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Abstrakt 

Under de senaste åren har Sverige haft en fördubblad invandring vilket har bidragit till fler 

nyanlända elever i skolan (Skolverket, 2016a). Med anledning av denna utveckling har 

Skolverket, på uppdrag av Regeringen utformat ett kartläggningsmaterial som syftar till att 

vara ett stöd för lärare vid bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Materialet ska även 

fungera som underlag för beslut om placering i lämplig årskurs och undervisningsgrupp 

(Regeringskansliet, 2015). Med grund i detta har denna kvalitativa, fenomenologiskt 

inspirerade studie fokuserat på grundskolelärare som undervisar nyanlända elever. Detta för 

att få förståelse för deras upplevelser av kartläggning och om, och i så fall hur kartläggning 

av nyanlända elevers ämneskunskaper bidrar till individanpassad undervisning. Att ta del 

av grundskolelärares upplevelser ansågs av intresse då de, som praktiska utförare i 

skolverksamheten innehar en nyckelroll i de nyanlända elevernas lärande. Genom nio 

semistrukturerade intervjuer har rådatamaterialet samlats in för att därefter transkriberats 

och slutligen analyserats med tematisk analys. Resultatet visar att grundskolelärare som 

undervisar nyanlända elever upplever att informationen om elevens kunskaper som 

framkommer av kartläggningen är en förutsättning vid utformandet av en individanpassad 

undervisning. Däremot framgår utmaningar med hur kartläggningsverksamheten 

organiseras och genomförs. Det som visat sig vara essensen kring fenomenet kartläggning 

som ett hjälpmedel vid individanpassad undervisning, är vikten av ett samarbete mellan 

förberedelseklasslärare och ämneslärare, där det kollegiala lärandet ses som fundament för 

samarbetet. 

 

Nyckelord: evaluate, individualized teaching, mapping skills, refugees, school, teacher 
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Introduktion 

Inledning 

Sverige är ett mångkulturellt land med en ökande invandring de senaste åren. År 2015 sökte 

cirka 160.000 personer asyl i Sverige, en ökning med över 160 % från år 2013. Nyanlända 

elever utgör drygt 3,5 % av samtliga grundskolelever i Sverige (Migrationsverket, 2016; 

Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik, 2015). En av de första platser som 

nyanlända barn och ungdomar kommer till och den plats som utgör nyckeln för integration 

är skolan (Lärarförbundet, 2015). Med en ökad invandring ställs skolan och framförallt 

lärarna inför nya utmaningar. Enligt Läroplan för grundskolan, Lgr 11 ska grundskolelärare 

”anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov samt främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). Detta betyder att undervisning 

ska vara likvärdig men inte utformas lika för alla. Hänsyn ska tas, till elevers varierande 

förkunskaper, sociokulturella och socioekonomiska bakgrundsfaktorer. 

Med anledning av en ökad invandring har en lag trätt i kraft om att “En nyanländ elevs 

kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig” (SFS 2010:800). I 

anslutning till denna lag fick Skolverket, i uppdrag av Regeringen att utforma ett 

kartläggningsmaterial med syfte om att vara ett stöd för lärare vid denna bedömning av 

nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter. Enligt Skolverkets (2016b) information till 

lärare och rektorer angående kartläggningen så ska denna bedömning vara ett underlag för 

beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp, med målet om att uppnå en 

individanpassad undervisning. 

Skolinspektionens granskningsrapport (2014) och Skolverkets behovsinventering (2014) 

visar att det saknas ett systematiskt tillvägagångssätt i skolverksamheten vid undervisning 

av nyanlända elever. En förutsättning för en individanpassad undervisning är att lärare har 

kompetens för att kunna kartlägga elevens kunskaper och att på så vis kunna ge en 

undervisning på rätt nivå (Regeringskansliet, 2015). Skolverkets (2015) lägesbedömning av 

skolan visar på ett upplevt kompetensutvecklingsbehov hos lärare som undervisar 

nyanlända elever samt svårigheter för skolpersonal att tillämpa styrdokumenten i 

undervisningen för dessa elever. En studie av Utbildningsradion och Rädda barnen (2011) 

bekräftar lärares bristande kompetens i undervisning av nyanlända elever. 

För att finna de mest fungerande lösningarna gällande undervisning av nyanlända elever 

är det viktigt att högre, bestämmande och beslutsfattande säten samt forskare inom ämnet 

känner till hur lärare, de individer som praktiskt sköter undervisningen upplever den. Det 

saknas kunskap om vilken upplevelse grundskolelärare har av fenomenet, kartläggning som 

ett hjälpmedel för att uppnå Läroplanens (Skolverket, 2011) krav om en individanpassad 

undervisning för nyanlända elever.  Studiens litteratur- och forskningsgenomgång visar att 

detta fenomen framförallt belyses ur ett elevperspektiv. Med denna bakgrund söker gällande 

studie klargöra de kännetecken som tillsammans formar grundskolelärares upplevelser av 
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fenomenet i fråga, det vill säga kartläggning som ett hjälpmedel för att individanpassa 

undervisning. 

Med nya antaganden avser studien bidra med kunskap för vidareutveckling av insatser 

gällande undervisning av nyanlända elever. Med utveckling av insatser ökar möjligheten att 

uppfylla styrdokumentens krav om en individanpassad undervisning, Skollagens krav om 

bedömning av nyanlända elevers kunskaper samt en framgångsrik integration. 

Definitioner 

I denna studie definieras begreppet kartläggning som den kartläggning som Skolverket 

(2016b) utformat med syfte om att, genom tre steg få kunskap om att möta, förstå och 

utforma undervisningen utifrån den nyanlända elevens behov. Det är kunskapen att bedöma 

ämneskunskaper som innebär att grundskoleläraren finner rätt kunskapsnivå hos eleven och 

vidare en undervisningsnivå som överensstämmer. 

Med nyanländ elev används, för studien, samma definition som Skollagens (SFS 2010:800): 

”Med nyanländ avses i denna lag den som varit bosatt utomlands, nu är bosatt i landet, och 

har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon 

fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.” 

Med individanpassad undervisning menas, för studien de mål om individanpassad 

undervisning som finns i Läroplan för Grundskolan 2011 som lyder: ”anpassa 

undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov samt främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). 

Disposition 

Studiens disposition är indelad i tre delar. Inledningen syftar till att ge en överblick, fånga 

läsarens intresse samt ge en förståelse för fenomenet som avses undersökas. Under bakgrund 

presenteras och beskrivs tidigare samt aktuell forskning inom studieämnet. Proceduren för 

litteraturgenomgången behandlas även i detta avsnitt. I den avslutande delen av 

introduktionen presenteras problemställning samt studiens syfte och forskningsfrågor. Den 

andra delen, metodkapitlet inleds med en redogörelse för val av metodologisk utgångspunkt 

samt vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Sedan presenteras studiens tillvägagångssätt och 

genomförandeprocess i form av urval, datainsamlingsmetod, instrument, procedur, 

analysmetod, etiskt ställningstagandet och slutligen diskuteras metodval. I den tredje och 

sista delen presenteras studiens resultat som efterföljs av en diskussion kring resultatet, med 

en koppling till tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras slutsatserna med efterföljande 

förslag till framtida forskning inom studieämnet. 

Bakgrund 

Procedur för litteraturgenomgång  

I och med val av studieämne, nyanlända elevers undervisning så startade studiens 

forskningsprocess. Studieämnet avgränsades genom att fokusera på grundskolelärares 

upplevelser av kartläggning och individanpassad undervisning för nyanlända elever. Med 
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grund i studieämnet utvecklades problemställning, syfte samt forskningsfrågor för att, 

utifrån dessa genomföra litteratursökning. För studien användes problemorienterad 

källanalys för att, utifrån aktuella sekundärkällor få kunskap om tidigare forskning inom 

ämnesområdet. Utifrån denna kunskap avgränsades gällande studie, för att sedan se över 

relevanta primärkällor och få en fördjupad förståelse. Med denna förståelse kunde 

ytterligare forskningsfrågor formuleras. 

Det är viktigt att söka efter trovärdiga och korrekta källor (Bell, 2006) därför använde sig 

studien av kritisk analysmetod för att möjliggjorda en kontroll av källans kvalitet i form av 

replikerbarhet, reliabilitet och validitet. För att ta del av olika aspekter av studieämnet och 

undvika att förkasta källor som kunnat bidra med betydande kunskap och information så 

gav studien medvetet utrymme för analys av dokument som inte, vid första anblick ansågs 

relevant. 

För att erhålla ett balanserat urval så föregick sökprocessen av källmaterial på lokal, 

nationell och internationell nivå. På lokal nivå studerades aktuella styrdokument för 

grundskolan som organisation, nyanländas skolgång samt styrdokument för 

grundskolelärare. På nationell och internationell nivå genomfördes en systematisk 

litteraturstudie av avhandlingar, vetenskapliga artiklar och böcker inom studieämnet. För att 

finna adekvata vetenskapliga artiklar användes databasen ERIC via EBSCO och ProQuest, 

Academic Search Elite och ProQuest Social Sciences med de formulerade sökorden, evaluate, 

individualized teaching, mapping skills, refugees, school, teacher. För att få relevant och giltig 

kunskap från tidigare forskning så användes i huvudsak vetenskapliga artiklar, publicerade 

mellan år 2001-2015. Dessa artiklar har skapat studiens bakgrund som baseras på tidigare 

forskning samt styrdokument inom studieområdet. 

Skolans centrala roll för nyanländas integration 

Skolan är ofta en av de första instanser som nyanlända barn möter och har därför en viktig 

roll för den fortsatta integrationen. Skolans roll för integration handlar inte bara om att lära 

nyanlända det svenska språket och ämneskunskaper. Skolan har en central roll som stöd vid 

den individuella utvecklingen och vidare så är interaktionen med skolkamrater av stor 

betydelse för känslan av att bli accepterad och integrerad i landet (Fazel, 2015). Lärare står 

ofta som ansvariga för den sociala integrationen och för att stimulera samverkan och 

acceptans. Men en brist i lärares kompetens i undervisning av nyanlända elever och liten 

kunskap om undervisning i mångkultur kan å andra sidan resultera i motarbetad integration 

(Deveci 2012; De Wal Pastoor, 2015). 

Utbildningsradion och Rädda barnen (2011) finner i sin kvalitativa studie att lärare 

upplever brister i undervisningsprocessen för nyanlända elever. Förbättrat stöd från 

närmaste ledning, information om elevens bakgrund och livssituation samt fler 

kompetensutvecklingsmöjligheter för kartläggning av elevers kunskaper är de tre centrala 

punkter som störst andel lärare upplever ett behov av. 

Individanpassad undervisning utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Lärare står inför utmaningen att möta en grupp elever med heterogena kunskapsnivåer och 

bakgrundsfaktorer. Enligt Läroplanen för grundskolan ska undervisningen planeras och 

https://elearn20.miun.se/moodle/mod/url/view.php?id=123472
https://elearn20.miun.se/moodle/mod/url/view.php?id=123474
https://elearn20.miun.se/moodle/mod/url/view.php?id=123476
https://elearn20.miun.se/moodle/mod/url/view.php?id=123476
https://elearn20.miun.se/moodle/mod/url/view.php?id=133188
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genomföras utifrån elevens individuella förutsättningar, bakgrund och tidigare kunskaper 

för att främja den fortsätta kunskapsutvecklingen (Skolverket, 2011). Nilsson och Bunar 

(2015) överensstämmer om att det krävs en medvetenhet om de individuella behoven hos 

den nyanlända eleven. På så vis främjas elevens utbildningskarriär och skolans chans till att 

nå upp till läroplanens (Skolverket, 2011) mål om en skola för alla. 

Det går att belysa individanpassad undervisning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv så sker lärandet genom appropriering, vilket innebär att 

individen lär sig genom sina kulturella redskap (Kroksmark, 2011; Säljö, 2010). 

Sociokulturella bakgrundsfaktorer så som social status, socioekonomisk bakgrund, 

föräldrarnas utbildningsnivå och elevens kunskaper skiljer sig drastiskt mellan svenskfödda 

och nyanlända men även inom gruppen nyanlända elever. Dessa faktorer medför att eleven 

har varierande förutsättningar och behov när de börjar sin utbildning i Sverige 

(Skolinspektionen, 2014). Elevens förståelse av världen baseras på övertygelser och 

kunskaper som den har med sig från hemkulturen, vilka ofta skiljer sig från den nya 

kulturen. Läraren måste därför möta elevens kulturella och kognitiva nivå för att vara ett 

stöd i kunskapsutvecklingen (Onchwari, Onchwari, & Keengwe, 2008). Kästen-Ebeling och 

Otterup (2014) menar att det är av vikt att läraren tar hänsyn till psykosociala, 

sociokulturella och hälsomässiga faktorer som anses påverka den nyanlända elevens möte 

med det nya landet. 

Enligt Kroksmark (2011) betonar den sociokulturella teorin samarbetet mellan elev och 

lärare som själva essensen i undervisning och utbildning. Inlärning sker inom en 

sociokulturell miljö genom sociala interaktioner. Övertygelser, värderingar och erfarenheter 

är en del av utbildningen och läraren och undervisningsgruppen är avgörande för 

inlärningen (Onchwari, Onchwari, & Keengwe, 2008). Skolinspektionen (2014) betonar 

vikten av interaktionen mellan lärare genom att, i ett kollegialt lärande förbättra 

kompetensen inom undervisning av nyanlända elever. Däremot visar Skolinspektionen att 

samverkan mellan lärare sker i liten utsträckning vilket medför att undervisningen inte 

planeras tillsammans och resulterar i att uppdraget om att individanpassa undervisningen 

ligger på den enskilda lärarens ansvar.  

Docent och sociolog Nihad Bunar (2010) har sammanställt en forskningsöversikt på 

uppdrag av Skolverket och Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. I denna 

reflekterar han kring nyanlända elever, deras lärande samt behovet av ett närmare samarbete 

mellan förberedelseklasslärare och lärare i ordinarie klass. Vidare synliggörs hur lärarnas 

brist på kunskap om eleven gör att subjektiva bedömningar riskerar att ligga till grund för 

undervisningen. 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska elevens behov tillgodoses för att främja det individuella 

lärandet samtidigt som utbildningen ska ge alla elever en lust till ett livslångt lärande. 

Bristen på struktur kring planering och genomförande av individanpassning har en negativ 

inverkan på elevens motivation och självförtroende, vilket resulterar i att lärandet påverkas 

(Skolinspektionen, 2014). 
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Förberedelseklass 

Majoriteten av nyanlända elever får, inledningsvis huvuddelen av sin undervisning i en 

förberedelseklass. Förberedelseklass är en åtgärd som ofta vidtas av skolan med målet om 

att, genom utbildning i ett gemensamt nationellt språk uppnå jämlikhet, social balans och 

möjliggöra integrering i samhället (Axelsson & Norrbacka Landsberg, 1998; Bravo-Moreno, 

2009). Ytterligare skäl till förberedelseklass, är att eleven ska hinna anpassa sig till den 

svenska skolans kultur innan eleven börjar i ordinarie klass. I förberedelseklass får eleven 

den hjälp och stimulans som den är i behov av samt en grund för vidare 

kunskapsutveckling. Förberedelaklasslärare har utbildning inom svenska som andraspråk 

men det finns ett behov av fler lärare med ämneskompetens som kan anpassa 

undervisningen utifrån elevens tidigare kunskaper (Skolinspektionen, 2014). 

Enligt Skolinspektionen (2014) sker placering av elever i förberedelseklass utan en 

bedömning av elevens kunskaper och behov. Det framgår även att lärare i förberedelseklass 

avgör undervisningens innehåll på egen hand, vilket kan leda till att nyanlända elever går 

miste om kunskaper jämfört med de som får undervisning i ordinarie klass. 

Förberedelseklassens struktur och systematiska arbete ser olika ut mellan kommuner. En 

del kommuner har en central förberedelseklass som en gemensam resurs medan andra 

kommuner har förberedelseklasser som en egen verksamhet i vardera skola. Överlämningen 

av elevens kunskaper från förberedelseklasslärare till ämneslärare sker ofta muntligt vilket 

leder till att elevens kunskaper sällan används som utgångspunkt i undervisningen. Många 

ämneslärare upplever att de inte får ta del av kartläggningsprocessen på samma sätt som 

förberedelseklasslärarna, vilket resulterar i att de får bristfällig information om elevens 

kunskaper (Skolinspektionen, 2014). Bunar (2010) drar slutsatsen av att lärares 

kompetensbrist riskerar nyanländas möjligheter till en rättvis undervisning. 

Av forskning (Nilsson, 2009) framgår utmaningar med att förberedelseklassen blir en 

parallell, isolerad verksamhet, vid sidan av den ordinarie klassen. Detta fenomen framgår 

vara en utmaning, även ur elevens perspektiv. Nyanlända elever framför en vilja av att få 

undervisning i ordinarie klass så fort som möjligt för att undvika känslan av att vara mer 

segregerad (Short, 2002). 

Skolverkets kartläggning 

Sedan den 1 januari 2016 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i 

skollagen och obligatorisk att genomföra. Skolverket fick i uppdrag av Regeringen att 

utforma ett kartläggningsmaterial som ett stöd för rektorer, lärare och huvudmän i skolan. 

Två av de tre stegen i kartläggningsmaterialet är obligatoriska att använda sedan den 15 

april 2016. Resultatet från bedömningens två första steg ska ligga till grund för rektorns 

beslut om elevens placering i årskurs och undervisningsgrupp. Bedömningen ska ske inom 

två månader från att eleven blivit inskriven i den svenska skolan. Resultatet ska även hjälpa 

läraren att planera, anpassa och genomföra undervisningen. Steg tre i 

kartläggningsmaterialet är inte obligatoriskt att genomföra men kan användas som ett stöd 

för ämneslärare i planering av undervisning (Regeringskansliet, 2015; Skolverket, 2016b; 

Skolverket, 2016f). 
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Det första steget i Skolverkets kartläggningsmaterial syftar till att, genom den information 

som framkommer i samtalet med den nyanlända eleven och vårdnadshavaren skapa en bild 

av elevens erfarenheter och språkkunskaper. Kartläggningssamtalet ska genomföras av den 

lärare som rektorn anser lämplig och kan antingen genomföras själv av läraren eller med 

hjälp av tolk. Kartläggningssamtalet består av inledande information till eleven och 

vårdnadshavaren samt frågor om elevens språkkunskaper, tidigare skolgång, erfarenheter, 

intressen samt vilka förväntningar eleven har på den svenska skolan (Skolverket, 2016c). 

I det andra steget kartläggs elevens kunskaper inom litteracitet och numeracitet. 

Litteracitet behandlar elevens kunskaper och erfarenheter av skriftspråk. Denna del utförs 

lämpligast av en lärare i svenska som andraspråk. Litteracitet-delen består av frågor om 

elevens läsförståelse och skrivkunskaper i olika sammanhang (Skolverket, 2016b & 

Skolverket, 2016d). Den andra delen i steg två handlar om att kartlägga elevens förmåga att 

använda matematiskt tänkande. Det är en fördel om läraren som genomför denna del är 

kompetent inom matematik för att underlätta analysen av kartläggningens resultat 

(Skolverket, 2016e). 

Det tredje steget syftar till att bedöma elevens förkunskaper i skolämnen och bör 

genomföras av lärare med kompetens i det ämne som kartläggs. För att skolan ska kunna 

anpassa undervisningen utifrån elevens ämneskunskaper är det av vikt att denna 

kartläggning sker vid samma tid som den inledande bedömningen. Material för att kartlägga 

ämneskunskaper finns för kemi, biologi, fysik och teknik (Skolverket, 2016b). 

Relevansen av kartläggning 

“Kartläggningen är en förutsättning för att skolan ska kunna anpassa undervisning, stöd och 

stimulans till var och en av de nyanlända eleverna” (Skolverket, 2016b, s. 3). Nyanlända 

elever är en grupp individer med olika förutsättningar och kartläggning är därför ett viktigt 

hjälpmedel för skolan. Genom regelbunden uppföljning av elevens kunskapsnivå kan 

läraren anpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs förutsättningar. Eleverna behöver 

få en undervisning som speglar den egna kunskapsnivån för att på bästa sätt kunna 

utvecklas och nå målen (Skolverket, 2016b). Att bygga vidare på elevens styrkor och inte 

enbart på elevens svagheter är avgörande för kunskapsutvecklingen (Skolinspektionen, 

2014). Skolmyndigheter (Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2016b) samt forskare (Nilsson, 

2009) bekräftar i utredningar och studier att kartläggning av elevers kunskapsnivåer är en 

pedagogisk nödvändighet för att främja elevernas individuella utveckling. 

 

What is needed in order to improve the educational quality and thus the life-

opportunities for newly arrived children is a systematic and coherent approach that 

links practices in the classroom with local and national policy regulations./  The 

degree to which the education system manages to make this shift in perspective and 

meet the heterogeneous needs of newly arrived students will not only determine 

individual students’ educational opportunities, but also provide a test of whether the 

Swedish school's formulated goals of social solidarity and equity are being met in 

practice (Nilsson & Bunar, 2015, s. 13-14). 
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I internationella studier har det visats att kartläggning är en viktig komponent vid 

överföringen av eleven från förberedelseklass till ordinarie klass (Short, 2002). Även svenska 

studier (Nilsson, 2009; Nilsson & Bunar, 2015) visar på kartläggning som en förutsättning för 

elevens chanser till att avancera i skolsystemet. Nilssons (2009) studie baseras på kvalitativa 

intervjuer av bland andra rektorer och skolpersonal med syfte om att ta del av erfarenheter 

och upplevelser av introduktionen av nyanlända elever i den svenska skolan. Av studien 

framgår att de flesta svenska kommuner använder sig av kartläggning men att skolpersonal 

upplever utmaningar med kartläggningsprocessen. Missförstånd mellan lärare och elev lyfts 

fram som en utmaning på grund av bristande språkförståelse. Skolpersonal upplever att 

dessa kommunikationssvårigheter riskerar att leda till att eleven missförstår kartläggningens 

frågor vilket, vidare resulterar i en felaktig bedömning av elevens kunskaper. Nationella 

tester och fler tolkar lyfts som eventuella lösningar. 

Skolinspektionens (2015) årsredovisning visar att det finns en brist i svenska skolor 

gällande genomförandet av kartläggning av nyanlända elevers tidigare kunskaper och 

erfarenheter. I många kommuner saknas ett systematiskt arbete kring kartläggning då 

kartläggningen antingen är en informell bedömning eller obefintlig. Detta trots att det i de 

flesta kommuner finns riktlinjer kring hur kartläggning ska genomföras. Enligt 

Skolinspektionen (2014) uppger många nyanlända elever att de inte blivit tillfrågade om sina 

förkunskaper och att det resulterar i en undervisning utformad under den egna 

kunskapsnivån. Brown, Miller & Mitchell (2006) bekräftar elevernas upplevelser av att inte få 

möjligheten till att visa sina kunskaper och prestera i ämnen de anser sig behärska. De 

betonar att kartläggning av elevens förkunskaper är en förutsättning för en individanpassad 

undervisning. En bristfällig kartläggning kan förklaras med lärares låga kunskaper inom hur 

kartläggning avser att användas i undervisning (Skolinspektionen, 2015). 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få förståelse för grundskolelärares upplevelser av om, och i så 

fall hur kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper bidrar till att individanpassa 

undervisningen utifrån varje enskild elev. 

Pedagogiskt problem 

Invandringen har fördubblats de senaste åren och idag beräknas att nyanlända elever utgör 

drygt 3,5 % av samtliga grundskolelever i svenska skolor (Migrationsverket, 2016). Sedan 

den 1 januari 2016 är bedömning av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i skollagen och 

obligatorisk att genomföra. Med anledning av denna lag så har Skolverket utvecklat ett 

kartläggningsmaterial som stöd för lärare vid kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 

och erfarenheter. Granskningsrapporter (Skolinspektionen, 2014) och behovsinventeringar 

(2014) visar däremot att det saknas ett systematiskt tillvägagångssätt i skolverksamheten vid 

undervisning av nyanlända elever. Vidare så bekräftar tidigare forskning (Utbildningsradion 

& Rädda barnen, 2011) ett upplevt kompetensutvecklingsbehov inom kartläggning samt 

svårigheter för skolpersonal att tillämpa styrdokumenten i undervisningen.  

Det saknas kunskap om vilken upplevelse grundskolelärare har av fenomenet, 

kartläggning som ett hjälpmedel för att uppnå Läroplanens (Skolverket, 2011) krav om en 
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individanpassad undervisning för nyanlända elever. Med denna bakgrund söker gällande 

studie klargöra de kännetecken som tillsammans formar upplevelsen av fenomenet i fråga. 

Dessa antaganden kan bidra med kunskap för en vidare utveckling av undervisningsinsatser 

för nyanlända elever. För gällande studie anses det av betydelse att belysa nämnt fenomen 

ur ett lärarperspektiv för att synliggöra ett perspektiv som tidigare forskning berör i liten 

omfattning samt för att synliggöra upplevelser hos skolans praktiska utövare. 

Forskningsfrågor 

1.  Hur upplever grundskolelärare kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper i 

 skolan? 

 

2.  Hur upplever grundskolelärare individanpassad undervisning för nyanlända elever i 

 skolan? 

 

3.  Vilka är de generella kännetecknen som tillsammans formar upplevelsen av kartläggning 

 som ett hjälpmedel för att individanpassa undervisning? 
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Metod 

Ansats 

Studien utgår från en kvalitativ metodologisk utgångspunkt vilket innebär ett fokus på den 

öppna och mångtydiga empirin för att kunna tyda olika kategorier. En kvalitativ studie 

utgår ifrån studieobjektets perspektiv, där målet med undersökningen är att beskriva och 

skapa en förståelse för ett visst fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2011). 

Studiens mål, är att med hjälp av kvalitativa intervjuer uppfatta situationen på samma sätt 

som undersökningspersonerna för att kunna beskriva och sammanställa upplevelser. 

Studien har, med grund i fenomenet som studerats samt studiens syfte och kvalitativa 

metodologiska utgångspunkt valt en fenomenologiskt inspirerad vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt. Med denna utgångspunkt möjliggörs syftet med studien, att få en förståelse 

för grundskolelärares subjektiva upplevelser av fenomenet kartläggning, som hjälpmedel för 

att individanpassa undervisning för nyanlända elever. Fenomenologin utvecklades i början 

av 1900talet av filosofen Edmund Husserl och var då en kunskapsteoretisk riktning. 

Fenomenologin menar att människan genom att se ett föremål komplettera upplevelsen med 

olika tolkningar av vad det är för föremål som studeras. När en människa betraktar ett 

föremål är det vissa materiella ledtrådar som beskriver vad det är för föremål. Detta leder i 

sin tur till förväntningar på hur föremålet ska användas och dess funktion. När en människa 

tolkar och kompletterar sina erfarenheter genom olika tolkningsprocesser skapas en 

förståelse av världen och sina egna erfarenheter (Hartman, 2004). 

Det som eftersträvas i en fenomenologisk studie är en ökad kunskap om essensen och 

strukturen i erfarenheten hos en grupp människor och där essensen är det gemensamma i 

upplevelsen. Genom att utgå från den subjektiva upplevelsen och tolkningen av den egna 

erfarenheten så går det att förstå upplevelsen från individens synvinkel (Hartman, 2004). För 

att förstå upplevelsen utifrån individens synvinkel krävs det att forskaren, genom den 

fenomenologiska reduktionen bortser från den objektiva världen, för att helt gå in i 

idévärlden. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar hur Husserl kallar detta för att sätta sin 

förkunskap inom parantes för att på så vis presentera livsvärden på det sätt den visar sig, 

utan omtolkningar. 

Urval 

Studien har använt sig av ett målinriktat urval. På så vis kunde ett representativt urval 

uppnås, i den omfattning som var möjligt utifrån studiens tidsbegränsning på 10 veckor. Ett 

målinriktat urval innebär ett icke-sannolikhetsurval där deltagare till undersökningen inte 

väljs ut på ett slumpmässigt sätt utan målet är att finna relevanta deltagare för 

forskningsfrågorna. Ett sådant urval är även lämpligt då forskaren inte har som mål att 

generalisera resultatet till en population (Bell, 2006; Bryman, 2011). 

Deltagarna för studien valdes ut från tre grundskolor från två mellanstora kommuner i 

Sverige. Fler än en skola i urvalet ger en större chans till en mer heterogen urvalsgrupp. En 

heterogen urvalsgrupp ger ett större mått av variation i stickprovet (Bryman, 2011) vilket 

anses relevant i gällande studie, som inspireras av en fenomenologisk kunskapssyn. Kriteriet 
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för urvalspersonerna från de utvalda grundskolorna var att de var grundskolelärare som 

undervisar nyanlända elever. Detta kriterium var av vikt för att uppnå målet om relevanta 

deltagare. 

Eftersom att studien har ett mindre urval så avsågs resultaten att användas för att belysa 

de enskilda grundskolelärarnas upplevelser istället för att generaliseras till större grupper. 

Vidare så avsåg inte studien att belysa skillnaden mellan de två utvalda kommunerna, 

gällande fenomenet. Detta på grund av att respondenterna i den ena kommunen består av 

ämneslärare och respondenterna i den andra kommunen av förberedelseklasslärare. För 

studien har istället en skillnad mellan förberedelseklasslärare och ämneslärare framträtt och 

synliggjorts. 

Semistrukturerade intervjuer 

Valet av datainsamlingsmetod föll sig naturligt på en surveydesign med kvalitativa inslag i 

form av semistrukturerade intervjuer, då studien syftar till att få förståelse för upplevelser 

hos en viss grupp. Med intervjuer gavs respondenterna, inom ramen för intervjuguiden 

friheten att, med egna ord beskriva sina upplevelser vilket gav en bild av respondenternas 

livsvärldar. Med kvalitativ data möjliggörs rikedom och holism med potential att avslöja 

komplexitet i respondentens beskrivningar av sin upplevelse av fenomenet (Miles & 

Huberman, 1994; Yin, 2007). 

Baserat på tidsresurser och utifrån studiens syfte så valdes inte enkätundersökning att 

genomföras, till trots för att studiens generaliserbarhet riskerades minska. Semistrukturerade 

intervjuer ansågs bidra med empiriskt material som belyste djupet i lärares upplevelser i 

jämförelse med enkätundersökning, som förmodas ha bidragit med mer kvantitativ data och 

ett beskrivande resultat. 

Med semistrukturerade intervjuer eftersträvades att formulera begripliga frågor till 

samtliga individer i urvalet, under så lika omständigheter som möjligt. Genom att uppnå så 

lika omständigheter som möjligt för samtliga urvalspersoner så kan en beskrivning av svar 

och även en jämförelse mellan dessa inför utformning av svarskategorier möjliggöras (Moser 

& Kalton, 1971). 

Med kvalitativa semistrukturerade intervjuer sökte studien lägga tyngden vid 

respondenternas ståndpunkter med syfte om att erhålla djupa och fylliga svar. Med 

möjligheten för förändringar under intervjuns gång, så som av frågornas ordningsföljd eller 

formulering av följdfrågor samt möjligheten att tyda motiv och känslor ansågs 

semistrukturerad intervju lämplig. Genom att ha en flexibilitet inom ramen för en studies 

syfte så undviks att betydelsefulla upplevelser hos studieobjektet osynliggörs (Bell, 2006). 

Eftersom att studiens syfte är att belysa upplevelser så eftersträvar intervjun att följa 

respondenternas svar och inte störa eller avbryta respondentens naturliga, impulsiva svar på 

frågorna. Detta antogs en semistrukturerad intervju möjliggöra genom den subjektivitet som 

den tillåter. 

Instrument 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som upprättats som instrument för 

att säkerställa att intervjuerna höll sig inom ramen för ämnet. Genom en intervjuguide 
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undviks att dåligt formulerade frågor leder till skevhet (Yin, 2007). Med en viss struktur 

genom intervjuguide minskar risken för skevheter (Kahlke & Schmidt, 2002) och studien 

undviker på så vis att avvika från syfte och frågeställningar samt risken för att styra 

respondentens svar i en viss riktning. 

Den inledande delen av intervjuguiden bestod av bakgrundsfakta. Demografiska frågor 

var irrelevanta utifrån studiens syfte. Däremot innehöll studien en fråga gällande antal år 

som respondenten varit verksam som lärare, i syfte att, vid tidsöverskott och med grund i 

resultatet möjliggöra en jämförelse mellan lärares upplevelser utifrån antal år de varit 

verksamma i lärarrollen. Den generella bakgrundsinformationen var av vikt för att kunna 

placera individens svar i ett sammanhang utifrån de övriga frågorna. Inledande 

bakgrundsfrågor kan vidare skapa en mer avslappnad stämning och hämma nervositet hos 

respondenterna (Bryman, 2011). 

En intervjuguide är enligt Bryman (2011) ett instrument som utformats utifrån ett antal 

teman som avses beröras under intervjun. Frågorna i intervjuguiden strukturerades med 

utgångspunkt i tre olika teman som var densamma som studiens forskningsfrågor och som 

baserades på problemställningen, syftet samt tidigare forskning. Frågorna formulerades med 

målet om att vara begripliga för intervjupersonerna, för att på så vis undvika missförstånd. 

Frågorna var formulerade så att studiens frågeställningar besvarades men utan att vara för 

specifika eller ledande. Bell (2006) menar att det är av vikt att frågorna berör studiens syfte 

men, för att undvika ledande frågor tillåta respondenterna att formulera sig fritt. Öppna 

frågor om upplevelser, attityder och åsikter formulerades för att få relevanta svar med 

kvalitet i. Vidare ansågs öppna frågor fånga respondentens egna ord samt tillåta oförutsedda 

svar och reaktioner. Bryman (2011) menar att, genom öppna frågor behåller man 

respondenternas spontanitet vid svarandet. 

Det första temat i intervjuguiden handlade om grundskolelärares upplevelser av 

kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper. Det andra temat handlade om 

grundskolelärares upplevelser av individanpassad undervisning för nyanlända elever. Det 

tredje och sista temat kopplade ihop de två tidigare temana och efterfrågade 

grundskolelärares upplevelser av relevansen av kartläggning av nyanlända elevers 

ämneskunskaper för att anpassa undervisningen utifrån varje enskild elev. Trattekniken 

användes genom att huvudfrågorna var övergripande och öppna medan följdfrågorna var 

mer specifikt formulerade. Genom trattekniken kan relevant data säkerställas i förhållande 

till studiens syfte (Hartman, 2004). Intervjuguidens teman syftade, tillsammans med 

efterföljande följdfrågor till att ge så fylliga, beskrivande och subjektiva berättelser som 

möjligt för att, med dessa besvara studiens forskningsfrågor. Slutligen efterfrågades övriga 

frågor för att ge utrymme för ytterligare tankar hos respondenterna. 

För de semistrukturerade intervjuerna användes diktafon som verktyg för att inte gå miste 

om relevant information. Genom att spela in intervjuerna menar Bell (2006) att man undviker 

missförstånd, feltolkningar, felkodningar och felskrivningar. Eftersom att författarna 

genomförde två intervjuer tillsammans och delade upp resterande sju intervjuer så var en 

diktafon ett viktigt verktyg. Detta för att den författaren, som inte deltog vid intervjun ändå 

kunde ta del av materialet och samt delta i transkribering- och analysprocessen. En 

inspelning av intervjuer främjar en grundlig analys av svaren samt gör det möjligt att 
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repetera intervjupersonens svar. Detta bidrar till ett säkrare resultat av analysen och minskar 

chanserna att analysen påverkas av intervjuarnas värderingar eller fördomar (Bryman, 2011). 

Inför datainsamlingen genomfördes en pilotstudie med en person med jämförlig kunskap 

och arbetssituation som respondenterna. Detta för att säkerställa att frågorna som upprättats 

i intervjuguiden var förståeliga och korrekta, att den beräknade tidsaspekten för intervjuerna 

överensstämde samt för ge intervjuarna en vana och säkerhet i användning av instrumentet. 

Personen som medverkade i pilotstudien benämns som informant. 

Med hjälp av en pilotstudie går det att upptäcka tvetydiga frågorna som bör 

omformuleras. En pilotstudie gör det möjligt att se om informanten tappar intresset under 

intervjun och om frågornas ordningsföljd därför måste ändras eller om intervjun är för 

omfattande (Bryman, 2011). Informanten ingick inte i urvalet men var ändå jämförbar med 

populationen som stickprovet drogs ifrån på grund av att hen, i likhet med respondenterna 

är grundskolelärare som undervisar nyanlända elever i en av de två utvalda kommunerna. 

Informanten kontaktades via mejl där hen informerades om studiens syfte, upplägg samt 

anonymitet och förfrågas om deltagande i pilotstudien. Intervjuguiden användes som 

underlag vid pilotintervjun och frågorna utvärderades efter avslutad intervju av både 

intervjuaren och informanten. Frågorna omformulerades sedan och en uppdaterad 

intervjuguide användes vid de övriga nio intervjuerna i studien. 

Procedur 

Med grund i syfte och forskningsfrågor ansågs en kvalitativ studie lämplig, vilken 

synliggjorde grundskolelärares upplevelser. Baserat på studiens tidsomfattning samt syfte 

planerades urval samt datainsamlingsmetod. För att ta kontakt med relevanta 

urvalspersoner valdes tillvägagångsättet, emailkontakt med skolrektorer på samtliga skolor i 

de två kommunerna, totalt sett 33 skolor. Kontakten resulterade i fyra frivilliga 

grundskolelärare i ena kommunen och fem frivilliga grundskolelärare i den andra 

kommunen. Antalet medverkande intervjupersoner valdes med grund i studiens syfte samt 

tidsaspekten för studien. I studiens planeringsfas bestämdes att åtta till tio lärare ansågs 

rimligt utifrån de tio veckor som fanns till studiens förfogande. Vidare ansågs antalet ge 

tillräckligt datamaterial för kommande dataanalys. Det är viktigt att bestämma urvalsstorlek 

utifrån studiens förutsättningar i fråga om tid och pengar samt utifrån syfte och 

forskningsfrågor (Bryman, 2011). 

Inför emailkontakten med skolrektorer samt de aktuella grundskolelärarna upprättades ett 

missiv (bilaga 1). I missivet presenterades studiens ansvariga, studiens syfte samt betydelsen 

av lärarnas medverkan. Utifrån urvalspersonernas tillgänglighet bokades intervjuer inom en 

tidsram på sex dagar. Inför samtliga intervjuer fick respondenterna information om studiens 

syfte och etiska ställningstagande. En förfrågan om samtycke till inspelning av intervjun 

framgick även vid denna kontakt. 

De två inledande intervjuerna genomfördes tillsammans av båda författarna och de 

resterande sju intervjuerna delades upp och genomfördes, på var sitt håll av författarna. För 

att uppnå en framgångsrik intervju menar Bryman (2011) att intervjuaren bör vara insatt i 

ämnet, ha en struktur genom hela intervjun med tydliga frågeställningar samt skapa en 

tillitsfull relation med respondenten. Med en tillitsfull relation sökte intervjuarna visa 
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respekt genom att lyssna på och låta respondenten tala till punkt. Respondenten gavs även 

betänketid att svara på frågorna. 

För stöd vid intervjuerna och för att säkerställa att frågorna var relevanta utifrån studiens 

syfte användes en intervjuguide (bilaga 2) vars frågor utformades utifrån studiens 

forskningsfrågor. Intervjuproceduren inleddes med en presentation av intervjuarna med 

information om intervjuns tillvägagångsätt, studiens syfte och den beräknade tiden för 

intervjun. Begreppet kartläggning definierades.  Genom att redogöra för begrepp menar 

Bryman (2011) att missförstånd kan undvikas. Respondentens rättigheter klargjordes i ett 

etiskt ställningstagande, baserat på vetenskapsrådets (2009) etiska forskningsseds fyra 

grundkrav, där respondenten tillfrågades om samtycke för medverkan samt för inspelning 

av intervjuer. Om respondenten hade övriga frågor besvarades dessa innan intervjun 

inleddes. 

Att avdramatisera intervjusituationer kan bidra till att respondenten känner sig mer 

avslappnad, och att nervositet som kan skapa ”hjärnsläpp” eller oro för att säga fel undviks 

(Kahlke & Schmidh, 2002). Detta sökte intervjuarna göra genom att sitta tillbakalutade på 

stolarna, med öppna armar och ett avslappnat ansiktsuttryck. För att undvika avbrott i 

intervjuerna samt att respondenterna inte skulle oroa sig över att någon utomstående kunde 

höra deras svar så genomfördes intervjuerna i ett avskilt mötesrum med stängda dörrar.  

Samtliga intervjupersoner svarade på alla intervjufrågor. Längden på intervjuerna 

varierade mellan 11 och 33 minuter och den genomsnittliga intervjun uppmättes till 21,5 

minuter. Rådatamaterialets omfång beräknades till 20 256 ord, vilket anses som tillräckligt 

inför dataanalysen. För studien förekom inget bortfall av respondenter. 

Vid tekniska problem med inspelningen hade intervjupersonerna garderat sig med penna 

och anteckningspapper samt ett extra inspelningsverktyg, vilka vid ett tillfälle användes 

under de sista fem minuterna av en intervju. Denna säkerhetsåtgärd grundades på Bells 

(2006) förespråkan om att vara medveten om och förberedd på oväntade händelser så som 

att en respondent inte önskar att bli inspelad eller att inspelningen inte fungerar som den 

ska. Intervjuarna noterade hur vardera intervjun gick i form av intryck av respondenterna, 

stämning, kroppsspråk och miljö. Genom att utvärdera efter varje genomförd intervju så 

ökar chanserna för att viktiga detaljer noteras ner som annars, vid en senare utvärdering 

riskerar att glömmas bort och utebli (Bryman, 2011). 

Trovärdighet 

Studiens relevans anses vara stor med grund i att ämnet som studerats är centralt, aktuellt 

och betydelsefullt i utbildningsfrågor. Med en hög invandring, mångkulturella skolor, 

lärarbrist och vidare ett upplevt kompetensutvecklingsbehov inom undervisning av 

nyanlända (Utbildningsradion och Rädda barnen, 2011) så är studien relevant. Studien kan 

bidra med nya antaganden om fenomenet, kartläggning som hjälpmedel för att 

individanpassa undervisning. Dessa antaganden kan bidra med kunskap för framtida 

utbildningsinsatser och en förbättrad integration samt att kravet (Skolverket, 2011) om en 

individanpassad undervisning säkras. 

Genom en kvalitativ metod som synliggjorde lärares upplevelser och övergripande 

mönster, säkerställdes studiens trovärdighet. Med tydliga intervjufrågor som kopplats till 
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frågeställningarna och som i sin tur har en stark anknytning till syftet hade studien en klar 

utgångspunkt i vad som skulle studeras. På så vis säkerställdes att studien undersökte vad 

den avsåg att undersöka. Däremot är det inte helt självklart att respondenterna uppfattade 

frågorna så som intervjuarna avsåg att de skulle uppfattas. Risken för en bristande 

transparens är ofta stor i kvalitativa studier och för att öka transparensen bör en tydlig, 

genomgripande beskrivning av tillvägagångsätten, genomförande av urval, datainsamling 

och dataanalys göras (Bryman, 2011). 

Genom en pilotstudie avsåg studien att minimera risken för en skild uppfattning mellan 

intervjuarna och respondenterna gällande studiens syfte och intervjuguidens frågor. För att 

minimera risken ytterligare, hade det för studien kunnat användas något som Bryman (2011) 

kallar responsvalidering. Responsvalidering innebär att en sammanställning av 

transkriberingen skickas till vardera respondent för att bekräfta att intervjuarnas tolkning 

överensstämmer med respondenternas svar. Detta gjordes inte på grund av 

tidsbegränsningen för studien. Studiens resultat anses överförbara i det syfte att andra 

forskare kan göra en egen bedömning av resultatets överförbarhet, med grund i 

respondenternas svar. Däremot finns en begränsning i att replikera undersökningen på 

grund av att studien fokuserar på att synliggöra enskilda individers livsvärld. 

I intervjuer är det viktigt att skapa så lika förutsättningar som möjligt för alla respondenter 

(Bryman, 2011). Detta eftersträvades i gällande studie, men däremot var det inte möjligt att 

uppnå exakt lika förutsättningar för samtliga respondenter på grund av att 

grundskolelärarna var tillgängliga att genomföra intervjuerna under olika tider på dygnet.  

Med semistrukturerad intervju med flexibel struktur och mestadels öppna frågor, där 

grundskolelärare tillfrågades om sina upplevelser anses mätinstrumentets precision noga 

genomtänkt och utförd.  Med ett flexibelt instrument som betonar öppna frågor och som 

resulterade i reflektion och svar med deskriptiva detaljer sökte studien möjliggöra en 

objektivitet i intervjuprocessen. Detta ansågs ha varit en förutsättning för att 

intervjupersonerna skulle uppfatta fenomenet via respondenterna. 

Tillsammans med författarnas medvetenhet om sin subjektiva förförståelse inom 

studieämnet så säkrade studien en objektiv tolkning av lärarnas upplevelser. Genom att 

författaren är medveten om sin förförståelse så minskar risken för att personliga värderingar 

påverkar en intervjus utförande och slutsatser (Guba & Lincoln, 1994). Däremot fanns det, i 

gällande studie en viss risk för intervjuarna att ”going native”. Enligt Bryman (2011) innebär 

“going native” att intervjuaren tappar bort syftet med studien i sitt försök att fånga 

fenomenet genom respondentens ögon. För att minska risken för detta så hade 

intervjufrågorna en viss struktur och en genomgående koppling till studiens 

forskningsfrågor och syfte. 

Resultaten av studien syftar inte till att generalisera till en population utan avser istället att 

generera i nya antaganden. En studie går att se som en representation av flera 

representationer och som inte, ensam ska ses som en slutgiltig version av den sociala 

verkligheten (Lincoln & Guba, 1985). Genom en heterogen urvalsgrupp avsåg studien att 

säkra en inre validitet. Hartman (20014) menar att en heterogen urvalsgrupp bidrar till en 

bredare förståelse samt en bild av hur olika respondenterna upplever fenomenet. Med en 

beskrivning av respondenterna synliggörs variationen i urvalet. Detta anses relevant med 
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tanke på att studien, med inspiration från fenomenologin söker få förståelse för lärarnas 

subjektiva upplevelser och livsvärldsperspektiv. Med en större variation och genom fler 

synsätt på fenomenet kan studien ringa in vad fenomenet understryker. 

Däremot kan urvalet ha påverkat resultatet och gett konsekvenser i form av en sänkt inre 

validitet. Tre ämneslärare berörs inte av kartläggningsmaterialet (Skolverket, 2016b), då de 

undervisar i ämnen som kartläggningsmaterialet inte utformats för. Detta innebär att dessa 

ämneslärare baserar sina utsagor på icke upplevda erfarenheter. Om studien hade säkerställt 

att samtliga lärare var representativa för urvalet, genom ett ytterligare kriterium om att de 

undervisar i ämnen som kartläggningsmaterialet är utformat för så hade inte studiens 

validitet riskerats. 

För att säkra kvalitén i studien användes Spencer, Ritchie, Lewis & Dillons (2003) 

referensram för bedömning av kvaliteten i studier om utvärderingsforskning med en 

kvalitativ inriktning och kvalitativ forskning generellt. Kvalitetsgranskningen för studien 

kontrollerades genom att utforma en mall, i vilken kvalitetsindikatorer med tillhörande 

anmärkningar redogjordes för. I den vänstra spalten, Frågor presenteras frågor angående 

studiens kvalité. Den mittersta spalten, Kvalitetsindikatorer besvarar på vilket sätt studien 

arbetat med aktuell fråga. Den högra spalten, Anmärkningar förklarar hur 

kvalitetsindikatorerna har använts. 

 

 

Tabell 1. Spencer, Ritchie, Lewis & Dillons (2003) referensram för bedömning av kvaliteten i studier 

om utvärderingsforskning med en kvalitativ inriktning och kvalitativ forskning generellt 

 Frågor Kvalitetsindikatorer Anmärkningar 

1. Hur trovärdiga är 

resultaten? 

En tydlig koppling 

mellan intervjufrågorna 

och studiens 

forskningsfrågor 

respektive syfte. 

Genom att Intervjufrågorna är 

formulerade likt studiens 

forskningsfrågor går det att säkra att 

respondenternas svar även besvarar 

forskningsfrågorna. 

2. Hur har 

kunskapen/först

åelsen blivit 

bättre genom 

studien? 

Synliggjort ett relevant 

perspektiv på 

fenomenet. 

Belyst fenomenet ur ett lärarperspektiv 

för att synliggöra grundskolelärares 

upplevelser. 

3. Hur bra beskrivs 

möjligheten till 

att forskningen 

kan få vidare 

betydelse? 

Redogörelse för 

studiens bidrag, i 

Inledningen. 

Det saknas kunskap om vilken 

upplevelse grundskolelärare har av 

fenomenet, kartläggning som ett 

hjälpmedel för att uppnå läroplanens 

(Skolverket, 2011) krav om en 

individanpassad undervisning för 

nyanlända elever. Genom att, i gällande 
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studie få förståelse för grundskolelärares 

upplevelse om fenomenet så försöker 

studien bidra med kunskap för vidare 

utveckling av insatser gällande 

undervisning av nyanlända elever. 

4. Hur tydlig är 

grunden för 

själva 

undersökningen? 

Tidigare forskning och 

styrdokument för 

skolan. 

Det pedagogiska problemet beskrivs 

med grund i tidigare forskning och 

styrdokument för skolan. 

5. Hur pass 

försvarbart är 

urvalet? 

Kriterier vid 

bedömning av 

relevanta 

urvalspersoner. 

Kriteriet på urvalspersonerna: 

Verksamma grundskolelärare som 

undervisar nyanlända elever säkrar ett 

relevant urval. 

 

På grund av att tre urvalspersoner 

undervisar i ämnen som 

kartläggningsmaterialet inte berör så 

anses urvalet inte försvarbart till 100 %. 

6. Hur bra utfördes 

datainsamlingen? 

Semistrukturerad 

intervju, intervjuguide, 

diktafon. 

Säkerställa att de insamlade data består 

av upplevelser och att dessa baseras på 

relevanta frågor. Inspelningen 

säkerställde att samtliga upplevelser 

inkluderades. 

7. Hur väl framgår 

detaljer, djup och 

komplexitet i de 

insamlade data? 

Öppna frågor med 

följdfrågor i 

intervjuguiden. 

Med öppna frågor och tillhörande 

följdfrågor kunde respondenternas 

beskriva sina upplevelser fritt med 

fylliga och komplexa svar, men utan 

detaljerade beskrivningar. 

Intervjuguiden säkerställde att frågorna 

med tillhörande svar kvarhölls inom 

studieämnet. 

8. Hur tydlig och 

sammanhängand

e är studien? 

Studiens samtliga delar 

har en koppling till 

studiens syfte. 

 

Bakgrunden, valen av: ansats, 

datainsamlingsmetod, insamlingsinstru

ment och analysmetod har utgått från 

studiens syfte. Presentation av resultat 

och diskussion har även dessa speglat 

syftet. Slutligen dras slutsatsen med 

grund i bakgrund, resultat och 

diskussion. 
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9. Vilka etiska 

frågor har man 

tagit ställning 

till? 

Vetenskapsrådets 

vetenskapliga 

forskningssed och dess 

fyra etiska 

ställningstaganden: 

- Informationskravet 

- Samtyckeskravet 

- Konfientialitetskravet 

- Nyttjandekravet 

Informerade deltagarna om studiens 

syfte samt deltagarnas rättigheter. 

Samtycke från deltagarna att delta i 

studien. Deltagarna är anonyma och 

deras uppgifter oåtkomliga för 

utomstående. Insamlade uppgifter 

används enbart för 

forskningsändamålet. 

10. Hur bra och 

adekvat är 

forsknings- 

processen 

dokumenterad? 

Beskrivning av 

proceduren för 

genomförandet av 

studien. 

Redogjort för och varför ämnet är 

relevant att studera. Vidare har en 

redogörelse för den litteratur som 

använts, val av: ansats, datainsamlings-

metod, datainsamlingsinstrument samt 

hur datainsamlingen gick till beskrivits. 

Studiens reliabilitet samt validitet har 

synliggjorts och resultatet presenterats 

genom text och citat som slutligen har 

diskuterats och dragits slutsatser av. 

 

Analysmetod 

Det är viktigt att transkribera för att få en förståelse för materialet inför efterföljande 

analysarbete (Bryman, 2011), därför transkriberades rådatamaterialet från samtliga intervjuer 

manuellt av författarna. När all empiri var insamlad och transkriberad påbörjades 

analysarbetet. För att upptäcka och identifiera skillnader och likheter i det insamlade 

materialet genomfördes en tematisk analys. En tematisk analys är enligt Bryman (a.a.) en 

analysmetod som syftar till att söka efter teman i materialet. För gällande studie har Braun 

och Clarkes (2006) beskrivning av en tematisk analys använts. Denna tematiska analys består 

av sex steg. Det första steget innebär att fördjupa sig i den insamlade empirin, läsa 

transkriberingen och lyssna på de inspelade intervjuerna för att bekanta sig med materialet. 

Det andra steget innebär att koda innehållet för att kunna reducera data och på så sätt 

synliggöra det som är relevant för studiens forskningsfrågor (Braun & Clarke, 2006). Utifrån 

respondenternas svar på de öppna intervjufrågorna tilldelades koder för att skapa mening av 

de insamlade intervjusvaren. Under identifieringen av koder togs det hänsyn till att inte låsa 

svaren till vissa av de utformade temana och kategorierna. Miles och Huberman (1994) 

betonar vikten av att undvika att låsa svaren till vissa teman för att inte gå miste om 

informativ empirisk data, som vid första anblick kan verka svag eller icke informativa. 

Braun och Clarke (2006) beskriver sökandet efter kategorier som det tredje steget i en 

tematisk analys. Det är en aktiv process, där forskarens roll är att konstruera dessa kategorier 

för att sedan sammanställa alla relevanta koder under respektive kategori. Genom att skriva 
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ut samtliga svar från respondenterna, för att söka finna återkommande kategorier och 

begrepp identifierades likheter, skillnader samt viktiga faktorer. Enligt Bell (2006) är en 

identifiering av likheter och skillnader en förutsättning för skapandet av preliminära 

kategorier. 

Det fjärde steget innebär att forskaren granskar de kategorier som konstruerats så att de är 

relevanta och har en koppling till varandra. Genom att knyta vardera kategorin till en 

tillhörande forskningsfråga som i sin tur svarar mot studiens syfte så säkras relevansen av 

vardera kategorin, samt en koppling mellan dessa. 

När forskaren är nöjd med de kategorier som identifierats och konstruerats bör sedan en 

analys av varje tema genomföras, vilket är det femte steget. Forskaren bör fråga sig vad 

respektive kategori bidrar med samt identifiera essensen av varje kategori för att sedan 

namnge dessa informativt (Braun & Clarke, 2006). Följande kategorier har synliggjorts: Hur 

kartläggning genomförs, Vikten av kartläggning, Rutiner och samarbete - för en fungerande 

kartläggning, Vikten av individanpassad undervisning, Mer tid till varje elev, Kartläggning som ett 

redskap för att individanpassa undervisningen och “I slutändan är det ditt möte med individen och 

bygga relationer som avgör”. I tabell 2, tabell 3 och tabell 4 redovisas respektive kategori med 

tillhörande kod och meningsbärande enhet. 

I det sista steget av den tematiska analysen redovisades det empiriska materialet genom de 

olika kategorierna. Genom en sammanhängande presentation av resultatet, med precisa citat 

och beskrivande tillhörande text redogjordes för vardera kategorin samt dess relevans för 

forskningsfrågorna. På så vis sökte studien att besvara forskningsfrågorna. Gällande citaten 

så gjordes en korrigering av utfyllnadsord genom att ta bort exempelvis “eeeh”.
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Tabell 2. Huvudtema 1 med tillhörande kategori, kod och meningsbärande enhet 

  

Huvudtema Hur upplever grundskolelärare kartläggning av nyanlända elevers 
ämneskunskaper i skolan? 

 

Kategori Hur kartläggning 
genomförs 

Vikten av 
kartläggning 

Rutiner och samarbete - 
för en fungerande 
kartläggning 
 

Kod Förberedelseklasslära
rna genomför 
kartläggningen av 
nyanlända elevers 
kunskaper. 

Kartläggningen är 
betydelsefull för att 
den ger 
information om 
elevens kunskaper. 

Utökade tidsresurser, ett 
närmare samarbete 
mellan 
förberedelseklasslärarna 
och ämneslärarna samt 
schemalagd 
kartläggning är 
utvecklingsmöjligheter 
för en mer fungerande 
kartläggning 

Meningsbärande 
enhet 

“Det är ju inte jag som 
ämneslärare som gör 
någon kartläggning på 
dom nyanlända eleverna 
utan det gör den läraren 
i förberedelseklass” 

“Det är ju 
jätteviktigt annars 
vet man ju inte var 
eleven står och vet 
vad den kan” 

“Vi försöker utveckla hela 
tiden å organisera på ett 
sånt sätt att vi ska få in 
kartläggning i veckans jobb 
[...] och att vi känner att vi 
får tid men [...] det är 
svårt” 
 
“Att helst sitta 
tillsammans med 
ämneslärare också, för att 
vi är ju [...] många lärare 
inne å jobbar med dom här 
nyanlända eleverna. Det är 
ju inte bara jag som lärare i 
förberedelseklass som sitter 
med en grupp. Utan att vi 
behöver hela tiden delge 
varann av kartläggningen”  
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Tabell 3. Huvudtema 2 med tillhörande kategori, kod och meningsbärande enhet 

Huvudtema Hur upplever grundskolelärare individanpassad undervisning för 
nyanlända elever i skolan? 

Kategori Vikten av en individanpassad 
undervisning 

Mer tid till varje elev 

Kod Individanpassad undervisning är 
viktigt då nyanlända elever är en 
heterogen grupp med varierande 
förkunskaper och erfarenheter. 

Individanpassad undervisning är 
tidskrävande och det finns ett 
behov av utökade tidsresurser för 
att undgå att de eleverna med 
störst behov av lärarhjälp får 
försämrade förutsättningar för sitt 
lärande. 

Meningsbärande 
enhet 

“En del har inga förkunskaper alls, de 
kommer direkt från gatan [...] och 
många har ju jättemycket kunskap i 
vissa ämnen så [...] vi kan inte 
behandla alla lika, utan vi måste få det 
individanpassat” 

“Det är mitt ständiga dåliga samvete 
att jag känner att jag inte riktigt kan 
möta dom här svagaste för dom 
behöver att man sitter med dom hela 
tiden, för dom behöver dialogen hela 
tiden och jag kan inte möta dom hela 
tiden utan jag måste ägna mig åt dom 
andra också. Så att ja, dom svagaste 
blir lidande i dagsläget och det tycker 
jag är jättetråkigt” 

 
 
Tabell 4. Huvudtema 3 med tillhörande kategori, kod och meningsbärande enhet 

Huvudtema Vilka är de generella kännetecknen som tillsammans formar 
upplevelsen av kartläggning som ett hjälpmedel för att 

individanpassa undervisning? 

Kategori Kartläggning som ett redskap för 
att individanpassa 
undervisningen. 

“I slutändan är det ditt möte med 
individen och bygga relationer 
som avgör” 

Kod Med hjälp av kartläggning får den 
nyanlända eleven undervisning i 
ämnen de är i behov av, vilket 
effektiviserar lärandet och 
möjligheten till att få betyg. 

Relationen mellan läraren och den 
nyanlända eleven är av större vikt 
än kartläggning, för att kunna 
individanpassa undervisningen. 
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Meningsbärande 
enhet 

“Man måste hitta dom här 
individuella lösningarna. Då är det 
kartläggningarna som är det viktiga 
hjälpmedlet här  [...]. Okej! Här 
kommer en elev från Syrien som har 
läst fyra år fysik. Vi checkar bara av 
att hon har alla moment, ger henne 
betyg å så kan hon lägga mer tid på 
biologin därför att där fattas det 
väldigt mycket [...]. Varje betyg är så 
guld värd för dom här eleverna”. 

“Det som står där på pappret, det är 
liksom en del men det är så mycket 
annat. Jag måste skapa mig en 
relation [...] och anpassa min 
undervisning utifrån det [...]. Det är 
mycket viktigare än att läsa på ett 
papper om hur många bokstäver dom 
kan eller hur många ljud dom känner 
igen [...]. I slutändan är det ditt möte 
med individen och bygga relationer 
som avgör”. 

 

Etiskt ställningstagande 

Studien har förhållit sig till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska riktlinjer som kan delas 

upp i följande huvudkrav; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Respondenterna informerades inför intervjuerna om syftet med studien, 

villkoren för deras deltagande, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt 

att avbryta sin medverkan. Om respondenten hade valt att avbryta sin medverkan i studien 

skulle detta skett utan negativa konsekvenser. Med det uppfylldes informationskravet. 

Respondenterna informerades om samtyckeskravet, vilket inhämtades innan intervjuerna 

startade. Beslutet att delta eller avbryta medverkan påverkades inte av intervjuarna. 

Respondenterna fick bestämma under vilka villkor, när, hur, var och hur länge de önskade 

att delta i studien. 

Samtliga inspelade intervjuer lagrades på ett sådant sätt att inte utomstående kunde ta del 

av materialet. Respondenternas namn kodades så att de inte gick att identifiera av 

utomstående. Genom denna hantering av materialet har konfidentialitetskravet uppfyllts. 

Slutligen informerades respondenterna om nyttjandekravet, att alla insamlade uppgifter 

endast används för studien och att dessa uppgifter raderas så snart studien godkänts av 

examinator. Genom att samtliga av vetenskapsrådets fyra huvudkrav uppfylldes kunde en 

trygg och tillförlitlig relation till respondenterna skapas. 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte har en fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats bedömts som mest 

lämplig, då studien är intresserad av grundskolelärares upplevelser av fenomenet; 

kartläggning som ett hjälpmedel för att individanpassa undervisningen för nyanlända 

elever. Genom att beskriva och studera grundskolelärares upplevelser synliggörs de 

kännetecken som tillsammans formar upplevelsen av fenomenet, och på så vis har studien 

synliggjort fenomenets meningsstruktur. 

För studien gjordes ett målinriktat urval med ett kriterium på urvalspersonerna; att de 

skulle vara verksamma grundskolelärare som undervisade nyanlända elever. Av 

grundskolelärarna så medverkade fyra förberedelseklasslärare från två skolor i en kommun 

och fem ämneslärare från en skola i en annan kommun. Med en fenomenologisk 

kunskapsteoretisk utgångspunkt så anses denna fördelning bidra med en variation i urvalet i 
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form av fler synsätt, vilket varit avgörande för att kunna ringa in vad fenomenet 

understryker. 

Däremot påverkade urvalet möjligheten att dra slutsatser om samband på grund av att 

lärarna baserar sina upplevelser på olika förutsättningar. Vidare så visade det sig att 

ämneslärarna saknade erfarenhet och kunskap om kartläggning av nyanlända elever och 

därför även upplevelser av fenomenet. Förståelsen av fenomenet riskerades därför att bli 

missvisande om denna baseras och utgår ifrån dessa ämneslärares upplevelser. Med denna 

kunskap så anses det ha tillfört studien ett mer trovärdigt resultat med ett representativt 

urval, bestående av grundskolelärare som undervisar i ämnen som kartläggningsmaterialet 

finns utformat för. 

I studies planeringsfas diskuterades att använda både enkät och semistrukturerade 

intervju som datainsamlingsmetod för att få ett säkrare resultat och en hög validitet. Enligt 

Bryman (2011) innebär metodtriangulering att en kvantitativ metod används för att styrka 

eller bekräfta en kvalitativ metod eller tvärt om. I denna studie hade det inneburit att med 

hjälp av resultatet från en kvantitativ enkät stödja och stärka resultatet från de kvalitativa 

intervjuerna. En flermetodstudie övervägdes eftersom att det inte förmodades finnas 

utrymme för ett så stort antal kvalitativa intervjuer vilket skulle kompletteras med enkäter. 

Efter övervägande fattades beslutet om att tiden var för kort för att en sådan studie skulle 

kunna genomföras och beslutet blev att endast semistrukturerad intervju skulle genomföras. 

Intervjuarna sökte att säkerställa att intervjuerna genomfördes i en lugn och ostörd miljö 

samt att undvika störningar som riskerat att försämrat intervjuprocessen och kvalitén på 

ljudinspelningen. För att skapa bättre förutsättningar för intervjuerna så hade ytterligare 

åtgärder kunnat genomföras inför intervjuerna. Intervjuarna hade kunnat bekanta sig med 

miljön på de olika skolorna för att underlätta tolkningen och förståelsen av 

intervjupersonernas berättelser. Detta hade ökat chanserna, för intervjuarna att skapa sig en 

helhetsbild. Vidare så hade en säkerställning av de avskilda mötesrummen kunnat göras då 

två av intervjuerna blev avbrutna av personal som hade tillgång till de aktuella 

mötesrummen. Avbrott under en intervju kan påverka respondentens svar, koncentration 

samt nervositet och även riskera kravet om anonymitet (Bryman, 2011). 

Med tanke på att intervjufrågorna berör grundskolelärares arbetssätt så var intervjuarna 

extra medvetna om att visa empati. Detta för att undvika att lärarna upplevde sig ifrågasatta 

av sitt undervisningsarbete. Vidare är det av vikt att skapa så lika förutsättningar som 

möjligt för samtliga respondenter för att minska risken att yttre faktorer påverkar 

respondenternas svar (Bryman, 2011). Därför var målet att genomföra intervjuerna på 

vardera skolan under i huvudsak samma tidpunkt på dygnet, i den mån som var möjligt 

utifrån respondenternas tillgänglighet. Detta var inte möjligt att uppnå i denna studie med 

tanke på det geografiska avståndet mellan såväl respondenterna som författarna. Eftersom 

att intervjuerna genomfördes i två olika kommuner så var det svårt att påverka tiderna och 

förutsättningarna för intervjuerna. 

Pilotstudien som genomfördes inför intervjuprocessen utvärderas som betydelsefull då 

den uppskattas ha skapat goda förutsättningar inför intervjuerna med urvalspersonerna. 

Med en pilotstudie synliggörs brister i intervjufrågorna, tolkningen av frågorna och den 

beräknade längden för intervjuerna säkerställs (Bryman, 2011). Genom pilotstudien framgick 
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det att några frågor tolkades annorlunda av respondenterna än vad som förväntades. Utifrån 

denna information kunde en omformulering av dessa frågor genomföras så att det senare, 

vid de kommande nio intervjuerna resulterade i fylliga, beskrivande och berättande svar 

som speglade aktuell fråga. 

Trots att diktafon var ett viktigt hjälpmedel som möjliggjorde att båda författarna kunde 

vara delaktiga i transkriberings- och analysprocess av det totala datamaterialet så visade det 

sig att diktafonen medförde en oönskad effekt. Några respondenter upplevde situationen 

som stressande eftersom de blev inspelade. Det visade sig genom att vissa respondenter, 

efter att intervjun var avslutad och inspelningen stängts av slappnade av mer och vågade då 

öppna sig mer.  
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Resultat 

Syftet med denna studie har varit att få förståelse för grundskolelärares upplevelser av om, 

och i så fall hur kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper bidrar till att anpassa 

undervisningen utifrån varje enskild elev. Genom att utgå från grundskolelärares 

livsvärldsperspektiv söker studien att klargöra de kännetecken som tillsammans formar 

upplevelsen av fenomenet i fråga, det vill säga kartläggning som ett hjälpmedel för att 

individanpassa undervisning. 

Rådatamaterialet består av nio intervjuer av grundskolelärare som genomförts med syfte 

om att samla in grundskolelärarnas upplevelser av fenomenet. Nedan kommer studiens 

resultat att presenteras genom tre teman, Tema 1 – Hur upplever grundskolelärare 

kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper i  skolan? Tema 2 - Hur upplever 

grundskolelärare individanpassad undervisning för nyanlända elever i skolan? Och Tema 3 

– Vilka är de generella kännetecknen som tillsammans formar upplevelsen av kartläggning 

som ett hjälpmedel för att individanpassa undervisning? Temana berör samma områden 

som intervjuguidens huvudfrågor, liksom är desamma som studiens forskningsfrågor. 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text samt i form av citat där respondenterna 

benämns som Respondent 1, Respondent 2, Respondent 3 och så vidare upp till den sista och 

nionde respondenten. Numreringen på respondenterna är bestämd efter den tidsmässiga 

ordningsföljd för när intervjuerna ägde rum. Respondenternas utsagor presenteras efter dess 

relevans i resultatet. Under respektive tema redovisas underliggande kategorier som 

framkommit vid kodningsarbetet av datamaterialet vid dataanalysen. De sju kategorier som 

framkom var “Hur kartläggning genomförs”, ”Vikten av kartläggning”, “Rutiner och 

samarbete – för en fungerande kartläggning”, ”Vikten av en individanpassad undervisning”, 

”Mer tid till varje elev”, “Kartläggning som ett redskap för att individanpassa 

undervisningen” samt “I slutändan är det ditt möte med individen och bygga relationer som 

avgör”. Kategorierna som framkommit har indelats under tillhörande Tema och relaterar till 

varandra på så vis att var och en belyser kännetecken av fenomenets meningsstruktur. 

Beskrivning av respondenterna 
De nio grundskolelärarna som intervjuades har samtliga lärarutbildning och mellan åtta och 

34 års lärarerfarenhet varav mellan ett och tio år med inriktning på undervisning av 

nyanlända elever. Fyra av de nio lärarna arbetar i förberedelseklass och har vidareutbildat 

sig inom svenska som andraspråk. Dessa fyra förberedelseklasslärare har erfarenhet av 

kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper. De övriga fem av de nio 

grundskolelärarna arbetar som ämneslärare i ordinarieklass med erfarenhet av att undervisa 

nyanlända elever. Dessa fem ämneslärare saknar vidareutbildning inom undervisning av 

nyanlända elever och har begränsade erfarenheter av kartläggning av nyanlända elevers 

ämneskunskaper. I tabell. 5 presenteras en översiktlig beskrivning av respondenterna. 
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Intervj-

uperson 

Utbildning Vidare-

utbildning inom 

undervisning 

för nyanlända 

elever 

Antal år 

som 

lärare 

Antal år 

som lärare 

för 

nyanlända 

Förberedelse

klass-lärare 

(FBKL) eller 

ämneslärare 

(ÄL) 

1 Mellanstadielärare  Svenska som 

andraspråk, 

behörighet att 

undervisa upp 

till årskurs 9. 

29 12 FBKL 

2 Mellanstadielärare i 

svenska och 

samhällsorientering 

Svenska som 

andraspråk, 

behörighet att 

undervisa upp 

till årskurs 9. 

14 1 FBKL 

3 Mellanstadielärare i 

svenska och 

samhällsorientering 

Svenska som 

andraspråk, 

behörighet att 

undervisa upp 

till årskurs 9. 

30 8 FBKL 

4 Lågstadielärare Svenska som 

andraspråk, 

behörighet att 

undervisa upp 

till årskurs 9. 

26 1 FBKL 

5 Mellanstadielärare i 

matematik och 

naturorientering 

Ingen 34 X ÄL 

6 Grundskolelärare i 

svenska och 

samhällsorientering 

Ingen 15 10 ÄL 

7 Låg- och 

mellanstadielärare i 

samhällskunskap 

Ingen 9 1 ÄL 

8 Låg- och 

mellanstadielärare 

Ingen 8 X ÄL 

9 Låg- och 

mellanstadielärare i 

Ingen X X ÄL 
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Tabell 5. Beskrivning av respondenterna 

Tema 1. Hur upplever grundskolelärare kartläggning av nyanlända 

elevers ämneskunskaper i skolan? 
Tema 1 handlar om grundskolelärares upplevelser av kartläggning, där tre centrala 

kategorier har framstått. Kategori ett berör hur kartläggning genomförs och belyser vem som 

genomför kartläggning och med vilket material. Kategori två belyser vikten av kartläggning 

och den tredje och sista kategorin behandlar utvecklingsmöjligheter med kartläggning där 

rutiner och samarbete framstått som två centrala begrepp. 

Kategori 1: Hur kartläggning genomförs 

Det centrala i samtliga grundskolelärares upplevelser gällande användningen av 

kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper visar sig vara att kartläggning enbart 

genomförs i förberedelseklass. När ämneslärarna beskriver sina upplevelser av kartläggning 

uppfattas det som att kartläggningen inte är deras ansvar utan ett uppdrag för 

förberedelseklasslärarna att genomföra, innan den nyanlända eleven kommer i kontakt med 

den ordinarie klassen. 

 

Det är ju inte jag som ämneslärare som gör någon kartläggning på dom nyanlända 

eleverna utan det gör den läraren i förberedelseklass, där nere hos sig innan hon 

skickar upp dem hit (Respondent 7). 

 

Jag tänker att liksom den där kartläggningen har skett på dom instanserna, [...] 

välkomsten och som vi har nu, förberedelseklassen [...] innan eleverna kommer ut till 

klasserna (Respondent 6). 

 

En konsekvens av att förberedelseklasslärarna ansvarar för och genomför kartläggningen är 

att ämneslärarna upplever att de inte har någon större inblick eller är delaktiga i 

kartläggningsprocessen av nyanlända elever. De upplever sig inte heller ha samma möjlighet 

till att ta del av kartläggningens resultat så som förberedelseklasslärarna. 

 

Nu är jag inte så insatt i den här kartläggningen [...] eftersom att jag inte har fått ta 

del av den kartläggningen på det sättet som förberedelseklasslärare har gjort 

(Respondent 8). 

 

Samtliga svar från de fyra förberedelseklasslärarna överensstämmer med ämneslärarnas 

upplevelser av att kartläggningen genomförs av de, förberedelseklasslärarna själva. Vidare 

så framgår det att förberedelseklasslärarna genomför de två första, obligatoriska stegen av 

kartläggningen med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial. I de två första stegen 

kartläggs elevens språk, erfarenheter samt numeracitet och litteracitet som handlar om 

svenska och 

Samhällsorientering 
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matematiskt tänkande samt läs- och skrivkunskaper. Förberedelseklaslärarna berättar att de 

inte genomför hela kartläggningen själva utan får hjälp av en ämneslärare med numeracitet-

delen. 

 

Jag och min kollega har ju gjort dom två första stegen av Skolverkets kartläggning. Vi 

har genomfört litteracitet [...] och sen så har vi haft en matematiklärare som har 

genomfört testet som heter numeracitet (Respondent 2). 

Kategori 2: Vikten av kartläggning 

I lärarnas svar gällande tankar om kartläggning finns en överensstämmelse om upplevelsen 

av att det är ett betydelsefullt redskap i undervisningen av nyanlända elever. Ämneslärarnas 

upplever sig ha liten erfarenhet gällande kartläggning av nyanlända elevers 

ämneskunskaper på grund av att kartläggningen, som det tidigare framkommit är 

förberedelseklasslärarnas ansvar. Trots deras inte så stora erfarenheter av kartläggning så 

går det att utläsa en positiv inställning till kartläggning samt till Skolverkets 

kartläggningsmaterial. Ämneslärarnas positiva inställning grundar sig på upplevelsen av att 

kartläggning kan vara ett stöd för lärarna vid utformningen av undervisningen. 

 

Mina erfarenheter är inte så stora [...]men det är klart att kartläggning är viktigt så 

att man vet att man jobbar med rätt saker (Respondent 5). 

 

Jag har inte jobbat så mycket med kartläggning [...] men jag tänker mig, om 

Skolverket har gjort ett material för att hjälpa oss lärare att kartlägga [...] så är det 

säkert något genomtänkt och bra att använda så det tror jag är ett bra stöd för oss 

(Respondent 9). 

 

Även förberedelseklasslärarna har en positiv inställning till kartläggning. Kartläggning 

upplevs som självklar och viktig att genomföra då det ger samtliga lärare en bättre överblick 

av vad eleven kan sen tidigare inom de olika skolämnena. 

 

Det är ju självklart att man måste göra kartläggningar [...]. Man får ju väldigt 

mycket mer koll på var och en (Respondent 4). 

 

Det är ju jätteviktigt annars vet man ju inte var eleven står och vet vad den kan [...]. 

Kartläggningen som jag genomförde tycker jag nästan enbart var positiv. Dels så fick 

man ju veta vad den nyanlända eleven hade för läsvanor och om den brukade skriva, 

vad den brukade skriva (Respondent 2). 

 

En förberedelseklasslärare betonar även kartläggningens betydelse för att undvika risken att 

lärarens fördomar om den nyanlända elevens hemland ligger till grund för bedömningen av 

elevens kunskaper. Risken med att bedöma elevens kunskaper på felaktig grund är att 

eleven inte får en undervisning som speglar elevens förkunskaper. Däremot så upplevs det 
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vara svårt att koppla bort dessa förutfattade meningar och att detta är något som läraren 

ständigt måste tänka på. 

 

Om jag vore en NO-lärare och tar emot elever så skulle ju jag vilja veta: vad kan du 

egentligen? För annars blir det den här synen, att du kommer ju från Afghanistan 

och där avspeglar sig våra fördomar. Jag har ju fått göra kullerbyttor i mitt huvud 

hela tiden därför att jag tror att: okej, dom kommer från ett fattigt land å har bara gått 

i skolan fyra, fem år. Ja men ni lär väl er inte? Ni kan väl inte så mycket fysik? Å så 

har dom kunnat väldigt mycket (Respondent 1). 

Kategori 3: Rutiner och samarbete - för en fungerande kartläggning 

I intervjun efterfrågades lärarnas upplevelser av eventuella utvecklingsmöjligheter med 

kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper och i svaren framgår utmaningar med 

att kartlägga. Lärarna i förberedelseklass lyfter svårigheter med att genomföra kartläggning 

då de upplever den som tidskrävande och svår att organisera som en rutin i 

arbetsuppgifterna. 

 

Vi försöker utveckla hela tiden å organisera på ett sånt sätt att vi ska få in 

kartläggning i veckans jobb [...] och att vi känner att vi får tid men [...] det är svårt 

(Respondent 3). 

 

Förberedelseklasslärarna utvecklar sina svar med förslag på hur kartläggningens 

organisering kan förbättras. De föreslår införande av rutiner för när och hur kartläggning ska 

genomföras för att förberedelseklasslärarna, på ett mer fungerande sätt ska få in 

kartläggningen i sina arbetsuppgifter och på så vis undvika att den försummas. 

 

Vi behöver få en bra rutin på att hela tiden checka av rutinerna om var eleverna 

befinner sig [...]. Kanske att varje torsdag, var tredje vecka är en kartläggningsdag. 

Alltså alla måste skriva lite, läsa lite högt för oss, så vi kan checka av. För det är så 

lätt att tiden går så fort. Vips bara så är tiden borta! Men om man alltid bestämde, 

var tredje vecka, den här dagen och redan har det inbokat för terminen, då är det 

mycket lättare att hålla koll (Respondent 4). 

 

Ett ytterligare förslag på utvecklingsmöjligheter och ett förslag som både 

förberedelseklasslärarna och ämneslärarna förespråkar upplevs vara ett bättre samarbete 

mellan dessa lärare och att på så vis möjliggöra ett kollegialt lärande. 

 

Att helst sitta tillsammans med ämneslärare också, för att vi är ju [...] många lärare 

inne å jobbar med dom här nyanlända eleverna. Det är ju inte bara jag som lärare i 

förberedelseklass som sitter med en grupp. Utan att vi behöver hela tiden delge 

varann av kartläggningen (Respondent 3). 
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Detta samarbete menar lärarna kan uppnås genom att involvera ämneslärarna i 

förberedelseklasslärarnas arbete. Ett samarbete mellan dessa lärare skulle innebära att 

förberedelseklass och ordinarie klass blir en mer gemensam verksamhet istället för två 

parallella. 

 

Jag tycker att ämneslärare [...] ska involveras i vårat arbete snabbare så att inte vi är 

som en bubbla i skolverksamheten. Det blir som vi och dom på nå sätt (Respondent 

2). 

 

Involvera oss klasslärare i tänkte jag på, ämneslärarna (Respondent 8). 

Sammanfattning 

Av samtliga intervjuade lärares upplevelser framgår att kartläggningen av nyanlända elevers 

ämneskunskaper är en verksamhet som genomförs av förberedelseklasslärarna med hjälp av 

Skolverkets kartläggningsmaterial. Däremot framgår det att ämneslärarna hjälper till med 

kartläggningen av elevernas matematiska tänk. Samtliga lärare har en positiv inställning till 

kartläggning som ett redskap vid utformandet av undervisningen för nyanlända elever. 

Kartläggningen upplevs som en självklar insats för att, genom denna får lärarna information 

om vad den nyanlända eleven kan inom skolämnen. Däremot varierar 

förberedelseklasslärarnas och ämneslärarnas erfarenheter av att genomföra kartläggning. 

Det framgår även, av en förberedelseklasslärare att det finns en risk för att utforma 

undervisningen baserat på personliga förutfattade meningar om vad eleven kan. Detta lyfts 

som ett ytterligare skäl till att kartläggningen är viktig. Kartläggningen upplevs vara svår att 

hinna med och svår att organisera som en rutin i lärarnas undervisning. För att få in 

kartläggningen i det dagliga arbetet så föreslår förberedelseklasslärarna att schemalägga 

denna. Samarbete mellan förberedelseklasslärare och ämneslärare lyfts fram som ett 

ytterligare förslag för en mer fungerande kartläggning. 

Tema 2.  Hur upplever grundskolelärare individanpassad 

undervisning för nyanlända elever i skolan? 

Tema 2 handlar om grundskolelärares upplevelser av individanpassad undervisning för 

nyanlända elever, där två centrala kategorier har framstått. Kategori ett berör vikten av 

individanpassad undervisning och betydelsen av att vara medveten om nyanlända elevers 

varierande skolerfarenheter. Kategori två belyser utmaningar med att individanpassa 

undervisningen för nyanlända elever och handlar om brist på resurser i form av tids- och 

personalbrist. 

Kategori 1: Vikten av en individanpassad undervisning 

I intervjun efterfrågades respondenternas upplevelser kring vikten av att individanpassa 

undervisningen för nyanlända elever. Fyra ämneslärare betonar individanpassning som 

betydelsefullt för alla elever då målsättningen är att möta alla elevers behov och skapa de 

bästa möjliga förutsättningarna för varje elev. 



 

 

 

 

 

 

33 

 

Jo men det är ju jätteviktigt att det är individanpassat för dom så att de får de rätta 

verktygen för att kunna lyckas i skolan [...] så att det tycker jag absolut, att man 

måste individanpassa. Det försöker man ju göra med alla elever, alla ska ju ha det 

bästa för att lära sig (Respondent 7). 

 

För att lyckas med individanpassad undervisning så upplever ämneslärarna och 

förberedelseklasslärarna att det är en förutsättning att vara medveten om och ta hänsyn till 

elevernas varierande skolerfarenheter. 

 

En del har inga förkunskaper alls, de kommer direkt från gatan [...] och många har ju 

jättemycket kunskap i vissa ämnen så [...] vi kan inte behandla alla lika, utan vi måste 

få det individanpassat (Respondent 4). 

 

Lärarna upplever att de nyanlända elevernas varierande skolerfarenheter beror på olika 

faktorer så som föräldrars utbildningsbakgrund och elevens sociala och kulturella 

bakgrund.  Sex av nio lärare upplever att den centrala faktorn till de nyanlända elevernas 

varierande skolerfarenheter beror på vilket land de kommer ifrån. 

 

Det är ju väldigt varierat. De beror på varifrån dom kommer, vilket land för det 

första, om dom kommer ifrån landsbygd eller stad [...]. En del har ju noll år i skolan 

och en del av eleverna vi har idag har gått åtta år i skolan (Respondent 2). 

 

Det är jätteolika [...]. Det beror på vilket land du kommer ifrån. Kommer man från 

Syrien har man full skolgång [...] medan dom här afghanska eleverna vi har, dom har 

ju oftast arbetat (Respondent 4). 

Kategori 2. Mer tid till varje elev 

Ämneslärarnas och förberedelseklasslärarnas målsättning är att anpassa undervisningen 

utifrån varje nyanländ elev. De flesta av lärarna upplever att de försöker att individanpassa 

undervisningen efter bästa förmåga och en del upplever att de lyckas med detta. Däremot 

framgår det att några av lärarna har svårt att uppfylla denna målsättning på grund av 

upplevelsen av att tiden inte räcker till. I och med det upplevs det finnas ett behov av 

utökade tidsresurser. 

 

Ja man försöker ju som lärare att individanpassa, sen så verkligheten är ju att till 100 

% hinner man inte individanpassa [...] det upplever jag i iallafall kan vara svårt 

(Respondent 9). 

 

Det är klart man önskar [...] att man hade mer tid till var och en Så, mer tid med 

varje elev och verkligen se, vad kan du? Det vill man få (Respondent 4). 
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Konsekvensen av att ämneslärarna och förberedelseklasslärarna inte upplever sig ha den tid 

som krävs för att kunna möta varje nyanländ elevs behov anses vara att de elever som är i 

störst behov av tid med läraren får försämrade förutsättningar för sitt lärande. Följden av för 

lite tid blir även att lärarna upplever sig som otillräckliga. 

 

Det är mitt ständiga dåliga samvete att jag känner att jag inte riktigt kan möta dom 

här svagaste för dom behöver att man sitter med dom hela tiden, för dom behöver 

dialogen hela tiden och jag kan inte möta dom hela tiden utan jag måste ägna mig åt 

dom andra också. Så att ja, dom svagaste blir lidande i dagsläget och det tycker jag är 

jättetråkigt (Respondent 2). 

Sammanfattning 

Individanpassad undervisning lyfts fram som betydelsefullt för samtliga elever och något 

som lärarna strävar efter. För att lyckas att individanpassa undervisningen för nyanlända 

elever så krävs en medvetenhet om elevernas varierande skolkunskaper. Förutom elevens 

sociala och kulturella bakgrund och föräldrarnas utbildning så lyfter lärarna fram elevens 

hemland som den centrala påverkansfaktorn till elevernas varierande skolerfarenheter. 

Det framgår, av lärarnas upplevelser att individanpassad undervisning är tidskrävande 

och att det finns ett behov av utökade tidsresurser för att undgå att de eleverna med störst 

behov av lärarhjälp får försämrade förutsättningar för sitt lärande. Tidsbristen upplever 

lärarna även bidrar till en känsla av otillräcklighet i sitt arbete. 

Tema 3. Vilka är de generella kännetecknen som tillsammans 

formar upplevelsen av kartläggning som ett hjälpmedel för att 

individanpassa undervisning? 

Under tema 3 så har två kategorier framstått som centrala. Kategori 1 behandlar hur 

kartläggning bidrar till individanpassad undervisning. Genom kartläggning får läraren 

information om elevens tidigare kunskaper. Vidare så möjliggör kartläggning en mer 

effektiv placering av den nyanlända eleven, från förberedelseklass till ämnesundervisning 

vilket ger eleven en undervisning anpassad efter den egna kunskapsnivån. Kartläggning 

upplevs, genom samtliga tillvägagångssätt öka elevens chanser att erhålla betyg. Kategori 2 

belyser ett kritiskt perspektiv på relevansen av kartläggning för att individanpassa 

undervisningen. Detta perspektiv lyfter istället fram vikten av relationen mellan lärare och 

nyanländ elev som betydelsefull för att uppnå individanpassad undervisning. 

Kategori 1: Kartläggning som ett redskap för att individanpassa 

undervisningen 

Av det insamlade datamaterialet framgår att både ämneslärarna och 

förberedelseklasslärarna upplever att kartläggning är ett användbart redskap för att kunna 

anpassa undervisningen utifrån varje nyanländ elev.  Majoriteten av lärarna betonar vikten 

av att erhålla information om den nyanlända elevens kunskapsmässiga nivå för att, utifrån 
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det kunna forma individuella lösningar och anpassa undervisningsmaterialet till den 

kunskapsnivå som passar eleven. 

 

Man måste ha den där kartläggningen [...] annars är det ju jättesvårt att veta vart 

eleven är [...]. Ja, men alltså först så har man ju fått den där bilden av vart eleverna 

ligger till och då försöker man ju sen, i klassrumssituationen använda sig av det för 

att anpassa undervisningen. Kanske kan dom nyanlända eleverna inte ha samma 

material som dom andra eleverna har eller dom kanske behöver ha mer bildstöd eller 

andra saker (Respondent 9). 

 

Man måste hitta dom här individuella lösningarna. Då är det kartläggningarna som 

är det viktiga hjälpmedlet här (Respondent 1). 

 

Genom att lärarna i förberedelseklass får information om elevens kunskapsmässiga nivå 

upplever de sig få möjligheten att, på ett mer effektivt sätt placera eleven i ämnen som denne 

saknar. Att eleven får undervisning i enbart de ämnen som den är i behov av ökar chanserna 

för ett mer effektivt lärande och möjligheten till att, snabbare få godkända betyg i alla 

ämnen. 

 

Vi omorganiserar hela tiden från den nya kartläggningen å ser att ”ja men den här 

eleven i förberedelseklass har ju jättemycket skola, självklart ska den ut i engelska och 

matte så fort de nånsin går (Respondent 3). 

 

Med hjälp av kartläggningen [...] ser jag framför mig att man kan flytta över tid 

mellan olika ämnen. Okej! Här kommer en elev från Syrien som har läst fyra år fysik. 

Vi checkar bara av att hon har alla moment, ger henne betyg å så kan hon lägga mer 

tid på biologin därför att där fattas det väldigt mycket (Respondent 1). 

 

Respondent 1 och Respondent 4 utvecklar vikten av att eleverna erhåller betyg. Genom att 

eleverna placeras ut i ämnen som de saknar så erhåller de betygen som de behöver för att 

vara behöriga till att söka in på gymnasiet, vilket förberedelseklasslärarna upplever vara en 

utmaning för nyanlända elever. 

 

Varje betyg är så guld värd för dom här eleverna för de tar så lång tid innan man kan 

skramla ihop alla dom här betygen [...] och det är ju så få utav den här gruppen, 

jämfört med svenska elever [...] som klarar godkända betyg (Respondent 1). 

 

Vi har ju så många i årskurs nio. Dom är ju jättestressade inför att få betyg för dom 

vill ju vidare liksom. Många jobbar jättejättemycket men dom kan ändå inte få betyg 

så det räcker till gymnasiet (Respondent 4). 
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Kategori 2. “I slutändan är det ditt möte med individen och bygga relationer 

som avgör” 

Av respondenterna antar en ämneslärare ett annat perspektiv på relevansen av kartläggning. 

Ämnesläraren upplever kartläggningen som bristfällig och på så vis oanvändbar i 

utformandet av undervisningen för nyanlända elever. 

 

Kartläggning är ett verktyg som jag egentligen skulle önska var mer levande [...]. 

Den intervjudel som har varit på till exempel välkomsten, den är liksom bara lite 

knapphändigt ifyllda intervjufrågor. Och dom har inte jag någon glädje av 

(Respondent 6). 

 

Ämnesläraren förklarar att hennes utgångspunkt inte är själva kartläggningen utan istället 

utgår hon ifrån individen och anser att andra aspekter, så som relationen med den 

nyanlända eleven, är av större betydelse för att uppnå en individanpassad undervisning. 

 

Det som står där på pappret, det är liksom en del men det är så mycket annat. Jag 

måste skapa mig en relation [...] och anpassa min undervisning utifrån det [...]. Det 

är mycket viktigare än att läsa på ett papper om hur många bokstäver dom kan eller 

hur många ljud dom känner igen [...]. I slutändan är det ditt möte med individen och 

bygga relationer som avgör (Respondent 6). 

 

Respondent 2 utvecklar vikten av att skapa en relation med den nyanlända eleven för att 

individanpassa undervisningen. En god relation mellan lärare och elev underlättar 

utformandet av undervisningen samt främjar lärandet hos den nyanlända eleven. Det 

upplevs även bidra till en bättre självkänsla hos eleven. 

 

Man måste ha en relation för att kunna lära ut och för att eleverna ska kunna lära in. 

Så en god relation är nästan det viktigaste tycker jag. Att man visar att man är 

intresserad utav dom. Det är jätteviktigt. Eleverna får ju ett förtroende för en. Jag 

visar att jag tycker den är viktig och viktig att lyssna till, då känner ju den sig viktig 

(Respondent 2). 

Sammanfattning 

Majoriteten av lärarna upplever kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper som ett 

betydelsefullt redskap samt en förutsättning för att kunna anpassa undervisningen utifrån 

varje nyanländ elev. Den information som läraren får genom kartläggning lyfts fram som en 

förutsättning för att kunna anpassa undervisningsmaterialet, forma individuella lösningar 

samt möjliggöra en mer effektiv placering av eleven, från förberedelseklass till ordinarie 

klass. Genom att eleven får en anpassad undervisning, utifrån sin kunskapsnivå ökar 

möjligheterna till att erhålla betyg och bli behörig till att söka in på gymnasiet, vilket lärarna 

upplever är en utmaning för de nyanlända eleverna. 

Av lärarnas upplevelser har några av lärarna ett kritiskt perspektiv till relevansen av 

kartläggning som ett redskap för att individanpassa undervisningen. Istället för kartläggning 
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lyfts relationen mellan läraren och den nyanlända eleven som en förutsättning för att kunna 

individanpassa undervisningen. 

Diskussion 

Syftet med studien har varit att få en förståelse för grundskolelärares upplevelser av om, och 

i så fall hur kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper är ett hjälpmedel för att 

individanpassa undervisning. Genom att söka finna de kännetecken som tillsammans formar 

upplevelsen av fenomenet, kartläggning som ett hjälpmedel för att individanpassa 

undervisning så har grundskolelärarnas individuella livsvärldsperspektiv synliggjorts. 

Resultatet visar att Skolverkets (2016b) uppfattning stämmer, gällande att kartläggning är en 

förutsättning för att skolan ska kunna anpassa undervisningen utifrån var och en av de 

nyanlända eleverna. Utifrån tolkning och analys av det insamlade datamaterialet kunde 

slutsatsen dras, att kartläggning är ett betydelsefullt redskap för grundskolelärare i 

undervisningen, men att det finns utmaningar med hur kartläggningsverksamheten 

organiseras och genomförs.  Det som vidare visat sig vara essensen i denna studie, utifrån 

lärarnas perspektiv är vikten av ett samarbete mellan förberedelseklasslärare och 

ämneslärare, där det kollegiala lärandet ses som fundament för samarbetet. 

Relevansen av kartläggning för att individanpassa undervisningen 

Från den 15 april 2016 är det obligatoriskt för grundskolan att genomföra en kartläggning av 

nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter. Enligt Skolverket (2016b) är syftet med 

kartläggningsmaterialet att skapa förutsättningar för bedömning av den nyanlända elevens 

kunskaper. Detta för att uppfylla Skollagen, om stöd och stimulans, samt anpassa 

undervisningen till var och en av de nyanlända eleverna. Resultatet i gällande studie 

bekräftar kartläggningsmaterialets syfte. Majoriteten av lärarna uttrycker en positiv 

inställning till kartläggning som en förutsättning för att kunna utforma en undervisning 

baserad på den enskilde elevens behov och erfarenheter. Dessa resultat framgår i nationella 

så som internationella studier (Nilsson, 2009; Nilsson & Bunar, 2015; Short, 2002) och visar 

sig vara en koppling som genomsyrar såväl ett elevperspektiv som ett lärarperspektiv. 

Konsekvensen av en homogen undervisningssyn tolkas vara en oroväckande utveckling för 

nyanlända och vidare en tendens som begränsar nyanlända elevers utbildningskarriärer. 

I internationella studier har det visats att kartläggning är en viktig komponent vid 

överföringen av eleven från förberedelseklass till ordinarie klass (Short, 2002). Även svenska 

studier (Nilsson, 2009; Nilsson & Bunar, 2015) visar på liknande resultat och att kartläggning 

är en förutsättning för elevens chanser till att avancera i skolsystemet. 

Majoriteten av nyanlända elever får huvuddelen av sin inledande undervisning i 

förberedelseklass där de får stöd och stimulans för att anpassa sig till skolkulturen och 

introduceras i det svenska språket (Skolinspektionen, 2014). I resultatet framgår det att 

kartläggningen av elevernas ämneskunskaper är en verksamhet som 

förberedelseklasslärarna genomför med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial. Enligt 

Skolverket (2016b, 2016d) bör kartläggningsmaterialets andra del, rörande litteracitet utföras 
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av en lärare med kompetens inom svenska som andraspråk, vilket samtliga intervjuade 

lärare som arbetade i förberedelseklass hade utbildat sig inom. 

Skolverket (2016b) avser med kartläggningsmaterialet att få en överblick av den nyanlända 

elevens språk och erfarenheter samt bedöma elevens läs- och språkkunskaper och 

matematiska kunskaper. Detta för att regelbundet kunna följa kunskapsutvecklingen. 

Informationen från kartläggningen syftar till att ge ett underlag för bedömning av placering i 

årskurs och undervisningsgrupp samt hur tiden mellan de olika skolämnena ska fördelas. 

Lärarna i gällande studie bekräftar informationens betydelse och lyfter två ytterligare 

arbetsuppgifter som underlättas med hjälp av denna information; anpassning av 

undervisningsmaterial samt överföring av elev från förberedelseklass till ordinarie klass. 

Short (2002) visar liknande resultat, i sin studie, där amerikanska grundskolelärare upplever 

informationen från kartläggningen som en väsentlig komponent vid klassöverföringen. Med 

grund i det så går det utläsa ett internationellt övergripande mönster hos grundskolelärare 

angående kartläggningens betydelse för att få information om elevens kunskapsmässiga 

nivå. 

Däremot anses det problematiskt att sammanlikna gällande studies resultat med 

riktlinjerna från kartläggningsmaterialet, då urvalet inkluderar tre lärare som undervisar i 

ämnen som inte kartläggningen utformats för. Kartläggningsmaterialet är utformat för lärare 

som undervisar i svenska som andraspråk, kemi, biologi, fysik och teknik (Skolverket, 

2016b). Detta innebär att lärarna som undervisar i svenska och SO (samhällsorientering) inte 

berörs av kartläggningen. Dessa ämneslärares upplevelser baseras alltså på icke upplevda 

erfarenheter och kan på så vis ha påverkat resultatet och fått konsekvenserna för studiens 

trovärdighet. 

“I slutändan är det ditt möte med individen och bygga relationer 

som avgör” 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet genom sociala interaktioner där essensen i 

undervisningen är samarbetet mellan elev och lärare (Kroksmark, 2011). Skolinspektionen 

(2014) betonar vikten av interaktionen mellan lärare genom att, i ett kollegialt lärande 

förbättra kompetensen inom undervisning av nyanlända elever. Däremot visar 

Skolinspektionen att samverkan mellan lärare sker i liten utsträckning. Detta medför att 

undervisningen inte planeras tillsammans och resulterar i att uppdraget om att 

individanpassa undervisningen ligger på den enskilda lärarens ansvar. 

Resultatet i gällande studie bekräftar Skolinspektionens (2014) uppfattning och ett behov 

av ett närmare samarbete mellan förberedelseklasslärare och ämneslärare lyfts fram. 

Grundskolelärarna menar att ett samarbete kan involvera ämneslärarna i kartläggningen och 

möjliggöra tillgång till informationen som kartläggningen resulterar i. En konsekvens av ett 

bristande samarbete, menar lärarna leder till att den enskilde läraren bär ansvaret för 

kartläggningen. En respondent vidareutvecklar och menar att relationen mellan lärare och 

elev är av större betydelse än kartläggningen, för att nå målet om en individanpassad 

undervisning. Ämnesläraren menar dels att en god relation underlättar utformningen av 

undervisningen men även att den främjar lärandet hos den nyanlända eleven, genom att 

eleven känner sig uppskattad, viktig och sedd. 
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Enligt Skollagen ska elevens behov tillgodoses för att främja det individuella lärandet 

samtidigt som utbildningen ska ge alla elever en lust till ett livslångt lärande. Bristen på 

struktur kring planering och genomförande av individanpassning har en negativ inverkan 

på nyanlända elevers motivation och självförtroende vilket resulterar i att elevens lärande 

påverkas (Skolinspektionen, 2014). 

Enligt den sociokulturella teorin så är det fler faktorer som påverkar en individs lärande. 

Trots att alla individer är delar av ett socialt sammanhang i lärandeprocessen så påverkas 

detta lärande av individens sociokulturella kapital. En individs väg till lärande speglar den 

egna erfarenheten och de egna kunskaperna på så vis att individen lär genom sina kulturella 

redskap (Säljö, 2010). Av resultatet i gällande studie går det utläsa ett sociokulturellt 

perspektiv hos grundskolelärarna i form av en medvetenhet om de faktorer som ligger till 

grund för elevernas varierande skolerfarenheter. Dessa meningar överensstämmer med vad 

tidigare studier kommit fram till. Onchwari, Onchwari och Keengwe (2008) menar att 

individanpassad undervisning uppnås genom att läraren möter elevens kulturella och 

kognitiva nivå genom att ha förståelse för elevens kulturellt skilda uppfattning om världen. 

Resultaten i gällande studie överensstämmer även med tidigare forskning (Nilsson & 

Bunars, 2015) gällande de begränsade utbildningsmöjligheter som en konsekvens av att de 

individuella behoven förbises. 

Utmaningar med kartläggning 

Det är av vikt att kartlägga nyanlända elevers ämneskunskaper för att nå målet enligt 

Skollagen om en individanpassad undervisning (Skolverket, 2015). Lärarna i gällande studie 

överensstämmer i sina upplevelser och betonar att individanpassad undervisning är målet 

för samtliga grundskoleelever. Detta kräver att läraren som utför kartläggningen har 

information om elevens kunskapsnivå. Trots lärarnas upplevelse av informationens 

betydelse vid utformandet av individanpassad undervisning, så vittnar ämneslärarna om att 

de saknar denna information, kartläggningserfarenhet samt inblick i kartläggningsprocessen. 

Detta förklaras som en konsekvens av att förberedelseklasslärarna ansvarar för, samt 

genomför kartläggningen. Nilsson (2009) och Short (2002) har funnit liknande effekter av att 

kartläggning genomförs i förberedelseklass och blir, på grund av det en parallell, isolerad 

verksamhet, vid sidan av den ordinarie klassen. 

En konsekvens av att ämneslärarna saknar erfarenheten av kartläggning och inte får ta del 

av den information om elevens kunskaper som kartläggningen ger, upplever lärarna vara att 

svårundvikliga fördomar ligger till grund för bedömningen av elevens kunskaper. Denna 

tendens framgår av tidigare studier (Bunar, 2010) som en bekymmersvärd utveckling då en 

felaktig bedömning inte sällan speglar sig i undervisningens utformning. Detta anses ge en 

negativ effekt på elevens utbildningsmöjligheter. Skolinspektionen (2014) bekräftar att 

kartläggning inte används i den grad som den är tänkt att användas utan genomförs delvis 

via en informell bedömning, utanför riktlinjerna för Skolverkets kartläggningsmaterial. Av 

denna informella bedömning framgår konsekvensen vara att undervisning utformas under 

elevens kunskapsnivå, vilket resulterar i att eleven får undervisning i delar av ämnen som 

hen redan läst i sitt hemland. Resultatet i gällande studie bekräftar Skolinspektionens 

uppfattning och det går att utläsa en oro för att en felaktigt utformad undervisning 
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försämrar de redan låga chanserna för nyanlända eleverna att nå godkända betyg. En 

informell bedömning går att utläsa som en effekt av en ofullständigt organiserad 

kartläggningsverksamhet (Skolinspektionen, 2014). 

Skolan är en av de första instanser som nyanlända barn möter och en viktig plats för den 

fortsatta integrationen och skolan har vidare, genom lärarna en central roll i den individuella 

utvecklingen hos nyanlända elever (Fazel, 2015; Kästen-Ebeling & Otterup, 2014). Därför är 

det av vikt att lärarna har den rätta kompetensen då kartläggningens kvalité avgörs utifrån 

lärarens kunskap och inte enbart beror på kartläggningsmaterialet som används 

(Skolinspektionen, 2014). 

Studier (De Wal Pastoor, 2015; Utbildningsradion & Rädda barnens, 2011) visar på ett 

kompetensutvecklingsbehov inom kartläggning hos lärare som undervisar nyanlända elever. 

Detta behov framgår inte i gällande studie. Däremot lyfter lärarna möjligheter till en 

förbättrad organisering av kartläggningen. Detta anses trovärdigt med tanke på att 

Skolverkets kartläggningsmaterial är ett nytt obligatoriskt material sedan 15 april 2016 och 

har potential i dess användning (Skolverket, 2016f). 

Slutsatser 

Det kan, för studien inte dras någon generell slutsats av de utfall som presenteras nedan, på 

grund av att det framgått att urvalet inte varit representativt. Tre grundskolelärare i urvalet 

undervisar i ämnen som kartläggningsmaterialet inte är utformat för. Detta innebär att dessa 

lärares upplevelser baseras på icke upplevda erfarenheter. Av detta synliggörande dras 

slutsatsen av att det finns en möjlighet för att studiens resultat samt inre validitet har 

påverkats. Däremot kan variationen i urvalet väga upp den inre validiteten till viss del. Med 

lärare som undervisar på olika skolor, i olika kommuner uppnås en heterogen urvalsgrupp, 

vilket ger en variation i synsätt på fenomenet. 

Resultatet visar att grundskolelärare upplever kartläggning av nyanlända elevers 

ämneskunskaper som ett betydelsefullt redskap i undervisningen. Informationen, som 

kartläggningen resulterar i uppfattas ge läraren en överblick över elevens kunskaper samt 

uppfattas hjälpa läraren i utformandet av en individanpassad. Denna information tolkas 

vara ett kännetecken som bidrar till lärarnas upplevelse av att kartläggning är ett hjälpmedel 

för at individanpassa undervisning. De övriga kännetecknen som tolkas forma lärarnas 

upplevelser av fenomenet, är olika utmaningar i form av ett kollegialt lärande, delaktighet 

samt organiseringen av kartläggningsverksamheten. Det som visats vara essensen kring 

fenomenet kartläggning som ett hjälpmedel vid individanpassad undervisning, är vikten av 

ett samarbete mellan lärare i förberedelseklass och lärare i ordinarie klass, där det kollegiala 

lärandet ses som fundament i samarbetet. 

Förberedelseklasslärarna upplevs ha ett driv och engagemang i sitt arbete med nyanlända 

elever. De är medvetna om kartläggningens viktiga roll för att uppnå kravet om en 

individanpassad undervisning. Samtidigt upplevs arbetsbelastningen vara hög och 

förutsättningen för att uppnå individanpassad undervisning är att samtliga elevers behov av 

regelbunden dialog med läraren tillgodoses. Denna dialog upptar en stor del av tiden som 

finns till lärarnas förfogande, därav behovet av utökade tidsresurser, fler lärare men även ett 

närmare samarbete mellan lärarna. 
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Genom att involvera ämneslärare i kartläggningen så möjliggörs ett samarbete. Enligt 

Skolinspektionen (2014) är ett samarbete mellan lärare en förutsättning för en lyckad 

kartläggningsverksamhet. Genom samarbetet får ämneslärarna ta del av informationen om 

elevernas kunskapsnivåer som kartläggningen resulterar i. I och med att ämneslärarna får ta 

del av denna information så skapas goda förutsättningar för ett kollegialt lärande och att 

kartläggningen går från att vara en parallell, isolerad verksamhet till att vara länken mellan 

förberedelseklass och ordinarie klass. 

Den bakomliggande faktorn till utmaningarna med kartläggning upplevs vara en 

ofullständigt organiserad kartläggningsverksamhet. En anledning till denna upplevelse 

antas vara att den obligatoriska kartläggningen av nyanlända elevers ämneskunskaper 

använts under en kort tid och därför inte hunnit bli en rutin i skolans arbete. 

Det är anmärkningsvärt att ämneslärarna betonar informationen om elevens kunskapsnivå 

som en förutsättning för att kunna individanpassa undervisningen. Däremot har de inte 

möjligheten att ta del av denna information på grund av låg samverkan mellan 

förberedelseklasslärare och ämneslärare. En ond cirkel går att utläsa av att 

förberedelseklasslärarna upplevs bära hela ansvaret för kartläggningsprocessen. Detta 

skapar en negativ inverkan på både lärare i form av stress och känsla av otillräcklighet men 

även elevernas chanser till att få betyg och bli behöriga till gymnasiet och slutligen deras 

utbildningsmöjligheter. 

Framtida forskning 
Under studiens gång har det synliggjorts ytterligare områden som vore av intresse att 

studera vidare inom, men på grund av gällande studies tidsram på tio veckor så har 

studieområdet begränsats. Med en större tidsram hade det varit möjlighet att studera 

fenomenet på en djupare nivå och på så vis uppnå en djupare förståelse. 

Ett förslag till framtida forskning inom studieområdet behandlar samma syfte som 

gällande studie men längre fram i tiden, då den obligatoriska kartläggningen varit 

integrerad i skolans verksamhet en längre tid. Gällande studie drar slutsatsen av att en 

bristfälligt organiserad kartläggningsverksamhet beror på att den obligatoriska 

kartläggningen är en relativt ny insats. Med anledning av detta så upplevs det av vikt att 

studera fenomenet längre fram i tid. På så vis kan en djupare förståelse och bredare 

kunskapsgrund erhållas för hur relevant kartläggning är som redskap för att individanpassa 

undervisningen för nyanlända elever. 

Med anledning av att studiens resultat visar att förberedelseklasslärare ansvarar för 

kartläggningsprocessen och med tanke på att förberedelseklassens systematiska arbete 

varierar mellan kommuner (Skolinspektionen, 2014), så vore det även intressant att 

genomföra en jämförande studie som baseras på enbart förberedelseklasslärares upplevelser 

av hur kartläggningsprocessen för nyanlända elever organiseras i olika kommuner. 

Resultatet från en sådan studie antas ge viktig kunskap och synliggöra eventuella brister för 

att kunna utveckla kartläggningen av nyanlända elever, i ett framtida perspektiv.
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 
2016-04-21 

 

Hej! 

  

Vi heter Sandra Gjersvold och Linnéa Wallin och är två studenter som läser det sista året på 

beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i Härnösand. Vi skriver under 

våren 2016 vårt gemensamma självständiga arbete inom huvudämnet pedagogik. 

  

Vår studie handlar om kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper. Vi önskar att få 

möjlighet att intervjua mellan 1 till 10 grundskolelärare på X skolan som undervisar 

nyanlända elever där vardera intervjun beräknas att ta 30-45 minuter. Genomförandet av 

studien har utformats i samråd med vår handledare. Svaren från intervjuerna kommer 

enbart att användas för det självständiga arbetet och utomstående kommer ej att kunna ta 

del av den insamlade informationen innan den är avidentifierad. Samtliga namn och namnet 

på skolan kommer att avidentifieras efter genomförd intervju. 

 

Det är av stor betydelse att få intervjua Xskolans lärare för genomförandet av vårt 

självständiga arbete. Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 17 och 18 (25 april - 3 

maj) och vi beräknar att det kommer att kräva ett besök på Xskolan. Vi ser fram emot att 

höra ifrån er via mail eller telefon.  

 

  

Tack på förhand för svar!   

  

Med vänliga hälsningar 

Sandra Gjersvold 

Linnéa Wallin 

 

Vid funderingar eller frågor kontakta oss på: 

Sandra Gjersvold: XXX XXXXXXX eller xxxxXXXX@student.miun.se 

Linnéa Wallin: XXX XXXXXXX eller xxxxXXXX@student.miun.se 

  

Handledare på institutionen för utbildningsvetenskap 

Charlotta Rönn: charlotta.ronn@miun.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

 

Hej och Tack för att du vill medverka i denna intervju. 

 

Denna undersökning är en del av vår datainsamling till den studie vi genomför som vårt 

självständiga arbete under Pedagogik C. Syftet med vår studie är att finna förståelse för hur 

du som lärare upplever kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper i 

undervisningen.  

 

Med kartläggning menar vi lärarens bedömning av nyanlända elevers ämneskunskaper för 

att avgöra kunskapsnivå.  

Med kartläggning menar vi inte den inledande bedömningen av den nyanlända eleven som 

ligger till grund för placering i årskurs och undervisningsgrupp.  

 

Att delta i den här intervjun är frivilligt. All insamlad information kommer enbart att 

användas till vår studie. Alla medverkande i undersökningen är anonyma och varken ditt 

namn, skolans namn eller stadens namn kommer att nämnas i vårt självständiga arbete. 

Utomstående kommer ej att kunna ta del av den insamlade informationen innan det är 

avidentifierat. Vi önskar att få spela in vår intervju med dig för att vara säkra på att vi inte 

missar något samt att vi vill undvika tolkningsfrihet och missförstånd vid bearbetningen av 

den insamlade informationen. Om du inte vill att intervjun ska spelas in har du rätt att neka 

till detta. Du har när som helst möjlighet att avbryta intervjun eller att välja att inte svara på 

en fråga. Efter att arbetet är sammanställt och godkänt av examinator kommer inspelningen 

och utskriften att raderas.  

  

Intervjun består av 5 frågor och beräknas att ta 30 minuter. 

Har du några frågor innan vi startar intervjun? 

  



 

 

 

 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Utbildning? 

 Eventuellt: vidareutbildning? 

2. Antal år som lärare? 

 

Generella frågor 

3. Hur upplever du nyanlända elevers förkunskaper i skolämnen? 

 

Hur upplever grundskolelärare kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper i 

skolan? 

4. Vad tänker du när jag säger kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper? 

 

Stödord beroende på svar på fråga 4: 

- Hur skulle du beskriva att kartläggning av nyanlända elevers ämneskunskaper 

 används i undervisningen? 

- Ser du någon möjlighet till utveckling inom området? 

 

Hur upplever grundskolelärare individanpassad undervisning för nyanlända elever i 

skolan? 

5. Vad tänker du när jag säger individanpassad undervisning för nyanlända elever? 

 

Stödord beroende på svaret på fråga 5: 

- I vilken grad upplever du att undervisningen anpassas utifrån varje enskild 

 nyanländ elevs förutsättningar? 

- Ser du någon möjlighet till utveckling inom området? 

 

Hur upplever grundskolelärare relevansen av kartläggning av nyanlända elevers 

ämneskunskaper för att anpassa undervisningen utifrån varje enskild elev? 

6. Forskning har visat att kartläggning av nyanlända elevers förkunskaper är 

betydelsefullt för att anpassa undervisningen utifrån varje enskild elev. Hur upplever 

du att detta påstående stämmer överens med dina erfarenheter?  

 

Stödord beroende på svaret på fråga 6: 

- Utveckla HUR eller VARFÖR/VARFÖR INTE kartläggning är ett redskap för att 

 individanpassa undervisning. 

  

 

 


