“Ja, för jag tror att det är, saknar man det interkulturellt perspektiv så tror jag att det är 
väldigt svårt att nå fram till dem här eleverna… jag tror det krävs att man har det.” Intervju 
vägledare C 
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Vägledare D har uppmärksammat elevers kunskapsbrist avseende yrken men skiljer sig 
beroende på elevens bakgrund och tidigare erfarenheter. Hen försöker ta reda på hur mycket 
eleven vet om olika yrken, vad som intresserar dem och kartlägger olika yrken. Därefter 
jämför hen och eleven vad de olika yrkena innebär i hemlandet och i Sverige. 

“Det är viktigt för våra nya svenskar att få både lära sig förstå sin egen kultur och den nya 
kulturen i sverige som de möter genom att prata om båda.” Intervju vägledare A 

Vägledare A beskriver i likhet med vägledare D att hen går igenom skillnader i yrken och i 
utbildningar i elevernas hemländer och jämför det med Sverige, exempelvis skillnader i 
lärande och hur man går vidare upp i studier.  

“Bara för att du kommit hit ska du inte glömma varifrån du kommer, utan lär oss så att vi 
också får vara med och förstå” Intervju vägledare D 

Utvecklingsområden 

Vägledare C har en önskan om kontinuerliga lektioner som behandlar ämnet 
arbetslivskunskap för att förbereda eleverna inför arbetslivet och framtiden. På fråga om 
tidsaspekten avseende samtal med eleverna uttrycker både vägledare C och D att det finns en 
tidsbrist. Båda vägledarna önskar mer tid till varje elev. Samtalen tar olika lång tid beroende 
på elevernas förutsättningar. Vägledare A upplever till skillnad från vägledare C och D ingen 
tidsbrist i vägledningen men uttrycker att det behövs mycket vägledning och coachning för att 
ta fram elevernas styrkor och motivera dem att vara i skolan samt informera om olika 
program, vägar efter gymnasiet och skolsystemet. Vägledare D skulle vilja införa ett pass för 
eleverna där vägledare informerar om gymnasiet med tolk i respektive språk. Hen menar att 
vägledningssamtalen inte behöver bli så informationsbaserade och istället fokusera mer på 
individen exempelvis elevens styrkor och egenskaper vilket kan liknas med vägledare A och 
C uppfattning. Vägledare B skulle vilja arbeta med att höja statusen för yrkesprogrammen och 
att eleverna får möjlighet att läsa mer praktiska ämnen som exempelvis slöjd, hemkunskap 
och teknik eftersom en del skolor inte kan erbjuda detta för sina elever, i detta fall var det en 
fråga om tillgång till lokaler. Dessutom ser vägledare B och Samordnare A en fördel med att 
elever på SI integreras med svenska elever i gymnasieskolan och förhoppningsvis får 
möjligheten att träffa elever från andra program, läsa kurser tillsammans med dem samt 
besöka olika program. Vägledare D skulle vilja införa ett system där man följer upp 
nyanlända elever när de kommit längre i sina studier för att motivera och kunna fungera som 
förebilder för andra elever på SI. Hen vill även att det utvecklas en mer gemensam struktur för 
organiseringen av SI på nationell nivå.  

“Eftersom man har nationella riktlinjer för alla andra gymnasieprogram varför har man inte 
det på SI som ändå är syftet att man ska läsa ikapp grundskoleexamen” Intervju vägledare D 

Vägledare C vill se ett närmare samarbete mellan studie- och yrkesvägledare, bland annat för 
att utarbeta mer material inriktat på nyanlända elever. Hen uttrycker att det inte finns mycket 
avsatt tid för samverkan mellan kommunens vägledare. Vägledare A vill även se en 
samverkan mellan vägledare i kommunen för att exempelvis komplettera varandra, täcka upp 
för varandra om någon är sjuk och  kunna dela med sig av sitt material mellan vägledare. En 
mer rörlig/mobil organisation om tiden finns. Samordnare A vill ha en samverkan med andra 
kommuner för att exempelvis få en inblick i hur olika kommuner arbetar inom SI. Styrkorna 
med denna samverkan är att lära sig av varandra och få tips. Detta skulle underlätta för alla 
inom SI när de ska informera eleverna eller svara på frågor. Vägledare D upplever brist i 
överlämningar från avlämnande skolor till mottagande skolor. Eftersom SI är upplagt på olika 
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sätt i olika kommuner ser både vägledare D och samordnare A det som positivt med ett 
närmare samarbete mellan kommuner för att underlätta övergångar mellan skolor och få bättre 
inblick i de andra skolorna. 

Analys 
I följande avsnitt presenteras analysen av resultatet som kopplas till studiens tidigare 
forskning. 
  

Kartläggning 

Enligt Skolinspektionens (2014) utredning för nyanlända elever ska kartläggningen 
genomföras så fort som möjligt för att ta reda på elevens tidigare erfarenheter och kunskaper 
och i sin tur anpassa skolundervisningen utifrån kartläggningen. Samordnare A betonar vikten 
av att kartläggningar ska göras så fort en elev börjar på en ny skola för att underlätta 
nivåplaceringen. Screening genomförs även när en elev börjar på en ny skola för att avgöra 
om eleven ska läsa baskurs eller betygskurs i respektive ämne. Skolinspektionen (2014) 
menar att kartläggningar som genomförs på ett noggrant sätt ger bättre förutsättningar att 
anpassa och planera undervisning utifrån elevernas styrkor, tidigare ämneskunskaper och 
erfarenheter vilket syftet med screening är i kommun X. Steg ett kartläggningen och screening 
kompletteras med muntliga och skriftliga överföringar från avlämnande skola till mottagande 
skola. I den muntliga överföringen informeras mottagande skola om elever har någon särskild 
problematik. Den skriftliga överföringen är en kunskapsöverföring och fungerar som 
elevunderlag och underlag för nivåplacering. 
  
I Skolverket (2016d) beskrivs att kartläggningen är obligatorisk och ska genomföras inom 
dem två första månaderna samt att kartläggningen är en process där de två första stegen 
bygger på varandra vilket skiljer sig från kommun X arbetssätt. I intervjun med samordnare A 
framkom att kartläggningsmaterialet som Skolverket utformat är obligatoriskt för grundskolan 
men inte för SI på gymnasieskolan men att kartläggningen underlättar nivåplacering, 
undervisningsgrupp och övergångar för nyanlända elever mellan skolor. Dessutom använder 
kommun X inte alla tre steg i kartläggningsprocessen utan de har utifrån Skolverkets 
kartläggningsmaterial (2016d) och Linköpings kommun utformat sin egen variant av steg ett 
och steg tre kartläggningen. Den första kartläggningen som skolorna i kommun X gör 
motsvarar Skolverkets Språk och erfarenheter och den andra kartläggningen som görs 
Screening (i NO och SO) motsvarar Skolverkets steg tre ämneskartläggning. Peavy & Li 
(2003) betonar vikten av ett holistiskt förhållningssätt till klienten med individens berättelse i 
fokus vilket kan urskiljas i den förstnämnda kartläggningen då ett flertal aspekter behandlas 
bland annat tidigare erfarenheter, arbetslivserfarenheter, förväntningar på skolan, intressen 
och framtidsplaner. Skolverket föreslår att antingen modersmålslärare, flerspråkig 
ämneslärare eller lärare i svenska som andraspråk med tolk genomför steg ett kartläggningen. 
I steg tre kartläggningen föreslår Skolverket att ämneslärare med tolk eller flerspråkig 
ämneslärare. I kommun X har man organiserat på det sättet att samordnaren tillsammans med 
tolk genomför samtliga steg ett kartläggningar, en studie- och yrkesvägledare tillsammans 
med tolk alternativt flerspråkig studiehandledare genomför också steg ett kartläggningen på 
en av skolorna medan ämneslärarna tillsammans med tolk eller flerspråkig ämneslärare 
genomför screening. 
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Vidare beskriver Skolverket att steg ett ligger som underlag för steg två och att steg tre är mer 
oberoende dem första stegen medan kommun X steg ett ligger som underlag för steg tre 
kartläggningen. Istället för att genomföra Skolverkets steg två kartläggning litteracitet och 
numeracitet bedömer lärare elevens kunskaper under undervisningens gång kompletterat med 
prov. Enligt Skolverket ska kartläggningarna ligga till grund bland annat för årskursplacering, 
undervisningsgrupp, planering av undervisning samt fördelning av undervisningstid. Detta 
framkommer även i kommun X då kartläggningen som motsvarar Skolverkets steg ett 
tillsammans med den skriftliga och muntliga överföringen från avlämnande skola till 
mottagande skola ligger till grund för nivåplacering. Screening avgör vilken 
undervisningsgrupp elever ska läsa, baskurs eller betygskurs i NO och SO. Resultat från 
kartläggningen ska enligt Skolverket överlämnas till rektor och lärare vilket kommun X gör 
men även till annan skolpersonal vid behov. Exempelvis studie- och yrkesvägledare som 
lägger in elever i den klass som hen ska gå, utformar individuella studieplaner och håller i 
vägledningssamtal utifrån kartläggnings resultatet. Skolverket beskriver även att 
kartläggningen blir mest rättvis för eleven om den genomförs på elevens starkaste språk, i 
kommun X berättar samordnare A att de försöker möta eleven gällande detta så gott det går. 
Kartläggningar har gjorts på ett annat språk än elevens starkaste när tolkar eller flerspråkig 
skolpersonal inte funnits tillgängliga, samordnare A upplever det som att eleven får det 
kämpigare då. Om eleven inte fått göra kartläggningen på sitt starkaste språk dokumenteras 
detta i enlighet med Skolverkets riktlinjer. Enligt kartläggningsmaterialet (Skolverket, 2016d) 
ska lärarens analyser och sammanfattningar av kartläggningen dokumenteras i en elevmapp. 
Vägledare D nämnde i intervjun att skolan använder sig av ett datasystem där 
kartläggningarna läggs upp som vägledaren har tillgång till vilket är ett verktyg för 
kommande vägledningssamtal. 

I Skolinspektionens (2014) utredning framkommer att det finns brister i kartläggningen, detta 
beror på att kommuner arbetar med kartläggningen på olika sätt och att kommunerna har 
kommit olika långt i arbetet. Om den inte genomförs på ett noggrant sätt finns en risk att 
kartläggningen inte ligger som underlag för planering, genomförande och anpassning av 
lektionerna utifrån elevernas behov eftersom det kan finnas brist på information om elevers 
tidigare erfarenheter. Vägledare D upplever brister i överlämningar mellan skolor därav anser 
vägledare D och samordnare A att ett samarbete mellan kommuner skulle ge en bättre inblick 
i andra kommuner eftersom arbetet med SI skiljer sig bland kommuner, detta skulle även 
underlätta elevernas övergångar. 

Interkulturell vägledning 

Eftersom att vägledarna jobbar med olika nivåer på sina skolor skiljer sig samtalets innehåll. 
Något som präglar vägledare A, B och C vägledningssamtal är diskussioner kring olika yrken 
och utbildningar, hur man får ihop poäng för att bli behörig på gymnasieskolan och hjälp att 
välja program. Vägledare D samtal kan liknas med ovannämnda då samtalen handlar mycket 
om poäng, betyg, behörighet samt sambandet mellan dessa. Detta framkommer även i 
Sundelins (2015) studie då hon studerat hur interaktion mellan studie- och yrkesvägledare och 
unga i migration ter sig. I Sundelins studie framkommer att vägledarnas samtal präglas av att 
ge information om intagningsgränser och utbildningar. I Dresch och Lovéns (2010) studie 
framkommer även att en viktig del i vägledningssamtalen med eleverna är att ge kunskap om 
valalternativ, information om inträdesvillkor samt information gällande yrke och 
arbetsmarknad. Peavy & Li (2003) nämner i sin studie att hjälp eller vägledning kan uppfattas 
på olika sätt i olika kulturer. Detta kan liknas vid vägledare B, C och D utsagor avseende 
studie- och yrkesvägledarens roll då en del elever förväntar sig att vägledaren ska ta beslut åt 
eleven gällande utbildningsalternativ och arbete.  



	 21	

  
Resultaten i både Sundelin (2015) och Dresch & Lovéns (2010) studie har visat att eleverna 
upplever oro inför framtiden, inför gymnasieval, vuxenlivet och förlängd skoltid. Man kan se 
liknande mönster i intervjuerna med samtliga vägledare då de nämner att eleverna känner sig 
stressade avseende utbildningsalternativ samt att klara av SI nivåer för att gå vidare till 
gymnasiet vilket kan liknas med oron gällande förlängd skoltid. Sundelin (2015) tolkar det 
som att oron grundar sig i elevens migration vilket vägledare D påpekar, att 
vägledningssamtalen påverkas av elevens migrationsstatus. Vägledare A, C och D upplever 
att eleverna känner tillit och förtroende för vägledarna då frågor som inte är studie- och 
arbetsrelaterade är vanligt förekommande. Sundelins (2015) och Sheikhis (2013) 
forskningsresultat visar att de nyanlända eleverna upplever förtroende och tillit gentemot 
vägledarna. Vägledaren blir en trygghet där eleverna kan prata om annat än karriärrelaterade 
frågor exempelvis elevens situation, framtid och andra samhällsaspekter. Elevernas behov av 
att bli sedda och lyssnade på är betydelsefullt (Dresch & Lovén, 2010), detta framgår även i 
intervjuer med samtliga vägledare gällande elevernas förväntningar. I Sundelin (2015) 
framkommer att vägledarna inte tar initiativ till att prata om elevens migrationsbakgrund 
istället fokuserar vägledare helst på elevernas nutid och framtid för att samtalet ska vara av 
positiv karaktär. Vägledarna känner sig otillräckliga i detta avseende och hänvisar eleverna 
istället till annan skolpersonal. I intervjun med vägledare D framkommer däremot att hen 
upplever förtroende från elevernas sida och ser inget problem med att prata om andra ämnen 
än skol- och arbetsrelaterade frågor, hen uttrycker att “...(eleven) kanske hade förtroende för 
dig och då är det du som får ta det”. 
  
En av vägledarna i Sundelins (2015) studie uttrycker tidsbrist gällande sina vägledningssamtal 
med eleverna och att elever som är självgående får i vissa fall klara sig på egen hand. I 
intervjuerna med vägledare C och D framkommer det att vägledarna önskar mer tid till varje 
elev. Vägledare C skulle vilja ägna sig åt kontinuerliga lektioner som behandlar ämnet 
arbetslivskunskap för att eleverna ska få en ökad förståelse, förbereda dem inför framtiden 
och arbetslivet eftersom det finns otillräckliga kunskaper inom området vilket även återfinns i 
Hertzbergs (2015) resultat. Resultatet från Hertzbergs studie pekar på att högstatusyrken är 
det eleverna känner igen mest, vägledare B skulle vilja bryta det mönstret och se till att 
eleverna får mer av utav dem praktiska ämnena och höja statusen för yrkesprogrammen. 
Vägledare B och samordnare A vill integrera nyanlända elever tillsammans med svenska 
elever i gymnasieskolan för att exempelvis läsa kurser tillsammans, besöka olika program och 
få en bättre inblick i de nationella programmen.  
  
Dresch & Lovéns (2010) resultat visar på att det finns behov av att informera, vidga 
perspektiv, ge bekräftelse, motivera, samt ge elever verktyg för att kunna fatta beslut, förstå 
sig själva och livet runtomkring sig. I intervjuer med samtliga vägledare framkommer att de 
uppmärksammat detta behov och använt olika metoder för att vidga elevernas perspektiv 
avseende gymnasieprogram och yrken. Exempelvis genom att uppmuntra eleverna att välja 
fler program, visa på olika vägar för att nå det mål eleven har, belysa för- och nackdelar med 
olika yrken eller utbildningar samt att jämföra olika yrkens betydelse i elevernas hemländer 
med Sverige. Vägledare A ser även ett behov av att kartlägga elevers styrkor, motivera och 
informera om skolsystemet. Vägledare D vill anordna informationspass med tolk för enskilda 
språkgrupper avseende gymnasiet för eleverna, således kan vägledningssamtalen bli mer 
individ fokuserade och lyfta fram styrkor och egenskaper. Vägledare D strategi kan kopplas 
till ett interkulturellt förhållningssätt då vägledare D intresserar sig och utforskar elevens 
erfarenheter från sitt hemland avseende olika yrken och jämför med Sverige. Peavy & Li 
(2003) betonar vikten av att intressera sig för elevens bakgrund för att få en ökad förståelse, 
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även Sheikhi (2013) beskriver vikten av att vägledaren är nyfiken på klientens kulturella 
bakgrund. Bergendorff (2014) beskriver att ett interkulturellt förhållningssätt kan underlätta 
inlärning av ny kunskap och information om eleven får chansen att relatera det till tidigare 
erfarenheter.  
  
I Hertzbergs (2015) intervjuer med vägledare visar det sig att elever saknar kunskap om olika 
yrken och vägarna dit, därav understryker vägledarna vikten av att avsätta tid till att informera 
om skolsystemet, utbildningsval och arbetsmarknad. Vägledarna i Hertzbergs studie har märkt 
att eleverna har kännedom om vissa högstatusyrken som möjligtvis har att göra med vilka 
yrken som syns mest och har högst status i elevernas hemländer vilket även framkommit i 
intervjun med vägledare B som beskriver att det möjligtvis grundar sig i föreställningar och 
kunskaper om statusyrken i elevernas hemländer. Vägledare i Hertzbergs intervju påpekar 
även föräldrars påverkan som en faktor i elevernas val vilket Sheikhi (2013) och Hertzberg 
(2015) menar är mer förekommande i kollektivistiska kulturer. Det framgår i Sheikhis studie 
att en av vägledarna är medveten om att föräldrar kan ha en viss delaktighet i elevernas val 
och försöker att inkludera familj i frågor som rör eleven. Peavy & Li (2003) beskriver att ett 
respektfullt och ödmjukt förhållningssätt gentemot kulturella skillnader är viktiga faktorer 
som vägledare bör ta hänsyn till. Vägledare C beskrev att även hon är medveten och har 
förståelse för detta, hen försöker istället att vara neutral och väga upp olika alternativ med 
varandra samt ge mycket information till föräldrar. Detta återkommer i vägledare D utsagor 
avseende föräldrars delaktighet i elevers beslut och är införstådd i denna kulturella skillnad. 
Vägledare D är positiv till det och försöker i dessa fall beröra och synliggöra denna faktor för 
eleverna samt att det är elevens val. Vägledare i Hertzbergs (2015) betonar vikten av att 
elever bör välja utifrån sina intressen, önskemål och viljor. Vägledare D nämner att föräldrars 
påverkan ser olika ut, det kan vara av kontrollerande karaktär eller väldigt utbildad och fri 
karaktär. Detta kan man även urskilja i Hertzbergs (2015) studie där han betonar vikten av att 
undersöka föräldrars påverkan eftersom det i vissa fall kan vara av tvingande karaktär. Enligt 
Lundahl (2010) är vägledarens relation till elev och vårdnadshavare en förutsättning för 
elevens utveckling och framgång. Skolverket (2016d) menar att vårdnadshavares delaktighet 
kan skapa en god relation mellan vägledare och vårdnadshavare. Vid dessa tillfällen ges elev 
och vårdnadshavare möjlighet att tala om deras förväntningar och skolan kan få information 
som är av betydelse. I enlighet med Lundahl (2010) anser vägledare C att det är viktigt att 
skapa en god relation till vårdnadshavare. Vägledare C, D och samordnare A berättar att de 
uppskattar föräldrars delaktighet i samtalen.  

Slutsatser & Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultat och slutsatser samt ges det förslag på vidare forskning 
  
I resultatet framkom brister i samverkan mellan kommuner, detta är något som vi tycker bör 
utvecklas. Dels för att få en inblick om andra kommuners arbete inom SI men även för att 
inspireras och lära sig av varandra. Detta var även något som informanterna var positiva till. 
En anledning till att den samverkan informanterna vill ha inte finns är tidsaspekten. 
Vägledarna inom den studerade kommunen påpekade att de inte har den samverkan mellan 
varandra som de trodde de skulle ha innan dem började arbeta på SI. De har telefonkontakt 
och har träffats ibland i andra sammanhang som större syv möten men mer än så samverkar 
de inte. En av vägledarna tyckte att det hade underlättat om fler kommuner samverkade och 
använde samma kartläggningsmaterial just för att det inte ska skilja sig för mycket bland 
skolorna och vara till hjälp för elever som inte får sina dokument överförda till den nya skolan 
de börjar på. Även forskning pekar på att samverkan är väldigt viktigt för att det ska gynna 
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och stimulera eleven på rätt sätt, övergångar blir smidigare om elevers kunskaper, 
erfarenheter och behov finns dokumenterade och mottagande skola får tillgång till dessa. Vi 
ser positivt på fler samverkansytor mellan yrkesverksamma inom SI men även större 
samarbeten mellan skolor och kommuner som vi tror kommer gynna både skolpersonal och 
elever. 

Skolverket föreslår att antingen modersmålslärare, flerspråkig ämneslärare eller lärare i 
svenska som andraspråk med tolk genomför steg ett kartläggningen för att rätt kompetens ska 
komma till nytta vid kartläggningarna. Skolverket rekommenderar därmed inte att studie- och 
yrkesvägledare ska medverka i kartläggningarna. Under syv-utbildningens gång har vi 
behandlat samtalsmetodik, ett antal teorier, metoder och modeller där fokus har varit på olika 
steg i vägledningssamtal där bland annat kartläggning av den sökande/klienten har varit en 
central del. Därav tog vi för givet att studie- och yrkesvägledare genomför kartläggningen, i 
resultatet visade det sig dock bara vara så i ett av fallen. I den studerade kommunen 
fungerrade studie- och yrkesvägledarna snarare som ett kompletterande stöd till samordnare A 
som genomför största delen av kartläggningen. Efter att ha diskuterat detta har vi kommit 
fram till att vägledare skulle kunna vara en av dem som medverkar i kartläggningssamtalen i 
och med den utbildningsbakgrund som studie- och yrkesvägledare genomgått.  

I samtliga intervjuer framkommer det att SI organiseras på olika sätt i kommuner samt de 
olika nivåerna på SI. Elevernas SVA-lärare utformar nivåtesten i svenska vilket innebär att de 
olika nivåtesten i svenska, som avgör vilken nivå man hamnar i, kan skilja sig bland skolor 
och kommuner. Frågan är om en elev från en annan kommun som läser motsvarande nivå tre 
(av fyra) skulle flytta till den undersökta kommunen, skulle eleven hamna på samma, lägre 
eller en högre nivå? Eller tvärtom att eleven läser i den studerade kommunen och flyttar till en 
annan kommun, vilken nivå placeras eleven i?  

Den studerade kommunen använder sig av en kartläggningsmall för att få en bild av vad 
eleven har för kunskaper gällande språk och tidigare erfarenheter. Vi anser att denna mall 
innefattar en hel del aspekter som är betydande för mottagande skola som får ett omfattande 
elevunderlag. Elever får möjlighet att visa sina förmågor på screening testen vilket avgör om 
eleven ska läsa baskurs eller betygskurs. Detta kompletteras även med muntliga och skriftliga 
överföringar från avlämnande skola till mottagande skola för att ge en bättre bild av vad 
eleven kan och viktig information om eleven. Om dessa delar är sammankopplade och 
genomförs noggrant på ett adekvat sätt tror vi att kartläggningen kommer fylla sin funktion. 
En intressant fråga som dykt upp när vi diskuterat resultatet är hur andra kommuner använder 
sig av Skolverkets kartläggningsmaterial, på vilket sätt elevernas kunskaper och tidigare 
erfarenheter testas och kartläggs samt om det finns effektivare sätt än ovannämnda metoder.  
  
Det framkommer i Hertzbergs (2015) och studiens resultat att vägledare upplever elevernas 
kunskaper om utbildningar, yrken och vägarna dit som otillräckliga. Detta speglas i samtliga 
vägledares utsagor och de har även idéer för att bemöta elevernas kunskapsbrist gällande 
dessa aspekter. Mer information krävs gällande utbildningar och arbete, en av vägledarna 
nämnde även att hen ville införa ett kontinuerligt pass som behandlar arbetslivskunskap och 
en annan vägledare berättade om att hen ville införa ett slags nätverk mellan elever som går 
på SI och personer som kommit vidare i studier eller arbete för att motivera och fungera som 
förebilder för SI elever. Vi tycker att det är viktigt att elever får ökad kunskap om olika 
utbildningsvägar och arbetsmarknaden i Sverige, därav bör fler vägledare få utrymme till att 
utveckla material som täcker detta område. Nyanlända elever är en del av Sveriges samhälle, 
kompetenser och erfarenheter bör tas tillvara på för att få dem förutsättningar de behöver för 
att utbilda sig och komma ut på arbetsmarknaden vilket kommer ge känsla av delaktighet i 
samhället samt bidra till samhällsnyttan. 
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I resultatet framkommer att samtliga vägledare har ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet 
med nyanlända elever. Vi tror att det är en viktig förutsättning i interkulturell vägledning att 
vara medveten om sitt förhållningssätt och intressera sig för elevens sociala och kulturella 
bakgrund för att skapa det Peavy & Li (2003) benämner en gemensam grund. Att låta 
eleverna jämföra olika aspekter exempelvis yrken och utbildningar mellan Sverige och sitt 
hemland tror vi är nyttigt både för eleven och vägledaren. Konceptet “att lära av andra” tror vi 
är gynnsamt för interaktionen i interkulturella möten för att skapa en god relation mellan 
parterna. Vi tror att det kommer gynna både skolpersonal och elever om skolor utbildar 
yrkesverksamma inom ämnet interkulturalitet. Kunskaper om interkulturellt förhållningssätt 
tror vi kan ge en stabil grund till dem hinder och utmaningar som den mångkulturella skolan 
möter. Om vägledare har förståelse och visar intresse för elevernas kulturella skillnader kan 
det resultera i att elever känner sig trygga och pratar mer öppet i vägledningssamtalen. Vi tror 
att behovet av att bli sedd och lyssnad på är stort bland nyanlända elever dels på grund av det 
som framkommit i studiens resultat samt deras migrationsstatus och vad flytten till det nya 
landet inneburit. Därför tror vi även att det är viktigt att eleverna känner förtroende och tillit 
till skolpersonal och får utrymme att prata om andra aspekter i livet än studie- och 
arbetsrelaterade frågor.   
 
Förslag på vidare forskning 

Ett intressant ämne att studera vidare på är att undersöka hur nyanlända elever upplever 
vägledning och mottagande. Är eleverna införstådda i studie- och yrkesvägledarens roll och 
vad SI innebär? Vad är elevernas upplevelser avseende övergångar mellan SI nivåer, mellan 
SI och gymnasieskolan eller annan utbildning. Hur upplever de kartläggningarna? Hade det 
funnits mer tid hade vi velat genomföra en komparativ studie om olika kommuners arbetssätt 
avseende SI, vägledning med nyanlända elever och kartläggning. Det hade varit intressant att 
jämföra olika kommuners arbetssätt och samtidigt få lära från varandra. Ett annat alternativ 
till intervjuer är att utifrån observationer studera exempelvis vägledningssamtal med 
nyanlända elever, steg ett kartläggningen samt dem muntliga screening kartläggningarna i NO 
och SO. 

 

Slutord 
Efter att ha genomfört detta examensarbete har vi fått en djupare inblick i verksamheten och 
en bättre förståelse för organisationen samt studie- och yrkesvägledarens roll i arbetet på SI. 
Vi tycker att det är viktigt att det finns ett nära samarbete mellan skolpersonal som besitter 
olika kompetenser för att få ökad förståelse för varandras arbetssätt och rutiner. I vår blivande 
profession som framtida studie- och yrkesvägledare ser vi fram emot att vara en betydelsefull 
roll i elevers lärande och kunskapsutvecklande. Med rätt kompetens och samverkan bland 
yrkesverksamma inom området underlättar vi arbetet mellan varandra så att arbetet med 
eleverna blir effektivare och övergångar blir smidigare Det viktigaste av allt är att eleverna får 
det stöd de behöver, känner trygghet och tar den tid de behöver oavsett hur lång tid det tar så 
länge de inte ger upp. 
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Bilagor     

Bilaga 1 
  
Samtal mellan elev -förälder/god man/kontaktperson – modersmålslärare/coach – 
samordnare/lärare 
Syfte: ge eleven tillfälle att berätta om tidigare skolgång, vad hen kan, är bra på och hur hen 
lärt detta. Ge oss info och lyssna på och diskutera elevens reflektioner kring olika skolsystem 
och dennes drömmar. Bilda underlag för senare kartläggning i ämnen. 
OBS! Glöm inte berätta i vilket syfte du gör intervjun och vilka som får tillgång till den. Man 
behöver självklart inte svara på alla frågor och alla frågor ställs inte heller varje gång. 

Elev 
Personnummer 
Kön 

Kontaktperson, 
boende 

God 
man/Vårdnadshavare 

Namn 
Adress 
Telefon 
E-postadress 
Språk 

Namn 
Adress 
Tel 
epost 

Namn 
Adress 
Tel 
epost 

Boende och språk 

Dagens datum  

Mitt boende  

  

Familjesituation  

Kom till Sverige & Umeå  

Land/länder jag bott i och hur länge. 
Stad/landsbygd? 
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Modersmål (skolspråk)  

Språk jag talar, läser, skriver  

Mitt starkaste språk  

Läser/skriver det latinska alfabetet?  

Berätta så mycket du kan om din skoltid! 

Innan jag kom till Sverige gick jag i skola i 
följande länder: 

Land: Ålder: Antal skolår: 

Land: Ålder: Antal skolår: 

Vilken typ av skola var det? Vilka ämnen läste 
du? 

 

På vilken nivå? På vilket språk?  

Hur gick undervisningen till (kateder-, 
grupparbeten, böcker)? 

 

Hur bedömdes ni? Prov? Redovisningar?  

Favoritämne? Läxor?  

Hur många dagar i veckan och hur många 
timmar per dag gick du i skola? 

 

Hur många elever i klassen?  

Har du läst engelska? Vad kan du i engelska?  
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Vad kan du i matematik? Vilka räknesätt?  

Har du betyg med dig till Sverige? Musik? 
Bild? Osv. 

 

Idrott 

Har du haft någon idrotts-undervisning under 
ev. tidigare skolgång? 

 

Hur mycket och med vilket innehåll?  

Har du kunnat vara fysiskt aktivt under din 
uppväxt? 

 

Är du fysiskt aktiv på fritiden nu? I vilken 
form i så fall? 

 

Ser du några hinder med att delta i 
idrottsundervisning här på språkintro? På 
vilket sätt i så fall? 

 

Ser du några möjligheter med 
idrottsundervisning i skolan här på 
språkintro? 

 

Kan du simma 200 meter utan vila på djupt 
vatten? 

 

Övrigt du vill tillägga om idrottsundervisning?  

Skola i Sverige 
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Har du gått i skola i Sverige? Var? Hur länge? 
När? 

 

Har du betyg därifrån?  

Vilka läromedel använde du i svenska och 
andra ämnen? 

 

Elevhandledare på den skolan?  

Läsning på fritiden 

Brukade/brukar du läsa/skriva på ditt 
modersmål/skolspråk utanför skolan?  (Vad? 
När?) 

 

  

Brukar du läsa på svenska utanför 
skolan?  (Vad? När?) 

 

Förväntningar på skolan i Sverige 

Vad hoppas du på att lära dig i skolan i 
Sverige? 

 

Vilka krav tror du skolan kommer att ställa på 
dig? 

 

Vilka tror/tycker du är 
likheterna/skillnaderna mellan skolan i ditt 
land och den i Sverige? 

 

Vad gör du utöver skolarbetet för att lära dig 
svenska? 
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Vad vill du göra efter språkintroduktion och 
sedan i framtiden? 

 

Mer om dig 

Vilken erfarenhet har du av datoranvändning?  

Har du arbetslivserfarenhet? Vad gjorde du 
och hur länge? Berätta så mycket du kan. 

 

Berätta vad du är bra på!  

Vad tycker du om att göra på fritiden?  

Är det ngt annat som är viktigt att vi på skolan 
vet? (sjukdom, allergi, oro, syn-/hörselfel eller 
något annat? Matvanor? Sömn?) 

 

Övrigt  

Deltagare i samtalet:  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till studie- och yrkesvägledare på språkintroduktionsprogrammet 

                     
                     

1. Hur länge har du jobbat som syv? Som syv på SI?  
                    

2. Har du tidigare erfarenhet från att arbeta med nyanlända elever på SI? 
 

3. Har tidigare erfarenheter hjälpt dig i ditt arbete på SI? På vilket sätt? 
 

4. Är vägledningen anpassad för nyanlända elever? Vilka metoder i vägledningen 
används? 

 
5. Hur ser tidsfördelningen ut för vägledningssamtalen/elev?     

         
6. Vilka få ta del av kartläggningen när den genomförts?  

                    
7. Vad fyller kartläggningen för funktion? 

 
8. Utgår undervisningen från kartläggningens resultat? På vilket sätt? 

 
9. Gör man någon uppföljning och återkoppling på eleverna som går vidare från SI till 

ordinarie klass?                                     
 

10. Hur går det generellt för de som avslutar programmet? Går de flesta vidare till studier, 
arbete eller annat?                                                         

 
11. Är eleverna införstådda i dem gymnasieprogram som finns? 

 
12. Vet nyanlända elever vad studie- och yrkesvägledarens roll är när de kommer på 

samtal? 
 

13. Vilka förväntningar upplever du att eleverna har inför studie- och 
yrkesvägledning?             

 
14. Hur ser samarbetet ut mellan yrkesverksamma på SI? 

 
15. Har du genomgått fortbildning för arbetet på SI? 

 
16. Kan studie- och yrkesvägledningen bli bättre/effektivare i arbetet med nyanlända 

elever?                 
 

17. Vilka problem-/förbättringsområden anser du finns i arbetet inom SI? 
 

18. Vad skulle man kunna lägga mer resurser på i arbetet med målgruppen och på vilket 
sätt hade det hjälpt skolan, syv, lärare etc? 

 
19. Är du bekant med begreppet interkulturalitet och interkulturell vägledning?  
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20. Använder du dig av ett interkulturellt förhållningssätt i vägledning? Om ja, vad tycker 
du att det gett? Styrkor/svårigheter? 

 
21. Har du utbildats eller fortbildats inom ämnet interkulturalitet? 

                         
Bilaga 3 
Intervjufrågor till samordnare 
  

1. Hur länge har du jobbat som samordnare?  
  
2. Vad är din uppgift som samordnare på SI?  
  
3. Har tidigare erfarenheter hjälpt dig i arbetet inom SI? 
  
4. Hur många samordnare finns på SI?  
  
5. Vad är deras uppgifter? 
  
6. Hur ser samverkan ut mellan er?  
  
7. Hur är SI uppbyggt hos er? Skiljer det sig bland kommuner?  
  
8. Utformas nivåtester i svenska på samma sätt inom kommunens skolor?  
  
9. Hur ser samverkan ut med annan personal? Gäller samma för andra samordnare?  
  
10. Samverkar du med andra kommuner som bedriver SI?  
  
11. Hur går det generellt för de som avslutar SI? Går de flesta vidare till studier, arbete eller 
annat?  
  
12. Gör man någon uppföljning och återkoppling på eleverna som går vidare från SI till 
ordinarie klass?  
  
13. Har du siffror på hur många nyanlända elever som gått vidare till ordinarie utbildning 
efter SI?  
  
14. Har du genomgått fortbildning för arbete inom SI?  
  
15. Vad skulle man kunna lägga mer resurser på i arbetet på SI och på vilket sätt hade det 
hjälpt?  
  
Frågor om kartläggning 
  
1. Är Skolverkets material obligatoriskt? Använder ni något annat än det? 
  
2. Är kartläggningen obligatorisk?  
  
3. Är ungdomarna införstådda i hur kartläggningen fungerar och dess funktion? 
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4. Vilka steg i kartläggningen har du hand om?  
  
5. När sker första respektive andra och tredje kartläggningen? 
  
6. Är tiden tillräcklig för kartläggning med eleverna? 
  
7. Har ni alltid tillgång till flerspråkig personal eller tolk till kartläggningssamtal?  
  
8. Har ni haft kartläggningar som inte är på elevens starkaste språk? Eller att ni fått välja 
språk eftersom tolk i deras starkaste språk inte finns. Dokumenteras detta? 

  
9. Vilken personal medverkar i kartläggningarna?  
  
10. Hur involverade är vårdnadshavare i kartläggningen?  
  
11. Vad fyller kartläggningsprofilen för funktion?  
  
12. Vilka får ta del av kartläggningsresultatet och kartläggningsprofilen?  
  
13. Vad har kartläggningen för funktion i det fortsatta arbetet inom SI och övergång efter 
SI?  
  
14. Hur/vem utformade kartläggningsmallen och ser den likadan ut i andra kommuner?  
  
15. Utgår undervisningen från kartläggningens resultat? På vilket sätt?  
  
16. Finns det något sätt kartläggningen kan bli bättre/effektivare?  
  
17. Har du något tips/råd för syvutbildningen eller något man bör ta till sig i arbetet på SI?  
  
18. Vilka förbättringsområden finns enligt dig? 
  
19. Är du bekant med begreppet interkulturalitet och interkulturell vägledning?  
  
20. Använder du dig av ett interkulturellt förhållningssätt i vägledning? Om ja, vad tycker 
du att det gett? Styrkor/svårigheter? 
  
21. Har du utbildats eller fortbildats inom ämnet interkulturalitet?     

         
  
 


