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Sammanfattning 
Studier har visat att nyanlända elever som påbörjar sin utbildning efter att hen har fyllt 12 

år har lägre sannolikhet att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. För 

att förbättra förutsättningarna och likvärdigheten för nyanlända att nå behörighet infördes 

den 1 augusti 2018 en ny lag i Sverige om att en individuell studieplan ska upprättas för 

nyanlända elever i grundskolan och specialskolan senare del. Syftet med uppsats är att 

undersöka om och hur lagen om den individuella studieplanen för nyanlända eleven i 

grundskolan och specialskolans senare del implementerats på ett antal grundskolor i 

Stockholm. Jag har valt fallstudie som design och flermetodsforskning för insamlandet av 

data. I material framträder flera likheter i informanternas arbete, så som vilket pedagogiskt 

underlag som användes, att det alltid var minst två professioner från skolan som 

samverkade samt att en majoritet av skolorna använde sig av Skolverkets mall. 

Undersökningen visar därmed på att delar av de problem som lagen syftar till att 

överkomma har fått en effekt på de undersökta skolorna. De hinder som informanterna 

uttryckte för att kunna implementera lagen var brist på tid, kunskap och erfarenheter inom 

området samt resurser i form av tekniskt stöd vid överlämnandet av ISP vid 

skolövergångar. 

 

Nyckelord: Implementering, studie- och yrkesvägledning, nyanlända, nyanländas lärande. 
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1. Inledning  

Studier har visat att nyanlända elever som påbörjar sin utbildning i Sverige efter de att hen 

har fyllt 12 år har lägre sannolikhet att uppnå behörigheten till gymnasieskolans nationella 

program (SOU 2017:54, Prop. 2017/18:194). Vårterminen 2017 blev 91% av eleverna 

som var födda i Sverige, behöriga till gymnasieskolans nationella program. För de elever 

som var folkbokförda i Sverige, födda i ett annat land och vars båda föräldrarna kommer 

från ett annat land samt hade påbörjat sin utbildning i Sverige under de senaste 4 åren var 

det 28% som blev behöriga till gymnasieskolans nationella program. Enligt statistiska 

centralbyrån som har undersökt hur många personer som vid 24 års ålder har ett slutbetyg 

från gymnasieskolan, var siffrorna ca 80% för inrikes födda. För dem som kom till 

Sverige efter 13 års ålder samt från ett land utanför Europa var motsvarande siffra 33% för 

kvinnor och 27% för män. I såväl propositionen Utbildning för nyanlända elever 

mottagande och Skolgång (Prop. 2017/18:194) som i SOU 2017:54 med titeln Fler 

nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet, konstateras att tiden i den svenska 

grundskolan är avgörande för en elevs möjlighet att nå behörigheten till de nationella 

gymnasieprogrammen.   

Den 1 augusti 2018 infördes en ny lag i Sverige om att en individuell studieplan ska 

upprättas för nyanlända elever i grundskolan och specialskolan senare del. Syfte med 
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lagen var att förbättra förutsättningarna och likvärdigheten för nyanlända att nå behörighet 

till gymnasieskolans nationella program samt i högre utsträckning gå ut med en 

gymnasieexamen.  

Från de att ett politiskt beslut har fattats sker ingen automatisk omsättning av beslutet till 

praktiken. Det är under implementeringen, det vill säga i realiserandet av beslut som de 

politiska besluten får sin betydelse. Under implementeringen finns det många faktorer som 

kan uppfattas som försvårande eller gynnsamma omständigheter för genomförandet.  

Hur väl lagen implementeras är en angeläget då såväl internationell, som svensk forskning 

visar att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för individens möjlighet till att 

etablera sig på arbetsmarknaden, fortsatta studier och förbättrade livschanser (SOU, 2010). 

Hur väl lagen implementeras kan därmed spela en avgörande roll för att förbättra 

livschanserna för målgruppen nyanlända elever. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur lagen om den individuella 

studieplanen för nyanlända eleven i grundskolan och specialskolans senare del 

implementerats på ett antal grundskolor i Stockholm. 

● Hur beskriver informanterna i mitt datamaterial att arbetet med att upprätta ISP går 

till vid de olika skolorna?  
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● Hur kan informanternas svar rörande sina möjligheter att implementera lagen 

förstås utifrån de för implementeringsteorin centrala begreppen förstå, vilja kunna? 

● Vilka styrmedel används för att stödja implementeringen  

1.2 Disposition 

Inledningsvis kommer jag att definiera centrala begrepp, ge en bakgrund till reformen om 

den individuella studieplanen för nyanlända elever i grundskolan och specialskolans 

senare del. Därefter behandlas implementeringsteori. Under metodavsnittet kommer jag att 

gå igenom val av forskningsstrategi, metod, urval, genomförandet, reliabilitet och validitet 

samt de forskningsetiska principerna. Resultatet tematiseras utifrån forskningsfrågorna 

och kommer därefter att analyseras och diskuteras utifrån implementeringsteori. 

Avslutningsvis diskuteras val av metod och studiens slutsatser sammanfattas varpå förslag 

på vidare forskning inom område presenteras. 

2. Bakgrund 

2.1 Centrala begrepp 

I denna uppsats är begreppet ”nyanländ elev” centralt och begreppet definieras och förstås 

utifrån skolverkets definition som lyder på följande sätt:   
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Nyanländ elev  

En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i 

Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 

1 eller senare. Efter 4 år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre. 

(Skolverket)  

Då uppsatsen tar sin utgångspunkt från lagen om den Individuell studieplan för nyanlända 

elever i grundskolans och specialskolans senare del är lagtexten central. Jag väljer därav 

att citera aktuell lagtext i sin helhet:   

3 kap. 12 g § skollagen  

För en nyanländ elev som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i 

grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, 

ska en individuell studieplan upprättas senast inom två månader från 

mottagandet.   

Studieplanen ska vara långsiktig och beskriva hur eleven ska uppnå behörighet 

till gymnasieskolans nationella program utifrån elevens mål. Den ska innehålla 

uppgifter om utbildningens huvudsakliga innehåll och planerade stödåtgärder.  

Studieplanen ska revideras löpande utifrån de bedömningar som görs av elevens 

ämneskunskaper.  
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Förordning (2018:1303) (Riksdagen.se).  

I studien kommer jag att använda begreppet individuell studieplan, individuell studieplan 

för nyanlända, alternativt förkortningen ISP. Samtliga benämningar avser den individuella 

studieplanen för nyanlända elever i grundskolan och specialskolans senare del så som 

lagen anger.  

Då syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur lagen om den individuella 

studieplanen för nyanlända eleven i grundskolan och specialskolans senare del 

implementerats på ett antal grundskolor i Stockholm är implementering ett centralt 

begrepp för uppsatsen. Jag har valt att utgå från Vedungs definition av begreppet som 

lyder på följande sätt:   

Implementering  

Implementera betyder genomföra, realisera, förverkliga, verkställa, iverksätta.  

Implementering syftar på det som pågår mellan beslut och resultat   

Vedung, 2016, s.13 
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2.2 Reformen om den individuella studieplanen 

Med syfte att se över hur fler nyanlända elever som kommer till Sverige och påbörja sin 

utbildning i grundskolan eller specialskolans senare del i högre grad ska få mer likvärdiga 

förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program samt i högre 

utsträckning gå ut med en gymnasieexamen tillsattes den 7 juli 2016 en utredning (SOU 

2017:54). Utredningen resulterade i en proposition som regeringen överlämnade till 

riksdagen den 21 mars 2018. Propositionen gick igenom i sin helhet (Riksdagen.se). Ett 

utav de lagförändringarna som infördes den 1 augusti 2018 som ett resultat av 

propositionen var lagen om att en individuell studieplan ska upprättas för nyanlända elever 

i grundskolan eller specialskolans senare del.  

 

2.2.1 Problembild 

Den problembild som framträder i betänkandet och som anges som skäl för utredningens 

förslag är dels att den inledande bedömningen inte används i tillräcklig utsträckning. Detta 

är något som har uppmärksammats inom såväl forskning som skolinspektionens 

granskningar (SOU, 2017 s.24; Bunar, 2015 s.44; Skolinspektionen, 2014 s.17). Vidare 

lyfter betänkandet fram att de ofta är oklart för elever och vårdnadshavare vad 

undervisningen ska innehålla och leda till, vilket enligt betänkandet leder till onödig stress 
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hos de berörda. Enligt betänkandet finns de sällan en plan för elevernas skolgång. 

Betänkandet lyfter fram brister i övergångar mellan skolor och olika skolformer samt att 

nyanlända elever är en elevgrupp som anses särskilt utsatta i dessa situationer, då 

nyanlända är en rörlig elevgrupp (SOU, 2017 s.253; Skolinspektionen, 2017 s.25) har 

även lyft fram i en riktad tillsyn att dokumentation från tidigare skola såväl från Sverige 

som tidigare land ofta inte följer med eleven till nästa enhet, vilket leder till brister i 

kontinuitet för eleven och innebär en risk att eleven förlorar viktig tid för sin 

kunskapsutveckling. Bristen på dokumentation vid övergångar leder även till onödigt 

merarbete för den mottagande skolan. Den korta tiden nyanlända eleven har i skolan, 

anses även vara en avgörande faktor. Utredningen konstaterar vidare att nyanlända 

eleverna i regel får undervisning i ett begränsat antal ämnen och att prioriterad timplan 

och anpassad studiegång som är de vanligaste stödinsatserna för nyanlända ofta sätts in 

utan att ha utretts på en individuell nivå (SOU, 2017). 

  

2.2.2 Mål 

Mot bakgrund av ovan nämnda ansåg utredningen att en individuell studieplanen bör 

upprättas för nyanlända elever i grundskolans senare del. ISP skall syfta till att öka 

elevens förutsättningar att nå behörighet till nationellt program och fungera som ett 

verktyg för eleven. ISP ska utgöra ett underlag för samverkan och planering av elevens 
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fortsatta utbildning såväl i grundskola som gymnasium och därmed bidra till en 

kontinuitet för elevens skolgång.  

 

2.2.3 Innehåll 

En ISP skall utgå från elevens mål med sin utbildning och innehålla en långsiktig plan för 

tänkbara studievägar inom grundskolan och gymnasiet. ISP ska beskriva hur eleven skall 

uppnå behörighet för att nå sina mål, planera undervisning och eventuella stödåtgärder och 

eventuella beslutade åtgärder av särskilt stöd skall finnas med. ISP skall vara ett aktivt 

dokument. 

 

2.2.4 Målgrupper 

Den primära målgruppen för den nya lagen är nyanlända elever i grundskolans senare del. 

Målgruppen beskrivs som en heterogen grupp av ungdomar med varierande 

studiebakgrund som har det gemensamt att de har en begränsad tid i den svenska skolan 

och delar en okunskap om de olika studievägarna som finns i det svenska skolsystemet. 

Elevgruppen är enligt betänkandet i behov av en långsiktig planering och har rätt till att 

kunna se målet med sin utbildning samt att en långsiktig plan ger elev och vårdnadshavare 

större möjligheter till insyn och delaktighet i utbildningen. Andra målgrupper som berörs 
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av lagförslaget enligt betänkandet är andra elever, lärare, annan skolpersonal och 

skolmyndigheter.  

 

2.3 Implementerings aktörer 

Implementerings aktörer är de aktörer som enligt betänkandet blir ansvariga för 

genomförande och förverkligande av lagförslaget. Aktörer som nämns i betänkandet är 

huvudman, skolpersonal och skolmyndigheter.  

 

2.3.1 Huvudman 

Kommunen är huvudmannen för den kommunala skolan, för friskolor är det skolans 

styrelsen som är huvudmannen (Skolverket) Huvudmannen fyller en viktig roll i skolans 

inre arbete. Kravet att dokumentera en planering för nyanlända elever i grundskolan, samt 

att en plan skall kunna sträcka sig över gymnasieskolans program har inte tidigare varit en 

skyldighet, ej heller att dokumentera åtgärder till stöd för nyanlända i ett särskilt 

dokument. Därmed innebär förslaget att en ny obligatorisk uppgift till viss del läggs på 

huvudmannen att verkställa (SOU,2017 s.331).   
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 2.3.2 Skolpersonal 

Betänkandet konstaterar att förslaget kommer innebära utökat administrativt arbete för 

skolpersonal så som t ex studie-och yrkesvägledare och lärare, då det krävs tid för 

samarbete mellan aktörer samt tid för möte med elev och vårdnadshavare. Betänkandet 

uppskattar tiden för upprättandet av ISP och revidering till ca 50 min per elev (SOU, 2017 

s.313).  

 

2.3.3 Skolmyndigheter 

Skolverket och skolinspektionen pekas ut som två aktörer som påverkas av lagförslaget 

och ansvariga för implementeringen. Skolverket har fått i uppdrag att revidera de allmänna 

råden utifrån de nya lagförslagen samt ta fram exempel på blanketter hur en ISP kan se ut 

för att underlätta lärarnas arbete och bidra till likvärdighet. Skolinspektionen nämns som 

en annan aktör som berörs av förslaget då de innehar uppdraget att se hur bestämmelserna 

efterlevs. Det föreslår inte avsättas några ekonomiska medel för detta, då institutionerna 

förväntas kunna omfördela befintliga egna resurser för att kunna fullfölja uppdraget. 
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 2.4 Styrmedel 

Styrmedel är de medel eller mekanismer som tas upp i betänkandet för att frammana 

önskvärt beteende hos aktörer och målgrupper.  De medel som betänkandet tar upp och 

som förväntas vara ett stöd för huvudmannen vid implementeringen av förslaget är 

skolverkets revidering av de allmänna råden. I propositionen uppskattar regeringen att 

kommunens merkostnader för införande om förslaget upprättandet av ISP och förstärkt 

rätt till studiehandledning på modersmål till ca 23 miljoner kronor per år. Regeringen vill i 

sin budget för 2018 avsätta 35 miljoner kronor för 2018 och därefter ca 70 miljoner kronor 

årligen för att implementera samtliga förslag från utredningen (Prop. 2017/18:194 s.67). 

 

2.4.1 Regler 

Regler åsyftar den reglering som riktas mot målgruppen eller aktörer och syftar till att 

vägleda eller begränsar deras handlande. I lagen anges för vem lagen gäller, det vill säga 

nyanlända elever i den senare grundskolan eller specialskolan. Inom vilken tidsram detta 

skall ske, senast inom två månader. Samt vad den individuella studieplanen skall 

innehålla, det vill säga en långsiktig plan för tänkbara studievägar inom grundskolan och 

gymnasiet för hur eleven skall uppnå behörighet för att nå sina mål samt planerad 

undervisning, eventuella stödåtgärder och eventuella beslutade åtgärder av särskilt stöd. 
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Det anges även att ISP skall vara ett aktivt dokument som kontinuerligt skall revideras. 

Lagen anger dock inte vem eller vilka som skall delta vid upprättandet av den individuella 

studieplanen, men i betänkandet nämns att det förutsätter samarbete mellan ämneslärare, 

lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare, studiehandledare, elevhälsoteam och 

studie-och yrkesvägledare (SOU, 2017 s.313; Prop. 2017/18:194 s.41) och de är även 

dessa professioner som tas upp vid betänkandets och propositionens kostnadsberäkningar.  

3 Teori 

3. 1 Implementering  

Den statsvetenskapliga implementeringsforskningen började växa fram under 1970 (Hill 

2007 s.181; Hertting, 2016 s.185), då forskare började uppmärksamma de som brukar 

kallas för implementeringsproblemet eller implementerings gapet, det vill säga faktumet 

att under processens gång från att ett beslut har fattats uppstår skillnader i de faktiska 

utfallet av beslutet. Implementeringsforskningen fokuserade på vad som kan uppfattas 

som försvårande eller gynnsamma omständigheter för att genomföra politiskt fattade 

beslut. Enligt Hertting, (2016) medför det gap som kan uppstå vid implementeringen av 

ett beslut, att de uppstår ett demokratiunderskott, då den demokratiska styrkedjan därmed 

inte följs. Enligt Hetting (2016) bidrar implementeringsforskningen därmed inte bara till 
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ett instrumentellt värde, de vill säga genererar teorier som kan hjälpa politiker och 

beslutsfattare att omsätta beslut till handlingar, utan även en demokratisk fråga, då det 

ytterst även är en fråga om demokratins värde. 

 

 3.2.1 Den politiska processen 

Ett vanligt sätt att synliggöra den politiska processen är att dela upp den i olika faser 

(Jarl,M & Rönnberg, L. 2015 s.18).  

1. Ett förslag initieras (input)- Policyskapande 

2. Förslaget bereds (input) - Policyskapande 

3. Ett beslut fattas (output)- Policyskapande 

4. Beslutet implementeras (outcome)- Policyförverkligande 

5. Efterhandskontroll (outcome)- Policyförverkligande 

 

Olika teoretiker drar olika gränser för implementeringsfasen i policyprocessen. Vissa 

fokuserar på utförandet (4) till utfallet i implementeringsfasen, det vill säga effekten av 

beslutet och huruvida lagen har löst problemet de avser att lösa (5), medan andra utgår 

från själva policyns tillblivelse (1) i sin förståelse av implementeringen. Andra delar upp 
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implementeringsprocessen faserna i olika delar; hur implementeringen organiseras, 

operativa åtgärder, reaktioner från mottagaren på åtgärden (Hertting, 2016). Andra 

teoretiker utgår från fasmodellen för att identifiera arenor för implementering. 

Implementeringen studeras då som de processer som följer av ett politiskt beslut. Enligt 

Hertting (2016 s.183) kan man identifiera tre sätt att analysera utifrån detta perspektiv, 

top-down-perspektivet, bottom-up-perspektivet och meta-styrning. Top-down-perspektivet 

utgår från en vertikal styrning, där tilltron till den centrala styrningen av 

implementeringsprocessen är hög (Hill, 2007; Hertting, 2016). Enligt bottom-up-

perspektivet är dagens samhälle så komplext att de är svårt eller rent av omöjligt att 

centralt uppifrån kontroller de politiska processerna som följer ett besluten. Enligt detta 

perspektiv bör implementeringsprocessen studeras underifrån, då de faktiska innehållet i 

beslutet avgörs horisontellt genom tolkning och förhandlingar mellan en mängd olika 

aktörer. Meta-styrning utgör en syntes mellan de båda perspektiven. Enligt detta 

perspektiv sker det ständiga horisontella förhandlingar och tolkningar av policyer genom 

en mängd självorganiserande nätverk, men detta sker inom ramen för den centrala 

styrningen. Det vill säga implementeringsprocessen sker genom en indirekt vertikal 

styrning, men som verkställs genom horisontella förhandlingar (Hertting, 2016; Fell, 

2008). I denna studie kommer jag att undersöka fas 4 i implementeringsprocessen, det vill 

säga fasen på själva utförandet. 
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 3.2.2 Styrning av skolan 

Skolan styrs i likhet med all offentlig verksamhet ytterst av staten genom politiska beslut. 

Statsmakten styr den mål-och resultatstyrda skolan genom att definiera de mål som skolan 

ska arbeta mot genom Skollagen och olika förordningar. Hur detta arbete skall organiseras 

i praktiken överlåter staten till kommunen att utforma (Jarl & Pierre, 2012 s.17; Jarl & 

Rönnberg, 2015 s.29). Den skolpolitiska styrningen från statens sida är inte kopplad till 

frågan om eventuella resurser till kommunen för att genomföra besluten. För att 

genomföra beslut använder staten olika styrmedel, ofta i kombination. Enligt Vedung 

(Vedung, 2016 s.73) består dessa styrmedel av reglering, ekonomiska styrmedel och 

information. Reglering innebär att man har beslutat om en tvingande föreskrift. 

Ekonomiskt styrmedel innebär att en aktör kan ta del av eller tas ifrån materiella resurser 

beroende på aktörens handlande. Informativa styrmedel innebär att man försöker påverka 

genom övertalning eller kunskapsöverföring att påverka aktörer.  

 

3.2.3 Frontbyråkrater 

Skolpersonal så som t ex rektor, studie-och yrkesvägledare och lärare intar en central roll i 

implementering av beslut, då de befinner sig i frontlinjen, det vill säga närmast mottagaren 
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av ett beslut (Jarl & Rönnberg, 2015s.15; Johansson, 2011 s.38). Rektorn har som uppdrag 

att leda verksamheten på skolan och därmed att implementera de politiska besluten som 

har fattats (Jacobsson & Svensson, 2017 s.10). Rektorns uppdrag är komplext och kan 

innehålla ibland motstridiga krav, då rollen innebär att både ha ett ansvar att följa de 

nationella politiska besluten som har fattats, leda skolans verksamhet samt ha ett 

budgetansvar gentemot kommunen. Lärarna arbetssituation är också komplex, då läraren 

befinner sig mitt emellan den offentliga styrningen och samtidigt är den som har 

direktkontakt med mottagaren. Det är i mötet med verksamheten som rektorer och lärare 

tolkar och värderar förslagen och som det faktiska utfallet av ett politiskt beslut avgörs 

(Fredriksson, s173. 2012; Jarl & Rönnberg, 2015; Hertting, 2016). Mot bakgrund av detta 

lämnas ofta ett stort individuellt handlingsutrymme till frontbyråkraterana att utforma sitt 

eget arbete. Såväl rektorer som lärare måste inom ramen för sina uppdrag göra egna 

prioriteringar mellan olika krav och intressen. En del forskare menar att en utav orsakerna 

till att skolan är relativt svårstyrd är att skolans aktörer just intar rollen som 

frontbyråkrater (Jarl & Rönnberg, 2015). Enligt Vedung (2016) finns det flera faktorer 

som kan påverka hur väl nya förändringar implementeras:  

 

● Tröghets tesen: om förändringen innebär en avvikelse från den gemensamma 

föreställningen.  
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● Stigberoende: ovilja bland byråkraterna att ändra sig. Detta kan motiveras av att 

aktör uppfattar den invanda vägen som mer effektiv. Den tidigare vägen uppfattas 

som mer legitim. Den tidigare vägen stöds av dominanta aktörer, makt.   

● Dolda strategiska motiv: om avsikterna med förändringen, problembeskrivningen 

eller argumenten inte uppfattas som trovärdiga.  

● Otydlighet:  otydlighet kan fungera både hämnande och främjande för 

implementeringen. Otydlighet som hämmande kan beror på språklig oklarhet eller 

att förändringen erbjuder flera handlingsvägar som t ex om de anges flera mål 

samtidigt, utan att de definieras hur dessa skall vägas mot varandra. Otydlighet kan 

även främja implementeringen, då de kan leder till kreativa lösningar, bidrar till 

samverkan som legitimera en förändring. 

 

 3.2.4 Implementering på olika politiska nivåer 

Vedung (2016) beskriver hur styrningen ofta sker vertikalt uppifrån och ner, även fast en 

viss autonomi kan förekomma. Han beskriver tre sektoriella nivåer, där varje sektoriell 

nivå kan uppfattas som ett lager i styrningen. Inom varje nivå finns de aktörer som handlar 

utifrån sitt sätt att tolka, vilja och kunna. Implementeringen på de högsta och mellersta 

nivåerna avser regeringen och riksdag, respektive landsting och kommun i det senare. Den 
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lägsta nivån kallas för frontbyråkrater. Vid en tillämpning av den sektoriella modellen av 

lagen som uppsatsen avser skulle implementeringsprocessen och dess aktörer kunna se ut 

som följande. 

Högsta nivån (nationell nivå) 

● Riksdagen - beslut om ny lag  

● Regeringen - beslut om betänkande  

● Nationella myndigheter - Skolverket/ Skolinspektionen  

Mellersta nivå (kommun/lokal)  

● Utbildningsnämnden 

● Den lokala grundskolan  

Frontbyråkrater 

● Utförare så som t ex rektor/ skolpersonal  

● Mottagare, den nyanlände. 

 3.2.5 Förstå, vilja, kunna 

Centralt i implementeringsprocessen är huruvida aktörerna i de olika sektorerna förstår, 

vill och kan implementera de politiska beslutet (Vedung, 2016). Förstå, handlar om i 

vilken utsträckning aktören verkligen kan förstå innebörden av de politiska beslutet. Vilja, 
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handlar om i vilken utsträckning aktören verkligen uppfattar beslutet som meningsfullt 

och faktiskt vill genomföra beslutet. Kunna, handlar om i vilken utsträckning aktören har 

de materiella och immateriella förutsättningarna att genomföra beslutet. Så som t ex 

kunskap, resurser eller tid. 

4 Metod 

Jag har valt en kvalitativ forskningsstrategi, då syftet med studien är att återge, tolka och 

undersöka implementeringen av den nya lagen om upprättandet av den individuella 

studieplanen för nyanlända i grundskolan och specialskolans senare del. 

Undersökningsdesign utgör en ram för såväl insamlandet av data som för analysen. Jag 

har valt att genomföra en fallstudie utifrån ett typfall, dvs. ett fall som man tror kan likna 

andra fall och därför kan antas säga något även om dessa (Bryman, 2011 s.73). Fallet för 

studien är implementeringens av den nya lagen. Fallet avgränsas genom sitt urval. 

Fördelen med fallstudie är bland annat att den uppmuntrar till att gå på djupet i det givna 

temat, samt att designen uppmuntrar till användandet av flera olika metoder för 

insamlandet av data. Nackdelen med fallstudier är bland annat att det kan vara svårt att 

avgränsa ett fall samt att det kan vara problematiskt att generalisera resultaten.  

Jag har valt flermetodsforskning som metod för insamlandet av data (Bryman, 2011 

s.555). Jag använder mig därmed av såväl kvantitativ som kvalitativ metod för 



 
 

 

  

 

 

 

25 
 

 

insamlandet av data. Jag har använt mig av en kvantitativ ansats för att få en bild över hur 

processen av upprättandet av den individuella studieplanen organiseras i praktiken. På 

grundskolor i Stockholm. För att samla in den data skickades en elektronisk enkät ut till 

informanterna (se Bilaga 1; bilaga 2). Fördelen med metoden är att den är billig, 

tidseffektiv och lätt att administrera. Nackdelen med metoden är att de inte finns någon 

möjlighet att t ex ställa följdfrågor samt att bortfallet kan vara högt (Bryman, 2011). För 

att kunna beskriva vilket stöd, skolorna har erbjudits i implementeringsprocessen 

kontaktade jag informanter på utbildningsförvaltningen per mail inledningsvis. För att få 

en bild av hur frontbyråkraterna, som arbetar närmast slutmottagaren resonerar har jag 

bland annat genomfört en deltagande observation under en workshop på temat 

mottagande, organisation och undervisning av nyanlända elever som 

grundskoleavdelningen i Stockholms stad anordnade. Jag har valt att sammanfatta de 

insamlade datamaterialet i förhållandet till forskningsfrågorna, för att ge en översikt i 

resultatet. För att undersöka skolornas implementeringsprocess har jag analyserat 

informanternas svar i förhållandet till implementeringsteori samt stadens 

implementeringsinsatser utifrån styrningstekniker. 
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4.1 Urval 

Jag har valt ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011 s.194 ) för enkäten, då jag har 

eftersträvat att samtliga informanter skulle ha vissa specifika erfarenheter. Urvalet för 

studien utgörs av rektorer på samtliga grundskolor i Stockholm som under augusti 2018 

tog emot nyanlända elever i grundskolans senare del och där eleven fortfarande var 

inskrivna i samma skola vid en kontroll i januari 2019. Totalt var det 65 elever som hade 

placerats ut på 29 skolor som uppfyller båda dessa kriterier. Genom urvalsförfarandet har 

jag försäkrat mig om att samtliga deltagare bör ha erfarenhet av implementering av lagen, 

då samtliga skolor har tagit emot slutmottagaren för lagen och med tanke på tidsaspekten 

bör ha erfarenhet av att upprätta den individuella studieplanen. För att få kännedom om de 

stödinsatser utbildningsförvaltningen i Stockholm erbjöd skolorna i implementeringen av 

lagen kontaktade jag aktörer som arbetar på utbildningsförvaltningen i Stockholm och 

som jag uppfattade kunde ha insyn i budgetfrågor samt frågor som rör nyanländas lärande. 

Jag kontaktade 5 personer som jag uppfattade uppfyllde dessa kriterier. Urvalet för den 

deltagande observationen var de skolor och professioner som hade anmält sig till 

workshopen. För att undersöka studiens reliabilitet och få en bild av informanternas 

erfarenheter av att ta emot nyanlända elever gjordes en jämförelse med hur fördelning av 

nyanlända elever har sett ut på grundskolor i Stockholm år 2018. Enligt Start Stockholm 

har under 2018, 1530 elever placerats på olika grundskolor i Stockholm. Enligt Start 
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Stockholm finns det inte någon statistik på hur fördelning på grundskolor har sett ut från 

tidigare år, men enligt informanten på START har fördelningen sett likartat ut. Jag har 

tolkat detta som att de skolor som har tagit emot flera elever, även är de skolor som har 

mer erfarenhet av att ta emot nyanlända. För att synliggöra skolorna erfarenhet av att ta 

emot nyanlända har jag valt att redovisa datan utifrån hur många elever som skolor under 

2018 tog emot, för att sedan jämföra utfallet med informanternas antal elever per skola. 

Jag har valt att redovisa informationen som antalet skolor som har tagit emot antal elever, 

inom intervaller om tio.  

 

Antalet nyanlända elever fördelade i antal mottagna på grundskolor i Stockholm 2018 

● 1 skola tog emot mellan 51–60 elever  

● 2 skolor tog emot mellan 41–50 elever  

● 5 skolor tog emot mellan 31–40 elever  

● 12 skolor tog emot emellan 21–30 elever  

● 35 skolor tog emot mellan 11–20 elever  

● 72 skolor tog emot mellan 1–10 elever  

 

Antalet nyanlända elever fördelade i antal mottagna på informanternas skolor.  
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● Två av informanterna arbetade på skolor som tagit emot mellan 41–50 elever  

● En av informanterna arbetade på skolor som tagit emot mellan 31–40 elever  

● Två av informanterna arbetade på skolor som tagit emot mellan 21–30 elever  

● Fyra av informanterna arbetade på skolor som tagit emot mellan 11–20 elever  

● Två av informanterna arbetade på skolor som tagit emot mellan 1–10 elever 

Två av informanterna svarade på enkäten, i de fallet är skolan anonymt. Vid en jämförelse 

av de skolor som har valt att delta i denna studie och där skolan är känd kan man 

konstatera att de finns representanter från nästan alla kategorier av antal mottagna 

nyanlända elever. Min tolkning är att informanternas svar kan anses spegla såväl de skolor 

med mindre erfarenhet som dem som har en större vana.  

4.2 Genomförande av studien 

Jag gjorde först en pilotenkät som skickades ut till 5 personer jag kände och som hade 

kunskap om målgruppen samt var verksamma i skolan, för att se hur enkätens frågor 

tolkades. Därefter skickade jag enkäten till de 29 informanterna. Det var en informant som 

besvarade enkäten den första veckan. Jag skickade ut två påminnelser om enkäten till 

informanterna under en 2 veckorsperiod, under denna tid besvarade ytterligare en 

informant enkäten. I påminnelsebrevet informerade jag om att jag även kommer att 

kontakta dem per telefon, om de föredrar att besvara enkäten på telefonen. Under 2 veckor 
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ringde jag upp samtliga i informanter. Det var 8 personer som besvarade enkäten på detta 

sätt. Samtalen varade mellan 5 till 10 minuter. Inget av dessa samtal spelades in, däremot 

togs arbetsanteckningar. Fördelen med att genomföra enkäten som telefonintervju var att 

enkäten då fick en karaktär av semistrukturerad intervju, vilket gav informanterna 

möjlighet att själv uttrycka sig och utveckla sina resonemang, samtidigt som jag hade 

möjlighet att följa upp de som informanten sade. I dessa samtal uppfattade jag flera brister 

i den ursprungliga enkäten, då flera frågor var väldigt slutna, så som t ex frågan. 4 om 

vilket pedagogiskt material som användes. I samtalen framgick att vilket materialet som 

användes berodde på elevens behov eller vad informanterna hade tillgång till i de enskilda 

fallen. I samtalen använde jag enkäten som en strukturerad intervjuguide. Att enkäten 

genomförde på telefon gjorde därmed att jag delvis överbrygga överbygga den 

elektroniska enkätens brister. För att kunna beskriva de stöd som Stockholm stad erbjuder 

grundskolor i implementeringsprocessen kontaktade jag att inledningsvis 5 informanter 

per mail. Tre av dem jag kontaktade hänvisade mig vidare till grundskoleavdelningens 

samordnare för nyanländas lärande. Grundskoleavdelningens samordnare för nyanländas 

lärande besvarade mina frågor och bjöd in till ett telefonsamtal. Samtalet tog ungefär en 

timme. Samtal spelades inte in, men arbetsanteckningar togs löpande. Genom denna 

kontakt fick jag möjligheten att genomföra den deltagande observation på en utav de 

workshops som staden anordnade och som vände sig till skolledning, elevhälsan samt 
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svenska som andraspråkslärare och där deltagarna fick utbyta erfarenheter i gruppsamtal 

kring organisation och upprättande av ISP, möjligheten till anpassad timplan och 

studiehandledning på modersmålet mm. Med på dessa tillfällen fans även personal från 

mottagningsenhet, START STOCKHOLM och modermålsenhet, Språkcentrum. Under 

workshopen hade deltagarna själva fått maila in frågor som dom ville diskutera i före väg. 

Under mötet fanns de olika bord för de olika temana som deltagarna hade föreslagit. 

Deltagarna fick själva välja vilka samtal de ville delta i och under mötet kunde deltagarna 

cirkulera mellan de olika borden. Under denna workshop hade jag möjlighet att lyssna på 

tre personer som samtalade om deras erfarenheter av upprättandet av den individuella 

studieplanen. 

För att söka information till studien har jag använt följande sökord: nyanländas lärande, 

nyanlända implementering, implementeringsteori, implementering skola, 

implementeringsprocess. 

Jag har använt mig av dessa sökord i följande databaser. Google scholar och Umeå 

universitetsbibliotek 
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4.3 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet avses huruvida en annan person med samma instrument, i detta fall utifrån 

enkät, mailkorrespondens, samtal med informanter på telefonen och deltagande 

observation i en liknande miljö skulle få samma resultat som i denna studie. Med validitet 

avses huruvida det som har avsetts att undersökas verkligen är det som har besvarats i 

undersökningen (Bryman, 2011s.49). För att stärka reliabiliteten och validiteten i studie 

har jag försökt att beskriva genomförandet och mina tankegångar så genomskinligt som 

möjligt, samtidigt tror jag att förutsättningarna att upprepa den här studien under likartade 

förutsättningar är svårt, då tidpunkten för denna studie är unik eftersom lagen är så pass ny 

och fortfarande kan uppfattas vara under implementering. En annan faktor som framförallt 

påverkar studiens validitet är att jag under min datainsamling enbart tog 

arbetasanteckningar. Att samtalen inte spelades in och transkriberades innebär bland annat 

att jag inte har haft möjlighet att citera informanterna och kan styrka resultatet på ett 

sådant sätt. De innebär också en risk att jag själv kan ha färgat informanternas svar genom 

min tolkning när jag antecknade. Om jag hade spelat in samtalen och transkriberat 

materialet skulle jag haft en möjlighet att läsa igenom informanternas utsagor ordagrant 

flera gånger, vilket skulle gjort det möjligt för mig att minska min egen färgning på 

informanterna utsagor. 
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4.4 Etiska ställningstaganden 

Etiska ställningstaganden aktualiseras ständigt när man genomför en undersökning, några 

av de etiska principerna som gäller för svensk forskning är följande, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

Informanterna i enkäten, informanten på utbildningsförvaltningen samt deltagarna på 

workshopen jag observerade informeras om studiens syfte, att informanterna kommer vara 

anonyma samt att jag kommer följa god forskningsetik och att materialet enbart kommer 

användas i ett vetenskapligt syfte.  

5 Resultat 

Efter att ha genomfört studien har jag valt att sammanväga de olika 

datainsamlingsmetoderna och sammanfattat resultatet i förhållandet till studiens 

syftningsfrågor för att översiktligt kunna redogöra för dem 

5.1 Hur upprättas ISP vid de olika skolorna 

Den som enligt informanterna deltog oftast vid upprättandet av ISP var eleven som enligt 

informanterna uppgavs delta vid upprättandet i 10 av de 13 skolorna (se Figur 1). De 

vanligaste yrkeskategorierna var lärare och studie-och yrkesvägledaren som uppgavs delta 

av 8 informanter, följt av mentor. I kategorin övriga (others ) fick informanterna skriva 
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egna alternativ, de som angavs var god man, habilitering ansvarig och representant från 

socialtjänst. En av informanterna uppgav att dessa deltog vid behov. En informant uppgav 

att de inte fanns några fasta personer utan att det var olika deltagare med vid varje 

situation, då de utgår från eleven när de avgör vilka som deltar. En otydlighet i enkäten 

som innebär att kategorin lärare kan antas vara högre, är den svarsandel som har valt att 

uppge att mentor deltar, då de på grundskolan är vanligast att även mentorn är en lärare.   

 
Figur 1. Översikt av de vanligaste deltagarna vid upprättandet av ISP 
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5.1.1 De vanligaste konstellationerna av deltagare vid upprättandet av ISP 

Samtliga informanter uppgav att de brukar vara minst två professioner från skolan som 

deltar vid upprättandet av ISP (se Tabell 1). Två av informanterna tog upp att vilka som 

deltog berodde på elevens behov, vilket skulle kunnat påverka fördelningen om de hade 

valt att specificera.  

Tabell 1. Sammanställning över skolorna och antalet aktörer som ingår vid upprättandet av ISP, 

samt i vilka konstellationer. 

Skola Antal Aktörer 

Skola 1 4 E, L, V/Gm, Syv 

Skola 2 4 E, L, V/Gm, Syv 

Skola 3 4 E, L, V/Gm, Syv 

Skola 4 5 E, V, Spec, Me, Hab 

Skola 5 6 E, Spec, Me, L, Br, Eht 
Skola 6 3 E, V, L,  
Skola 7 4 E, L, R, Syv, 
Skola 8 2 E, Spec, Syv, Me  
Skola 9 5 L, Spec, Me,  Syv 

Skola 10 5 E, L, Me, Syv, ML 

Skola 11 2 L, Br 
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Skola 12 5 (8) E, V/Gm, Syv, Br, vid 
behov Spec, Soc ,hab 

Skola 13 ? Varierar 

Förkortningar: Specialpedagog/ speciallärare: S, Mentor: M, Elev: E, Vårdnadshavare: V, 

Habiliteringen: H, Lärare: L, Biträdande rektor: Br, Elevhälsan: Eht, Rektor: R, Studie-

och yrkesvägledaren: Syv, Modersmålslärare: ML, God man: Gm, Socialtjänst: Soc. 

 

Den vanligaste konstellationen vid upprättandet av ISP var elev, vårdnadshavare/god man, 

lärare och studie- och yrkesvägledare. I de fall där skolan nämner samtlig fyra aktörer har 

dessa informanter berättar att den planeringen som görs vid upprättandet sträcker sig över 

såväl elevens grundskole- och gymnasietid och ibland även längre. Två av informanterna 

som uppgav denna kombination tog upp att ISP ska vara ett levande dokument. Den ena 

informanten beskrev att de arbetar med täta uppföljningar och återkommande samtal om 

elevens mål med sin utbildning och att kunna sätta upp kort- och långsiktiga mål. Den 

andra informanten beskrev de i termer av den kontinuerliga bedömningen och det dagliga 

samtalet som hen hade i sin egenskap som lärare då hen följer elevens kunskapsutveckling 

och för en dialog kring t ex övergången från förberedelseklass. Två informanter framhöll 

att de utöver det inledande mötet följer styrdokumenten och att nyanlända elever i övrigt 
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erbjuds samma typ av aktiviteter som andra elever på skolan, så som t ex 

utvecklingssamtal.  

 

5.1.2 Pedagogiskt underlag vid upprättandet av den individuella studieplanen 

9 av de 13 skolorna uppgav att de använde Skolverkets mall för upprättandet av den 

individuella studieplanen, medan 4 uppgav att de inte använde sig av mallen. Samtliga 13 

skolor som deltog i studien angav att de använde den inledande bedömningen (Skolverket 

steg 1 och 2) samt SO, NO, Engelska ( STARTs eget material) som pedagogiskt underlag 

vid upprättandet av den individuella studieplanen. Fyra av skolorna angav att de i mån av 

tid genomförde Skolverkets steg 3. Två av skolorna uppgav att de vid minst ett tillfälle 

hade använt sig av medicinsk, psykologisk eller social utredning. Ingen av skolorna 

uppgav att de hade använt sig av utredning av behov av särskilt stöd, eller dokumentation 

från tidigare skola, 6 av skolorna angav dock att de skulle använt sig av även detta 

material om sådant hade funnits att tillgå.   
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Diagram 1. Användningen av skolverkets mall vid upprättandet av den individuella studieplanen 

5.2 Förutsättningar utifrån implementeringsteori 
5.2.1 Förstå 

Förståelse handlar om i vilken utsträckning aktören verkligen har förstått innebörden av de 

politiska beslutet. Målet för den nya lagstiftningen var att öka likvärdigheten och elevens 

förutsättningar att nå behörighet till de nationella programmen. Målgruppen uppfattades 

även vara i behov av en långsiktig plan. ISP förväntas även fungera som ett verktyg för 
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eleven själv och som ett underlag för samverkan och planering av elevens utbildning såväl 

i grundskola som gymnasium och på så sätt bidra till en kontinuitet för elevens skolgång. 

Det fanns ingen fråga i enkäten som gav informanterna utrymme att uttrycka sig direkt om 

dennes uppfattning om hur de tolkade lagens syfte men en Informant lyfte fram att 

fördelen med lagen var att hen uppfattade att formuleringen av lagens syfte och vad man 

förväntas göra är tydligt, informanten utvecklade dock inte resonemanget mer. Under den 

deltagande observationen diskuterade två av informanterna lagens syfte. Informanterna 

uppfattade att syftet med lagen var att öka elevens rättssäkerhet. Informanterna uppfattade 

att upprättandet av ISP delvis fungerade som en checklista för att synliggöra deras eget 

arbete inför sig själva och inför eleven. Informanterna berättade också att sedan de började 

arbeta med ISP så har eleverna fått en större insikt om studievägar, då elevens kontakt 

med studie- och yrkesvägledaren etableras tidigare i elevens skolgång. Detta var något 

som Informanterna beskrev som något positivt för såväl dem själv som för eleven. Enligt 

dessa informanter hade kontakten med studie-och yrkesvägledaren innan de började arbete 

med ISP oftast kommit in först inför elevens gymnasieval. Fyra informanter förhöll sig till 

funktionen som ISP är tänkt att fylla vid övergångar för eleven och uttrycker därmed en 

medvetenhet om detta syfte med lagen. 
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5.2.2 Vilja 

Vilja handlar om i vilken utsträckning aktören verkligen vill genomföra beslutet och 

huruvida aktören uppfattar beslutet som meningsfullt. Enbart en av informanterna uttryckt 

motvilja mot den nya lagen, då hen uppfattade att lagen tog oproportionerligt mycket tid 

för dokumentation från lärarnas arbetstid och att en duktig lärare redan gör det som lagen 

förväntar. Två av informanterna berättade att de upplevde att materialet var mycket 

omfattande men bra. Majoriteten av informanterna uttryckte inga specifika åsikter om 

lagförslaget som sådant. Två av informanterna berättar hur de inledningsvis hade varit 

skeptiska till den nya lagen, då de hade uppfattat att de skulle innebära merarbete men att 

de efter att ha börjat upprätta ISP och använda skolverkets mall förändrat sin uppfattning, 

då de upplevde att den fungerade som ett stöd och hjälpte dem att synliggöra det arbete 

som de oftast redan gjorde samt att de upplevde det som positivt för eleven att denne 

tidigare kom i kontakt med studie- och yrkesvägledaren och att lagen därmed uppfattades 

som meningsfull för aktörerna i deras dagliga arbete. 

 

5.2.3 Kunna 

Kunna, handlar om i vilken utsträckning aktören har de materiella och immateriella 

förutsättningarna att genomföra beslutet. 7 av informanterna uppgav tidsbrist som de 
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största hindren för upprättandet av den individuella studieplanen, men vad som åsyftades 

med tidsbrist som hinder skiljde sig delvis åt. Två informanter uppgav tidsbrist som ett 

organisatoriskt problem som uppstod i situationer när de var flera lärare eller professioner 

som var involverade runt eleven och som behövde tid för att samverka. Dessa informanter 

berättade om deras erfarenheter av direktintegrering och förberedelseklass. Informanterna 

jämförde dessa två former och konstaterade att denna typ av tidsbrist uppträdde 

framförallt när en elev direkt integreras eller då många elever kommer samtidigt. Två 

andra informanter uttryckte att materialet som skolorna förväntades använda var mycket 

omfattande och kräver mycket tid på så sätt. Tidsbrist uppfattades också som ett problem 

för flera informanter då materialet från START ofta kom skolorna sent till handa. fem 

informanter uppgav att materialet från START ofta kommer sent, vilket gjorde det svårt 

att hinna upprätta den individuella studieplanen inom den angivna tidsgränsen. Tre av 

dessa informanter berättade att de i dessa situationer brukar välja att genomföra den 

inledande bedömningen själva, då de upplever att man inte kan låta eleven vänta. 

Ytterligare ett område som nämndes var brist på tillräcklig kunskap om elevens 

skolbakgrund och studievana när man upprättar den individuella studieplanen. Något 

annat som informanterna lyfter fram var de tekniska brister som i dagsläget råder i 

Stockholm, då skolplattformen inte fungerar. Två av informanterna lyfter frågan om hur 

ISP skall kunna följa med eleven vid övergångar när skolplattformen inte stödjer att man 
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överlämnar information på detta sätt. Informanterna lyfte också frågan om huruvida det är 

okej att överlämna ISP digitalt med tanke på GDPR. Informanterna uttryckte att de inte är 

optimalt att eleven själv ska ansvara för att ISP kommer till den mottagande skolan vid 

övergångar, samtidigt som informanterna själva inte vet hur de ska kunna lämna 

informationen vidare. De informanterna uttrycker som hinder tolkar jag som brister i 

aktörernas förutsättningar att genomföra beslutet. De förutsättningarna som informanterna 

upplever brist på är, resurser i form av tid och kunskap inom området samt resurser såsom 

tekniskt stöd. 

5.3 Implementerings stöd 

Enligt informanten på förvaltningen, har förvaltningen inte budgeterat extra medel för 

implementeringen av den nya lagen på skolorna. Förvaltningen erbjuder konsultation och 

stöd i form av att anordna möten som vände sig till skolledning, elevhälsan samt svenska 

som andraspråkslärare där de bland annat har informerat om de nya lagändringarna 

gällande sent ankomna nyanlända på högstadiet. Deltagarna har även fått utbyta 

erfarenheter i gruppsamtal kring organisation och upprättande av ISP samt möjligheten till 

anpassad timplan och studiehandledning på modersmålet. Med på dessa tillfällen var även 

personal från mottagningsenhet, START STOCKHOLM och modermålsenhet, 

Språkcentrum. Skolledning erbjuds möjlighet att kontakta samordnare för nyanländas 
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lärande för vidare konsultation och stöttning med arbetet på den egna skolan. 

Grundskoleavdelningen för även dialog med gymnasieavdelningen kring ISP för att verka 

så att den följer med eleven som lagen avser.  

6 Analys och diskussion 

För att undersöka skolornas implementeringsprocess har jag i detta avsnitt tolka 

informanternas svar i förhållandet till implementeringsteori, samt stadens 

implementeringsinsatser utifrån styrningstekniker.  

6.1 Implementering  

I denna studie har jag valt att fokusera på fas 4 i implementeringsprocessen. Det vill säga 

utförandet och effekten (Hertting, 2016). Lagen avsåg att förbättra likvärdigheten och 

elevers förutsättningar att nå behörighet till de nationella programmen. Huruvida 

förutsättningarna för målgruppen att nå behörigheten till nationellt program har förbättrats 

är svårt att säga något om i dagsläget, då lagen är så pass ny och studien är så pass liten. 

Studien kan dock visa på att delar av lagens syfte samt vissa av de problem som lagen 

syftar till att överkomma har fått en effekt på de undersökta skolorna. Samtliga 13 skolor 

som deltog i studien berättade att de använde den inledande bedömningen (Skolverket steg 

1 och 2) samt SO, NO, Engelska ( STARTs eget material) som pedagogiskt underlag vid 
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upprättandet av den individuella studieplanen. Studien visar även på att ISP används som 

ett verktyg för samverkan mellan personal på skolan samt i vissa fall med externa aktörer. 

Den vanligaste konstellationen vid upprättandet av ISP är eleven, vårdnadshavare god 

man, lärare och studie- och yrkesvägledare. I de fall där skolan nämner samtlig fyra 

aktörer har dessa informanter berättar att den planeringen som görs vid upprättandet 

sträcker sig över såväl elevens grundskole- och gymnasietid och ibland även längre. 

Skolverket nämns i betänkandet som en aktör i implementeringsarbetet och fick i samband 

med betänkandet uppdrag att revidera de allmänna råden utifrån de nya lagförslagen samt 

ta fram exempel på blanketter hur en ISP kan se ut för att underlätta lärarnas arbete och 

bidra till likvärdighet. En majoritet av informanterna i studien berättar att de använde 

denna.  

6.1.1 Implementerings gap 

Inom implementeringsforskningen brukar man tala om implementeringsproblemet eller 

implementerings gapet, det vill säga faktumet att under processens gång från att ett beslut 

har fattats uppstår skillnader i de faktiska utfallet av beslutet. Då studien är så pass liten 

samt lagen är så pass ny kan de vara svårt att med säkerhet dra den typen av slutsatser. 

Men utifrån informanternas svar kan man uppfatta vissa dilemman som frontbyråkraterna 

ger uttryck för i mötet med praktiken. Hur informanterna väljer att tolka, prioritera och 

handla i dessa situationer ger uttryck för informanternas förståelse för lagen.     
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6.1.2 Frontbyråkrater 

Skolpersonal så som t ex rektorn, studie-och yrkesvägledare och lärarna intar en central 

roll i implementering av beslut, då de befinner sig i frontlinjen, det vill säga närmast 

mottagaren av ett beslut. Det är i mötet med mottagaren som lagen får sin praktiska effekt. 

Frontbyråktaten kan i detta skede behöva tolka, värderar och inom ramen för sina uppdrag 

göra egna prioriteringar mellan olika krav och intressen. (Fredriksson, s.173. 2012; Jarl & 

Rönnberg, 2015; Hertting, 2016). Mot bakgrund av detta lämnas ofta ett stort individuellt 

handlingsutrymme till frontbyråkraterana att utforma sitt eget arbete. Denna 

handlingsfrihet kan dock bidra till ett implementerings gap och bidra till en skillnad i 

likvärdigheten för mottagaren. Enligt Vedung (2016) kan denna typ av 

implementeringsproblem uppstå t ex då en lag uppfattas som otydlig eller då de anges 

flera mål samtidigt, utan att de definieras hur dessa skall vägas mot varandra. ISP 

förväntas fylla många funktioner och mål. Varken lagtexten, propositionen eller 

betänkandet ger någon vägledning för frontbyråkraten hur denne skall agera i en situation 

då denne behöver prioritera. Exempelvis anges att ISP ska vara en långsiktig plan som 

utgå från elevens mål. ISP ska fungera som ett verktyg för samverkan. Den ska 

överbrygga hinder i överlämning mellan skolövergångar. Den ska utgå från elevens 

tidigare kunskaper och den inledande bedömning. ISP ska vara ett levande dokument som 
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ständigt revideras. ISP ska upprättas inom två månader. Ett exempel på ett dilemma som 

informanterna ger uttryck för och där de i sin egenskap av frontbyråkrater har valt olika 

prioriteringar är t ex hanterandet av tidsgränsen på två månader, i förhållandet till att ISP 

ska utgå från elevens kunskaper och att skolan ska använda sig av den inledande 

bedömningen. Fem informanter uppgav att de var svårt att hålla tidsgränsen på två 

månader, då materialet från START ofta kom sent. En annan informant uppgav att 

tidsgränsen var svår att hålla, då informanten uppfattade att de kunde vara svårt att 

bedöma elevens kunskaper under den angivna tidsramen. Tre av dessa informanter 

berättade att de i de situationer då materialet från START kommer sent själva brukar 

genomföra den inledande bedömningen på skolan. Informanternas svar kan uppfattas som 

ett exempel på situationer som kan uppstå för frontbyråkraterna då denne inom ramen för 

sitt uppdrag måste göra egna prioriteringar mellan målen att hålla tidsramen på 2 månader 

och att ISP skall utgå från den inledande bedömningen i mötet med mottagare och 

omständigheten att materialet kommer sent. Informanterna väljer i denna situation olika 

sätt att förhålla sig till situationen och hur de prioriterar målen som lagen anger. Ett annat 

exempel är tolkningen av att ISP ska vara ett levande dokument som ständigt ska revideras 

och följa elevens kunskapsutveckling, där informanterna har valt att tolka ordvalet något 

olika. En informant beskrev att de arbetade med täta uppföljningar och återkommande 

samtal där de arbetade med att sätta upp kort-och långsiktiga mål. En annan informant 
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beskrev det i termer av den kontinuerliga bedömningen av elevens kunskapsutveckling 

och planeringen av elevens övergång från förberedelseklassen. Två informanter beskrev 

att de utöver det inledande mötet följer styrdokumenten och att de elever som studien 

avser erbjuds samma typ av aktiviteter som andra elever på skolan, så som t ex 

utvecklingssamtal. Utifrån informanternas svar kan man utläsa dels olika tolkningar av 

ordet kontinuerligt, men även en skillnad i betoningen på innehållet. En informant pratar 

om ISP som något som de arbetar med i termer av täta uppföljningar. En refererar till den 

kontinuerliga bedömningen i termer av sitt läraruppdraget. Ytterligare två refererar till 

revideringen av ISP som t ex elevens utvecklingssamtal. Ett annat exempel där 

informanterna beskriver sitt arbete något olika är hur de arbetar med ISP som ett verktyg 

för samverkan, då vilka som oftast deltar i upprättandet av den individuella studieplanen 

skiljer sig åt på de olika skolorna. Lagen anger inte vilka som skall delta vid upprättandet, 

men i betänkandet nämns att det förutsätter samarbete mellan ämneslärare, lärare i svenska 

som andraspråk, modersmålslärare, studiehandledare, elevhälsoteam och studie-och 

yrkesvägledare och de är även dessa professioner som tas upp vid betänkandets och 

propositionens kostnadsberäkningar (SOU, 2017; Prop. 2017/18:194). Detta skulle kunna 

vara ett exempel på en situation då lagstiftarna har velat lämna ett stort individuellt 

handlingsutrymme till frontbyråkraterana att själva kunna utforma sitt arbete. Då skolans 

personal befinner sig mitt emellan den offentliga styrningen och samtidigt är den som har 
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direktkontakt med mottagaren och likt några informanter utrycker så kan elevernas behov 

skilja sig åt och därmed även vilka som deltar vid upprättandet av ISP. Samtidigt finns det 

några aktörer som skulle kunna uppfatta vara mer självklara än andra, så som elev, 

vårdnadshavare/ god man, lärare, mentor och studie-och yrkesvägledare. Då ISP skall utgå 

från elevens mål med sin utbildning och innehålla en långsiktig plan för tänkbara 

studievägar inom grundskolan och gymnasiet samt innehålla en beskrivning av hur eleven 

skall uppnå behörighet för att nå sina mål, planera undervisning och eventuella 

stödåtgärder.  

         

6.1.3 Styrmedel 

För att implementera ett beslut använder staten olika styrmedel, ofta i kombination. Enligt 

Vedung (2016) består dessa styrmedel av reglering, ekonomiska styrmedel och 

information. Utbildningsförvaltningen i Stockholm kan utifrån Vedungs (2016) sektoriella 

politik förstås som en aktör verksam på mellersta nivå. Utifrån mail och samtal framkom 

att staden under hösten hade genomfört träffar riktad till skolledning, elevhälsan och 

svenska som andraspråkslärare. Under dessa träffar informerades det om de nya 

lagändringarna gällande sent ankomna nyanlända på högstadiet samt avsattes tid för utbyte 

av erfarenheter i form av gruppsamtal kring organisation och upprättande av ISP samt 

möjligheten till anpassad timplan och studiehandledning på modersmålet. Utifrån Vedung 



 
 

 

  

 

 

 

48 
 

 

(2016) kan dessa träffar uppfattas som att den mellersta nivå använde sig av styrmedlet 

information. De kan också uppfattas som ett led i implementeringsprocessen där 

aktiviteter erbjuds för att förbättra förståelsen av innebörden av de politiska beslutet samt 

att ge kunskap och höja kompetensen inom området, vilket ligger i linje med de för 

implementeringsteorin centrala begreppen, förstå, vilja och kunna. Vidare har staden 

erbjudit skolledningarna i Stockholms grundskolor möjligheten att kontakta samordnare 

för nyanländas lärande för vidare konsultation och stöttning på den egna skolan. Även 

detta kan förstås som en insats riktad till skolledning för att förstå och kunna utföra sitt 

uppdrag som aktörer i implementeringsprocessen. Förvaltningen har inte budgeterat extra 

medel för implementeringen av lagförändringarna till skolorna. De har heller inte avsatts 

några extra medel till skolverket eller skolinspektionen som nämns i betänkandet som 

implementerings aktörer. Skolverket har fått i uppdrag som ett led i att stötta 

implementeringsprocessen att revidera de allmänna råden samt ta fram en blankett för ISP. 

Även här använder man sig av styrmedlet information. De styrmedel man har valt 

genomgående för att implementera lagen är därmed reglering och information. 

6.2 Metoddiskussion 

Jag valde en kvalitativ forskningsstrategi, då syftet med denna uppsats var att undersöka 

om och hur lagen om den individuella studieplanen för nyanlända eleven i grundskolan 
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och specialskolans senare del implementerats på ett antal grundskolor i Stockholm. Jag 

valde flermetodsforskning som metod för insamlandet av data (Bryman, 2011). Tanken 

var att använda mig av en kvantitativ ansats för att få en bild över hur upprättandet av den 

individuella studieplanen organiseras i praktiken och en kvalitativ ansats för att kunna 

fördjupa enkätens svar. Det var få av informanterna som valde att besvara den 

elektroniska enkäten, att jag valde att göra enkäten på telefon innebar att jag i dessa samtal 

uppfattade flera brister i den ursprungliga enkäten som jag i samtalen delvis kunde 

överbrygga. Samtidigt var tillvägagångssätt tidskrävande och jag upplevde att många av 

informanterna inte hade tid att utveckla sina svar och endast en kunde tänka sig att delta i 

en fördjupande uppföljande intervju. Professionen för urvalet för enkäten var rektorer, då 

rektorerna intar en central roll i implementeringsprocessen på skolorna. Rektorer har dock 

många uppdrag på skolan och som flera informanter uttryckte det är de en yrkesgrupp som 

får ta emot många förfrågningar om att delta i olika undersökningar. Den här 

undersökningen visar också på att få rektorer deltar själva aktivt i upprättandet av ISP i 

praktiken. Detta kan ha påverkat såväl bortfallet som deras vilja att utveckla sina svar. En 

fråga som blir relevant därmed är hur svarsfrekvensen och fylligheten i svaren hade sett ut 

om enkäten hade riktats till en annan yrkesgrupp så som t ex svenska som andraspråk 

lärare eller studie- och yrkesvägledare som arbetar närmare mottagaren och oftare deltog i 

upprättandet av den individuella studieplanen. Genom den kontakten jag etablerade på 
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grundskoleavdelning, fick jag kunskap om stadens implementeringsstöd och möjlighet att 

genomföra den deltagande observation. På mötet presenterades jag som studerande på 

studie-och yrkesvägledarprogrammet och att jag skrev mitt examensarbete om 

implementeringen av lagen om den individuella studieplanen. Att deltagarna hade 

kännedom om att jag utbildade mig till studie- och yrkesvägledare och studiens syfte, kan 

ha påverkat samtalens karaktär. Samtliga informanter tog upp studie och yrkesvägledarens 

roll och hur samverkan med studie-och yrkesvägledaren i upprättandet av den individuella 

studieplanen fungerade. En relevant fråga är därmed hur samtalen hade formats om 

informanterna inte hade känt till min ingång till ämnet eller om det hade varit en person 

med en annan akademisk ingång som hade genomfört den deltagande observationen. 

Faktumet att jag själv studerar till studie-och yrkesvägledare kan ha påverkat såväl 

resultatet som min tolkning av den insamlade datan, då jag kan ha fäst större vikt vid de 

informanterna har berättat som har berört ämnen relaterat till min framtida yrkesroll. Det 

har varit många svåra överväganden om hur jag skulle bearbeta den insamlade datan. 

Frågor som jag har behövt ställa mig är t ex vad som händer med datan om man 

kategoriserar och analyserar dem utifrån valda metoder eller vilken profession 

informanterna har haft, eller om jag hade kunnat jämföra svaren utifrån skolornas 

erfarenhet av att ta emot nyanlända samt om man överhuvudtaget kan vägde samman 

informanternas svar från enkäten och den deltagande observationen i förhållandet till 
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forskningsfrågorna när informanterna inte har haft samma förutsättningar att utveckla sina 

svar. Studien har många metodologiska svårigheter som följer av att jag valde 

flermetodsforskning som metod för insamlandet av data. Jag valde detta då jag ville 

undersöka såväl hur informanterna arbetade praktiskt med att upprätta ISP, det vill säga 

lagens utfall utifrån en kvantitativ ansats, som hur informanternas svar rörande sina 

möjligheter att implementera lagen kunde förstås utifrån de för implementeringsteorin 

centrala begreppen förstå, vilja kunna samt vilka styrmedel som används för att stödja 

implementeringen. I efterhand kan jag se att det antagligen hade varit bättre om jag hade 

hållit mig till en metod, då jag antagligen hade fått ett annat djup på mina frågeställningar 

och behandlingen av datan hade varit enklare. 

 

6.3 Sammanfattande slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur lagen om den individuella 

studieplanen för nyanlända eleven i grundskolan och specialskolans senare del 

implementerats på ett antal grundskolor i Stockholm. 

 

• Hur beskriver informanterna i mitt datamaterial att arbetet med att upprätta ISP går 

till vid de olika skolorna? 
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I material framträder flera likheter i informanternas arbete med upprättandet av ISP vid 

deras skolor. Enligt informanterna var den som oftast deltar vid upprättandet av ISP, 

eleven som enligt informanterna uppgavs delta vid upprättandet i 10 av de 13 skolorna. De 

vanligaste yrkeskategorierna var lärare och studie-och yrkesvägledaren som uppgavs delta 

av 8 informanter. Den vanligaste konstellationen vid upprättandet av ISP är elev, 

vårdnadshavare/god man, lärare och studie- och yrkesvägledare. Denna kombination 

uppgavs av 3 informanter. I de fall där skolan nämner samtlig fyra aktörer berättar 

informanterna att de vid upprättandet görs en planering som sträcker sig över såväl 

elevens grundskole- och gymnasietid och ibland även längre. Samtliga 13 skolor som 

deltog i studien angav att de använde den inledande bedömningen (Skolverket steg 1 och 

2) samt SO, NO, Engelska ( STARTs eget material) som pedagogiskt underlag vid 

upprättandet av den individuella studieplanen. Enligt informanterna använder en majoritet 

av skolorna Skolverkets mall för upprättandet av den individuella studieplanen. De 

skillnader som informanterna ger uttryck för, kan uppfattas som informanternas förståelse 

för lagen och hur de som frontbyråkrater att väljer att tolka och prioritera lagens mål. 

Skillnaderna som framträder är hur informanterna förhåller sig till tidsramen, vilka som 

deltar vid upprättandet och hur man tolkar att ISP ska följas upp. En informant pratar om 

ISP som något som de arbetar med i termer av täta uppföljningar. Två andra refererar till 

den kontinuerliga kunskapsbedömningen i termer av sitt läraruppdraget. Ytterligare två 
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informanter refererar till revideringen av ISP som en följd av att man följer 

styrdokumenten, och att nyanlända elever har samma rättigheter som andra elever till t ex 

utvecklingssamtal. 

 

● Hur kan informanternas svar rörande sina möjligheter att implementera lagen 

förstås utifrån de för implementeringsteorin centrala begreppen förstå, vilja kunna? 

Och vilka styrmedel används för att stödja implementeringen? 

 

Förstå 

Förstå handlar om i vilken utsträckning aktören har förstått innebörden av de politiska 

beslutet. Målet för den nya lagstiftningen var att öka likvärdigheten och elevens 

förutsättningar att nå behörighet till de nationella programmen. Målgruppen uppfattades 

även vara i behov av en långsiktig plan. ISP förväntas även fungera som ett verktyg för 

eleven själv och som ett underlag för samverkan och planering av elevens utbildning såväl 

i grundskola som gymnasium och på så sätt bidra till en kontinuitet för elevens skolgång 

Det fanns ingen fråga i enkäten som gav informanterna utrymme att uttrycka sig direkt om 

dennes uppfattning om hur de tolkade lagens syfte. Två av informanterna diskuterade 

lagens syfte under den deltagande observationen. Informanterna uppfattade att syftet med 
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lagen var att öka elevens rättssäkerhet och att ISP fungerade som en checklista för att 

synliggöra deras eget arbete såväl inför sig själva som inför eleven samt att eleven kom 

tidigare i kontakt med studie-och yrkesvägledaren. Informanterna förhöll sig även till 

funktionen som ISP är tänkt att fylla vid övergångar för eleven och uttrycker därmed en 

medvetenhet om detta syfte. Informanternas val av handling i de situationer som kan 

beskrivas som praktikens dilemman ger uttryck för deras förståelse för lagen. Skillnader 

framträder i t ex förhållande till tidsramen, vilka som deltar vid upprättandet och hur man 

tolkar att ISP ska följas upp. En informant pratar om ISP som något som de arbetar med i 

termer av täta uppföljningar. Två andra refererar till den kontinuerliga 

kunskapsbedömningen i termer av sitt läraruppdraget. Ytterligare två informanter refererar 

till revideringen av ISP som en följd av att man följer styrdokumenten, och att nyanlända 

elever har samma rättigheter som andra elever till t ex utvecklingssamtal.   

 

Vilja 

Vilja handlar om i vilken utsträckning aktören verkligen vill genomföra beslutet och 

huruvida aktören uppfattar beslutet som meningsfullt. Majoriteten av informanterna 

uttryckte ingen specifik åsikt om lagförslaget som sådant. Enbart en av informanterna 

uttryckt motvilja mot den nya lagen. Två av informanterna berättade att de upplevde att 

materialet var mycket omfattande men bra. Två av informanterna berättar hur de 
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inledningsvis hade varit skeptiska men att de sedan de börjat tillämpa lagen förändrat sin 

uppfattning i frågan och att de numera uppfattade lagen som meningsfull i deras dagliga 

arbete. 

 

Kunna 

Kunna, handlar om i vilken utsträckning aktören har förutsättningarna att genomföra 

beslutet. De hinder som informanterna uppgav för upprättandet var framförallt tidsbrist, 

brist på tidigare erfarenhet, brist på tillräcklig kunskap om elevens skolbakgrund och 

studievana samt brister i teknikstöd. Det informanterna uttrycker som hinder tolkar jag 

som brister i aktörernas förutsättningar att genomföra beslutet. De förutsättningarna som 

informanterna upplever brist på är resurser i form av tid och kunskap inom området samt 

resurser såsom tekniskt stöd. 

 

● Vilka styrmedel används för att stödja implementeringen 

 

De hinder som informanterna uttrycker för att kunna implementera lagen är brist på 

resurser i form av tid, kunskap och erfarenheter inom området samt resurser i form av 

tekniskt stöd att lämna vidare ISP vid skolövergångar. De styrmedel man har valt 
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genomgående för att implementeringen av lagen är reglering och information. Det har inte 

avsatts några ekonomiska medel eller materiella resurser som skulle kunna underlätta den 

extra arbetstiden som informanterna ger uttryck för eller att lösa de tekniska stöd som 

krävs för överlämningen av ISP vid skolövergångar. 

 

6.4 Framtida forskning 

Studien väckte många frågor så som t ex hur resultatet skulle ha blivit om jag istället hade 

jämfört hur implementeringen såg ut beroende på skolornas erfarenhet eller gjort 

kvalitativa intervjuer för att fånga hur en viss profession resonerade om lagen utifrån de 

för implementeringsteorin centrala begreppen förstå, vilja kunna, eller hur eleven 

uppfattade upprättandet av ISP. En annan tanke är att den här uppsatsen genomfördes 

väldigt tidigt i implementeringen av lagen och att det skulle vara intressant att i framtiden 

göra en utvärdering av lagen och undersöka huruvida lagen har löst de problemet som den 

avser att lösa och ISP roll vid övergången till gymnasieskolan fungerar.   
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Bilaga 1 

Brev till informanterna, enkäten 

Hej, Jag heter Moa Norell och skriver mitt examensarbete inom studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Umeå universitet. Studiens syfte är att belysa upprättandet 

av den individuella studieplanen för nyanlända elever i grundskolans senare del. I denna 

studie tar jag kontakt med samtliga grundskolor i Stockholm som under augusti 2018 tog 

emot nyanlända elever under grundskolans senare del och där eleven fortfarande var 

inskriven på skolan i januari 2019. Jag är medveten om att lagen är ny och att processen är 

under uppbyggnad. Min förhoppning är att denna undersökningen ska kunna ge en bild 

över hur skolorna arbetar med frågan i dagsläget och på så sätt kunna komma 

verksamheterna till gagn. 

Enkäten består av 6 frågor och beräknas ta omkring 5–10 minuter. Du besvarar enkäten 

anonymt och samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt. Under vecka 15 kommer 

jag att ringa upp dig eller någon annan på skolan som du rekommenderar för en kort 

uppföljning. Kontaktuppgifter till eventuell annan person lämnas i enkäten.  

Hör gärna av dig om du har några frågor om undersökningen eller om du vill om ta del av 

det slutgiltiga resultatet. 
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Tack på förhand, Moa Norell 

 

 

Moa Norell 

Umeå universitet 

T el: 073 99 86 192  

Mail: Moa.norell@gmail.com 

 

Handledare: Bjärstig, Therese 

Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

Mail: therese.bjarstig@umu.se 
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Bilaga 2 

Enkät 
1. Vem är ansvarig för upprättandet av den individuella studieplanen? 

● Rektor 
● Studie-och yrkesvägledaren 
● Specialpedagog/ Speciallärare 
● Mentor 
● Lärare 
● Studiehandledare 
● Other: 

 

2. Vem/ vilka deltar vid upprättandet av den individuella studieplanen? 

● Rektor 
● Studie-och yrkesvägledaren 
● Specialpedagog/ Speciallärare 
● Mentor 
● Lärare 
● Studiehandledare 
● Elev 
● Vårdnadshavare 
● Other: 

 

3. Använder ni Skolverkets mall för upprättandet av den individuella studieplanen? 

● Ja 
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● Nej 

  

4. Vilket pedagogiskt underlag använder ni vid upprättandet av den individuella 
studieplanen? 

● Den inledande bedömningen (Skolverket steg 1, 2) 
● Den inledande bedömningen SO, NO, Engelska ( STARTs eget material ) 
● Den inledande bedömningen (Skolverkets steg 3) 
● Utredning av behov av särskilt stöd 
● Medicinsk, psykologisk eller social utredning 
● Dokumentation från tidigare skola 
● Eget material 
● Other: 

 

5. Vilka hinder och möjligheter, ser ni i processen vid upprättandet av den individuella 
studieplanen? 

 

6. Hur arbetar ni för att göra elev och vårdnadshavare delaktiga i upprättandet av den 
individuella studieplanen? 

  

7. Kontaktuppgifter för uppföljande frågor 

 

Tack för din medverkan! 
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